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RINGKASAN
Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan penyakit yang prevalensinya
masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, secara global penyakit
ini menjadi penyebab kematian pertama di negara berkembang, menggantikan
kematian akibat infeksi. Diperkirakan pada tahun 2020 di seluruh dunia PJK akan
menjadi pembunuh pertama tersering yakni sebesar 36% dari seluruh kematian, angka
ini dua kali lebih tinggi dari angka kematian akibat kanker. PJK sendiri dapat
menimbulkan kematian mendadak secara tiba-tiba (sudden cardiac death). Kematian
mendadak tersebut timbul dikarenakan adanya blok total yang mendadak dari arteri
koroner besar atau cabang-cabangnya sehingga terjadi penurunan aliran darah koroner
secara mendadak tanpa disertai perfusi arteri koroner yang adekuat.
Hal inilah yang membuat PJK menjadi suatu penyakit yang sangat berbahaya
karena keadaan tersebut bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Disamping itu,
pemanfaatan tanaman untuk obat herbal masih kurang diperhatiakan. padahal seperti
halnya tanaman berenuk (Crescentia cujete) dapat dijadikan salah satu alternatif
terapi dalam bidang herbal.
Berdasarkan penelitiaan banyak kandungan zat tanaman berenuk (Crescentia
cujete) yang dapat digunakan sebagai terapi berbagai penyakit. Manfaat tanaman ini
sangat besar dari mulai daun, buah, sampai batang dapat dijadikan alternatif
pengobatan herbal yang aman, mudah didapat, mudah diolah, murah, dan minim efek
samping. Salah satu alternatif terapi herbal adalah penggunaan daun berenuk
(Crescentia cujete) sebagai alternatif terapi penyakit jantung koroner dengan
menurunkan risiko pembentukkan aterosklerosis. Pemanfaatanya dengan cara
mengekstraksi daun berenuk (Crescentia cujete) untuk menghasilkan apigenin.
Apigenin yang didapatkan dari hasil ekstraksi daun berenuk (Crescentia cujete) dapat
mencegah proses pembentukkan plak yang dapat menyebabkan penyakit jantung
koroner serta dapat menghancurkan plak pada penderita penyakit jantung koroner
sehingga apigenin hasil ekstraksi daun berenuk (Crescentia cujete) dapat mengatasi
bahkan mencegah terjadinya penyakit jantung koroner.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan masalah kesehatan yang
kompleks dan masih menjadi penyebab kematian di negara maju dan berkembang
termasuk Indonesia. Prevalensi penderita PJK yang tinggi dan risiko efek
samping pengobatan merupakan bagian dari masalah-masalah yang dihadapi oleh
penderita PJK. Penyakit Jantung Koroner (PJK) terhitung sebagai setengah dari
penyebab kematian akibat penyakit kardiovaskular serta merupakan penyebab
terbanyak dari kasus morbiditas dan mortalitas dari penyakit kardiovaskuler (JP,
2001). Pada tahun 2010, secara global penyakit ini menjadi penyebab kematian
pertama di negara berkembang, menggantikan kematian akibat infeksi.
Diperkirakan pada tahun 2020 di seluruh dunia PJK akan menjadi pembunuh
pertama tersering yakni sebesar 36% dari seluruh kematian, angka ini dua kali
lebih tinggi dari angka kematian akibat kanker (Dikti, 2010).
Menurut American Heart Assosiation (AHA, 1980), Penyakit Jantung
Koroner merupakan kelainan pada satu atau lebih pembuluh darah arteri koroner
di mana terdapat penebalan dari dinding pembuluh darah disertai adanya plak
yang mengganggu aliran darah ke otot jantung sehingga dapat mengganggu fungsi
jantung karena kekurangan oksigen untuk berkontraksi (iskemia miokard). Aliran
oksigen yang berkurang tersebut dapat membuat otot jantung mengalami nekrosis
atau disebut dengan infark miokard. Infark miokard sendiri adalah suatu keadaan
yang bersifat emergensi dikarenakan infark miokard dapat menyebabkan
kematian mendadak. Kematian mendadak tersebut timbul dikarenakan adanya
