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Abstrak
Prevalensi diabetes mellitus di Indonesia semakin meningkat.Diabetes mellitus merupakan penyakit

yang ditandai dengan hiperglikemia akibat def isiensi hormon insulin dan kerusakan sel beta
pankreas.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas perbaikan sel beta pankreas oleh daun
yakon (Smallanthus sonchifolius) pada tikus wistar jantan yang diinduksi streptozotocin dengan param-
eter kadar gula darah puasa (KGDP) dan pengamatan histopatologis pankreas. Sebanyak 30 ekor tikus
wistar jantan dibagi kedalam 6 kelompok (N=5), tiap kelompok terdiri dari 5 ekor tikus. Kelompok
perlakuan dibagi menjadi kelompok kontrol positif diberi glibenklamid 0,09 mg/200 gramBB, kelompok
kontrol negatif diberi akuades, dan kelompok ekstrak etanol daun yakon (Smallanthus sonchifolius) dengan
variasi dosis 40 mg/200 gramBB; 80 mg/200 gramBB dan 120 mg/200 gramBB, serta kelompok normal
yang diberi makan dan minum ad-libitum selama 20 hari penelitian. Pemejanan untuk kelompok perlakuan
dilakukan pada pagi hari, selama 17 hari secara peroral. Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan
pada hari ke-0, hari ke-3, dan hari ke-20 dengan mengambil darah tikus yang sebelumnya telah
dipuasakan. Pengukuran kadar glukosa darah puasa dilakukan dengan metode GOD-PAP. Setelah
dilakukan pengukuran kadar glukosa, pada hari ke-21 18 hewan uji dikorbankan untuk dibuat preparat
histopatologi dengan teknik pewarnaan Gomori Chromalum. Hasil penelitian ini menunjukkan ekstrak
etanol daun yakon (Smallanthus sonchifolius) dosis 40 mg/200 gramBB, 80 gram/200 gramBB, dan 120
gram/200 gramBB dapat menurunkan kadar glukosa darah puasa tikus berturut-turut 53,40%; 39,43%;
71,09%. Sedangkan ekstrak daun yakon dosis 80 mg/200 gramBB dan 120 mg/200 gramBB memiliki
efektifitas perbaikan kerusakan sel beta pankreas pada tikus wistar jantan yang diinduksi streptozotocin
50 mg/kgBB.

Kata kunci: daun yakon, diabetes mellitus,kadar glukosa darah puasa (KGDP), sel beta pankreas

Pendahuluan
Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu

kelainan metabolik yang ditandai dengan resis-
tensi tubuh terhadap insulin, kurangnya produksi
insulin, maupun keduanya dengan manifestasi
klinis berupa hiperglikemia.1 Berdasarkan hasil
Riskesdas 2007 prevalensi nasional DM di In-
donesia berdasarkan pemeriksaan kadar gula
darah pada penduduk yang berusia diatas 15
tahun dan tinggal di wilayah perkotaan adalah
5,7%.2 Menurut penelitian diabetes care, hingga
tahun 2030 diperkirakan 4,4% dari populasi
penduduk dunia menderita diabetes, dengan
jumlah penderita paling banyak berasal dari
negara berkembang. Indonesia diperkirakan men-
jadi negara keempat dengan jumlah penderita
diabetes terbesar di dunia dengan perkiraan 21,3
juta penderita pada tahun 2030, meningkat jika

dibandingkan dengan jumlah penderita diabe-
tes tahun 2000 yang hanya berjumlah 8,4 juta
penderita.3

Secara umum, DM dapat dibagi menjadi tipe
1 dan tipe 2. DM tipe 1 mutlak disebabkan oleh
defisiensi insulin. DM tipe 2 disebabkan oleh
resistensi insulin dan kompensasi kenaikan insu-
lin yang tidak adekuat.1 Insulin merupakan
hormon yang menurunkan kadar glukosa darah,
hormon ini dilepaskan oleh sel-sel beta pancreas.4
Kerusakan pada sel beta pankreas oleh zat toksik
dapat menyebabkan berkurangnya sekresi insu-
lin yang akan meningkatkan resiko terjadinya dia-
betes mellitus.5Sehingga kondisi kesehatan sel
beta pankreas menjadi faktor penting dalam
terapi penyakit DM.

