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ABSTRACT : The Binahong plant (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) has 
been used to treat several types of diseases. To find another possible 
biological activities, we investigated binahong leaves antihyperuricemic and 
antioxidant activity through in vitro assay of xanthine oxidase inhibiting 
activity of binahong ethanol extract and through in vivo assay by measuring 
uric acid and malondialdehyde (MDA) levels in plasma of hyperuricemic rat 
treated with binahong ethanol extract. Rat was induced into 
hyperuricemiccondition using chicken concentrate which is administered 
orally for 7 days and potassium oxonic through intraperitoneal routeon the 
last day. In treatment groups, rat were administered with extract at doses 
200, 400 and 800 mg/kg BW respectively along the induction periods, while 
theother group were given allopurinol. On 7thday, the levels of plasma uric 
acid andMDA were measured by enzymatic methods and tiobarbituric acid 
reactive substances (TBARS) methodconsecutively. In vitro study shows 
that at 100 ppm,binahong leavesethanolic extract inhibit xanthine oxidase 
activity by24.33%, while in vivo study showedthe extract 
hadantihyperuricemic activity by decreasinguric acid levels at dose 800 mg / 
kgBB about 60,88% compared to hyperuricemia control group. Plasma 
MDA levels showed that hyperuricemia induction for 7 days was not enough 
to show significant increase of MDA levels.As conclusion, the ethanolic 
extract of binahong leaves could lower uric acid levels but in this study  it’s 
activity as antioxidant could not be proven through MDA measurements. 
Keyword : Binahong, Anredera cordifolia, antihyperurisemic, uric acid, 
malondialdehyde 
 
ABSTRAK : Tanaman binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) telah 
digunakan masyarakat untuk mengobati beberapa jenis penyakit. Untuk 
menambah data dan informasi khasiatnya maka pada penelitian ini akan 
diteliti mengenai aktivitas antihiperurisemia dan antiinflamasi ekstrak etanol 
daun binahong (EEDB) secara in vitro melalui pengukuran aktivitas 
penghambatan enzim xantin oksidase dan in vivo melalui pengukuran kadar 
asam urat dan kadar malondialdehid dalam plasma tikus percobaan.  Tikus 
diinduksi menjadi hiperurisemia dengan pemberian saripati ayam 
peroralselama 7 hari dan kalium oksonat intraperitoneal pada hari terakhir. 
Bahan uji dan kontrol alopurinol diberikan bersamaan dengan masa induksi 
selama 7 hari. Pada hari ke-7 kadar asam urat dan kadar Malondialdehid 
(MDA) plasma diukur dengan metode berturut-turut enzimatik dan metode 
Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS). Hasil uji aktivitas in vitro 
memperlihatkan bahwa ekstrak daun binahong 100 bpj mempunyai potensi 
penghambatan xantin oksidase sebesar 24,33 %. Uji aktivitas 
antihiperurisemia ekstrak menunjukkan kemampuan menurunkan kadar 
asam urat yang paling tinggi terdapat pada dosis 800 mg/kgBB dengan 
persentase penurunan sebesar 60,88% dibandingkan dengan kontrol 
hiperurisemia. Dari hasil pengukuran kadar MDA tikus memperlihatkan 
bahwa kondisi hiperurisemia akibat induksi selama 7 hari tidak 
memperlihatkan peningkatan kadar MDA secara signifikan.  Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun binahong berpotensi dalam 
menurunkan kadar asam urat namun tidak dapat dibuktikan aktivitasnya 
sebagai antioksidan melalui pengukuran MDA pada penelitian ini.  
Kata kunci : binahong, antihiperurisemia, asam urat, malondialdehid 
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Pendahuluan 

Binahong  (Anredera cordifolia (Ten.) 
Steenis) adalah jenis tanaman merambat yang 
sering dijadikan tanaman hias atau tumbuh liar 
di pekarangan. Di beberapa daerah di 
Indonesia binahong banyak dipakai secara 
empiris untuk mengobati penyakit seperti luka, 
hiperkolesterol, hipertensi dan digunakan 
sebagai pendamping  pengobatan kanker. 
Beberapa penelitian dilakukan terhadap 
binahong untuk memberikan bukti ilmiah. 
Melalui penelitian dilaporkan bahwa ekstrak 
etanol daun binahong dapat memperbaiki 
kerusakan ginjal tikus yang diinduksi dengan 
gentamisin(1). Asam oleanolat dalam daunnya 
diketahui  berkhasiat menyembuhkan luka,  
sebagai anti-inflamasi dan analgetik pada luka 
bakar (2). Pada umbinya ditemukan protein 
(ancordin) yang merangsang pembentukan  
sistem kekebalan tubuh (3). Binahong juga 
dilaporkan binahong memiliki aktivitas 
menurunkan kolesterol(4), anticancer (5), 
antioksidan(6) dan menurunkan resiko 
penyakit jantung koroner, dan saponin juga 
berpotensi sebagai salep hidrokarbon untuk 
membentuk kolagen pertama dan ada jenis 
protein yang sudah berperan pemulihan 
luka(7) .Kandungan saponin (8) 
 
