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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Sel mesangial adalah sel epiteloid yang terletak di antara kapiler 

glomerulus dan berperan sebagai sel penyokong. Sel ini bisa mengalami 

proliferasi dan aktivasi akibat hiperglikemi. Proliferasi dan aktivasi sel mesangial 

menyebabkan terlepasnya berbagai faktor pertumbuhan seperti TGF-β (Tumor 

Growth Factor-β), PDGF (Platelet-Derived Growth Factor), CTGF (Connective 

Tissue Growth Factor, bFGF (basic Fibroblast Growth Factor) dan berbagai 

sitokin seperti Il-1 , TNF-α (Tumor Necrosis Factor-a), komplemen 

(Sulistyoningrum, 2014). Pelepasan sitokin ini menyebabkan terjadinya 

glomerulosklerosis (Fadillah, 2014). Glomerulosklerosis mengakibatkan ginjal 

tidak dapat bekerja sesuai fungsinya, sehingga dapat menyebabkan laju fitrasinya 

sangat menurun (Sulistyoningrum, 2014).  

Terdapat 40 %  yang mengalami kerusakan sel mesangial ginjal dari 

keseluruhan pasien diabetes mellitus, sehingga diperkirakan penyakit nefropati 

diabetik juga akan mengalami peningkatan di awal abad 21. Penyakit ini memiliki 

mortalitas yang tinggi, dimana pasien 10 years survival ratenya rendah yaitu 33% 

(Susilorini, et al., 2013). Kerusakan sel mesangial dapat ditandai dengan adanya 

jumlah patologis ekskresi albumin urin, lesi pada glomerulus, dan hilangnya laju 

filtrasi glomerulus (Lim, 2014). Di Amerika Serikat, sebuah penelitian dengan 

sampel 4006 penderita diabetes menyimpulkan bahwa 1534 (38%) menderita 

mikroalbuminuria akibat kerusakan sel mesangial dan 1132 (28%) menderita 

gangguan ginjal  (Probosari, 2013). Prevalensi penderita gagal ginjal kronik 
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dengan sebab diabetes sejumlah 100.892 dengan presentase 33,2% (Lingappa, 

2012). 

Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan 

hiperglikemia akibat dari abnormalitas sekresi insulin, resistensi insulin, atau 

keduanya (American Diabetes Association, 2014). Kondisi hiperglikemi ini 

memulai terjadinya kondisi patologis dengan melalui beberapa jalur metabolik 

meliputi aktivasi protein kinase C, meningkatkan produksi advanced 

glycosylation end products (AGE’s) , diasilgliserol, dan peningkatan produksi 

radikal oksigen spesies (ROS) (Dafriani, 2015). 

Hal ini menyebabkan peningkatan sitokin proinflamasi salah satunya 

NFkB yang merangsang dengan cepat faktor transkripsi gen-gen ET-1 

(Endothelin-1), VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule 1), ICAM-1 

(Intercellular Adhesion Molecule-1), IL-6, IL-1 dan TNF-α  (Mima, 2013). TNF-

α merangsang faktor pertumbuhan  seperti TGF-β (Tumor Growth Factor-β) 

(Dafriani, 2015). TGF-β menstimulasi proliferasi sel mesangial sehingga memacu 

ekspansi matriks mesangial yang khas pada glomerulosklerosis  (Kustarini, et al., 

2012). Kerusakan glomerulus mengakibatkan ekskresi protein yang berlebihan 

(albuminuria dan proteinuria) serta peningkatan ureum dan kreatinin dalam darah. 

Selain itu, pelepasan sitokin dan faktor pertumbuhan diatas menimbulkan laju 

filtrasinya sangat menurun yang pada akhirnya berujung pada gagal ginjal 

(Sulistyoningrum, 2014). 

