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Abstrak

Sel-sel tubuh manusia terus-menerus bereaksi dengan radikal bebas yang berasal dari
berbagai sumber. Radikal bebas dalam jumlah tertentu diperlukan demi kelangsungan hidup
dalam kondisi tetap sehat. Bila terjadi peningkatan radikal bebas melebihi kemampuan
antioksidan menimbulkan stress oksidatif. Stres oksidatif akan  menimbulkan efek negative
karena dapat menyebabkan  oksidasi  enzymes, proteins, DNA dan lipids, sehingga
menimbulkan penyakit degenerative. Antioksidan sangat diperlukan untuk mencegah
penyakit tersebut. Antiokssidan adalah zat yang dapat menghambat, memperlambat atau
mencegah proses oksidasi dengan berbagai mekanisme sehingga mencegah stress oksidatif.

Beberapa tahun terakhir, fitokimia dari berbagai jenis tanaman seperti fenolat,
flavonoid, dan antosianin,  dapat mengurangi kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh
radikal bebas. Flavonoid juga penting dalam mengatur proliferasi dan difrensiasi dari sel
melalui efek pengaturan signal dalam sel, Karena flavonoid dapat berinteraksi dengan protein
spesifik dalam proses intracellular signaling cascade sehingga dapat menghambat
pertumbuhan dan difrensiasi sel.

Ubi jalar ungu telah diteliti di beberapa negara dan telah diketahui mengandung
flavonoid khususnya antosianin yang cukup tinggi. Ubi jalar ungu  sangat baik untuk
antimutagenik, penangkap radikal bebas, antidiabetes, karena mengandung antosianin paling
tinggi dibandingkan jenis ubi jalar warna lain. Antosianin adalah senyawa yang sangat reaktif
dan mudah terdegradasi karena kekurangan elektronik cincin flavylium. Antosianin pada ubi
jalar ungu adalah cyanidin dan paeonidin dengan kemampuan antioksidan sebanding dengan
antioksidan standar BHT butylated hydroxytoluene (BHT).

Di Bali telah dikembangkan jenis ubi jalar ungu dan telah diteliti pada berbagai
hewan sebagai antioksidan serta dapat menurunkan kadar gula darah, bersifat hepatoprotektif
serta menghambat pertumbuhan sel kanker  in vitro. Penelitian pada penderita DM dan juga
penderita hipertensi pada manusia juga terbukti bahwa ekstrak umbi ubi jalar ungu
bermanfaat, oleh karena itu ubi jalar ungu merupakan bahan alam yang bermanfaat sebagai
bahan makanan yang bersifat preventif terhadap berbagai penyakit melalui efek antioksidan.
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Pendahuluan

Sel-sel tubuh manusia terus-menerus akan berinteraksi dengan radikal bebas dari

berbagai sumber. Hal yang paling sulit dihindarin adalah bereaksi dengan oksigen untuk

menghasilkan energi. Sebagai konsekuensi dari kegiatan ini, sel-sel tubuh juga memproduksi

molekul yang sangat reaktif yang dikenal sebagai radikal bebas.

Sel-sel dalam tubuh manusia juga memiliki sistem redox dalam kondisi seimbang

agar dapat memelihara tubuh dalam keadaan sehat. Sistem redok tersebut dipelihara oleh

keseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan didalam sel. Oleh karena itu radikal

bebas diperlukan dalam kadar tertentu demi kelangsungan hidup dalam kondisi tetap sehat.

Beberapa radikal bebas misalnya nitric oxide, anion superoxide,  reactive oxygen species

(ROS) yang lain atau reactive nitrogen species (RNS) diperlukan dalam jumlah tertentu

untuk proses signalling dalam sel (Miguel,2011). Stres oksidatif  adalah keadaan tidak

seimbangnya antara antioksidan dengan oksidan/radikal bebas yang  biasanya terjadi karena

peningkatan radikal bebas atau penurunan antioksidan. Stres oksidatif akan  menimbulkan

efek negative karena dapat menyebabkan  oksidasi enzymes, proteins, DNA dan lipids.

Stres oksidatif dapat menimbulkan berbagai penyakit degenerative seperti jantung

coroner, mempercepat aging proses dan kanker. Antioksidan sangat diperlukan untuk

mencegah penyakit tersebut. Antiokssidan adalah zat yang dapat menghambat,

memperlambat atau mencegah proses oksidasi dengan berbagai mekanisme sehingga

mencegah stress oksidatif. Mekanisme antioksidan dalam menghambat proses oksidasi

radikal bebas antara lain: (a) menurunkan konsentrasi oksigen lokal; (b) Menangkap radikal

bebas seperti  anion superoxide, hydrogen peroxide, radikal hydroxyl , peroxynitrite; (c)

mengikat ion metal seperti Fe; (d) decomposing peroxides dengan mengubah menjadi non-

radical products, seperti misalnya alcohols; (e) chain-breaking.(Miguel, 2011).