Komponen tanaman binahong terdiri dari 
alkaloid, polifenol, flavonoid dan mono 
polisakarida termasuk L-arabinosa, D-
galaktosa, L-ramnosa, D-glikosa merupakan 
komponen yang paling umum dari rantai yang 
terpasang. Tanaman ini juga mempunyai 
komponen flavonoid yang tinggi pada daun, 
batang, umbi dan bunga. Isolasi dari ekstrak 
etil asetat terdiri dari kandungan 8-
Glucopyranosyl-4 5,7-trihydroxyflavone yang 
mempunyai aktivitas sebagai antioksidan 
sebesar 68.07μg/mL.(6) 

Asam urat adalah suatu produk akhir 
dari metabolisme purin  yang dikatalisis oleh 
enzim xantin oksidase. Peningkatan kadar 
asam urat dalam darah terjadi karena produksi 
asam urat yang berlebih dan adanya penurunan 
ekskresi asam urat oleh ginjal. Produksi asam 
urat yang berlebih dan atau disebabkan 
konsumsi makanan yang mengandung 
senyawa purin yang tinggi seperti makanan 
yang berasal dari sumber hewani dan makanan 
atau minuman yang mengandung fruktosa 
berlebih.  Gangguan pada enzim yang 

mengatur metabolism purin seperti enzim 
HGPRT dan PRPP juga dapat mengakibatkan 
kadar asam urat yang meningkat. Pada 
umumnya dalam kadar normal asam urat 
dalam tubuh berbeda untuk jenis kelamin, 
pada pria 3.5-7.2 mg/mL dan pada wanita 2.6-
6.0 mg/mL. Namun bila kadar asam urat 
melebihi batas normal maka akan terjadi 
penumpukan  asam urat dalam darah yang 
disebut dengan hiperurisemia. Kondisi 
hiperurisemia merupakan factor risiko 
penyakit gout, yaitu salah satu tipe dari 
arthritis (rematik) yang disebabkan kandungan 
monosodium urat yang terlalu tinggi dalam 
tubuh pada pria di atas 7 mg/mL dan pada 
wanita di atas 6 mg/mL.  

Penyakit asam urat merupakan 
penyakit kronis sehingga pengobatannya 
membutuhkan waktu yang lama. Untuk 
memperkecil kemungkinan efek samping yang 
ditimbulkan oleh obat kimia, maka masih 
diperlukan pencarian obat alternative. Untuk 
lebih menggali potensi ekstrak etanol daun 
binahong sebagai obat herbal dengan bukti 
ilmiah maka dilakukan penelitian aktivitas 
antihiperurisemia daun binahong secara in 
vitro dengan metode penghambatan enzim 
xantin oksidasedan in vivo menggunakan 
mencit yang diinduksi dengan kalium oksonat 
dan pemberian saripati ayam. 
 
 

Bahan Penelitian 

Bahan uji 
Bahan yang diuji pada penelitian ini adalah 
daun binahong yang diperoleh dari Balai 
Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik 
(BALITRO), Bogor, Jawa Barat dan telah 
dideterminasi sebagai Anredera cordifolia 
(Ten.)Steenis oleh di Herbarium Bogoriense, 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi, 
LIPI Cibinong, Bogor, Jawa Barat. 
 
Bahan lain  
Serbuk alopurinol yang diperoleh dari 
PT.Indofarma, xantin bioultra (Sigma X4002), 
xantin oksidase (Sigma X4376), etanol 96%, 
aquadest,  asam sulfat P, dimetilsulfoksida 
(DMSO), HCl 1N, NaOH 1N, ammonia 30%, 
kloroform, HCl 1;10, pereaksi Dragendorff, 
pereaksi Mayer, HCl pekat, amil alkohol, 
serbuk magnesium, HCl 1%, besi (III) klorida 
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1%, pereaksi Stiasny, natrium asetat, pereaksi 
Liebermann-Burchard, petroleum eter, 
aluminium klorida, dapar fosfat 0,05 M  pH 
7,5. 
 