Buah mengkudu (Morinda citrifolia L) adalah salah satu buah yang mudah 

didapatkan dan bermanfaat sebagai obat tradisional untuk berbagai macam 
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penyakit. Penelitian Srinivasahan et al (2014) menyatakan bahwa kandungan 

flavonoid dari buah mengkudu adalah 8,0 ± 0,866mg / g. Kandungan komponen 

bioaktif  pada flavonoid terbanyak adalah catechin, rutin, quercetin, dan 

kaempferol (Nutriens, 2017). Flavonoid ini berfungsi sebagai antioksidan yang 

menstabilkan reaksi ROS melalui reaktivasi pengikatan radikal bebas. Reaktivasi 

yang tinggi dari kelompok hydroxyl flavanoid membuat radikal bebas menjadi 

inaktif (Patel, 2008). Aktivasi NF-kappa beta, PKC dan TGF-β yang diinduksi 

oleh AGE pada mesangial dapat secara efektif dihambat oleh antioksidan dengan 

menormalkan produksi superoksida yang berlebih (Iswara, 2014). 

Kandungan lain dari morinda citrifolia seperti vitamin C dan E dapat 

menormalkan disfungsi ginjal karena diabetes yang terdapat pada volume 

glomerulus dan produksi TGF-β pada tikus diabetes (Iswara, 2014). Kandungan 

vitamin C  pada Morinda citrifolia L mampu menghambat pembentukan radikal 

superoksida, radikal hidroksil, radikal peroksil, oksigen singlet dan hidrogen 

peroksida. Sedangkan kandungan Vitamin E berfungsi sebagai kofaktor enzim 

glutation peroksidase (GPX) dalam meningkatkan kadar glutation di dalam darah 

yang mempunyai kemampuan sebagai antioksidan (Chikezie, 2015). Berdasarkan 

penelitian di Shiga-Jepang, pemberian antioksidan vitamin E dapat memperbaiki 

fungsi ginjal pada hewan uji yang menderita DM tipe 2 hal ini menunjukkan 

bahwa stres oksidatif berperan dalam perkembangan diabetes nefropati dan 

antioksidan sebagai terapeutik DM tipe 2 (Fitrianingsih, et al., 2015). 



4 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh ekstrak mengkudu ( Morinda citrifolia )  terhadap jumlah 

sel mesangeal glomerulus ginjal setelah diinduksi streptozotocin. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah ekstrak buah mengkudu ( Morinda citrifolia ) berpengaruh 

terhadap jumlah sel mesangial glomerulus ginjal tikus jantan (Rattus novergicus 

strain wistar) yang diinduksi streptozotocin ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh 

pemberian ekstrak buah mengkudu ( Morinda citrifolia ) terhadap jumlah 

sel mesangial glomerulus ginjal tikus jantan (Rattus novergicus strain 

wistar) yang diinduksi streptozotocin 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui rata rata jumlah sel mesangial glomerulus ginjal tikus 

putih jantan (Rattus Norvegicus) sebelum dan setelah diinduksi 

streptozotocin serta setelah diberikan ekstrak buah mengkudu 

(Morinda citrifolia L.) . 

2. Menentukan dosis minumum pemberian ekstrak buah mengkudu 

(Morinda citrifolia)  yang dapat menurunkan jumlah sel mesangial 

glomerulus ginjal tikus jantan (Rattus novergicus strain wistar) yang 

diinduksi streptozotocin. 
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3. Menentukan seberapa besar efek pemberian ekstrak buah mengkudu 

(Morinda citrifolia ) terhadap penurunan jumlah sel mesangial 

glomerulus ginjal tikus jantan (Rattus novergicus strain wistar) yang 

diinduksi streptozotocin. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Klinis 

Untuk meningkatkan pengembangan ilmu mengenai pengaruh 

ekstrak mengkudu ( Morinda citrifolia ) terhadap sel mesangial 

glomerulus ginjal tikus jantan (Rattus novergicus strain wistar) yang 

diinduksi streptozotocin. 

1.4.2 Manfaat Masyarakat 

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat terkait potensi buah 

mengkudu (Morinda citrifolia ) terhadap penyakit diabetes mellitus tahap 

awal yang berpengaruh pada ginjal ( nefropati diabetes ). 

1.4.3 Manfaat Akademis 

Sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana 

kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

dan dapat digunakan sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


