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HISTOPATOLOGIC CHANGES and PROLIFERATION ACTIVITY OF 
MAMMARY GLAND CELL AFTER Curcuma zedoaria EXTRACT 

ADMINISTRATION on DMBA-INDUCTED Srague dawley 
 

Anita Rezky Kumalasari 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The aim of this experiment is to evaluate the inhibitory effect of rhizome 
extract leaves of Curcuma zedoaria administrated at pre initiation period on 7,12- 
dimethylbenz(a)anthracene (DMBA) induced rat mammary carcinoma as 
chemoprevention agent from natural substance to reduce proliferation activity  
and changes in histopatology. The Sprague dawley rats were divided into four 
treatment groups. Rhizome extract of Curcuma zedoaria  was given every day for 
7 weeks in 2 doses, there were 300 mg/kg bw and 750 mg/kg bw. DMBA, which 
was used to induce carcinogenesis, was given twice a week for five weeks, 
starting from the third week until the seventh week. Palpation of mammary cancer 
was started at one week after the last DMBA treatment during 12 weeks. 
Necropsy was performed at 12 weeks after last DMBA treatment has been 
terminated to be taken up their mammary gland for microscopic examination 
using AgNOR and H&E method to analyze the cell proliferation activity and the 
changes of cell histopatology. Result of this study demonstrated that rhizome 
extract of Curcuma zedoaria could inhibit the development of DMBA-induced rat 
mammary cancer by reducing the cell proliferation activity and the changes in cell 
histopathology in both doses as a blocking agent. It can be concluded that rhizome 
extract of Curcuma zedoaria with dose 300mg/kg bw are capable to delay the 
progression of mammary cancer, therefore it should be taken into account for 
chemopreventing agent in mammary cancer. 

 
Key word: Kemopreventif, Curcuma zedoaria, AgNOR, Proliferation activity, 

Histopatology changes 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kanker merupakan suatu penyakit yang ditandai oleh adanya pertumbuhan 

sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal dan tidak terkontrol. Sel-sel terbentuk 

akibat terjadinya mutasi gen sehingga mengalami perubahan baik bentuk , ukuran 

maupun fungsi dari sel asalnya. Mutasi gen ini dipicu oleh suatu bahan yang dapat 

berupa bahan tambahan makanan, radioaktif, oksidan atau senyawa karsinogen 

(Griffiths et al., 1993). 

Kanker mammae merupakan penyakit neoplastik yang pada umumnya 

sebagian besar diderita oleh kaum wanita. Resiko kanker mammae dapat 

dimodulasi oleh faktor lingkungan dan genetik. Menurut Brauch et al., (2004) 

insiden kanker mammae meningkat 1 - 2 % setiap tahun dan menyebabkan 

kematian wanita terutama di negara industri, seperti dicontohkan di Jerman 

terdapat sekitar 46.000 wanita menderita kanker mammae setiap tahunnya dan 

sepertiga diantaranya meninggal pada usia kurang dari 60 tahun. Berdasarkan 

statistik dunia, satu dari delapan wanita beresiko terkena kanker mammae. 

Merujuk kasus kanker mammae yang dilaporkan pada Rumah Sakit Dr. Soetomo 

dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah kasus baru meningkat sekitar 12 % per 

tahun, usia penderita pun semakin muda yaitu sekitar 20 tahun (Sumber : dr. Heru 

Purwanto, SpB (K) Onk. Jawa Pos, 15 Oktober 2006).  

Hampir 50 % kanker mammae terjadi pada anjing dan 85 % pada kucing 

adalah maglina. Kasus kanker kelenjar mammae pada anjing betina menempati 



tempat kedua terbanyak setelah kanker kulit. Diperkirakan 165 - 198 dari 10.000 

ekor anjing betina mengidap kanker kelenjar mammae dimana 50 % bersifat 

benigna dan 50 % bersifat maligna, sedangkan pada kucing kasus kanker kelenjar 

mammae lebih jarang terjadi, namun dari keseluruhan kasus kanker kelenjar 

mammae pada kucing tercatat 85 % bersifat maligna dan sisanya bersifat benigna 

(Liptak, 2004).  

Sel kanker mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan terhadap 

sinyal pertumbuhan, tidak sensitif terhadap sinyal antiproliferatif, mampu 

menghindar dari mekanisme apoptosis dan mempunyai kemampuan replikasi 

yang tak terbatas (Hanahan dan Weinberg, 2000). Keseimbangan proliferasi sel 

dan apoptosis sangat penting dalam pertumbuhan dan homeostasis jaringan 

normal. Pada sel kanker keseimbangan ini sudah tidak berjalan (Guo dan Hay, 

1999) sehingga hal ini mengakibatkan sel kanker akan berproliferasi secara terus-

menerus, maka untuk mengetahui aktivitas sel kanker dapat ditentukan dengan 

aktivitas proliferasi selnya (Rizali dan Auerkari, 2003). 

Beberapa upaya penatalaksanaan penyakit kanker masih banyak menemui 

kendala yang mengakibatkan kurangnya keberhasilan dalam mencegah dan 

mengobati kanker. Pengobatan yang selama ini dilakukan meliputi pembedahan, 

penyinaran radioterapi dan penggunaan obat-obat kemoterapi (Novalina, 2003). 