Bahan untuk uji in vivo 
Tikus putih jantan (Rattus norvegicus) galur 
Sprague Dawley, etanol 70%, saripati ayam 
(Brand’s), tabung Inthermal Vacuum berisi 
antikoagulan EDTA K3, kalium oksonat 
(Sigma-156124-5G), natrium karboksi metil 
selulose (CMC –Na) 0.5%, Kit pereaksi asam 
urat ELITech REF AUML-0427, aquadest dan 
eter (teknis).  
Alat. 
Maserator kinetik, rotavapor (Bucci F700), alat 
sentrifugator (PLC-30), alat-alat bedah, sonde 
oral, alat suntik, Mikrolab 300 LX, 
spektrofotometer UV-VIS (Shimadzu UV-
mini 1240). 
 
Metode 

Pembuatan ekstrak 
Sebanyak 250 gram serbuk diekstraksi secara 
maserasi dengan etanol 96 %  sambil diaduk 
selama 6 jam dan didiamkan selama 18 jam. 
Setelah itu disaring sehingga didapatkan 
maserat dan ampas. Ampas diremaserasi 
dengan pelarut etanol  sebanyak 3 kali dan 
maserat yang diperoleh dipekatkan dengan 
rotary vacuum evaporator pada suhu 40˚-50˚C.  
 
Penapisan fitokimia 
Penapisan dilakukan menurut metode 
Phytochemical Screening Farnsworth terhadap 
serbuk simplisia daun binahong, ekstrak etanol 
96%. Penapisan fitokimia meliputi alkaloid, 

identifikasi flavonoid, saponin , kuinon , tanin , 
steroid dan triterpenoid, minyak atsiri serta 
kumarin. 
 
Uji in vitro penghambatan aktivitas xantin 
oksidase 
Uji daya inhibisi ekstrak terhadap aktivitas 
xantin oksidase secara in vitro dilakukan pada 
kondisi optimum yang didapat dan diukur 
secara spektrofotometri pada panjang 
gelombang 265 nm dengan metode tidak 
langsung yaitu dengan mengukur jumlah sisa 
xantin yang tidak bereaksi. Larutan uji ekstrak 
daun binahong dengan berbagai konsentrasi 1; 
5; 10; 20; 50; 100 bpj masing-masing 
dimasukkan sebanyak 0,5 mL ke dalam tabung 
reaksi kemudian ditambahkan 1,45 mL dapar 
fosfat 0,05 M pH 7,5 dan 1,0 mL larutan 
substrat xantin 0,2 mM lalu dilakukan 
prainkubasi pada suhu 25 °C selama 15 menit. 
Setelah itu, ditambahkan 0,05 mL larutan 
xantin oksidase 0,3 unit/mL ke dalam tabung 
reaksi dan dihomogenkan menggunakan 
homogenizer. Larutan campuran diinkubasi 
pada suhu 25 °C selama 45 menit. Reaksi 
dihentikan dengan penambahan 0,5 mL HCl 1 
N, kemudian diukur serapan sisa xantin 
menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada 
panjang gelombang 265 nm. Aktivitas enzim 
xantin oksidase (XO) dihitung menggunakan 
persamaan linear yang diperoleh dari kurva 
standar substrat xantin. 
Persamaan linier : � � � � �� 
Y = rata-rata absorban hasil pengukuran 
X = konsentrasi xantin yang tidak bereaksi 
(konsentrasi sisa xantin) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai IC50 dihitung menggunakan persamaan 
regresi linier y = a + bx, sehingga persamaan 
menjadi 50 = a + bx dan � � ������

�
  dimana x 

adalah IC50. Aktivitas inhibisi dinyatakan 
dengan Inhibition Concentration 50% (IC50) 

yaitu konsentrasi sampel yang dapat 
menghambat kerja xantin oksidase sebesar 
50%. Blangko yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah substrat xantin dan enzim 
xantin oksidase tanpa penambahan inhibitor 
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enzim. Kontrol blangko yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah substrat xantin tanpa 
penambahan enzim xantin oksidase dan 
inhibitor enzim. Sebagai kontrol positif 
digunakan alopurinol dengan konsentrasi 0,1;  
0,25; 0,5; 1,0; 2,0; dan 5,0 bpj. 
 