Beberapa tahun terakhir, fitokimia dari berbagai jenis tanaman cukup menarik

perhatian para peneliti, sehingga cukup banyak karya ilmiah telah melaporkan bahwa

fitokimia, seperti fenolat, flavonoid, dan antosianin,  dapat mengurangi kerusakan oksidatif

yang disebabkan oleh spesies oksigen reaktif (ROS) atau radika bebas.

Oleh karena itu, fitokimia amat penting dalam mencegah penyakit kronis yang berhubungan

dengan stres oksidatif, seperti kanker, peradangan, aterosklerosis, dan penuaan dini.Flavonoid

yang merupakan metabolit sekunder dari tanaman adalah komponen penting dari tumbuh-

tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan diri pada saat terancam berbagai stress

terutama sebagai antioksidan akibat terpapar matahari atau sinar ultraviolet.
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Flavonoid juga berperan dalam mengatur pertumbuhan dari tanaman dan memberi respon

terhadap stress morpogenik dari tanaman.

Flavonoid pada sel manusia juga diduga berperan penting sebagai antioksidan

walaupun kadarnya dalam darah sangat rendah. Flavonoid juga penting dalam mengatur

proliferasi dan difrensiasi dari sel melalui efek pengaturan signal dalam sel, Karena flavonoid

dapat berinteraksi dengan protein spesifik dalam proses intracellular signaling cascade

sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan difrensiasi sel. Flavonoid Quercetin misalnya

akan membentuk ikatan hydrogen dengan ser212 melalui  3'-OH group, yang akan

menghambat aktivitas  mitogen-activatived protein kinase  (MAPK), yang akan mengontrol

ekspresi ensim antioksidan dan menghambat proliperasi sel. Mekanisme ini lebih dominan

dari efek flavonoid sebagai antioksidan secara langsung.

Ubi jalar ungu telah diteliti di beberapa negara dan telah diketahui mengandung

flavonoid khususnya antosianin yang cukup tinggi. Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas [L.]

Lam.) adalah salah satu bahan makanan yang penting, sebagai sumber energi dan nutrisi

karena mengandung karbohidrat (80-85%), vitamin, dan mineral. Selain nilai-nilai gizi dari

ubi jalar, sebagai makanan fungsional karena mengandung  berbagai phytochemical yang

mungkin memiliki efek menguntungkan terhadap kesehatan. Ubi jalar ungu  sangat baik

untuk antiinflamasi ( Kang et al., 2014; Sagata, 2015), antimutagenik, penangkap radikal

bebas, antidiabetes, karena mengandungan antosianin paling tinggi dibandingkan jenis ubi

jalar warna lain. Kandungan antosianin ubi jalar ungu adalah 6.23 mg/g bahan kering. Total

phenolics dan total antioxidant capacity lebih tinggi (Ji 2015). Antosianin adalah kelompok

pigmen yang larut dalam air yang termasuk kelompok flavonoid. Antosianin bertanggung

jawab terhadap warna dari sayuran dan buah-buahan seperti anggur merah, berry, kubis

merah dan ubi jalar ungu. Anthocyanidins adalah antosianin aglikon secara eksklusif

ditemukan di alam adalah cyanidin, delphinidin, petunidin, peonidin, pelargonidin, dan

malvidin. Antosianin adalah senyawa yang sangat reaktif dan mudah terdegradasi karena

kekurangan elektronik cincin flavylium. Antosianin pada ubi jalar ungu adalah cyanidin dan

paeonidin dengan kemampuan antioksidan sebanding dengan antioksidan standar BHT

butylated hydroxytoluene (BHT) (Jiao 2012)

Kalau dibandingkan antara ubi jalar dengan warna yang berbeda ternyata ubi jalar ungu

memiliki kandungan total antosianin yang lebih tinggi sehingga memiliki khasiat antioksidan

yang lebih tinggi (Hamouz,2011).
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Di Bali telah dikembangkan tanaman ubi jalar ungu dan telah diteliti pada berbagai

hewan sebagai antioksidan serta dapat menurunkan kadar gula darah, bersifat hepatoprotektif

serta menghambat pertumbuhan sel kanker secara in vitro. Penelitian pada penderita DM dan

juga penderita hipertensi pada manusia juga terbukti bahwa ekstrak umbi ubi jalar ungu

bermanfaat, oleh karena itu dalam artikel ini akan dibahas beberapa Penelitian tentang

ekstrak umbi ubi jalar ungu yang ada di Bali.

