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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tulang merupakan bagian tubuh yang memiliki banyak fungsi diantaranya 

pembentuk rangka tubuh, alat gerak tubuh, tempat penyimpanan kalsium dan pada 

tulang panjang terdapat sumsum tulang yang memiliki sifat pluripoten yang dapat 

menghasilkan sel-sel lain bagi tubuh. Tulang terdiri atas interseluler material 

terkalsifikasi, matriks tulang, dan tiga tipe sel yaitu osteosit yang dapat ditemukan 

di ruang (lakuna) diantara matriks; osteoblas yang merupakan tempat sintesis 

komponen organik dari matriks; dan osteoklas yang merupakan sel raksasa 

multinuklear yang terlibat dalam proses resorpsi dan pembentukan jaringan tulang  

(Junqueira dan Carneiro 2005).  

Osteoporosis atau keropos tulang adalah penyakit kronik yang ditandai 

dengan pengurangan massa tulang yang disertai kemunduran mikroarsitektur 

tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat menimbulkan 

kerapuhan tulang. Keadaan ini berisiko tinggi karena tulang menjadi rapuh dan 

mudah retak bahkan patah (Huat dan Zaitun 2000; Nurwenda 2004). 

Defisiensi estrogen memegang peranan yang sangat penting sebagai 

penyebab osteoporosis pasca menopause pada wanita (Ashari, 2011). Pada wanita 

menopause dimana kadar estrogen menurun menjadikan resiko terkena 

osteoporosis menjadi meningkat. Kondisi yang sama terjadi pada tindakan 

sterilisasi hewan betina (ovariektomi) yang biasa dilakukan pada hewan 
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domestikasi atau hewan peliharaan, dengan tujuan menghindari reproduksi yang 

tidak terkontrol dan tidak diharapkan. 

Estrogen berperan penting dalam penghambatan proses resorbsi tulang 

karena estrogen dapat menurunkan kadar hormon paratiroid (PTH) dalam darah, 

meningkatkan produksi kalsitonin dan meningkatkan produksi 1,25 

Dehidroxycholecalcalferol (1,25-DHCC) dalam ginjal (Unsoed, 2011). 

Apabila tingkat kadar kalsium dalam darah terlalu rendah, PTH akan 

dilepaskan. PTH ini akan memicu pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. 

Sebaliknya, apabila tingkat kadar kalsium dalam darah terlalu tinggi, kerja PTH 

akan dihentikan dan digantikan dengan hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin 

bekerja berlawanan dengan PTH, yakni menghambat terjadinya pelepasan 

kalsium dari tulang ke darah (Unsoed, 2011). 

Pencegahan dan pengobatan osteoporosis postmenopause dalam praktek 

klinis modern telah banyak dilakukan terapi penggantian hormon atau HRT 

(Hormon Replacement Therapy), serta beberapa obat, seperti raloxifene, 

bifosfonat, kalsium dan vitamin D, kalsitonin, dan PTH, meskipun efek samping 

agen ini telah dikonfirmasi, seperti hiperkalsemia, peningkatan risiko 

endometrium dan kanker payudara, perdarahan vagina dan hot flushes juga telah 

dilaporkan. Berkaitan dengan beberapa efek samping yang timbul atau kurangnya 

kemanjuran obat-obatan sintetis, kemanjuran potensi tradisional obat-obatan telah 

membangkitkan minat para ilmuwan dan dokter untuk mencari khasiat dari obat 

tradisional untuk pengobatan beberapa penyakit kronis dan sulit, termasuk 

pengobatan untuk osteoporosis (Zhang et al., 2006). 
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Fenomena dalam masyarakat bahwa osteoporosis dapat dicegah dengan 

konsumsi kalsium, baik berupa suplemen tablet maupun susu berkalsium tinggi. 

Para pemilik hewan kesayangan juga berusaha memberikan kalsium dalam upaya 

mencegah gangguan proses pembentukan tulang. Namun ternyata asupan kalsium 

yang tinggi tanpa diikuti peningkatan asupan fosfor dalam waktu yang lama, dapat 

mengganggu fungsi ginjal (Yuniarti dkk., 2008). 

Ekstrak Cikal Tulang (Cissus quadrangularis) merupakan salah satu 

tanaman yang sangat baik untuk penyembuhan tulang, termasuk patah tulang dan 

perbaikan jaringan tulang (Potu et al., 2009; Cortes et al., 2005). 

Menurut Sabri (2011), batang Cikal Tulang (Cissus quadrangularis) ini 

mengandung beberapa komponen biologis yaitu kalsium, fosfor, alkaloid, 

flavonoid, tanin (polifenolat), dan triterpenoid. Selain itu dari ekstrak cikal tulang 

didapatkan bahwa ekstrak tersebut mengandung sebanyak 33 senyawa fitokimia 

dan 14 senyawa diantaranya termasuk golongan steroid. Golongan steroid tersebut 

tujuh diantaranya termasuk dalam golongan fitoestrogen. Fitoestrogen 

menstimulasi aktivitas osteoblas melalui aktivitas reseptor estrogen dan mampu 

meningkatkan produksi hormon pertumbuhan insulin-like growth factors-1 (IGF-

1) yang memiliki hubungan positif terhadap pembentukan massa tulang. 

Fitoestrogen dapat mengurangi gejala menopause (Rachman dkk., 1996). 