Uji in vivo aktivitas antihiperurisemia 
Penelitian ini akan dilakukan dengan hewan 
coba  tikus putih jantan (Rattus norvegicus) 
yang berumur 2-3 bulan dengan bobot badan 
100-200 gram sebanyak 30 ekor. Sebelum 
digunakan hewan coba diadaptasikan dengan 
lingkungannya selama 1 minggu dan 
dipelihara dengan pemberian makanan standar, 
minum ad libitum. Setelah itu semua tikus 
dibagi menjadi 6 kelompok, tiap kelompok 
terdiridari 5 ekor tikus. Kemudian tikus diberi 
tanda untuk membedakan dari masing - 
masing kelompok tikus. Kelompok I adalah 
kelompok kontrol tikus sehat yang tidak diberi 
perlakuan pengobatan. Kelompok II adalah 
kelompok kontrol tikus hiperurisemia tanpa 
pemberian perlakuan terapi. Kondisi 
hiperurisemia dibuat dengan cara memberi 
saripati ayam secara oral dari hari ke-1 sampai 
hari ke-7 dan pada hari ke-7 diberi larutan 
kalium oksonat dosis 250 mg/kgBB untuk 
menghambat aktivitas enzim uricase tikus. 
Kelompok III sampai dengan kelompok VI 
adalah kelompok tikus hiperurisemia yang 
diobati. Kelompok III adalah kelompok tikus 
yang dibuat hiperurisemia seperti kelompok II 
namun ada tambahan pemberian obat 
alopurinol dosis 5,4 mg/200 g BB tikus dari 
hari-1 sampai dengan hari ke-7 sedangkan 
kelompok IV sampai dengan kelompok VI 
diberi bahan uji ekstrak etanol daun binahong 
berturut-turut dengan dosis 200 mg/kgBB 
tikus, 400 mg/kgBB tikus dan 800 mg/kgBB 
per oral. Menjelang hari ke-7 semua kelompok 
tikus kecuali kelompok normal, dipuasakan 
selama semalam. Tepat pada hari ke-7 semua 
tikus diberi saripati ayam dan diinjeksikan 
kalium oksonat 250 mg/kgBB dalam Na-CMC 

0.5% secara intraperitonial dilanjutkan dengan 
pemberian obat alopurinol/ekstrak sesuai 
kelompoknya 1 jam setelah kalium oksonat.  

 
Pengambilan Darah 
Pada hari ke-7, setelah 3 jam pemberian 
alopurinol/ekstrak, tikus dieuthanasia dengan 
menggunakan eter kemudian dilakukan 
pengambilan darah melalui jantung. Darah 
ditampung di dalam tabung mikrotube yang 
telah berisi antikoagulan EDTA. Darah 
disentrifus pada 3000 rpm selama 10 menit. 
Plasma yang diperoleh dipisahkan dan 
dimasukkan dalam tabung eppendrofyang 
berbeda untuk digunakan dalam pengukuran 
kadar asam urat  
 
Pengukuran Kadar Asam urat Darah 
Pengukuran kadar asam urat plasma 
menggunakan kit pereaksi Reagen Asam Urat 
URID ACID MONO SL (Ellitech). Pada 
prinsipnya asam urat dioksidasi oleh enzim 
urikase dengan bantuan O2 dan H2O menjadi 
alantoin dan selanjutnya hidrogen peroksidasi 
(H2O2) akan bereaksi dengan N-Ethyl-N-(2-
Hydroxy-3-Sulfopropyl) m-Toluidine 4 
Aminoantipyrine (EHSPT). Dengan katalis 
peroxidase (POD) yang akan menghasilkan 
quinonimine yang berwarna violet sebagai 
indikator diukur pada panjang gelombang 546 
nm.  
 

Hasil dan Pembahasan 
Ekstrak etanol daun binahong yang dibuat 
dengan metode pengocokan manual selama 6 
jam dilanjutkan dengan perendaman selama 18 
jam  dan diremaserasi 3 kali memberikan  
rendemen ekstrak sebesar 8,87 %. Skrining 
fitokimia ekstrak diperoleh bahwa ekstrak 
etanol  daun binahong menunjukkan hasil 
yang positif  adanya flavonoid, saponin, 
steroid, triterpenoid dan kumarin.  Hasil 
skrining pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Binahong 

Golongan senyawa  Hasil skrining 

Alkaloid - 
Flavonoid + 
Saponin + 
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Steroid + 
Triterpenoid + 
Tanin - 
Kuinon - 
Minyak atsiri - 
Kumarin + 

 
Berdasarkan hasil skrining fitokimia daun 
binahong menunjukkan bahwa ekstrak 
binahong mempunyai kandungan flavonoid. 
Penelitian Cos et al menyebutkan bahwa 
beberapa flavonoid mempunyai aktivitas 
menghambat kerja enzim xantin oksidase, 
beberapa diantaranya adalah flavonol 
(quercetin, morin, kaempferol, myricetin), 
flavon (apigenin) dan isoflavon (perarin)(9). 
Dalam penelitian lain mengenai isolasi dan 
identifikasi senyawa flavonoid dalam daun 
binahong dinyatakan bahwa jenis flavonoid 
yang terkandung dalam fase n-butanol dari 
ekstrak metanol adalah senyawa flavonol dan 
flavon (6). Kemampuan binahong menurunkan 
kadar asam urat kemungkinan dipengaruhi 
oleh senyawa flavonoid.  

