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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDA meningkat 

Ekstrak Buah 

Mengkudu 

(Morinda 

Citrifolia) : 

-Flavonoids 

-Triterpenoids 

-Vitamin C 

-Vitamin A 

Keterangan : 

 

 

: Menghambat 

: Diteliti 

: Tidak diteliti 

Sreptozotocin 

ROS meningkat 

Stress Oksidatif 

Kerusakan sel β pankreas 

∑ sel β pankreas menurun 

Prod. Insulin menurun 

Hiperglikemia 

Alkilasi DNA Inhibisi O-GLcNAcase 

Protein Glikosilasi NO meningkat, ATP 

menurun, Asam urat 

meningkat 

 

Peroksidasi lipid 



29 
 

 

      Streptozotocin (STZ)  adalah senyawa diabetogenik permanen, diproduksi 

oleh gram bakteri tanah positif Streptomyces achromogenes. STZ terbukti 

menjadi agen diabetogenik yang lebih baik daripada alloxan dengan efektivitas 

spesies yang lebih luas dan reproduksibilitas yang lebih besar (Eleazu, 2103). STZ 

menginduksi diabetes mellitus pada hewan laboratorium dengan membunuh sel β 

pankreas sehingga produksi insulin menurun. STZ adalah glukosaanalisis beracun 

yang  terakumulasi dalam beta pankreas sel melalui transporter GLUT 2. 

Mekanisme efektor toksik dari STZ diawali dengan produk yang terdekomposisi 

dan radikal bebas yang dihasilkan, yang menghancurkan βcells pankreas oleh 

alkilasi DNA, merusak sistem mitokondria dan menghambat O-GlcNAcase. STZ 

yang masuk ke dalam sel β pankreas menyebabkan terjadinya alkilasi DNA. 

Alkilasi DNA mengakibatkan dua proses yaitu peningkatan Nitrit Oksidasi (NO) 

dan kerusakan DNA yang kemudian menyebabkan penurunan energi (ATP) dan 

peningkatan produk-produk toksik seperti asam urat dan radikal bebas yang pada 

akhirnya meneyebabkan krusakan sel (Goud, 2015). Kerusakan sel β pankreas 

menyebabkan terjadinya penurunan sekresi insulin yang berakhir dengan kondisi 

hiperglikemia). Diketahui kondisi hiperglikemia dapat meningkatkan produksi 

radikal bebas (Fu et al 2014). Radikal bebas yang meningkat mampu memicu 

kondisi stres oksidasi sehingga terjadinya reaksi lipid peroksida dan menghasilkan 

MDA (Shodehinde, 2013). Salah satu jenis radikal bebas yang sangat reaktif 

adalah radikal hidroksil. Radikal hidroksil sangat toksik karena kemampuannya 

untuk berdifusi ke dalam membran sel yang selanjutnya bereaksi dengan 

membran lipid menghasilkan produk malondialdehyde (MDA). MDA merupakan 
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hasil akhir peroksidasi lipid yang digunakan sebagai parameter tingkat stress 

oksidatif dan risiko komplikasi pada diabetes melitus (Salvayre, 2009). 

      MDA adalah biomarker primer dari radikal bebas yang dimediasi oleh 

kerusakan lipid dan stress oksidatif. Peningkatan kadar MDA di dalam plasma, 

serum, dan banyak jaringan lainnya dapat ditemui pada pasien diabetes (Guedes et 

al, 2012). Yang et al (2009) juga mengobservasi serum lipid peroxidasi, MDA 

meningkat pada tikus hiperglikemik. 

      Ektrak buah mengkudu (Morinda Citrifolia) sebagai antidiabetes bekerja 

dalam meningkatkan uptake insulin oleh sel lemak dan otot dengan memperbaiki 

kerusakan sel (Algenstaedt et all, 2018).  Morinda Citrifolia dapat menurunkan 

kadar glukosa darah melalui peranannya sebagai antioksidan karena mengandung 

flavonoid dan senyawa fenoliknya (Rao dan Subramanian, 2009). Morinda 

Citrifolia juga mengandung triterpenoids yang berfungsi dalam penyembuhaan 

kerusakan dan meningkatkan proses epitelisasi jaringan pada tikus 

diabetes.Triterpenoid ditemukan dapat menghambat peningkatan serum glukosa 

darah melalui penumpukan sukrosa dan maltosa (Nayak et all, 2007) 

3.2 Hipotesis  

      Pemberian ektrak buah mengkudu (Morinda Citrifolia l) dapat menurunkan 

kadar malondialdehid (MDA) darah tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain 

wistar) yang diinduksi Streptozotocin (STZ). 

 

 

 

 

 

 