blok total yang mendadak dari arteri koroner besar atau cabang-cabangnya
sehingga terjadi penurunan aliran darah koroner secara mendadak tanpa disertai
perfusi arteri koroner yang adekuat. Hal inilah yang membuat PJK menjadi suatu
penyakit yang sangat berbahaya karena keadaan tersebut bisa muncul kapan saja
dan di mana saja.
Penatalaksanaan PJK secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu
umum dan penatalaksanaan iskemia yang terdiri dari medikamentosa dan
revaskularisasi. Namun, efek samping yang ditimbulkan dari obat-obatan ini
masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia seperti pemberian obat golongan
beta bloker jangka panjang dapat menimbulkan batuk, retensi ringan K+ dan dapat
memperburuk pasien dengan gagal ginjal. Lain halnya dengan penanganan
iskemia dengan revaskularisasi. Salah satu contoh dari metode revaskularisasi
adalah dengan cara melakukan artery bypass grafting (CABG). Sayangnya,
penanganan dengan cara ini banyak menimbulkan efek samping yang tidak
diinginkan seperti cedera miosit dan mionekrosis (Khabbaz, 2008). Maka dari itu,
diperlukan penatalaksanaan terbaru dalam mengatasi permasalahan PJK
khususnya di Indonesia yang tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga preventif dan
rehabilitatif.
Indonesia memiliki kekayaan tanaman yang beraneka ragam, hampir
seluruh tanaman di Indonesia dapat digunakan sebagai obat herbal. salah satu
tanaman yang potensiail untuk obat herbal tersebut adalah tanaman berenuk
(Crescentia cujete) yang tidak pernah dikonsumsi oleh masyarakat, namun
mengandung khasiat yang sangat besar di bidang kesehatan. Umumnya tanaman
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berenuk (Crescentia cujete) hanya digunakan untuk pembuatan alat-alat rumah
tangga yang dibuat dari kulit buah dan batangnya. Menurut hasil penelitian yang
dilakukan oleh Creszot, tanaman berenuk (Crescentia cujete) memiliki banyak
senyawa yang dapat digunakan untuk terapi berbagai penyakit. Oleh karena itu,
tanaman berenuk dapat digunakan sebagai salah satu alternatif terapi penyakit
jantung koroner dengan cara menurunkan risiko pembentukkan aterosklerosis.
Ekstraksi daun berenuk (Crescentia cujete) menghasilkan berbagai
kandungan zat yang sangat bermanfaat, diantaranya apigenin yang merupakan
jenis flavonoid dari kelas flavon. apigenin yang didapat dari hasil ekstraksi ini
dapat menghambat pembentukkan sitokin proinflamasi sehingga menyebabkan
berkurangnya ukuran lesi plak aterosklerosis dan akan terjadi reperfusi jaringan
pada otot jantung. (Sims, 2010).
Selain itu, apigenin juga dapat menghambat reseptor LOX-1. Hambatan
apigenin tersebut membuat suatu keadaan sitoprotektif pada permukaan sel
endotel. Keadaan ini akan membuat reseptor LOX-1 tidak akan bisa berikatan
dengan oxLDL sehingga mekanisme ROS intraseluler tidak akan berlangsung dan
plak aterosklerosis tidak akan terbentuk (Chung,2010).
Tanaman berenuk (Crescentia cujete) dapat direkomendasikan untuk
menjadi alternatif terapi dalam bidang herbal karena mudah didapat, mudah
diolah, murah, khasiatnya besar, dan minim efek samping.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka gagasan mengenai ekstrak daun
berenuk (Crescentia Cujete) sebagai terapi alternatif pada penyakit jantung
koroner dengan menurunkan risiko pembentukkan aterosklerosis ini disusun
dengan harapan mampu memberikan solusi akan permasalahan kesehatan
masyarakat Indonesia hingga saat ini.
Tujuan
Berdasarkan gagasan tertulis yang dibuat, tujuan dari penulisan ini adalah
mengetahui potensi ekstrak daun berenuk (Crescentia cujete) sebagai terapi
alternatif penyakit jantung koroner dengan menurunkan risiko pembentukkan
aterosklerosis.
Manfaat
Untuk Masyarakat
Melalui pemanfaatan maksimal ekstrak daun berenuk (Crescentia cujete)