 
Aktivitas Penghambatan Xantin Okidase 

Ekstrak Etanol Binahong 
Uji aktivitas penghambatan enzim xantin 
oksidase dilakukan untuk membuktikan 
apakah benar ekstrak daun binahong 
mempunyai potensi sebagai antihiperurisemia. 
Hasil pengujian in vitro ekstrak dalam 
menghambat xantin oksidase ditunjukkan dari 
nilai persen inhibisi  pada tabel 2. Nilai persen 
inhibisi semakin besar dengan bertambahnya 
konsentrasi ekstrak. Pada konsentrasi ekstrak 
100 ppm didapatkan persen hambat rata-rata 
sebesar 24,33±10,09%. Perhitungan IC50  
secara ekstrapolasi  linier data persen inhibisi 
menunjukkan nilai IC50 sebesar 191,11 ± 13,44 
bpj

 
 
Tabel 2.  Hasil perhitungan uji penghambatan aktivitas xantin oksidase dari ekstrak etanol 96% daun 

binahong 
 
 

 
Asam urat darah berasal dari katabolisme basa 
purin dengan  aktivitas enzim xantin oksidase. 
Xantin oksidase mengkatalisis reaksi oksidasi 
xantin menjadi asam urat, sehingga strategi 
menghambat xantin oksidase diharapkan dapat 
menurunkan kadar asam urat darah. Dari data 
pada Tabel 3 ekstrak etanol binahong 
mempunyai aktivitas penghambatan 50% 
(IC50) pembentukan asam urat pada 

konsentrasi sebesar 191 mg/dL. Menurut 
penelitian Apaya  menyebutkan bahwa ekstrak 
yang mempunyai IC50 kurang dari atau sama 
dengan 50 bpj berpotensi untuk dikembangkan 
lebih lanjut sebagai calon obat 
antihiperurisemia(10). Sehingga dapat 
dikatakan bahwa dalam penelitian ini ekstrak 
etanol daun binahong mempunyai kemampuan 
menghambat xantin oksidase yang rendah. 

Konsentrasi Ekstrak 
(bpj) 

Rata2 persen inhibisi ± 
SD 

IC50  
(bpj) 

1 2,20± 0,34  

5 9,76± 0,35  

10 11,46± 1,38 191,11±13,44 

20 14,99± 1,72  

50 15,49± 1,72  

100 
24,33± 10,09  
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Penyebab besarnya nilai IC 50 kemungkinan 
karena ekstrak etanol masih dalam kondisi 
yang crude. Pada kesempatan terpisah peneliti 
melakukan  ekstraksi lanjutan terhadap ekstrak 
etanol yaitu dengan melakukan ekstraksi 
partisi bertingkat menggunakan pelarut n-
heksan, etil asetat dan n-butanol. Hasil 
menunjukkan bahwa pada fase etil asetat dan 
air aktivitas penghambatan enzim xantin 
oksidase dalam nilai IC50 berturut-turut adalah 
52,30 bpj dan 49,09 bpj. Hal tersebut 
menandakan bahwa senyawa aktif xantin 
oksidase inhibitor berada pada fase polar. 
Hasil penelitian oleh Widyarini dkk 
menyebutkan bahwa ekstrak etanol 70% daun 
binahong memiliki IC50 sebesar 635.25 bpj 
dibanding dengan IC50 alopurinol sebagai 
pembanding yaitu 0,88 bpj. Hasil IC50 yang 
diperoleh pada penelitian ini kira-kira 
seperenam lebih kecil dari pada yang 
diperoleh oleh Widyarini. Perbedaan cara 
ekstraksi dan metode penetapan IC50 dapat 
menjadi penyebab perbedaan hasil tersebut.  
 