Terapi yang umum digunakan untuk mena-
ngani DM terutama DM tipe 2 hingga saat ini
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masih didominasi oleh penggunaan obat-obatan
sintetik seperti obat-obat golongan sulfonilurea
dan biguanid.1 Penggunaan obat-obatan sintesis
dapat menyebabkan beberapa efek samping
yang merugikan pasien seperti hipoglikemi, ruam,
diare, mual, asidosis laktat, dan dyspepsia.6
Banyaknya efek samping yang ditimbulkan oleh
penggunaan obat-obat sintesis menyebabkan
masyarakat mulai beralih untuk menggunakan
obat-obat alami yang diketahui memiliki efek
samping lebih rendah. Penggunaan obat-obat
alami juga merupakan kebudayaan bangsa In-
donesia secara turun-temurun. Penggunaan obat
alami semakin berkembang karena terbukti
secara empiris mampu membantu penyembuhan
berbagai macam penyakit termasuk DM.

Berkembangnya penggunaan obat alami
mendorong dilakukannya penelitian-penelitian
mengenai bahan alam yang dapat mengobati
DM. Terdapat sekitar 1000 tanaman yang diduga
memiliki efek antihiperglikemia.7 Dari review yang
dilakukan oleh Patel8, terdapat beberapa tanaman
yang memiliki efek antihiperglikemia yang cukup
baik. Salah satu tanaman yang memiliki efek klinis
yang cukup signifikan terhadap sekresi insulin
adalah tanaman Yakon (Smallanthus sonchifolius).

Tanaman yakon (Smallanthus sonchifolius)
adalah tumbuhan asli Andes, Amerika selatan dan
merupakan keluarga dari Asteraceae.9 Yakon telah
digunakan sebagai obat alami untuk penyakit
diabetes. Hal ini dikarenakan telah banyak pene-
litian yang menunjukkan efek anti hiperglikemi
yakon pada hewan coba.Efek antihiperglikemi dari
yakon didapat dari bagian daun yang me-
ngandung enhidrin yang dapat menghambat
pembentukan glukosa setelah makan.10 Berdasar-
kan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan
di Brazil (University of Maringa) dilaporkan bahwa
daun yakon (Smallanthus sonchifolius) memiliki
aktivitas menurunkan kadar glukosa darah.9Pada
penelitian tersebut, variabel bebas yang diguna-
kan hanyalah jenis ekstraksi, dengan dosis tunggal
yaitu 400 mg/ KgBB. Ekstrak etanol 70% daun
yakon (Smallanthus sonchifolius) dilaporkan pal-
ing efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah.
Selain itu bagian akar dan daun yakon juga
mengandung senyawa antioksidan chlorogenic
acid, cafeic acid dan ferulic acid.11 Senyawa anti-
oksidan ini dapat menghambat radikal-radikal
bebas yang merusak organ tubuh termasuk
pankreas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meng-
uji aktivitas antidiabetes ekstrak etanol daun
yakon dengan parameter kadar glukosa darah
dan perbaikan organ pankreas pada tikus jantan
galur wistar yang diinduksi streptozotosin.

Metode
Bahan utama yang digunakan pada pene-

litian ini adalah daun yakon (Smallanthus sonchi-
folius) yang didapat dari pembudidaya di Lereng
Sindoro, Wonosobo, Jawa Tengah, bahan lain
yang digunakan adalah Induktor diabetes melitus
(streptozotocin), obat antidiabetes melitus (gli-
benklamid), reagen GOD-PAP (Glicose Oksidatif
Diasys-Phenyl Aminoantipirin), etanol 70%, asam
sitrat, tikus jantan galur Wistar sejumlah 36 ekor.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah neraca analitik (Mettler Toledo), alat gelas,
spuit injeksi oral, timbangan tikus (Ohauss),
spatula, spektrofotometer visible, sentrifuge,
eppendorf, soxhlet extractot, rotary evaporator,
vortex, ultrasonifikator, pH meter, spektrofoto-
meter UV-VIS, seperangkat alat bedah (gunting
dan pinset), pot organ, dan seperangkat alat
pemeriksaan histopatologi organ.

Keterangan kelaikan etik (Ethical Clearance)
didapatkan dari komisi Ethical Clearance untuk
penelitian praklinik Laboratorium Penelitian dan
Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta dengan nomor 096/KEC-LPPT/
IV/2013.

