Toko Herbal Bekasi|Rawa Lumbu|Obat Herbal Alami|Toko Herbal Online

Bukti Khasiat Jintan Hitam (Habbatussauda)
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Judul Asli : Bukti Khasiat Jintan Hitam
Mengangkat beban meski cuma 5 kg atau mengendarai sepeda motor walau hanya 1 km, aktivitas yang menakutkan
Untung. Setelah melakukan kegiatan itu ia mengalami hematuria alias berurine darah. Dokter mendiagnosis benign
prostatic hyperplasia alias tumor prostat.

Untuk mengatasi pembesaran prostat itu dokter di sebuah rumahsakit di Surabaya, Jawa Timur, menyarankan operasi.
Untung menghubungi dokter berbeda sembari berharap ada jalan penyembuhan lain. Sayang, dokter kedua yang ia
temui pun menyarankan hal sama. Pria 63 tahun itu sebetulnya pernah menjalani operasi serupa pada Agustus 2004.
Ketika itu usai bersepeda mengelilingi kompleks perumahan, ia sulit berkemih. Pria kelahiran 3 Mei 1947 itu merangkak
pulang lantaran tak mampu berdiri, apalagi berjalan.
Setelah sampai di rumah, keluarga bergegas membawa Untung ke rumahsakit. Keesokan hari Untung menjalani
operasi untuk mengatasi tumor prostat. Setelah itu ia praktis tak pernah mengalami sulit berurine. Celakanya, pada
Agustus 2009 - persis 5 tahun pascaoperasi - gangguan itu muncul kembali. Untuk mengatasi pembengkakan prostat,
dokter kembali menyarankan operasi. Namun, ia lebih memilih jalan lain, yakni mengkonsumsi ekstrak jintan hitam.
Atas saran kerabat ia mengkonsumsi 5 kapsul jintan setiap 3 jam. PR: wait... I: wait... L: wait... LD: wait... I:
wait...wait... Rank: wait... Traffic: wait... Price: wait... I: wait... L: wait... C: wait...

