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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
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Streptozotocin (STZ) merupakan senyawa glucosamine-nitrosurea yang 

bersifat toksik karena dapat merusak DNA. Zat ini dapat masuk ke dalam sel β 

pankreas dengan bantuan GLUT-2 sehingga bersifat selektif-toksik terhadap sel-

sel tersebut dan menyebabkan nekrosis (Veeranjaneyulu C, 2016).Streptozotocin 

dapat mengurangi ekspresi GLUT 2 pada pankreas, juga pada ginjal dan hati 

(Radenkovi, 2016). Salah satu mekanisme streptozotocin menyebabkan terjadinya 

DM berkaitan dengan pembentukan radikal bebas diantaranya NO, O2, dan H2O2 

(Erwin et al, 2013)yang dapat menghancurkan sel β pankreas dengan mengalkilasi 

DNA, merusak sistem mitokondria dan menghambat O-GlcNAcase (Goud, 2015). 

Setelah streptozotocin masuk ke dalam sel, STZ akan terurai secara spontan 

membentuk molekul methyldiazohidroksida dan molekul isosianat. Molekul 

methyldiazohidroksida akan terurai membentuk ion karbonium yang sangat 

reaktif (CH3+) sebagai kunci utama terjadinya alkilasi DNA (Goud, 

2015).Kerusakan DNA menginduksi aktivasi poly ADP-rybosylation, yang 

menyebabkan deplesi NAD+ dan ATP seluler (Banjarnahor dan Wangko, 2012). 

Sebagai respon terhadap streptozotocin, Th-1 type cytokines dan sel-sel imun 

lainnya menghasilkan ROS yang akan mengaktifkan aktivasi NFκB berikutnya 

menyebabkan aktivasi gen yang terkait sitokin-sitokin pro inflamasi. Regulasi ini 

menjadikan respon inflamasi lokal diperkuat dan dipertahankan. Aktivitas anti 

inflamasi berkurang, dan berakhir dengan kerusakan sel β pankreas (Novrial, 

2007). Akibat dari kerusakan sel β pankreas, produksi insulin akan semakin 

menurun yang ditandai dengan adanya penurunan granul pembawa insulin dalam 

sel β pankreas dan berdampak pada diameter sel Langerhans (Fischer, 2010) 
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Buah mengkudu (Morinda citrifolia) memiliki kandungan antioksidan antara 

lain Xeronin, Flavonoid, Vitamin A, C, E, Saponin, dan Tanin. Xeronin 

merupakan alkaloid yang relatif kecil yang secara fisiologis sangat aktif dan 

penting untuk fungsi yang tepat dari semua sel tubuh. Xeronin bekerja pada 

tingkat molekuler untuk memperbaiki sel-sel yang rusak (Zega et al, 2016). 

Xeronin dan Flavonoid bekerja dalam menstimulasi hipothalamus untuk 

meningkatkan sekresi Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH) sehingga 

sekresi Growth Hormone (GH) pada hipofisis meningkat, kadar GH yang tinggi 

akan menstimulasi Hepar untuk mensekresikan IGF-1 dan akhirnya fungsi IGF-1 

dapat maksimal. IGF-1 sendiri diketahui memiliki fungsi untuk menginduksi 

hipoglikemi, menstimulasi pematangkan progenitor sel langerhans serta 

menstimulasi regenerasi sel β yang tersisa (prameswari, 2014). Flavonoid juga 

dapat memacu sekresi insulin (Achmad & Jenie, 2012) Sehingga memberikan 

dampak terhadap diameter sel Langerhans. 

 

3.2 Hipotesis 

Terdapat pengaruh EkstrakBuah Mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap 

diameter sel langerhans tikus putih (Rattus novergicus) strain wistar yang di 

induksi Streptozotocin (STZ). 

 