sebagai terapi alternatif pada penyakit jantung koroner (PJK) diharapkan tidak
hanya mampu memberikan solusi kuratif akan masalah aterosklerosis pada
penyakit jantung koroner, melainkan juga dapat menjadi solusi preventif dan
rehabilitatif. Selain itu, aplikasi dari ekstrak daun berenuk (Crescentia cujete)
sebagai terapi alternatif pada penyakit jantung koroner ini diharapkan dapat
menurunkan angka mortalitas dan morbiditas pasien PJK yang berimplikasi pada
peningkatan taraf hidup masyarakat luas.
Untuk Lembaga Kesehatan
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan ekstrak daun berenuk
(Crescentia cujete) sebagai salah satu tindakan penatalaksanaan alternatif melalui
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obat herbal yang dapat diterapkan dalam memberikan pelayanan terapi
pengobatan kepada pasien dengan penyakit jantung koroner (PJK) dengan
menurunkas risiko pembentukkan aterosklerosis.
Untuk Perusahaan Farmasi
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memunculkan produk baru untuk
mengatasi aterosklerosis pada penyakit jantung koroner yang berasal dari
ekstraksi daun berenuk (Crescentia cujete) dengan memanfaatkan secara
maksimal tanaman berenuk yang mudah didapat, mudah diolah, dan minim efek
samping.
GAGASAN
Patogenesis Penyakit Jantung Koroner
Lapisan pembuluh darah koroner yang normal akan mengalami kerusakan
karena beberapa faktor risiko antara lain: faktor hemodinamik seperti hipertensi,
zat-zat vasokontriktor, mediator (sitokin) dari darah, asap rokok, diet aterogenik,
peningkatan kadar gula darah dan oksidasi dari LDL-C. Kerusakan ini
menyebabkan sel endotel menghasilkan cell adhesion molecule seperti sitokin
interleukin-1 (IL-1), tumor nekrosis faktor alfa (TNF-alpha), kemokin (monocyte
chemoattractant factor 1 (MCP-1 ; IL-8), growth factor platelet derived growth
factor (PDGF) dan basic fibroblast growth factor (bFGF). Sel inflamasi seperti
monosit dan limfosit-T masuk ke permukaan endotel dan bermigrasi dari
endotelium ke sub endotel. Monosit kemudian berdiferensiasi menjadi makrofag
dan mengambil LDL teroksidasi yang bersifat aterogenik. Karena proses ini,
makrofag kemudian membentuk sel busa.
LDL teroksidasi menyebabkan kematian sel endotel dan menyebabkan
respon inflamasi. Sebagai tambahan, terjadi respon dari angiotensin-II yang
menyebabkan gangguan vasodilatasi dan mencetuskan efek protombik dengan
melibatkan platelet dan faktor koagulasi. Akibat kerusakan endotel tersebut, maka
terjadi respon protektif dan terbentuk lesi fibrofatty dan fibrous sehingga plak
ateroskelrosis akan terbentuk. Plak yang terjadi dapat menjadi tidak stabil
(vulnerable) dan mengalami ruptur sehingga terjadi Sindroma Koroner Akut
(SKA).
Pembentukan Aterosklerosis
Patogenesis aterosklerosis merupakan suatu proses interaksi yang
kompleks dan hingga saat ini masih belum dimengerti sepenuhnya. Teori
patogenesis yang mencakup konsep ini adalah hipotesis terhadap respon cedera.
Hipotesis tersebut adalah konsep tentang beberapa bentuk cedera tunika intima
yang mengalami inflamasi kronis dinding arteri dan menyebabkan timbulnya
ateroma (Ross, 1999).
Dinding pembuluh darah terpajan berbagai iritan yang terdapat dalam
hidup keseharian. Di antaranya adalah faktor-faktor hemodinamik, hipertensi,
hiperlipidimia serta derivat merokok dan toksin (misal, homosistein atau LDL
teroksidasi (oxLDL) ). Agen infeksius Chlamidya pneumoniae juga dapat
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menyebabkan cedera. Dari kesemua agen tersebut, efek sinergis gangguan
hemodinamik yang menyertai fungsi sirkulasi normal yang digabungkan dengan
efek merugikan dari hiperkolesterolemia dianggap merupakan suatu faktor
terpenting dalam patogenesis aterosklerosis.