Jatuh lalu mati
Khasiat jintan hitam ia rasakan. Genap sebulan setelah rutin mengkonsumsi Nigella sativa, Untung girang bukan
kepalang karena kateter atau kantong penampung urine dapat dilepas. Bersamaan dengan itu kesulitan berkemih dan
berurine darah pun tak pernah terjadi. Malahan penghujung 2009 ia berhaji tanpa gangguan prostat. Pembengkakan
prostat, menurut dr Agus Setiawan SpU karena hormon testosteron berubah menjadi dihidrotestosteron (DHT) dengan
bantuan enzim 5 a reduktase.
DHT itulah yang didakwa memicu pertumbuhan sel-sel prostat secara tak terkendali. Ketika organ seukuran buah kemiri
nan lembut itu membengkak, menyebabkan tekanan pada uretra. Akibatnya urine pun sulit keluar dan menumpuk di
kantong kemih.
Itu yang menyebabkan penderita tumor prostat seperti Untung kesulitan berurine dan terasa nyeri.
Sembuhnya Untung dari tumor prostat sebuah kebetulan? Edy Meiyanto Apt, PhD, periset di Fakultas Farmasi
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, membuktikan keampuhan jintan hitam secara ilmiah. Doktor onkologi molekular
itu menguji praklinis sel payudara yang diinduksi DMBA (dimethylbenz(a)anthracene), senyawa karsinogenik alias
pemicu kanker.
Jintan hitam Nigella sativa mampu menghambat proliferasi dan memicu apoptosis sel kanker. Proliferasi (dari bahasa
Latin: proles berarti keturunan, ferre bermakna mengandung) adalah reproduksi bentuk-bentuk serupa. Jika jintan hitam
menghambat proliferasi, proses produksi sel juga terhambat. Sedangkan apoptosis (apo = mati, ptosis = jatuh)
merupakan pola morfologis kematian sel ditandai dengan sel yang mengerut. Jika sel kanker mati, berarti pasien pun
sembuh.
Selain apoptosis dan antiproliferasi, jintan hitam juga bersifat antiangiogenesis. Angiogenesis merupakan pembentukan
pembuluh darah baru. Artinya tanaman obat anggota famili Ranunculaceae itu menghentikan pembentukan pembuluh
darah bagi sel kanker. Begitulah hasil riset Tingfang Yi, peneliti di Institut Kanker Nasional, Amerika Serikat. Senyawa
aktif dalam jintan hitam yang berperan antikanker adalah timokuinon. Dengan kemampuan itu sel-sel kanker pun tak
berkutik untuk berkembang.
Menurut Dr Andria Agusta, periset fitokimia di Pusat Penelian Biologi LIPI, herbal lokal tidak ada yang mengandung
senyawa timokuinon dan nigelon. Jintan hitam memang tanaman introduksi dari Afganistan dan India yang diperkirakan
masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Minyak asiri jintan mirip adas Foeneculum vulgare
yang bersosok mirip. Anetol menimbulkan efek hangat di kulit dan bersifat antikanker mendominasi minyak asiri
keduanya. &ldquo;Aktivitas antikanker timokuinon lebih kuat daripada anetol,&rdquo; kata Andria.
Karena hadis
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Jintan hitam itulah yang kini menjadi buah bibir di masyarakat untuk mengobati beragam penyakit. Masyarakat lebih
sering menyebut habbatussauda ketimbang jintan hitam. Penggunaan ekstrak jintan hitam di Indonesia sohor sejak 2
tahun terakhir setelah diperkenalkan pada 2003. Para herbalis meresepkan jintan hitam untuk mengatasi beragam
penyakit seperti kanker, hipertensi, dan diabetes mellitus. Herbalis dan pasien yakin akan kemujaraban habbatussauda
lantaran terdapat hadis sahih.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu Nabi Muhammad bersabda, &ldquo;Gunakanlah
habbatussauda, karena di dalamnya terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali maut.&rdquo; Hadis itu turut
mendorong pemanfaatan jintan hitam sebagai panasea alias obat beragam penyakit. Masyarakat percaya betul akan
khasiat komoditas yang 2 kali berganti nama ilmiah, Nigella cretica pada 1768 dan Nigella indica (1810) itu.
Kepercayaan itu makin kuat karena banyak penelitian ilmiah yang mendukung khasiat jintan hitam.
Dra Sriningsih Apt MSi, periset di Pusat Teknologi Farmasi dan Medika, membuktikan konsumsi jintan hitam dalam
jangka panjang sangat aman.
Alumnus Institut Teknologi Bandung itu mengukur aktivitas enzim asparat aminotransperase (Asat) dan alanin
aminotransperase (Alat) pada tikus yang diberi ekstrak jintan hitam. Jika aktivitas kedua enzim itu meningkat indikasi
jintan hitam tak aman dikonsumsi. Dengan dosis 1 ml/200 gram bobot tubuh, Sriningsih membuktikan aktivitas enzim
tetap, tak berubah.
Bukti ilmiah lain disodorkan oleh Dr Sedarnawati Yasni, periset di Institut Pertanian Bogor. Dalam uji praklinis itu doktor
Teknologi Pangan alumnus Kyusu University, Jepang, itu membuktikan jintan hitam mujarab mengatasi diabetes
mellitus, hipertensi, dan kolesterol (baca: Fakta dari Laboratorium, halaman 20 - 21). Peneliti lain yang membuktikan
khasiat jintan hitam adalah dr Akrom MKes dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Akrom mengatakan ekstrak
jintan hitam berkhasiat sebagai imunomodulator alias meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
&ldquo;Jintan hitam mengaktifkan sel makrofag, meningkatkan jumlah sel CD4 dan CD8,&rdquo; kata dokter Akrom. Selsel itu adalah pembangun sistem kekebalan tubuh sehingga mampu menangkal serangan penyakit. Sederet riset sahih
itu memperteguh bahwa jintan memang tokcer mengatasi beragam penyakit. Itu juga sejalan dengan bukti empiris,
banyak pasien yang sembuh setelah rutin mengkonsumsi ekstrak jintan.
Bingung pilih
Walau didukung fakta empiris dan bukti ilmiah yang sahih, bukan berarti konsumsi jintan hitam menempuh jalan lurus.
Sebab, banyak tanaman menyandang nama jintan. Setidaknya ada 3 spesies yang menggunakan embel-embel jintan:
daun jintan Coleus amboinicus, jintan hitam Nigella sativa, dan jintan putih Cuminum cyminum. Mereka bertiga tak ada
hubungan kekerabatan karena berbeda keluarga. &ldquo;Oleh masyarakat umum, mereka kerap dianggap
sama,&rdquo; tutur Endah Lasmadiwati, herbalis yang mengelola kebun tanaman obat Taman Sringanis di Kotamadya
Bogor, Jawa Barat.
Selain itu jintan hitam kerap dikacaukan dengan Nigella dameschana yang lazim sebagai tanaman hias. Padahal, sosok
keduanya berbeda jauh. Jintan hitam tanaman obat berdaun mirip paku-pakuan; jintan tanaman hias, berdaun jarum.
Belum lagi ada yang menyebut Argemone mexicana sebagai jintan hitam. Salah memilih tanaman, khasiat pun berbeda.