Uji deterninasi tanaman dilakukan di Fakultas
Biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tuju-
an uji determinasi adalah agar dapat dipastikan
bahwa tanaman yang diuji benar-benar Smallan-
thus sonchifolius. Dari hasil uji determinasi
diketahui bahwa tanaman yang digunakan dalam
penelitian ini adalah famili Asteraceae, genus
Smallanthus, spesies Smallanthus sonchifolius
(Poepp.& Endl.). Dengan demikian dapat dipasti-
kan bahwa tanaman yang diuji dalam penelitian
ini benar-benar yakon (Smallanthus sonchifolius).

Hewan uji yang digunakan berupa tikus
jantan (Rattus norvegicus) galur wistar sejumlah
18 ekor. Tikus diperoleh dari Laboratorium Farma-
kologi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
Sebelum diberi perlakuan, tikus terlebih dahulu
dilakukan aklimatisasi untuk membiasakan tikus
di lingkungan yang baru selama 1 minggu.
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Rancangan penelitian yang digunakan adalah
acak lengkap pola searah, dengan menggunakan
36 tikus jantan galur Wistar yang dibagi menjadi
6 kelompok, yaitu Kelompok I (Kelompok Nor-
mal), Kelompok II (Glibenklamid 0,09 mg), Kelom-
pok III (Akuades ad libitum), Kelompok IV (Ekstrak
yakon dosis 40 mg), Kelompok V (Ekstrak yakon
dosis 80 mg) dan Kelompok VI (Ekstrak yakon
dosis 120 mg). Untuk mendapatkan ekstrak etanol
70% daun yakon (Smallanthus sonchifolius)
ekstraksi dilakukan dengan menggunakan metode
soxlhlet (dengan alat soxhlet extractor).

Pada penelitian ini tikus dikatakan hiperglikemia
(memenuhi kriteria inklusi) jika kadar glukosa
darahnya 250 mg/dL. Tikus dipuasakan selama 15
hari, kemudian tikus diinduksi streptozotocin 10
mg/ 200 gBB tikus yang dilarutkan dalam asam
sitrat 0,1 M secara intraperitoneal (i.p). Setelah 48
jam (2 hari) dilakukan pengambilan sampel darah
tikus untuk dilakukan pengukuran kadar glukosa
darah.

Sebelum melakukan pengambilan data, tikus
dipuasakan selama 15 jam. Selanjutnya darah
tikus sebanyak 1000 μL diambil melalui sinus
obtalis mata untuk dilakukan pengukuran kadar
glukosa darah. Pengukuran kadar glukosa darah
dilakukan pada hari ke-0, hari ke-3, dan hari ke-
20 dengan metode GOD PAP.Data yang berupa
kadar glukosa darah dihitung rata-ratanya. Rata-
rata kadar glukosa darah selanjutnya digunakan
untuk menentukan prosentase peningkatan atau
penurunan kadar glukosa darah (KGDP), selanjut-
nya dianalisis secara statistik menggunakan SPSS
for Windows Release 17.0. Analisis diawali dengan
uji normalitas. Pada penelitian ini data tidak ter-
distribusi normal (P<0,05) sehingga untuk me-
ngetahui signifikansi perbedaan kadar glukosa
darah puasa pada hari ke-0 (sebelum induksi STZ)
dengan hari ke-3 (setelah induksi STZ) digunakan
uji Wilcoxon. Selanjutnya uji dilakukan untuk
mengetahui signifikansi perbedaan kadar glukosa
darah antar kelompok setelah perlakuan selama
16 hari digunakan uji Kruskal Wallis dilanjutkan
dengn uji Post Hoct (Dunnett T3).

Pengukuran efektifitas antihiperglikemia
ekstrak etanol daun yakon (Smallanthus sonchi-
folius) pada penelitian ini didasarkan pada
pengamatan histopatologi organ pankreas tikus.
Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk melihat
pengaruh pemberian ekstrak daun yakon

(Smallanthus sonchifolius) terhadap perbaikan sel
beta-pankreas yang dilihat dari jumlah sel beta-
pankreas pada organ pankreas tikus tersebut.