Penelitian Peran Umbi Ubi Jalar Ungu Terhadap Kesehatan (Mencegah Stres
Oksidatif)

Penelitian tentang manfaat umbi ubi jalar ungu telah banyak dilakukan di beberapa

negara seperti; Jepang, Cina, Taiwan, India, Afrika dan Indonesia. Semua Penelitian

menyebutkan bahwa kandungan zat aktif dari ubi jalar ungu adalah flavonoid terutama

antosianin. Penelitian ubi jalar ungu di Bali sudah cukup banyak. Beberapa penelitian yang

berkaitan dengan efek antioksidan ekstrak air umbi ubi jalar ungu antara lain; Pada mencit

yang diberikan beban aktivitas fisik maksimal berupa renang sampai lelah sehingga terjadi

stress oksidatif ditandai dengan peningkatan MDA darah dan hati. Mencit yang diberikan

ekstrak air umbi ubi jalar ungu mengalami peningkatan MDA yang lebih rendah secara

bermakna dibandingkan mencit yang tidak diberikan ekstrak air umbi ubi jalar ungu

(Jawi,2008).

Khasiat antioksidan ekstrak air umbi ubi jalar ungu juga bermanfaat untuk mencegah

terjadinya aterosklerosis. Hal ini terbukti dengan Penelitian pada kelinci yang diberikan

pakan tinggi kolesterol selama 3 bulan. Kelinci yang diberikan ekstrak dengan dosis 4 ml dua

kali sehari mampu mempertahankan kadar kolesterol hampir normal serta memperbaiki profil

lipid sangat bermakna. Pada penelitian ini juga terjadi penurunan kadar MDA darah yang

bermakna pada kelinci yang diberikan pakan tinggi kolesterol dan diberikan juga ekstrak air

umbi ubi jalar ungu ( Jawi, 2011). Penelitian pada kelinci juga menemukan bahwa ekstrak air

umbi ubi jalar ungu meningkatkan ekspresi ensim antioksidan yaitu SOD melalui

peningkatan protein Nrf2 sehingga merupakan antioksidan secara tidak langsung.

Pada penelitian tersebut ekstrak air umbi ubi jalar ungu juga menurunkan ekspresi VCAM-1

pada endotel aorta. VCAM-1 adalah suatu mediator yang dapat meningkatkan terjadinya

reaksi inflamasi pada endotel, sehingga dapat merangsang terjadinya aterosklerosis.

Dengan demikian pemberian ekstrak air umbi ubi jalar ungu dapat mencegah aterosklerosis,

melalui khasiat antioksidan dan melalui khasiat antiinflamasi pada endotel (Jawi et al., 2014).
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Berdasarkan hasil penelitian pada kelinci tersebut peneliti ingin membuktikan apakah hal

yang sama terjadi pada endotel pembuluh darah manusia ? Penelitian pada endotel vena

umbilicus manusia in vitro membuktikan bahwa endotel yang diinkubasi dengan ekstrak air

umbi ubi jalar ungu konsentrasi 1,5 mikrogram/ml dan dipapar dengan H2O2 (oksidan kuat)

mampu meningkatkan ekspresi SOD-2 dan SOD-3 yang bermakna dibandingkan dengan

control (Jawi et al.,2016).

Penelitian ini membuktikan bahwa ekstrak air umbi ubi jalar ungu mampu sebagai

antioksidan pada endotel pembuluh darah  manusia sehingga bermanfaat untuk mencegah

aterosklerosis.

Pengaruh Ekstrak Air Umbi Ubi Jalar Ungu Terhadap Tekanan Darah

Tekanan darah dengan stress oksidatif memiliki korelasi yang cukup kuat, sebab

peningkatan tekanan darah akan merangsang terbentuknya ion superoksid yang merupakan

radikal bebas yang kuat. Peningkatan ion superoksid akan akan menghambat pembentukan

NO oleh eNOS pada endotel. NO adalah mediator yang menimbulkan vasodilatasi pada

pembuluh darah sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Untuk membuktikan teori ini

dilakukan Penelitian pada tikus hipertensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak air

umbi ubi jalar ungu mampu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan eNOS pada

endotel (Jawi et al.,2012). Penelitian tentang khasiat ekstrak umbi ubi jalar ungu terhadap

tekanan darah juga dilakukan pada lansia di Banjar Nyuhkuning Ubud. Lansia yang

menderita tekanan darah tinggi derajat sedang yang belum pernah mendapatkan pengobatan

diberikan ekstrak air umbi ubi jalar ungu dengan dosis 75 ml tiga kali sehari. Tekanan darah

diperiksa setiap minggu selama satu bulan. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan

tekanan darah yang bermakna. Pada pasien tersebut juga terjadi penurunan kadar MDA dan

peningkatan SOD yang bermakna ( Jawi et al.,2014).