Aktivitas In Vivo Antihiperurisemia 
Ekstrak Etanol Daun Binahong  
Pada Tabel 3 terlihat bahwa kelompok kontrol 
hiperurisemia II yaitu kelompok, dapat 
mencapai kadar asam urat sampai 5,24± 0,31 
mg/dL, 30 % lebih tinggi dibanding dengan 
kontrol normal 3,67± 0,46 mg/dL. Uji statistik 
menyatakan bahwa terdapat perbedaan 
bermakna antara kadar asam urat kelompok 
normal dengan kelompok yang diinduksi 
hiperurisemia tanpa diobati (kelompok kontrol 
hiperurisemia). Hal tersebut menandakan 

bahwa tikus berhasil diinduksi hiperurisemia 
dengan memberikan sari pati ayam selama 7 
hari dan penyuntikan intra peritoneal kalium 
oksonat pada hari ke-7. Kalium oksonat adalah 
senyawa inhibitor enzim uricase, yaitu enzim 
yang menguraikan asam urat menjadi 
metabolit alantoin yang lebih larut air. Enzim 
ini tidak didapatkan pada manusia, agar 
penelitian asam urat dapat menggunakan tikus 
maka enzim uricase terlebih dahulu harus 
dihambat agar metabolismenya mirip dengan 
manusia(11). 
 Kelompok kontrol alopurinol yaitu 
kelompok hiperurisemia yang diterapi dengan 
alopurinol mencapai kadar asam urat  0,77± 
0,16 mg/dL. Nilai tersebut  79 % dibawah nilai 
normal dan signifikan berbeda bermakna 
dengan kelompok kontrol normal sehat. Asam 
urat di dalam tubuh dalam kadar normal 
berfungsi sebagai antioksidan  endogen. 
Namun bila kadar asam urat berada dibawah 
normal dapat berakibat turunnya kapasitas 
antioksidan endogen dan berakibat 
meningkatnya stress oksidatif yang berdampak 
pada berbagai jenis penyakit. Kekuatan 
alopurinol dalam menghambat xantin oksidase 
mengakibatkan alopurinol masih merupakan 
obat pilihan dalam mengatasi hiperurisemia.  
 Tikus kelompok EEDB dosis  200, 
400, 800 mg/kg BB mencapai kadar asam urat 
berturut-turut sebesar 4,60± 0,82, 2,65± 0,14, 
dan 2,09± 0,40 mg/dL . Bila dibandingkan 
dengan kelompok yang tidak diobati, 
persentase penurunan kadar asam urat 
berturut-turut 12,21%, 49,43% dan 60,88% 
dan  signifikan secara statistika.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3 : Rata-rata kadar asam urat dan MDA plasma tikus (n=5) 
Kelompok Kadar asam 

urat (mg/dL) 
Rata-rata kadar MDA plasma                 

( nmol/mL) 
kontrol normal 3,67± 0,46a 0,0525±0,0041a 

kontrol hiperurisemia 5,24± 0,31b 0.0604±0,0097a 

Kontrol allopurinol 300 
mg/KgBB 

0,77± 0,16c 0,0434±0,0183a 
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EEDB 200 mg/KgBB 4,60± 0,82d 0,2219±0,1074b 

EEDB 400 mg/KgBB 2,65± 0,14e 0,1501±0,0721c 

EEDB 800 mg/KgBB 2,09± 0,40e 0,0222±0,0153d 

Keterangan : huruf superskrip yang sama dalam 1 kolom menandakan tidak berbeda bermakna pada 
alpha =0,05 
 
 
Uji in vivo menunjukkan bahwa ekstrak etanol 
daun binahong mampu menurunkan kadar 
asam urat tikus hiperurisemia secara bermakna. 
Namun potensinya tidak setara dengan 
allopurinol (P=0,000, P< 0,005) dengan 
pemberian setiap hari allopurinol dapat 
menurunkan kadar asam urat dengan 85,31% .  
Penurunan kadar asam urat darah dapat 
disebabkan karena 2 hal yaitu penghambatan 
sintesisnya atau peningkatan ekskresinya 
melalui ginjal. Desain penelitian ini tidak 
dapat membahas bagaimana mekanisme kerja 
penurunan kadar asam urat in vivo. Untuk 
dapat mengetahui mekanisme kerja penurunan 
kadar asam urat diperlukan desain penelitian 
yang mengukur kadar asam urat urin. 
 