Setelah semua kelompok hewan uji diberikan
perlakuan dari hari ke-3 hingga hari ke-20
penelitian, tikus kemudian dianastesi dengan eter
lalu dikorbankan dengan cara dibedah untuk
diambil organ pankreasnya pada hari ke 21.
Pankreas yang diambil kemudian direndam
kedalam cairan fiksasi BNF (Buffer Neutral For-
malin) konsentrasi 10%. Kemudian tiap wadah
diberi label dan selanjutnya dibuat preparat
histopatologi.

Pembuatan preparat histopatologi pankreas
mencit dilakukan di Laboratorium Patologi Ana-
tomi Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta de-
ngan teknik pewarnaan Gomori Chromalum.
Setelah itu dilakukan penghitungan jumlah sel
beta pankreas normal pada tiap slide preparat
pankreas. Penghitungan dilakukan di Laborato-
rium Patologi, Fakultas Kedokteran Hewan UGM.

Setelah perlakuan dari hari ke-3 hingga hari
ke-20 diperoleh data kuantitatif berupa jumlah
sel beta pankreas normal dari masing-masing
kelompok hewan uji. Data tersebut dianalisis
dengan uji parametik one way ANOVA (syarat
P<0,05)untuk mengetahui perbedaan yang
signifikan diantara kelompok perlakuan terhadap
jumlah sel beta pankreas normal. Dilanjutkan
dengan Uji Statistik Tukey untuk mengetahui pada
kelompok perlakuan mana yang memberikan
perbedaan signifikan.

Hasil
Setelah tikus diinduksi STZ dosis 50 mg/

kgBB pada hari ke-0, 48 jam kemudian tikus
mengalami DM. Dari hasil perhitungan prosen-
tase peningkatan KGDP diketahui kelompok yang
diinduksi STZ mengalami peningkatan KGDP
secara signifikan dibandingkan sebelum induksi
STZ yaitu sebesar 470,34% (P<0,05).

Setelah perlakuan selama 16 hari, kadar
glukosa darah puasa pada kelompok kontrol
normal relatif stabil. Pada kelompok kontrol
positif, P I, P II, PIII mengalami penurunan sedang-
kan kelompok kontrol negatif mengalami
peningkatan kadar glukosa darah. Berdasarkan
hasil perhitungan prosentase penurunan /
peningkatan kadar glukosa darah tikus maka
dapat diketahui bahwa setelah perlakuan selama
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16 hari prosentase penurunan kadar glukosa
darah puasa kelompok kontrol normal adalah
rata-rata sebesar 10,86%, kontrol positif 17,61%
dengan nilai P<0,05 dibanding kelompok kontrol
normal, kelompok P I sebesar 53,40%, P II sebasar
39,43% dan kelompok P III rata-rata sebesar
71,09% dengan nilai P>0,05 dibanding kelompok
kontrol normal untuk ketiga dosis ekstrak
tersebut seperti pada gambar 1.

Gambar 1 Rata-rata glukosa darah puasa tikus
sebelum induksi STZ dan setelah
perlakuan

Kelompok kontrol negatif mengalami pe-
ningkatan kadar glukosa darah puasa rata-rata
sebesar 9,06% dengan nilai P<0,05 dibanding
kelompok kontrol normal. Berdasarkan uraian
diatas maka diketahui bahwa dosis pada P III
(ekstrak dosis 120 mg/200 gBB) adalah kelompok
dosis yang paling efektif dalam menurunkan
kadar glukosa darah tikus.

Pada penelitian ini, selain dilakukan peng-
ukuran KGDP, dilakukan pula pengukuran berat
badan tikus sebagai perameter tambahan untuk
menentukan efektifitas terapi ekstrak daun yakon
seperti pada gambar 2.

Gambar 2 Rata-rata berat badan tikus sebelum
induksi STZ dan setelah perlakuan

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui
bahwa setelah perlakuan selama 16 hari maka
berat badan tikus normal mengalami peningkat-
an. Kelompok kontrol positif , kelompok P I dan
kelompok P II relatif stabil. Kelompok kontrol
negatif mengalami penurunan berat badan,
sedangkan P III mengalami peningkatan berat
badan.