Bentuk sediaan umbi ubi jalar ungu yang cair ternyata kurang stabil bila disimpan lama.

Sediaan yang sudah digunakan dalam waktu satu minggu akan mengental dan rasanya kurang

enak. Atas dasar masalah ini dibuatlah sediaan padat dalam bentuk ekstrak kering.

Penelitian dilakukan  pada tikus hipertensi diberikan sediaan ekstrak kering dengan dosis

200mg/ekor selama 1 bulan. Terjadi penurunan tekanan darah yang bermakna ( Jawi et

al.,2016).
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Hasil penelitian tentang pengaruh ekstrak umbi ubi jalar ungu terhadap tekanan darah

mendorong peneliti untuk  mencari mekanisme apakah penurunan tekanan darah melalui efek

antioksidan khususnya pada manusia? Untuk membuktikan dugaan ini dilakukan penelitian in

vitro dengan kultur sel endotel yang diambil dari vena umbilicus manusia. Kultur endotel

terebut diinkubasi dengan ekstrak air umbi ubi jalar ungu konsentrasi 1,5 mikrogram selama

24 jam, kemudian dipapar dengan H2O2 sehingga mengalami stress oksidatif. Ternyata

ekstrak air mampu melindungi endotel dan meningkatkan ekspresi SOD-2 dan SOD-3 secara

bermakna (Jawi et al., 2016).

Pengaruh Ekstrak Air Umbi Ubi Jalar Ungu Terhadap Kadar Gula Darah

Pada penderita diabetes akan terjadi peningkatan produksi radikal bebas yang akan

menyebabkan terjadinya berbagai komplikasi seperti aterosklerosis, hipertensi, gangguan

fungsi ginjal dan komplikasi lain.Tingginya kadar gula darah yang terjadi terus menerus atau

kronis pada  penderita diabetes akan menyebabkan  terjadinya peningkatan produksi radikal

bebas sehingga akan menderita stress oksidatif. Pemberian antioksidan diduga dapat

memperbaiki kondisi penderita diabetes mellitus. Untuk membuktikan bahwa ekstrak air

umbi ubijalar ungu sebagai antioksidan dilakukan penelitian pada tiku hiperglikemia atau

model tikus DM. Penelitian pertama dilakukan dengan pemberian glukosa dosis tinggi

sehingga terjadi peningkatan kadar gula darah dan peningkatan kadar MDA, suatu pertanda

stress oksidatif. Pemberian kombinasi ekstrak etanol umbi ubijalar ungu dengan glukosa

dosis tinggi pada tikus ternyata dapat menurunkan MDA dan gula darah lebih cepat (Sutirta-

Yasa et al., 2013). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ekstrak umbi ubijalar ungu dapat

mencegah stress oksidatif dan menurunkan gula darah. Berdasarkan hal ini dilakukan

penelitian pada model tikus  DM. Hasil yang didapat  juga membuktikan terjadi penurunan

gula darah  dan mencegah stress oksidatif  yang bermakna ( Jawi et al., 2012). Penelitian

pada penderita DM yang dirawat pada klinik RSUP Sanglah juga membuktikan bahwa

pemberian ekstrak air umbi ubijalar ungu dapat mencegah stress oksidatif dan memperbaiki

control gula darah secara bermakna (Mahadita G W et al.,2016). Penelitian lebih lanjut

membuktikan bahwa pada tikus DM ternyata ekstrak air umbi ubijalar ungu dapat melindungi

el-sel beta pancreas ( Jawi et al., 2016).
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Ringkasan

Ekstrak  umbi ubijalar ungu mengandung antosianin yang merupakan flavonoid dan terbukti

pada hewan dan pada manusia mencegah stress oksidatif pada berbagai kondisi. Penelitian

membuktikan bahwa ekstrak air umbi ubijalar ungu bermanfaat dalam mencegah stress

okidatif akibat aktivitas fisik, memperbaiki profil lipid, menurunkan tekanan darah dan

melindungi fungsi endotel serta bermanfaat pada penderita DM.
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