Kadar MDA Plasma Tikus  

 
      Dalam penelitian ini selain untuk melihat 
efek antihiperurisemia dari ekstrak binahong 
juga dilakukan uji terhadap efek antioksidan 
ekstrak daun binahong pada tikus yang 
hiperurisemia selama 7 hari sekaligus 
dipelajari kaitan hiperurisemia dengan status 
oksidan.  Dalam tabel 3 diperlihatkan bahwa 
kadar MDA plasma masing-masing yaitu 
kelompok normal (0,0525±0,0041) nmol/mL, 
kelompok kontrol hiperurisemia 
(0.0604±0,0097) nmol/mL, kelompok 
alopurinol (0,0434±0,0183) nmol/mL, 
kelompok uji EEDB dosis 200 mg/kgBB 
(0,2219±0,1074) nmol/mL, Kelompok EEDB 
400 mg/kgBB (0,1501±0,0721) nmol/mL dan  
kelompok EEDB 800 mg/kgBB 
(0,0222±0,0153) nmol/mL. Dari data hasil 
pengukuran rata-rata kadar MDA plasma  di 
atas didapatkan bahwa tikus hiperurisemia 
dengan induktor saripati ayam dan kalium 
oksonat meningkatkan kadar MDA plasma 
sebesar 0,0604 nmol/mL namun peningkatan 
tersebut tidak signifikan terhadap nilai kadar 
MDA plasma kontrol normal yaitu 0,0525 
nmol/mL. Hasil ini berbeda dengan penelitian 
terdahulu memperlihatkan peningkatan kadar 
asam urat dengan induktor yang sama yang 

diberikan perlakukan selama 14 hari juga 
menunjukkan peningkatan kadar MDA 
sedangkan pada penelitian ini  penginduksian 
dilakukan selama 7 hari. Induksi selama 7 hari 
kemungkinan tidak dapat memicu terjadinya 
peroksidasi lipid.  
 
Hasil yang tidak diduga sebelumnya ada 
pemberian EEDB dosis rendah 200 mg/kgBB 
dan sedang 400 mg/kgBB memperlihatkan 
peningkatan kadar MDA secara signifikan 
berbeda dibanding dengan kontrol normal dan 
kontrol hiperurisemia. Kadar MDA pada 
kelompok uji EEDB justru lebih tinggi 
dibanding dengan kelompok normal bahkan 
dengan kelompok hiperurisemia, dengan pola 
semakin besar kecil dosis ekstrak semakin 
besar kadar MDA. Pada penelitian ini belum 
diketahui faktor penyebab hal tersebut. 
Menurut penelitian Astuti skrining fitokimia 
menunjukkan ekstrak etanol daun binahong 
mengandung saponin yang tinggi(8). Pada 
penelitian Li Wen et al, menyebutkan bahwa 
pemberian saponin terhadap mencit dapat 
mengiritasi lambung yang menyebabkan 
terjadinya radang pada saluran pencernaan. 
Hal ini terlihat dari pemberian saponin 
polygala mengurangi kadar PGE2 dimana 
PGE2 berperan sebagai protektor mukosa 
lambung dan peningkatan TNFα sebagai 
pemicu atau mediator terjadinya inflamasi(12). 
Dalam proses inflamasi juga terjadi pelepasan 
radikal bebas. Hasil penelitian Janero 
menunjukkan bahwa terjadi produksi MDA 
karena serangan radikal bebas pada membran 
plasma. Dengan demikian terjadinya inflamasi 
akan mengakibatkan akumulasi MDA. Oleh 
karena itu, peningkatan kadar MDA pada saat 
pemberian ekstrak etanol daun binahong 
kemungkinan disebabkan oleh kandungan 
saponin binahong.Namun hal yang bertolak 
belakang terjadi penurunan kadar MDA pada 
ekstrak etanol daun binahong dosis tinggi dan 
faktor penyebab belum diketahui secara pasti. 
Perlu dilakukan penelitian mengenai 
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keamanan jangka panjang pemberian ekstrak 
daun binahong. 

Pengukuran kadar MDA merupakan 
salah satu metode untuk melihat aktivitas  
radikal bebas sebab radikal bebas mempunyai 
kecenderungan untuk mengambil elektron 
secara berantai dari membran lipid yang 
disekitarnya sehingga terjadi kerusakan 
membran yang disebut juga dengan 
peroksidasi lipid dan salah satu produk akhir 
dari peroksidasi lipid adalah MDA 
(malondialdehid).   Dalam proses 
pembentukan asam urat yang berlebih oleh 
xantin oksidase juga dihasilkan suatu radikal 
bebas yang sangat aktif seperti radikal anion 
superoxida (2O2

.-) dan radikal hidroksil (OH) 
yang disebut juga reaktive oxygen species 
(ROS) sehingga pada kondisi hiperurisemia 
kemungkinan terjadi peningkatan stress 
oksidatif yang mengakibatkan terjadi 
peroksidasi lipid. Namun ROS tidak hanya 
terbentuk dari proses pembentukan asam urat 
melainkan dapat terjadi dari proses rantai 
pernapasan normal dan juga bisa disebabkan 
oleh gangguan metabolisme lainnya dan 
peroksidasi lipid yang terjadi secara alamiah 
masih dapat diatasi oleh antioksidan endogen 
tubuh yaitu kalatase, superoksidase dismutase 
(SOD) dan glutation peroksidase. Mengukur 
kadar MDA menjadi salah satu parameter 
terjadinya peningkatan stress oksidatif pada 
tikus hiperurisemia. 