Berdasarkan hasil perhitungan prosentase
penurunan/peningkatan berat badan tikus,
diketahui bahwa setelah 16 hari perlakuan
kelompok kontrol normal mengalami peningkat-
an berat badan rata-rata sebesar 5,99%. Kelom-
pok kontrol positif mengalami penurunan berat
badan rata-rata sebesar 1,91%. Kelompok kontrol
negatif mengalami penurunan berat badan rata-
rata sebesar 5,05%. Kelompok ekstrak dosis 40
mg/200gBB mengalami penurunan berat badan
rata-rata sebesar 0,22%. Kelompok ekstrak dosis
80 mg/200 gBB mengalami penurunan berat
badan rata-rata sebesar 0,66% dan kelompok
ekstrak dosis 120 mg/200 gBB mengalami pe-
ningkatan berat badan rata-rata sebesar 0,75%.

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui
bahwa setelah 16 hari perlakuan ekstrak etanol
70% daun yakon mampu menurunkan kadar
glukosa drah puasa namun belum dapat
mengembalikan berat badan tikus sehingga
dapat disimpulkan bahwa perlakuan dengan
ekstrak etanol 70% daun yakon selama 16 hari
belum bisa mengembalikan kondisi fisiologis
tikus pada kondisi normal.

Pemeriksaan histopatologis pankreas dilaku-
kan pada hari ke 21 penelitian setelah semua tikus
mendapatkan menggunakan teknik pengecatan
Gomori chromalum. Sebelumnya hewan uji men-
dapat ekstrak daun yakon dengan dosis 40 mg/
200g BB; 80 mg/200g BB; 120 mg/200g BB.

Pemeriksaan histopatologis dilakukan untuk
menghitung jumlah sel beta pankreas yang dapat
diperbaiki oleh ekstrak etanol daun yakon pada
dosis 40 mg/200g BB; 80 mg/200g BB; 120 mg/
200g BB.Data perhitungan jumlah sel beta
pankreas tikus dapat dilihat pada tabel 1.

Data pada tabel  I  kemudian dianalisis secara
statistik untuk mengetahui adanya perbedaan
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jumlah sel beta pankreas normal dari masing-
masing kelompok hewan uji.Sebelum data
dianalisis dengan uji parametrik one way ANOVA,
maka dilakukan uji statistik non parametrik
menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov.
Apabila hasil dari uji tersebut menunjukkan data
terdistribusi normal, maka data bisa dianalisis
menggunakan one way ANOVA.

Hipotesis yang digunakan untuk menarik
kesimpulan adalah H0 = hasil pemeriksaan histo-
patologis pankreas (jumlah sel beta pankreas
normal) adalah sama atau tidak berbeda secara
nyata (tidak signifikan). H1= hasil pemeriksaan
histopatologis pankreas (jumlah sel beta pankreas
normal) adalah tidak sama atau berbeda secara
nyata (signifikan). Selanjutnya untuk mengambil
keputusan berdasarkan hasil uji statistik dilakukan

Tabel 1 Hasil pengamatan histopatologis
pankreas tikus berdasarkan jumlah sel
beta pankreas normal

berdasarkan probabilitasnya. Jika probabilitas <
0,05 (nilai sig.2 (tailed) 0,05) disimpulkan bahwa
H0 ditolak H1 diterima.

Data dari keenam kelompok uji menunjuk-
kan bahwa data terdistribusi normal dengan nilai
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,890 (syarat p>0,05). Data
tersebut kemudian diolah dengan uji parametrik
one way ANOVA dan menunjukkan hasil terdapat
perbedaan yang signifikan diantara kelompok
hewan uji karena nilai sig.(2-tailed) = 0,016 (syarat
p<0,05).

Berdasarkan tabel II dapat dilihat bahwa nilai
rata-rata jumlah sel beta pankreas normal tidak
berbeda signif ikan pada kelompok kontrol
negatif, kelompok perlakuan 2 dan kelompok
perlakuan 3 karena data menunjukkan nilai sig
>0,05 (syarat p<0,05). Pada kelompok kontrol
positif dan perlakuan 1 terlihat perbedaan yang
bermakna dikarenakan nilai sig. <0,05 (syarat
p<0,05).

