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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Pemberian Diet Aterogenik menurunkan kadar SOD 

Diet aterogenik yang diberikan memiliki komponen aterogenik berupa corvet, 

margarin yang dapat menginduksi proses aterosklerosis dengan meningkatkan 

kadar lemak dalam darah yang akan meningkatkan kadar LDL yang mana akan 

berubah menjadi ox-LDL dan memulai proses aterosklerosis dan juga asam kolat 

yang akan menghambat peningkatan HDL yang mungkin juga akan ikut meningkat 

jika dengan diet tinggi lemak saja. 

Aterosklerosis merupakan suatu proses inflamasi atau keradangan kronis 

yang dihasilkan oleh makrofag , sel – sel polimorfonukleat , dan sitokin – sitokinnya 

(Ross, 1999). Inflamasi ini disebabkan oleh banyak faktor yaitu radikal bebas , 

infiltrasi lipid , proses imunologis , dan disfungsi sel endotel. Keradangan ini terjadi 

karena Nf-kB yang teraktifasi akan menginduksi terjadinya reaksi imunologis yang 

meningkatkan progersivitas plak aterosklerosis yang akan memperbesar resiko dari 

rupturnya plak aterosklerosis tersebut dan mengakibatkan pembuntuan berbagai 

macam arteri , seperti arteri coroner ( mengakibatkan infark miokard) atau pembuluh 

darah otak ( stroke) ( Collins et al., 2001). 

Salah satu faktor yang mengawali proses aterosklerosis adalah LDL yang 

teroksidasi, hal ini dikarenakan stress oksidatif yaitu ketidakseimbangan antara 

produksi ROS (oksidan) dan aktifitas dari antioksidan sebagai pertahanan. Peran 

radikal bebas seperti superoxide , peroksidase tubuh , seharusnya diimbangi oleh 
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faktor enzim antioksidan seperti superoxide dismutase (SOD), glutathione reduktase 

, katalase ataupun vitamin E , vitamin C ataupun antioksidan lainnya 

(Sargowo,1997). Diharapkan dengan pemberian diet aterogenik ini akan lebih 

banyak LDL yang teroksidasi dan menginfiltrasi endotel. 

Saat terjadi stress oxidative maka NO akan bereaksi dengan O2
-  menjadi 

ONOO- (peroxynitrit) yang dapat menginduksi modifikasi protein dan merusak DNA. 

Hal ini mengakibatkan berbagai kerusakan seperti vasokonstriksi, inflamasi, dan 

penurunan kadar NO yang merupakan penyebab disfungsi endotel ( Fukai, 2009). 

Penurunan NO ini juga akan mempengaruhi enzim antioksidan dalam tubuh seperti 

SOD yang akan mengakibatkan stress oksidatif semakin meningkat. Hal ini 

dikarenakan salah satu fungsi NO untuk meningkatkan regulasi dari produksi SOD 

terutama SOD ekstraseluler melalui cGMP dan juga jalur p38MAP kinase dan 

aktivitas transkripsi mRNA. Hal ini dibuktikan melalui penelitian Fukai pada tahun 

2000 yang mengujinya dengan analog cGMP yang permeable terhadap membrane 

yaitu 8 Br-cGMP dan juga penghalang p38MAP kinase (Fukai , 2011). 

 

6.2 Pemberian Antosianin Meningkatkan Kadar SOD 

Stress oksidatif dapat dicegah dengan beberapa cara,  di antaranya dengan 

pemberian antioksidan tambahan yang banyak dikandung oleh tumbuhan tumbuhan 

di daerah tropis. Salah satu bahan bioaktif yang dapat digunakan sebagai 

antioksidan untuk mencegah aterosklerosis adalah antosianin (Zhu,2010). 

Antosianin dapat menghambat proses oksidasi dari Low Density Lipoprotein (LDL) 
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dan melindungi integritas sel endotel yang melapisi dinding pembuluh darah (Clara, 

2010).  

Paparan dari radikal bebas dari berbagai sumber dapat menyebabkan 

berbagai respon yang menyebabkan kerusakan. Tetapi tubuh memiliki mekanisme 

defensive seperti mekanisme preventif, mekanisme perbaikan, mekanisme fisik, dan 

mekanisme antioksidan. Antioksidan adalah molekul yang meperlambat ataupun 

menghambat proses oksidasi dari molekul lain (Mohhamad, 2007).. Mekanisme 

antioksidan meliputi enzimatik seperti  superoxide dismutase (SOD) , glutathione 

peroxidase (GPx), catalase (CAT) dan non-enzymatik  seperti Vitamin C, Vitamin E, 

glutathione (GSH), carotenoids, flavonoids, dan lain sebagainya. Dalam kondisi 

normal selalu ada keseimbangan antara antioksidan dan radikal bebas , seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 2.2. (Valko, 2007). 

