BERITA TERKINI

Ekstrak Hop Menurunkan Lemak Tubuh
dan iso-acid. Penelitian terbaru menunjukkan
bahwa oksidasi α-acid menghasilkan rasa
lebih enak dibandingkan dengan iso-α-acid.
Berdasarkan temuan ini, maka MHBA mungkin
lebih dapat diaplikasikan ke dalam makanan
dibandingkan iso-α-acid.

adalah terhadap lemak abdominal yang dinilai
menggunakan CT scan setelah 12 minggu
konsumsi MHE. Hasilnya dibandingkan
dengan kelompok kontrol. Secara bermakna
terjadi penurunan lemak viseral setelah 8
dan 12 minggu, dan penurunan lemak total
setelah 12 minggu. Tidak ada efek samping
akibat minuman tersebut yang diketahui dari
pemeriksaan darah dan urin serta klinis.

O

besitas
meningkatkan
risiko
penyakit
metabolik,
seperti
resistensi insulin, hiperlipidemia,
dan hipertensi, semua ini merupakan faktor
risiko penyakit kardiovaskuler. Sejak angka
kejadian obesitas meningkat di seluruh
dunia, dilakukan penelitian terus-menerus
untuk mengembangkan obat dan makanan
fungsional untuk mencegah obesitas.
Beberapa produk natural juga dilaporkan
dapat menurunkan lemak tubuh pada
manusia, meskipun penelitian menunjukkan
efek anti-obesitasnya kecil.

Hops, tanaman hop (Humulus lupulus L) betina
yang belum matang, telah banyak digunakan
untuk perisa dan penambah rasa pahit pada
bir. Iso-α-acid, komponen utama rasa pahit
pada bir, yang dikonversi dari α-acid pada hops
melalui isomerisasi selama proses pembuatan
bir, dilaporkan mempunyai banyak manfaat
kesehatan, salah satunya dapat menurunkan
lemak tubuh; iso-α-acid dapat digunakan
untuk mencegah obesitas pada tikus dan
manusia. Namun, sulit menambahkan iso-αacid ke dalam makanan sampai dosis efektif
karena rasa pahitnya. Selama penyimpanan
kandungan α dan β acid dalam hop menurun
dan juga komponen rasa pahitnya.
Baru-baru ini, ditemukan senyawa yang
disebut matured hop bitter acids (MHBA),
terutama mengandung α-acid oxides; secara
umum struktur β-tricarbonyl sama dengan α, β-

Gambar 2. Grafik penurunan lemak viseral dan total
antara kelompok perlakuan dan kontrol.
Gambar 1. Tanaman Humulus lupulus L

Di Jepang, dilakukan penelitian untuk menilai
efek MHBA terhadap penurunan lemak
abdominal pada subjek sehat overweight
(IMT 25-30 kg/m2 dan berdasarkan WHO
termasuk obesitas level 1). Desain penelitian
acak, tersamar ganda, paralel, dengan plasebo
sebagai kontrol. Subjek sebanyak 200 orang
(laki dan perempuan, usia 20-65 tahun)
dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok
perlakuan diberi minuman mengandung
MHE (dengan MHBA 35 mg) dan kelompok
kontrol diberi minuman tanpa MHE. Penelitian
dilakukan selama 12 minggu. Penilaian utama

Hops merupakan tanaman yang digunakan
sebagai perisa dan menambah rasa pahit
pada pembuatan bir. Kandungan iso-αacid dalam hop dapat menurunkan lemak
tubuh manusia, namun mekanisme pastinya
tidak diketahui. Dari penelitian terbaru,
ditemukan matured hop bitter acids (MHBA),
terutama mengandung α-acid oxides, yang
menghasilkan rasa lebih enak dibandingkan
dengan iso-α-acid. Penelitian di Jepang
melaporkan bahwa pemberian MHBA 35
mg selama 12 minggu dapat menurunkan
lemak viseral dan total pada subyek dengan
overweight.(LAI)
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