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjuk-
kan bahwa kelompok perlakuan 2 dan perlakuan
3 tidak berbeda signifikan dengan kelompok
normal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pem-
berian ekstrak etanol daun yakon dengan dosis
80 mg/200 gramBB dan 120 mg/200gram BB
memberikan efektif itas terhadap perbaikan
kerusakan sel beta pancreas

Tabel 2. Matriks signifikansi jumlah sel beta pankreas normal pada kelompok hewan
uji
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Gambar 3. Gambaran hasil pengecatan preparat histopatologi pankreas dengan
pembesaran 400 kali. Keterangan : sel β berwarna biru, sel α berwarna
merah keunguan. Gambar A. kelompok normal, B. kelompok kontrol
positif, C. kelompok kontrol negatif, D. kelompok perlakuan 1, E.
kelompok perlakuan 2, dan E. kelompok perlakuan 3

Pembahasan
Induksi diabetes pada tikus dilakukan secara

intraperitonial dengan streptozotocin dosis 50 mg/
kgBB. Sebelum dilakukan injeksi intraperitonial,
streptozotocin dilarutkan terlebih dahulu
menggunakan dapar Na-sitrat 50mM pada pH 4,5.
Induksi dilakukan pada 15 ekor tikus yang masuk
kriteria inklusi kadar gula darah normal (<126 mg/
dL). Setelah 48 jam (hari ke tiga) terjadi peningkatan
kadar gula darah tikus dengan nilai rata-rata 473,38
mg/dL dari sebelumnya 87,69 mg/dL. Berdasarkan
uji statistik paired t-test terdapat perbedaan kadar
gula darah yang bermakna antara sebelum dan
sesudah induksi. Seluruh tikus dapat dimasukkan
kedalam kriteria inklusi karena kadar gula darah
>250 mg/dL.9

Streptozotocin merupakan agen penginduksi
diabetes yang secara spesifik merusak sel beta
pankreas dan meningkatkan kadar glukosa darah.11

Streptozotocin merusak sel beta pankreas melalui
dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah
dengan mengalkilasi DNA baik melalui glucose
transporter (GLUT 2) maupun melalui gugus
nitrosuria. Mekanisme kedua adalah dengan
melepaskan zat nitrit oxide (NO), suatu senyawa
yang bersifat sititoksik terhadap sel beta pankreas.
Mekanisme dari NO adalah dengan meningkatkan
aktifitas guanil siklase dan pembentukan cMP.Selain
itu NO juga dapat melepas reactive oxygen spe-

cies (ROS) yang berperan sebagai radikal bebas.ROS
dapat meningkatkan peningkatan aksi dari xantin
oksidase di mitokondria. Akibatnya siklus krebs
menjadi terhambat dan konsumsi O2 menurun.
Pembentukan ATP akan menurun secara drastis dan
diikuti penurunan nukleotida sel beta pancreas.12

Perusakan sel beta pankreas ini dapat dilihat dari
kadar gula darah tikus yang meningkat secara
bermakna setelah 48 jam induksi streptozotocin.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan daun
yakon memiliki aktifitas menurunkan kadar gula
darah yang signifikan. Aktifitas ini disuga berasal
dari Senyawa lain pada daun yakon seperti
sonchifolin, polimatin B, uvedalin dan enhidrin
diduga memiliki efek 9 sebagai antidiabetes
dengan dua mekanisme yaitu menghambat
proses glikogenolisis dan glukoneogenesis.13

Glikogenolisis merupakan proses pemecahan
glikogen dalam hati menghasilkan glukosa,
sedangkan glukoneogenesis merupakan proses
sintesis glukosa dari produk non-karbohidrat
yaitupiruvat, laktat, alanin, maupun asam amino
lainnya.14

Dengan penghambatan proses glikogenolisis
dan glukoneogenesis maka terjadi penghambat-
an pembentukan glukosa dalam tubuh. Penelitian
lain menduga bahwa mekanisme kerja secara
holistik dari daun yakon (Smallanthus sonchifolius)
dalam menurunkan kadar glukosa darah adalah
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dengan meningkatkan konsentrasi insulin dalam
plasma.15 Insulin merupakan hormon utama yang
berperan dalam metabolisme energi, dan memiliki
efek menurunkan konsentrasi glukosa darah. Pada
kondisi DM, terjadi penurunan produksi insulin
akibat regulasi sekresinya terganggu atau terjadi
kerusakan fungsional pada sel β Langerhans.14,16

Berdasarkan uraian diatas maka mekanisme kerja
daun yakonsecara holistik dengan meningkatkan
konsentrasi insulin plasma dapat menyebabkan
penurunan konsentrasi glukosa darah.