Cikal Tulang (Cissus qudrangularis) tumbuh di daerah India, Sri Langka, 

Malaysia, Thailand, Indonesia dan Afrika. Tanaman ini mengandung sejumlah 

besar vitamin C, ß-carotene, ß-sitosterols, quadrangularins A, B dan C, 

triterpenoid, dan kalsium. Selain itu, ekstrak batang Cikal Tulang (Cissus 
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quadrangularis) juga mengandung ion kalsium dan fosfor yang tinggi dimana 

bermanfaat untuk proses perbaikan jaringan tulang (Soepraptini dkk., 2012). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh ekstrak tanaman Cikal Tulang (Cissus quadrangularis) dalam 

mendeposit kalsium dalam tulang sebagai upaya pencegahan osteoporosis yang 

dialami tikus putih (Rattus norvegicus) ovariektomi berdasarkan gambaran kadar 

kalsium tulang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak tanaman Cikal Tulang (Cissus quadrangularis) dapat 

mencegah osteoporosis yang dialami tikus putih (Rattus norvegicus) ovariektomi 

berdasarkan kemampuannya dalam meningkatkan deposit kalsium ke jaringan 

tulang? 

 

1.3 Landasan Teori 

Osteoporosis merupakan suatu kondisi atau perubahan yang terjadi pada 

tulang sebagai akibat pengurangan massa tulang, mineral maupun matriks tulang, 

sehingga kepadatan tulang berkurang atau tulang menjadi keropos (Sabri 2000; 

Anderson et al., 2008). 

Ovariektomi adalah suatu tindakan pembedahan dengan teknik laparatomi 

untuk pengambilan ovarium bilateral. Secara luas pada bidang biomedis, tikus 

ovariektomi merupakan model juvenile osteopenia (Cesnjaj et al.. 1991), dan 
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dapat menjadi model wanita pascamenopause (Shirwaikar et al., 2003; Devareddy 

et al., 2008). 

Estrogen sangat penting untuk memelihara kekuatan tulang, yang mengatur 

pengangkutan kalsium ke dalam tulang pada wanita (hewan betina). Tanpa 

estrogen tulang kehilangan kalsium yang merupakan salah satu komponen tulang 

(Unsoed, 2011). 

Pada hewan ovariektomi, terjadi penurunan estrogen yang menyebabkan 

meningkatnya hormon PTH untuk merangsang pembentukan sitokin IL-1 dan IL-

6, sitokin mengaktivasi osteoklas untuk merangsang resorbsi tulang. Selain itu,  

penurunan estrogen juga akan menurunkan penyerapan vitamin D, sehingga 

pembentukan tulang (osteoblast) pun akan terhambat dan kadar mineral akan 

berkurang. Jika kadar mineral tulang terus menerus berkurang, maka akan 

terjadilah osteoporosis (Agustin, 2009). 

Kalsium sangat berperan dalam berbagai proses biologik seperti koagulasi 

darah, aktivitas enzim, kontraksi otot, eksitabilitas saraf, pembebasan hormon, 

permeabilitas membran, dan sebagai unsur esensial struktur tulang (Nieves, 2005). 

Aktivitas tersebut di atas dapat berlangsung normal apabila kadar kalsium dalam 

darah berada dalam kisaran normal (Winarno, 1998). 

Jika kekurangan kalsium, tubuh akan mengambil cadangan dalam tulang. 

Semakin lama semakin banyak kalsium yang diambil, maka tulang semakin tipis 

kemudian keropos (Nadesul, 2006). 

Berdasarkan penelitian Firmansyah (2005), pemberian suplemen dosis tinggi 

dapat digunakan sebagai terapi osteoporosis. Sedangkan Yuniarti dkk. (2008) 
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menemukan bahwa asupan kalsium yang tinggi tanpa diimbangi dengan asupan 

forfor dalam waktu yang lama dapat mengganggu fungsi ginjal. 

Menurut Sabri (2011), batang cikal tulang mengandung beberapa komponen 

biologis yaitu kalsium, fosfor, alkaloid, flavonoid, tanin (polifenolat), dan 

triterpenoid. Kadar kalsium yang ditemukan pada batang Cikal Tulang (Cissus 

quadrangularis) mencapai 4,33% dari bobot keringnya. Dengan demikian 

kandungan kalsium yang tinggi pada batang Cikal Tulang (Cissus 

quadrangularis) ini dapat digunakan sebagai sumber kalsium dalam pembentukan 

tulang atau pemenuhan kebutuhan kalsium tubuh. 

Cikal Tulang (Cissus quadrangularis) telah digunakan sebagai tanaman obat 

sejak jaman dahulu. Pada Bangsa Siddha obat itu dianggap sebagai tonik dan 

analgesik, dan diyakini membantu menyembuhkan patah tulang, demikian 

namanya asthisamharaka (sesuatu yang mencegah penghancuran tulang) (Mishra 

et al., 2010), serta mengandung sumber yang kaya karotenoid, triterpenoid, dan 

asam askorbat (Jainu dan Devi, 2005). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh ekstrak tanaman 

Cikal Tulang (Cissus quadrangularis) dalam mencegah terjadinya osteoporosis 

yang dialami tikus putih (Rattus norvegicus) yang telah diovariektomi 

berdasarkan kemampuannya dalam meningkatkan deposit kalsium dalam tulang 

dengan cara mengukur kadar kalsium yang terdapat dalam tulang. 
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1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang manfaat 

tanaman Cikal Tulang (Cissus quadrangularis) sebagai sumber estrogen alami 

sehingga dapat meningkatkan deposit kalsium ke dalam tulang yang berguna 

untuk pencegahan osteoporosis. 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemberian ekstrak 

tanaman Cikal Tulang (Cissus quadrangularis) dapat mencegah osteoporosis 

dengan meningkatkan kadar kalsium tulang tikus putih (Rattus norvegicus) 

ovariektomi. 
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