Edy Meiyanto mengingatkan jintan hitam kaya flavonoid dan terpenoid berpeluang berpotensi merusak hati jika
konsumsi berlebihan. &ldquo;Kerusakan hati bisa terjadi akibat keracunan langsung, atau karena hati kehabisan
senyawa untuk menetralisir racun,&rdquo; kata Edy. Efek keracunan yang muncul biasanya berupa kerusakan protein
atau kerusakan DNA sehingga tidak mampu mensintesis protein. Oleh karena itu konsumsi jintan hitam harus sesuai
anjuran dokter atau herbalis. Saat ini mereka meresepkan 3 kapsul 3 kali sehari untuk mengatasi penyakit tertentu.
Hal serupa disampaikan oleh dr Sidi Aritjahja, dokter dan herbalis di Yogyakarta. Bila konsumsi jintan hitam berlebihan,
&ldquo;Kemungkinan efek samping yang muncul adalah hepatonefrotoksik atau kerusakan hati dan ginjal lantaran
akumulasi senyawa tertentu,&rdquo; kata dokter alumnus Universitas Gadjah Mada itu. Sesuatu yang berlebihan
memang tak disarankan. Jangankan obat, konsumsi nasi pun bila berlebihan menjadi tak sehat.
Jantung
Selama 3 tahun meresepkan jintan hitam kepada para pasien, dr Fetty Amelia melihat khasiat tanaman obat itu. Ada
pasien mengidap kanker serviks stadium 4 yang tertolong setelah rutin mengkonsumsi kapsul black seed. Padahal,
semula perempuan 39 tahun itu diprediksi hanya mampu bertahan 2 bulan. Dokter di Cibubur, Jakarta Timur, itu
meresepkan jintan secara tunggal setelah setahun mempertimbangkan masak-masak. &ldquo;Jintan mengandung
asam amino esensial yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan,&rdquo; kata dr Fetty.
Mahendra, herbalis di Kotamadya Depok, Jawa Barat, meresepkan jintan hitam untuk beragam penyakit selain jantung
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koroner. Mahendra pernah meresepkan jintan hitam kepada seorang pasien. Namun, pasien mengeluh degup jantung
kian cepat sehingga ia menghentikannya. Herbalis yang melayani permintaan hingga 1.000-an botol kapsul jintan itu
mengatakan, khusus pasien mag sebaiknya mengkonsumsi ekstrak jintan hitam usai makan. Ketika pertama kali
meresepkan jintan pada 2003, ia hanya melayani permintaan ratusan botol.
Lonjakan permintaan jintan hitam itu juga dialami CV Albiruni Sukses Bersinar yang memproduksi ekstrak jintan hitam
bermerek Herbal Nabi. Perusahaan di Klaten, Jawa Tengah, itu meluncurkan 2 jenis jintan hitam, tunggal dan paduan
dengan jahe serta sambiloto. Dalam produk campuran itu proporsi jintan hanya 30%. Menurut Bambang Minarno, total
produksi saat ini mencapai 1.500 botol terdiri atas 50 kapsul. &ldquo;Permintaan sebetulnya mencapai 2.000 - 3.000
botol sehari,&rdquo; kata Bambang.
Begitu juga PT Almanar Herbafit yang mengolah jintan hitam sejak 2004. Menurut Jumadi Ahmad, manajer pemasaran,
pertumbuhan permintaan sejak berdiri mencapai 70%. Volume produksi saat ini 1.000 botol sehari masing-masing
terdiri atas 50 kapsul bermerek Afiafit. Jumadi mengatakan, Afiafit dipasarkan di berbagai kota besar seperti Jakarta,
Bandung, Bogor, bahkan hingga ke Papua. Tingginya permintaan itu membuktikan bahwa jintan hitam memang
berkhasiat.
Produsen-produsen itu pada umumnya mendatangkan jintan dari mancanegara seperti Ethiopia, Mesir, dan Jerman.
Sebab, meski ekstraksi jintan hitam kini populer, penanaman jintan masih terbatas di Indonesia. Jintan hitam lokal hasil budidaya di tanahair - antara lain diperdagangkan di Pasar Beringharjo, Kotamadya Yogyakarta. Ida Subroto yang
20 tahun terakhir menjual jintan hitam mampu memasarkan 10 - 20 kg per hari. Di pasar itu terdapat 20 pedagang
rempah yang menyediakan jintan hitam.
Menurut mereka pekebun sekaligus pemasok, menanam jintan di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Yogyakarta. Ida
menjual jintan hitam tanpa kulit Rp30.000; dengan kulit Rp32.000 per kg. Masyarakat membeli jintan itu untuk
mengatasi beragam penyakit. Bukankah selain kematian, obat beragam penyakit adalah jintan hitam? (Sardi
Duryatmo/Peliput: Argohartono & Lastioro Anmi Tambunan)