Selain hasil pengamatan kadar glukosa darah
puasa (KGDP), hasil dari pengamatan histo-
patologis dengan penghitungan jumlah sel beta
pankreas normal menunjukkan ekstrak etanol
daun yakon (Smallanthus sonchifolius) dosis 80
mg/200 gramBB (perlakuan 2) dan 120 mg/200
gramBB (perlakuan 3) memiliki efektifitas untuk
menghambat kerusakan dari sel beta pankreas
dari tikus yang diinduksi streptozotocin dengan
dosis 50 mg/kgBB.

Berdasarkan hasil analisis statistik parametrik
one way ANOVA menunjukkan jumlah sel beta
pankreas pada tikus yang diberikan ekstrak etanol
daun yakon 80 mg/200 gramBB dan 120 mg/
200 gramBB tidak berbeda secara signifikan
(p>0,05) terhadap jumlah sel beta pankreas pada
tikus normal. Sedangkan pada dosis ekstrak eta-
nol 40 mg/200 gramBB (perlakuan 1) menunjuk-
kan jumlah sel beta pankreas normal yang
berbeda signifikan terhadap kelompok normal
(p<0,05). Ini berarti ekstrak etanol daun yakon
dosis 40 mg/200 gramBB tidak efektif untuk
memperbaiki kerusakan sel beta pankreas.

Pemberian glibenklamid dengan dosis 0,09
mg/200 gramBB tidak menunjukkan efektifitas
dalam menghambat kerusakan sel beta pankreas,
dapat dilihat dari hasil analisis statistik parametrik
one way ANOVA yang berbeda signifikan dengan
jumlah sel beta pankreas pada kelompok nor-
mal. Hal ini dapat dikarenakan dosis glibenklamid
yang digunakan kurang. Pada penelitian yang
dilakukan oleh Verma et al17di India menunjukkan
pemberian glibenklamid dengan dosis 4 mg/200
gamBB tikus memberikan gambaran histopato-
logis pulau langerhans yang tidak berbeda
signifikan terhadap tikus normal. Gambaran
histopatologis ini berdasarkan jumlah sel beta
pankreas dan jarak antara sel beta di dalam pulau
langerhans.

Efektifitas dari ekstrak etanol daun yakon
terhadap perbaikan sel beta-pankreas ini diduga
berasal dari kandungan kimiawi yakon yang dapat
menghambat agen-agen perusak sel beta
pankreas. Daun yakon mengandung antioksidan
berupa chlorogenic acid.13 Kedua senyawa kimia
yang terkandung di dalam daun yakon ini me-
miliki potensi untuk dapat menghambat mekanis-
me perusakan sel beta pankreas oleh strepto-
zotocin.

Salah satu mekanisme perusakan sel beta
pankreas oleh streptozotocin adalah melalui
pembentukan ROS yang dapat meningkatkan
hasil glikosidasi dan liposidasi di dalam plasma
dan jaringan protein.18 Sumber stress oksidasi
pada diabetes dapat disebabkan perpindahan
keseimbangan reaksi redoks karena perubahan
metabolisme karbohidrat dan lipid yang akan
meningkatkan pembentukan ROS dari reaksi
glikasi dan oksidasi lipid, akibatnya sistem per-
tahanan antioksidan akan menurun.19

Gambar 4. Mekanisme stress oksidatif pada
diabetes mellitus(19)

Antioksidan merupakan bahan yang secara
bermakna mampu mengurangi dampak buruk
senyawa oksigen reaksif (ROS), senyawa nitrogen
reaktif atau keduanya dalam kondisi fungsi fisio-
logis normal manusia. Penderita diabetes mem-
butuhkan antioksidan dalam jumlah yang cukup
untuk melawan radikal bebas yang terbentuk akibat
hiperglikemia.20 Radikal bebas ini kemudian akan
merusak sel beta pankreas yang akan semakin
memperparah penyakit diabetes. Daun yakon
(Smallanthus sonchifolius) mengandung senyawa
antioksidan fenolik berupa chlorogenic acid
(CGA).21Sebagai antioksidan, CGA memiliki
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kemampuan untuk menangkal radikal bebas yang
dilepaskan oleh agen-agen pengoksidasi seperti
streptozotocin maupun ROS yang terbentuk akibat
hiperglikemia pada penderita diabetes. Mekanisme
umum penghambatan radikal bebas oleh anti-
oksidan fenolik adalah melalui reaksi redoks yang
akan menurunkan donor hidrogen dan oksigen
reaktif.22

