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Jahe untuk Asma

Artikel : 

Manfaat jahe sebagai obat herbal telah populer ratusan tahun lalu, diperkenalkan pada masa nenek
moyang kita. Di belahan lain bumi ini, manfaat jahe baru saja diproklamirkan pada Konferensi
Internasional American Thoracic Society 2013 di Philadelphia. Dalam pertemuan ini dinyatakan bahwa
jahe atau akar pedas pedas dapat membantu penderita asma bernapas lebih mudah.Dalam studi tersebut,
peneliti menyelidiki apakah komponen jahe bisa meningkatkan efek beta-agonis. Obat asma yang disebut
beta-agonis (&beta;-agonis) bekerja dengan relaksasi otot polos (ASM) jaringan di saluran
napas.Elizabeth Townsend, doktor di Universitas Columbia Departemen Anestesiologi menyatakan bahwa
dalam penelitian tersebut, komponen jahe dapat bekerja secara sinergis dengan &beta;-agonis untuk
merelaksasi jaringan otot di saluran nafas atau yag disebut ASM.Dalam studi tersebut, para peneliti
mengambil sampel ASM untuk neurotransmitter asetilkolin. Tim kemudian menggabungkan isoproterenol
&beta;-agonis dengan tiga ekstrak jahe terpisah: 6-gingerol, 8-gingerol atau 6-shogaol. Para peneliti
menemukan bahwa jaringan yang diberi kombinasi ekstrak jahe dan isoproterenol menunjukkan respon
relaksasi secara signifikan lebih besar dibandingkan mereka yang diobati hanya dengan isoproterenol.
Secara khusus, campuran 6-shogaol menjadi yang paling efektif.Setelah melihat efek dari ekstrak jahe,
para peneliti melihat mekanisme di balik efek aditif dengan berfokus pada enzim paru-paru yang disebut
phosphodiesterase4D (PDE4D), karena penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa senyawa kimia
dapat menghambat relaksasi jaringan ASM. Menggunakan metode yang disebut polarisasi neon, tim
menemukan bahwa ketiga ekstrak tersebut mampu menghambat PDE4D.Mereka juga menemukan bahwa
ekstrak 6-shogaol sangat efektif dalam melarutkan filamen aktin F-, struktur protein yang berperan dalam
penyempitan ASM.Data ini menunjukkan bahwa senyawa 6-gingerol, 8-gingerol dan shogaol 6 ketika
bersinergi dengan &beta;-agonis dapat menjadi suatu terapi mengurangi gejala asma.Perkembangan
ekstrak jahe menjadi obat yang signifikan mengobati jutaan pasien asma di seluruh dunia. Referensi:Brett
Smith untuk redOrbit.com 1.bp.blogspot.com
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