Antioksidan dapat berasal dari tanaman. Pemberian zat antioksidan dari 

tanaman ini telah banyak dilaporkan turut mencegah ataupun memperlambat proses 

penyakit kronis atau degenerative seperti penyakit jantung (Pham, 2008). Salah satu 

zat antioksidan ini adalah antosianin yang banyak terdapat di dalam ubi ungu (Zhu, 

2010). Pada penelitian Jawi pada tahun 2008 telah dilakukan jga penelitian tentang 

efek antioksidan pada tikus dengan beban latihan yang maksimal, dan didapatkan 

penurunan MDA yang mana merupakan penanda stress oksidatif secara signifikan 

(Jawi, 2008). Diharapkan dengan pemberian antioksidan ini akan mengurangi stress 

oksidatif yang terjadi sehingga diharapkan NO yang berubah menjadi ONOO- dapat 

berkurang. Ketersediaan NO di dalam endotel ini akan merangsang enzim 
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p38MAPkinase yang akan meningkatkan proses produksi SOD melalui jalur 

cGMP(Fukai, 2000). 

Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian Jawi karena yang digunakan 

adalah antosianin saja sedangkan pada penelitian Jawi adalah ekstrak umbi ubijalar 

ungu secara keseluruhan.Dalam penelitian ini juga dilakukan penghitungan sel busa 

yang mana menunjukkan perbedaan yang bermakna antara tiap kelompok 

penelitian. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sekalipun kadar ecSOD yang 

didapatkan tidak memberikan nilai perbedaan yang bermakna, tetapi proses yang 

terjadi di dalam tiap kelompok tikus berbeda. Di mana pada kelompok dengan 

antosianin, kadar ecSOD meningkat dengan jumlah sel busa yang menurun, 

sedangkan pada kelompok kontrol  positif, kadar ecSOD yang tidak memberikan 

perbedaan bermakna dibanding kelompok kontrol negatif memiliki jumlah sel busa 

yang tinggi. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kadar ecSOD yang didapatkan 

pada tikus dengan pemberian antosianin meningkat oleh karena fungsi endotel yang 

masih terjaga dengan baik sehingga dapat mengimbangi radikal bebas, sedangkan 

pada tikus kontrol positif telah terjadi disfungsi endotel yang mengakibatkan tubuh 

tidak dapat memproduksi antioksidan dalam jumlah yang mengimbangi radikal 

bebas dalam tubuh. Penelitian ini menunjukkan hasil rata rata kadar SOD tikus yang 

diberikan diet aterogenik tanpa pemberian antosianin mengalami penurunan kadar 

SOD , hal ini duduga karena banyaknya jumlah radikal bebas di dalam tikus yang 

mana akan mengubah NO di dalam endotel tikus sehingga menjadi ONOO- yang 

akan menurunkan bioavaibilitas NO dan menurunkan kecepatan dan proses 

produksi dari SOD. Sedangkan yang diberikan antosianin mengalami peningkatan 
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kadar SOD karena diduga antosianin yang diberikan akan berikatan dengan radikal 

bebas sehingga jumlah radikal bebas yang berikatan dengan NO akan menurun dan 

bioavaibilitas NO tetap terjaga dan akan meningkat pembentukannya oleh karena 

aktivasi nrf-2. Akan tetapi hasil dari penelitian ini tidak signifikan, hal ini ditunjukkan 

oleh p = 0,308 (p > 0,005). 

 SOD merupakan enzim antioksidan yang utama yang menetralisir 

superoksida , enzim ini bekerja dengan cara dengan cara mengkatalisa perubahan 

superoksida menjadi hydrogen peroksida. Enzim ini dalam proses produksinya 

dipicu oleh kadar endhotelial NO synthetase (eNOs) yang merupakan regulator 

positif dari mRNA yang menghasilkan SOD terutama ecSOD. Pada proses 

aterosklerosis terjadi penurunan kadar eNOs , diharapkan kadar SOD yang 

dihasilkan akan ikut menurun , dan sebaliknya (Fukai, 2009). 

 Pada saat tubuh mengalami stress oksidatif, tubuh akan meresponnya 

dengan menghasilkan antioksidan juga untuk melindungi tubuh seperti SOD , 

katalase, gluthathion peroksidase. Namun jika stress oksidatif terus berlanjut maka 

dapat terjadi kerusakan sehingga tubuh tidak mampu menghasilkan antioksidan 

untuk mengimbanginya. Pada penelitian Fukai pada tahun 2011 kadar ecSOD pada 

tikus dengan diet tinggi lemak akan menurun setelah 1 bulan , hal ini menunjukkan 

fungsi endotel yang menurun oleh karena ROS, akan tetapi setelah 3 bulan kadar 

ecSOD akan mendekati normal. Proses ecSOD yang mendekati normal tersebut 

belum dapat dijelaskan oleh penelitian tersebut. Sehingga tingginya kadar SOD 

pada tikus control positif dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh hal tersebut, 

sehingga hasil yang didapatkan tidak menunjukkan perbedaan bermakna. 
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 Kadar ecSOD terbagi menjadi 2 yaitu ecSOD yang menempel di jaringan 

endotel yang berjumlah 90% - 99% sedangkan sisanya berada di sirkulasi. Hal ini 

dapat menimbulkan hasil yang sangat bervariasi di dalam penelitian ecSOD dengan 

serum di dalam penelitian ini yang dapat mengakibatkan tingginya standar deviasi 

oleh karena rentang ketersediaan ecSOD dalam serum antara 1% sampai 10% 

(Marklund, 1990). Hal ini juga dapat mengakibatkan hasil yang didapatkan menjadi 

tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