LDL

LDL teroksidasi

Disfungsi

Bercak Lemak

Inflamasi

Plak halus

Ruptur Plak

Trombosis dan sindrom
koroner akut
Gambar 1 : Peranan LDL dalam aterosklerosis. Gambaran skematik efek LDL
teroksidasi dalam patogenesis aterosklerosis. (Rackley CE: UpToDate 17, 2000).

Dinding arteri terdiri atas lapisan konsentrik tempat sel-sel endotel, sel-sel
otot polos, dan matriks ekstrasel dengan serabut elastis dan kolagen yang dapat
terlihat dengan jelas. Ketiga lapisan ini adalah intima, media, dan adventisia. Pada
aterosklerosis, terjadi gangguan integritas lapisan media dan intima, sehingga
terbentuknya ateroma. Hipotesis terhadap respon cedera memperkirakan bahwa
langkah awal dalam aterogenesis adalah cedera yang kemudian menyebabkan
disfungsi endotel arteri dengan meningkatnya permeabilitas terhadap monosit dan
lipid darah.
Hiperkolesterolemia sendiri diyakini mengganggu fungsi endotel dengan
meningkatkan produksi radikal bebas oksigen. Radikal ini menonaktifkan oksida
nitrat, yaitu faktor endhotelial-relaxing utama. Apabila terjadi hiperlipidemia
kronis, lipoprotein tertimbun dalam lapisan intima di tempat meningkatnya
permeabilitas endotel. Pemajanan terhadap radikal bebas dalam sel endotel
dinding arteri menyebabkan terjadinya oksidasi LDL sehingga akan mempercepat
timbulnya plak ateromatosa. Sebenarnya LDL dalam bentuk aslinya tidak bersifat
aterogenik, tetapi perubahan bentuk LDL yang teroksidasi lah yang menjadi
aterogenik. LDL bisa teroksidasi karena perubahan sel-sel utama pada dinding
arteri. Oksidasi LDL yang ekstensif tidak dikenali oleh LDL tetapi sangat disukai
oleh reseptor pada makrofag dan memicu akumulasi ester kolesterol yang cukup
besar. Oksidasi LDL memiliki efek biologis yang merugikan, diantaranya,
proinflamasi, menyebabkan penghambatan sintesa oksida nitrit di endotel (eNOS),
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memicu vasokontriksi dan adhesi, menstimulasi sitokin seperti interleukin-1 (IL1), dan agregasi platelet. Oksidasi LDL menghasilkan sitotoksik pemicu
apoptosis. Oksidasi LDL juga bisa membalikan efek koagulasi dengan
menstimulasi jaringan faktor dan sintesis plasminogen activator inhibitor -1.
Properti aterogenik dari oksidasi LDL adalah imunogensiti dan kemampuannya
memicu retensi makrofag pada dinding arteri dengan menghambat motilitas
makrofag. Selain itu, oksidasi LDL juga diperkuat oleh kadar HDL yang rendah,
diabetes mellitus, defisiensi estrogen, hipertensi, dan adanya derivat merokok.
Sebaliknya, kadar HDL yang tinggi bersifat protektif terhadap timbulnya CAD
bila terdiri atas sedikitnya 25% kolesterol normal. Hiperkolesterolemia memicu
adhesi monosit, migrasi sel otot polos subendotel dan penimbunan lipid dalam
makrofag dan sel-sel otot polos. Apabila terpajan dengan LDL yang teroksidasi,
makrofag menjadi sel busa yang beragregasi dalam lapisan intima. LDL
teroksidasi akan menstimulasi proliferasi SMC vaskular. Akhirnya, deposisi lipid
dan jaringan ikat mengubah sel busa ini menjadi ateroma lemak fibrosa matur.
Ruptur menyebabkan inti bagian dalam plak terpajan dengan LDL yang
teroksidasi dan meningkatnya perlekatan elemen sel, termasuk trombosit. Pada
akhirnya, deposisi lemak dan jaringan ikat mengubah plak fibrosa menjadi
ateroma yang dapat mengalami perdarahan, ulserasi, klasifikasi atau thrombosis
dan menyebabkan infark miokard. Penebalan intima akan mengurangi lumen
pembuluh darah dan berpotensi menyebabkan hipertensi dan aterosklerosis.
Berenuk (Crescentia cujete) Secara Umum dan Kegunaannya di Berbagai
Bidang Terutama di Bidang Medis
Berenuk termasuk ke dalam kingdom Plantae (tumbuhan), subkingdom
Tracheo-bionta (tumbuhan berpembuluh), superdivisi Spermatophyta (tumbuhan
berbiji), divisi Magnoliophyta (tumbuhan berbunga), subdivisi Angiospermae
(tumbuhan berbiji tertutup), kelas Magnoliopsida (dikotil), subkelas Asteridae,
ordo Scrophulariales, famili Bignoniaceae, genus Crescentia, dengan nama
spesiesnya adalah Crescentia cujete Linn. Buah ini mudah dijumpai, umumnya
buah ini hanya dijadikan produk rumah tangga seperti pembuatan alat-alat rumah
tangga dari kulit buah dan batang. Berenuk mudah dijumpai di daerah tropis.
Tanaman ini termasuk tanaman perdu dengan tinggi sekitar 6-10 m, berdaun hijau
sepanjang tahun, dan memiliki kayu yang kuat dengan warna putih kehitaman.