Gizi (mg)
Kadar minyak
28,48%
Besi
8,6
Fosfor
48
Kalium
783
Kalsium
572
Protein
26,70
Sodium
20
Seng
8
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Asam Amino (%)
Alanin
3,77
Arginin
19,52
Asam aspartat
5,02
Asam glutamat
13,21
Fenilalanin
7,93
Glisin
4,17
Isoleusin
4,03
Leusin
10,88
Lisin
7, 62
Metionin
6,16
Prolin
5,34
Serin
1,98
Treonin
1,23
Tirosin
6,08
Valin
3,06
Asam Lemak (%)
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Arakidonat
1,3
Linoleat
57,9
Linolenat
2.0
Miristat
0,5
Oleat
23,7
Palmitat
13,7
Stearat
12,6

Keterangan foto
- Bunga jintan hitam
- Biji dan kupasan jintan (atas,
hitam) mengandung timokuinon
- Beragam produk jintan hitam di
pasaran
- dr Fetty Amelia 6 tahun resepkan
jintan hitam
- Adas kerap disangka jintan
hitam

Riset si Hitam
Imunitas
Jintan merangsang sel-sel kekebalan tubuh untuk meningkatkan sekresi interferon dan meningkatkan sel-sel T untuk
meningkatkan sel-sel pembunuh alami. Ekstrak etanol biji jintan hitam meningkatkan jumlah limfosit dan monosit.
Selain itu jintan pun meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag - salah satu sel imun.
Kanker
Jintan hitam bersifat antikanker seperti hasil riset praklinis Edy Meiyanto PhD, peneliti di Fakultas Farmasi Universitas
Gadjah Mada. Mekanisme antikanker dengan apoptosis dan antiproliferasi.
Kolesterol
Jintan hitam mencegah penumpukan lemak dan kolesterol dalam tubuh dengan menghambat aktivitas enzim fatty acid
synthase. Enzim itu mensintesis asam lemak rantai panjang, bahan baku pembentukan kolesterol dan trigliserida. Bila
aktivitas fatty acid synthase rendah maka kolesterol dan trigliserida pun tak terbentuk.
Diabetes mellitus
Jintan menghambat aktivitas enzim glukosa-6-phospatase yang berperan dalam metabolisme produksi glukosa dalam
http://www.tokoislam.info

Menggunakan Joomla!

Generated: 24 November, 2014, 19:52

Toko Herbal Bekasi|Rawa Lumbu|Obat Herbal Alami|Toko Herbal Online

darah. Jika kerja enzim itu berhenti maka kadar glukosa darah pun turun.
Hepatoprotektor
Nevin Ilhan, peneliti di F1rat Universitesi, Turki, membuktikan jintan hitam melindungi hati dari bahaya Ccl4 - senyawa
racun yang menyebabkan kerusakan hati. Jintan meningkatkan jumlah SOD - antioksidan - dalam tubuh. Sehingga
dapat melindungi hati dari efek buruk Ccl4. Jumlah SOD kelompok uji yang diberi jintan 1.913 u/g Hb, sedangkan tanpa
jintan 1.688 u/g Hb.
Histamin/alergi
Kandungan lemak tak jenuh seperti asam linoleat, arakidat, dan asam lemak rantai sedang (asam miristat, palmitat, dan
stearat) mencegah infeksi, meningkatkan sistem kekebalan, dan mengendalikan reaksi alergis.
Kesuburan
Mukhallad A Mohammad, peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Yordania, meriset jintan hitam untuk meningkatkan
kesuburan kaum pria. Dosis 300 mg/kg bobot tubuh meningkatkan spermatogenisis tikus jantan. Jumlah sperma tikus
yang diberi jintan dua kali lebih banyak ketimbang kelompok kontrol, 4,12 juta/ml. Begitupula mortilitas sperma menjadi
lebih aktif. Mortilitas sperma kelompok uji sebesar 94,1% sedangkan kelompok kontrol hanya 49,23%.
sumber : http://www.trubus-online.co.id/trindo3/index.php?option=com_content&view=article&id=4582:bukti-khasiatjintan-hitam&catid=81:topik&Itemid=520
====================================================================================Untuk
mendapatkan produk Jintan Hitam atau Habbatussauda Detail Klik link Di bawah ini
:http://www.tokoislam.info/habbatusauda/view-all-products.html
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