Sebuah penelitian mengenai aktifitas CGA
dilakukan oleh Yuzugulu et al.23di Turki, menunjuk-
kan CGA dapat meningkatkan aktifitas antioksidan
phenol oxidase walaupun masih dibawah 50 %.
Asam-asam fenolat sepaerti CGA dan ferulic acid
memiliki gugus ortho-difenolik alami yang di-
ketahui memiliki aktifitas antioksidan. Gugus ini
berfungsi penting sebagai pengikat radikal bebas.

Selain senyawa kimia alami yang mengandung
antioksidan, sebuah penelitian yang dilakukan oleh
Erejuwa et al.24 di Malaysia, menyimpulkan obat
sintetis glibenklamid dan metformin yang dikom-
binasikan dengan madu tualang memiliki aktifitas
antioksidan yang signifikan dan berperan dalam
terapi penyakit diabetes. Antioksidan dapat menjadi
terapi bagi penderita diabetes mellitus dengan
melindungi sel beta pankreas dari efek perusakan
oleh radikal bebas sehingga dapat menurunkan
kadar glukosa di dalam darah.

Daun yakon juga mengandung senyawa
melampolide. Suatu sesquiterpen lakton yang
memiliki aktifitas menghambat pembentukan ni-
tric oxide (NO).25 NO merupakan gas radikal bebas
yang mudah larut dan berumur pendek.Secara
fisiologis NO dapat berperan dalam reaksi inflamasi
dan vasodilatasi. Akan tetapi pada kadar yang
berlebihan NO dapat berperan langsung dalam
berbagai mekanisme cedera jaringan seperti me-
nyebabkan kerusakan endotel disertai trombosis
dan inaktifasi permeabilitas.26 NO dapat merusak
sel beta pankreas dengan mekanisme dimulai dari
nekrosis sel dan diakhiri dengan apoptosis.27

Berdasarkan penelitian Hong et al di Korea,
diantara 14 macam senyawa melampolide yang
terkandung di dalam daun yakon, terdapat 2 jenis
melampolide yang memiliki efektifitas meng-
hambat pembentukan NO yaitu 8b – epoxyange-
loyloxy - 9a – ethoxy – 14 – oxo - acanthospermolide
dan 8b – angeloyloxy - 9a – ethoxy – 14 – oxo -
acanthospermolide. Kedua senyawa ini memiliki
efektifitas penghambatan radikal bebas NO secara
in vitro.25

Dengan adanya kandungan senyawa melam-
polide dalam ekstrak daun yakon, maka pem-
bentukan radikal bebas NO yang berlebihan dapat
dihambat untuk mencegah kerusakan sel beta
pankreas, ini berarti senyawa sesquiterpen lakton
melampolide juga memiliki mekanisme sebagai
antioksidan untuk melindungi sel beta pankreas
dalam terapi diabetes mellitus. Melalui penelitian
yang dilakukan oleh Tembhurne dan Sakarkar di
India, menyimpulkan aktifitas antioksidan dari
bahan alam berperan penting dalam terapi penyakit
diabetes.28

Perbaikan sel beta pankreas ini juga dapat
terkait dengan aktif itas daun yakon dalam
menurunkan kadar glukosa darah puasa pada tikus,
dikarenakan sel beta pankreas yang sehat dapat
melepaskan insulin untuk menurunkan kadar
glukosa darah.

Kesimpulan
Ekstrak etanol daun yakon (Smallanthus

sonchifolius) memiliki aktifitas antidiabetes dalam
menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan
dan ekstrak etanol daun yakon dosis dosis 80 mg/
200gramBB dan 120 mg/200grBB merupakan
dosis optimal yang memberikan efektifitas perbaik-
an sel beta pankreas pada tikus wistar jantan yang
diinduksi streptozotocin.
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