Gambar 2: Tanaman berenuk (Crescentia cujete) (Andi, 2011)

Kandungan kimia daging buah dan daun berenuk yang telah dilaporkan
antara lain alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, polifenol, vitamin A, C, E, niasin,
riboflavin, thiamin, karbohidrat, dan mineral-mineral yang mencakup natrium,
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kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Sementara itu, bagian kulit, batang, dan
akarnya mengandung saponin dan polifenol (Ogbuagu 2008).
Berenuk berkhasiat mengobati berbagai macam penyakit sehingga sering
digunakan dalam pengobatan tradisional. Batang, daun, buah, dan akarnya sering
digunakan sebagai obat pencahar, diare, obat diuretik, otitis, analgesik, dan
antiinflamasi (Morton 1981, Michael 2004). Pulpnya bila dicampur dengan daun
Lignum vitae telah digunakan untuk pengobatan diabetes. Pulpnya yang belum
matang juga telah digunakan untuk penyembuhan sakit kepala, batuk, pneumonia,
antipiretik, dan pencahar.
Menurut penelitian terbaru kandungan zat dalam daun berenuk dapat
mengobati penyakit jantung coroner dengan menurunkan risiko pembentukkan
aterosklerosis. (Breinholt, et all. 1999). Aplikasi penggunaan daun berenuk untuk
mengobati penyakit jantung koroner salah satunya dengan melakukan ekstraksi
daun. Kandungan yang ditemukan dari hasil ekstraksi daun berenuk antara lain,
cardiac glycosides, flavonoid, tannin, dan saponin. flavonoid yang didapatkan
dari hasil ekstraksi daun memiliki banyak jenis, yaitu quercetin, apigenin, dan
napthoquinon. apigenin inilah yang banyak ditemukan dalam ekstrak daun
berenuk (Crescentia cujete) dan dapat menjadi terapi bagi penyakit jantung
koroner. (Erwin J.2000). Menurut hasil penelitian, apigenin yang dihasilkan dari
ekstrak daun berenuk (Cescentia cujete) dapat menginduksi GST yang dapat
melawan agen kardiotoksik (Breinholt, 1999). Apigenin juga dapat menghambat
LOX-1 sehingga membuat suatu keadaan sitoprotektif pada permukaan sel
endotel. Keadaan ini akan membuat reseptor LOX-1 tidak akan bisa berikatan
dengan oxLDL sehingga mekanisme ROS intraseluler tidak akan berlangsung dan
plak aterosklerosis tidak akan terbentuk (Chung,2010). Apigenin juga dapat
menghambat sitokin proinflamasi sehingga menyebabkan ukuran lesi plak
aterosklerosis berkurang dan akan terjadi reperfusi jaringan pada otot jantung
sehingga akan terhindar dari penyakit jantung koroner.(Matthew, 2011).
Kebutuhan obat herbal terutama untuk penyakit jantung koroner pasti akan
meningkat karena prevalensi jantung koroner yang semakin meningkat dan efek
samping dari farmakoterapi PJK yang ada saat ini. Oleh karena itu, keberadaan
tanaman berenuk (Crescentia cujete) yang sangat melimpah harus dimanfaatkan
dengan baik. (Hakim dkk 2007). Alasan utamanya bahwa tanaman ini mudah
didapat, mudah diolah, berkhasiat tinggi, dan minim efek samping sehingga
penelitian ini harus dilakukan untuk mengungkap potensi ekstrak daun berenuk
(Crescentia cujete) terhadap terapi alternatif penyakit jantung coroner dengan
menurunkan pembentukkan aterosklerosis.
Potensi Apigenin yang Bersumber dari Ekstraksi Daun Berenuk (Crescentia
cujete) di Indonesia
Apigenin adalah suatu zat aktif yang ditemukan sangat berlimpah pada
daun berenuk (Crescentia cujete). Apigenin sendiri berasal dari proses ekstraksi
daun berenuk yang banyak ditemukan di Indonesia. Penggunaan apigenin dinilai
sangat mudah diterapkan di Indonesia mengingat Indonesia merupakan salah satu
Negara yang menghasilkan berenuk (Crescentia cujete) tersebar pada setiap
daerah di Indonesia, walaupun biasanya keberadaan buah ini tidak dipedulikan
oleh masyarakat karena masyrakat belum mengetahui khasiat dari buah berenuk

7

(Crescentia cujete). Apabila hal ini dapat dikembangkan dengan baik akan
memaksimalkan potensi berenuk (Crescentia cujete) yang dahulu dianggap
masyarakat sebagai tanaman tidak berguna karena belum terungkap manfaatnya.
Pemanfaatan tanaman ini dapat menghasilkan pendapatan baru untuk
perkembangan dunia kesehatan khusunya dalam bidang herbal medicine. Nama
lain dari apigenin adalah apigenine; apigenol; chamomile; C.I. natural yellow 1;
2-(p-hydroxyphenyl)-5,7dihydroxy-chromone; spigenin; 4',5,7trihydroxyflavone.
termasuk dalam kelas flavon dari flavonoid.
Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa apigenin mempunyai pengaruh
antioksidan yang kuat (Brith, D.F 1997). Peran apigenin dalam dunia kesehatan
saat ini terbilang sangat potensial dan menjanjikan. Menurut penelitian yang
dilakukan oleh ching chow cen, apigenin yang terdapat di dalam berenuk
(Crescentia cujete) mempunyai kemampuan mengurangi insiden penyakit jantung
koroner dan infark miokard (Ching Chow Chen, 2004). Selain itu, apigenin
merupakan suatu flavon yang potensial untuk diterapkan dalam dunia kesehatan
khsususnya sebagai agen kuratif dan preventif pada penyakit penyakit jantung
koroner.

Gambar 3: Bentuk Molekul Apigenin (Ching Chow Chen, 2004).