 
Kesimpulan  
Pemberian ekstrak etanol daun binahong 
(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) secara in 
vivo memberikan efek antihiperurisemia pada 
tikus yang diinduksi saripati ayam dan kalium 
oksonat. Ekstrak etanol 70% daun binahong 
dosis 200 mg/kgBB, 400 mg/kgBB dan 800 
mg/kgBB memberikan efek antihiperurisemia 
dengan persentase penurunan sebesar 12,21%, 
49,43%, 60,88% namun persentase penurunan 
tersebut belum mencapai kontrol positif 
allopurinol sebesar 85,31%. 
Pemberian  saripati ayam dan kalium oksonat 
menyebabkan hiperurisemia namun  tidak 
memperlihatkan peningkatan status oksidan 
yang diukur sebagai MDA. Aktivitas 
antioksidan ekstrak etanol daun binahong 
belum dapat dibuktikan dalam penelitian ini.  
 

Daftar Pustaka 
1.  Sukandar EY, Fidrianny I, Adiwibowo 

L. Efficacy of Ethanol Extract of 
Anredera cordifolia (Ten) Steenis 
Leaves on Improving Kidney Failure in 
Rats. Int J Pharmacol. 2011;7(8):850–5.  

 
2.  Ghosh PK, Gaba A. Phyto-Extracts in 

Wound Healing. J Pharm Pharm Sci. 
2013;16(5):760–820.  

3.  Chuang M-T, Lin Y-S, Hou W-C. 
Ancordin, the major rhizome protein of 
madeira-vine, with trypsin inhibitory 
and stimulatory activities in nitric 
oxide productions. Peptides. 2007 
Jun;28(6):1311–6.  

4.  Wahjuni S. Anti-hipercholesterolemia 
of Anredera cordifolia in 
hypercholesterolemia rat Wistar 
through decrease of malondialdehyde 
and 8-hydoxy-diguanosine. Indones J 
Biomed Sci. 2014;8(1):4–7.  

5.  Yuliani SRIH, Anggraeni CD, Sekarjati 
W, Panjalu A, Istyastono EP, Setiawati 
A. Cytotoxic activity of Anredera 
codifolia leaf extract on HeLa cervical 
cancer cells through p 53-independent 
pathway. Asian J Pharm Clin Res. 
2015;8(2):328–31.  

6.  Djamil R. Antioxodant activity of 
flavonoid from Anredera cordifolia 
(Ten.) Steenis leaves. Int Res J Pharm. 
2012;3(9):241–3.  

7.  Miladiyah I, Prabowo BR. Ethanolic 
extract of Anredera cordifolia ( Ten .) 
Steenis leaves improved wound healing 
in guinea pigs. Universa Med. 
2012;31(1):4–11.  

8.  Astuti SM, Sakinah A.M M, Andayani 
B.M R, Risch A. Determination of 
Saponin Compound from Anredera 
cordifolia (Ten) Steenis Plant 
(Binahong) to Potential Treatment for 
Several Diseases. J Agric Sci. 2011 
Nov 24;3(4):224–32.  

9.  Cos P, Ying L, Calomme M, Hu JP, 
Cimanga K, Van Poel B, et al. 
Structure-activity relationship and 
classification of flavonoids as 
inhibitors of xanthine oxidase and 
superoxide scavengers. J Nat Prod. 
1998;61(1):71–6.  

10.  Apaya KL, Chichioco-hernandez CL. 
Xanthine oxidase inhibition of selected 
Philippine medicinal plants. 
2011;5(2):289–92.  

11.  Stavric B, Nera EA. Use of the uricase-



Aktivitas Ekstrak Daun Binahong(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) sebagai Antihiperurisemia dan Antioksidan pada 
Tikus Hiperurisemia 

Jurnal Farmasi Indonesia     Vol.9 No.1     Tahun 2017 		    55 

inhibited rat as an animal model in 
toxicology. Clin Toxicol. 
1978;13(1):47–74.  

 
 

12.  Wen L, Xia N, Tang P, Hong Y, Wang 
Z, Liu Y, et al. The Gastrointestinal 
Irritation of Polygala Saponins and Its 
Potential Mechanism In Vitro and In 
Viv 

Potential Mechanism In Vitro and In  
Vivo. 2015;2015. 

 