Cara Ektraksi Apigenin dari Daun Berenuk (Crescentia cujete)
Metode ekstraksi apigenin yang bersumber dari daun berenuk (Crescentia
cujete) adalah dengan mencampurkan simplisia menggunakan 70% etanol pada
suhu 90-95ᵒC selama 7-8 jam. Setelah itu, ekstrak dikeringkan, kemudian
dilakukan pencampuran dengan ether dan dikocok selama 24 jam dalam suhu
ruangan. Endapan yang dihasilkan dihidrolisis dengan asam hydrocholic 10 %
dengan pemanasan kembali selama 10 jam, kemudian akan menghasilkan
endapan apigenin sebagai aglycone bebas. (Ching Chow Chen, 2004).
Apigenin dapat dimurnikan kembali dengan proses kristalisasi etanol atau
pelarut yang tepat. Jika sudah mendapatkan serbuk, serbuk yang telah halus
kemudian dikemas dalam cangkang kapsul. setiap kapsul disi dengan 2-3 gram
serbuk hasil ekstraksi daun berenuk (Crescentia cujete). Setelah itu, menyimpan
kapsul dalam botol kemasan dan menyimpanya dalam suhu kamar. Kapsul dari
hasil ekstraksi daun berenuk (Crescentia cujete) siap dikonsumsi setiap saat dan
sesuai dengan aturan pemakaian. Berdasarkan rekomendasi dari hasil penelitian,
Konsumsi 2-3 kali sehari untuk pengobatan dan 1 kali sehari untuk pencegahan.
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Daun di ekstraksi

Dikemas dalam kapsul

Gambar 4: Gambar skematik pemanfaatan maksimal potensi ekstrak daun berenuk (Crescentia
cujete)

Ekstrak Daun Berenuk (Crescentia cujete) dalam Mekanisme Kerjanya
sebagai Terapi Alternatif Penyakit Jantung Koroner dengan Menurunkan
Risiko Pembentukkan Aterosklerosis
Ekstraksi daun berenuk (Crescentia cujete) menghasilkan zat aktif
apigenin yang sangat melimpah. Kandungan apigenin dalam ekstraksi daun
berenuk (Crescentia cujete) memliki peranan sebagai berikut:
1. Peran apigenin dalam ekstrak daun berenuk (Crescentia cujete)
sebagai penghambat sitokin proinflamasi
IL-1β merupakan sitokin proinflamasi yang memainkan peranan
penting dalam proses mediasi respon imun alamiah (innate) dan adaptif
(Dinarello,1997). Menurut penelitian terbaru, sitokin tersebut juga ditemukan
pada plak aterosklerosis yang disekreksikan oleh sel-sel endotel (Matthew, 2011).
Pada dasarnya, IL-1 terdiri dari dua kelompok sitokin yaitu IL-1α dan IL-1β yang
mana sitokin ini akan aktif melalui aktivasi reseptor IL-1 reseptor tipe I. Ketika
reseptor sitokin proinflamasi tersebut berikatan maka sel endotel akan
mensekresikan IL-1α dan IL-1β pada pembuluh vaskular yang berperan dalam
pembentukan plak aterosklerosis dan pembentukan formasi lesi plak (Sims, 2010).
Apigenin dapat menghambat sitokin proinflamasi IL-1β. Peran apigenin dalam
menekan ekspresi sekresi sitokin proinflamasi IL-1β pada sel endotel adalah
melalui mekanisme inhibisi dari fosforilasi p38 dan JNK MAPK. Fosfolirasi
MAPK sendiri adalah suatu proses yang akan mengaktivasi dua faktor transkripsi
yaitu AP-1 dan Nf-kB (Megan, 2011). Aktivasi tersebut akan mensekresikan
sitokin-sitokin proinflamasi seperti IL-1β. apigenin tidak menghambat kedua
faktor transkripsi tersebut, melainkan hanya faktor AP-1 saja yang dihambat
(Megan, 2011). Inhibisi faktor transkipsi AP-1 akan mengakibatkan penurunan
ekspresi sitokin proinflamasi IL-1β. Penurunan IL-1β akan menyebabkan
berkurangnya ukuran lesi plak aterosklerosis sehingga akan terjadi reperfusi
jaringan pada otot jantung dan dapat memperbaiki keadaan pada penyakit jantung
koroner.
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2. Peran apigenin dalam ekstrak daun berenuk (Crrescentia cujete)
sebagai agen cardioprotective melalui inhibisi LOX-1
LOX-1 merupakan suatu reseptor yang ditemukan pada sel endotel, sel
otot polos dan makrofag. Penelitian yang dilakukan oleh Tatsuya menyebutkan
bahwa LOX-1 adalah suatu membran glikoprotein dan tediri dari domain Nterminal, domain transmembran tunggal, dan oxLDL-binding-C-terminal
(Morawietz, 2007). Fungsi utama dari LOX-1 adalah sebagai reseptor utama bagi
oxLDL. Maka dari itu, LOX-1 memainkan peranan penting dalam patogenenesis
aterosklerosis. Ikatan LOX-1 dengan oxLDL akan memicu pembentukan NADPH
oxidase yang mana akan meningkatkan formasi reactive oxygen species (ROS).
ROS yang terbentuk tersebut akan memicu pembentukan fosforilasi p38
MAPK dan phosphoinositide 3-kinase (P13K). Aktivasi dari kedua zat tersebut
akan memicu pelepasan dari Nf-kB. Pelepasan Nf-kB tersebut akan memicu
reaksi inflamasi pada aterosklerosis. Selain itu, aktivasi dari reseptor LOX-1 akan
mengurangi ekspresi dari eNOS yang akan mengakibatkan terjadinya
vasokonstriksi pembuluh vaskuler. Nf-kB yang meningkat dan eNOS yang
berkurang tersebut akan mengakibatkan disfungsi endotel sehingga plak
aterosklerosis akan terbentuk. apigenin dapat menghambat reseptor LOX-1.
Hambatan apigenin tersebut membuat suatu keadaan sitoprotektif pada
permukaan sel endotel. Keadaan ini akan membuat reseptor LOX-1 tidak akan
bisa berikatan dengan oxLDL sehingga mekanisme ROS intraseluler tidak akan
berlangsung dan plak aterosklerosis tidak akan terbentuk sehingga tepat
digunakan untuk terapi penyakit jantung koroner. (Chung,2010).
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Pemanfaatan Apigenin dari ekstraksi daun berenuk (Crescentia cujete)
sebagai terapi alternatif pada penyakit jantung koroner (PJK) dinilai sangat
potensial, baik dalam bidang ekonomi, lingkungan maupun bidang medis.
Berlimpahnya sumber daya alam Indonesia akan tanaman berenuk (Crescentia
cujete) yang dapat digunakan sebagi obat herbal. Diluar itu, apigenin terbukti
secara ilmiah mampu dimanfaatkan dalam mengatasi permasalahan penyakit PJK.
Bukti adanya
penghambatan
proses aterogenesis (Menurunkan oxLDL,
menghambat sitokin proinfamasi) merupakan modalitas utama yang dimiliki
sebagai terapi alternatif herbal dari ekstraksi daun berenuk (Crescentia cujete).
Maka dari itu, pemanfaatan terapi alternatif dengan menggunakan apigenin hasil
ekstraksi daun berenuk (Crescentia cujete) merupakan suatu terapi yang
termutakhir dalam bidang herbal dan efektif dalam menanggulangi permasalahan
aterosklerosis pada pasien dengan PJK.
Saran
1. Perlunya penelitian lebih lanjut secara in vitro dan in vivo untuk
mengetahui efektifitas dari kandungan apigenin hasil ekstraksi daun
berenuk (Crescentia cujete) pada penyakit jantung koroner (PJK) sebagai
terapi alternatif khusunya terapi herbal dikarenakan karya tulis ini masih
berupa gagasan.
2. Perlunya kerja sama seluruh komponen akademisi, pemerintah, dan
masyarakat untuk dapat mengembangkan ekstrak daun berenuk
(Crescentia cujete) dalam upaya pengembangan dunia medis khususnya
dalam bidang herbal medicine, mengingat Indonesia menghasilkan banyak
tanaman berenuk (Crescentia cujete) yang selama ini dianggap asing
karena khasiatnya belum dikenal oleh masyarakat luas.
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