Tindakan operasi untuk mengangkat jaringan kanker belum sepenuhnya menjamin 

kesembuhan dan ada kecenderungan untuk terjadinya remultiplikasi jaringan 

tersebut. Penggunaan radioterapi jelas menimbulkan resiko terjadinya kerusakan 

lain di sekitar jaringan yang terkena kanker. Pemberian kemoterapi antikanker 



memiliki efek farmakologi yang kurang selektif, efek samping yang merugikan 

dan dilaporkan adanya resistensi beberapa jenis kanker (King, 2000). 

Penemuan tanaman obat yang  menunjukkan efek farmakologis terhadap 

kanker, mendorong beberapa peneliti untuk melakukan eksplorasi bahan bioaktif 

dari tanaman tersebut. Penelitian tersebut masih terbatas pada penggunaan metode 

dan pengamatan viabilitas sel kanker yang masih sederhana, padahal mekanisme 

yang terjadi pada proses perkembangan sel kanker sangat kompleks, sejalan 

dengan perkembangan pengetahuan tentang bioteknologi molekuler (Walaszek et 

al., 2004). 

Penggunaan ekstrak rimpang temu putih (Curcuma zedoaria) tampaknya 

menjadi alternatif untuk diketahui aktivitasnya sebagai obat kanker, karena 

ekstrak dari bahan tersebut mengandung beberapa senyawa yang diketahui dapat 

menghambat karsinogenesis, antara lain curcumin kurkuminoid (diarilheptanoid), 

minyak atsiri, polisakarida serta golongan lain. Senyawa golongan ini 

kemungkinan besar memiliki aktivitas yang dapat menghambat atau mencegah 

proses karsinogenesis sel kanker  akibat pemberian karsinogen.  

Dimetilbenz(a)antrasen (DMBA) sebagai inisiator pembentukan kanker 

mammae memerlukan aktivasi metabolik oleh enzim yang secara normal ada 

dalam tubuh dan merupakan bagian dari proses metabolisme xenobiotik fase I,  

mekanisme aktivasi DMBA melibatkan enzim sitokrom P-450 isoform CYP1A1 

dan peroksidase menjadi intermediate reaktif yang dapat merusak DNA yaitu 

terbentuknya Epokside Dehidrodiol. Epokside Dehidrodiol akan mengikat gugus 

amino ekosiklik purin DNA secara kovalen menjadi bentuk adduct yang stabil. 



Jalur epokside dehidrodiol inilah yang bertanggung jawab terhadap inisiasi tumor 

karsinogenik DMBA dari pada bentuk kation radikal (Melendez-Colon et al., 

1999).  

Dalam perkembangannya, penelitian-penelitian mengenai tanaman 

Curcuma zedoaria semakin menunjukkan kemajuan yang positif sebagai salah 

satu kemopreventif anti kanker. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meiyanto 

(2004) dengan memberikan ekstrak rimpang Curcuma zedoaria sebelum dan 

selama inisiasi Dimethylbenz(a)antrasen (DMBA), terjadi penurunan insidensi 

tumor sebesar 70% pada pemberian ekstrak Curcuma zedoaria 500 dosis 

mg/kgBB dan penurunan 80% pada pemberian dosis 750 mg/kgBB. Rata-rata 

jumlah nodul per tikus (multiplicity) juga mengalami penurunan dibanding 

kelompok kontrol positif dari 3,43 menjadi 0,9 pada pemberian ekstrak Curcuma 

zedoaria dosis 250 mg/kg BB dan menjadi 1,11 pada pemberian dosis 750 

mg/kgBB. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Curcuma zedoaria mempunyai 

kandungan senyawa yang berkhasiat sebagai antikanker. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui manfaat tanaman obat rimpang Curcuma zedoaria 

yang mempunyai khasiat sebagai anti kanker. Pengamatan difokuskan pada 

perubahan histopatologis dan tingkat proliferasi sel kelenjar mammae yang 

diinduksi DMBA pada tikus galur Sprague dawley. 

 

 

 



1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat perbedaan gambaran histopatologis kelenjar mammae setelah 

pemberian ekstrak rimpang Curcuma zedoaria dengan dosis 300 dan 750 

mg/kgBB pada tikus putih galur Sprague dawley yang diinduksi karsinogen 

DMBA? 

b. Apakah terdapat perbedaan aktivitas proliferasi sel epitel kelenjar mammae 

setelah pemberian ekstrak rimpang Curcuma zedoaria dengan dosis 300 dan 

750 mg/kgBB pada tikus putih galur Sprague dawley yang diinduksi karsinogen 

DMBA? 

 

1.3. Landasan Teori 

Kanker merupakan penyakit seluler dengan ciri adanya sifat pertumbuhan 

yang tidak terkendali. Pertumbuhan kanker merupakan proses mikroevolusioner 

yang dapat berlangsung beberapa bulan atau beberapa tahun.  Proses pertumbuhan 

ini dinamakan karsinogenesis, perubahan sifat pertumbuhan tersebut disebabkan 

karena adanya perubahan genetik 

DMBA merupakan agen yang menghasilkan senyawa metabolit  

genotoksik benzilic carbonium setelah mengalami biotransformasi oleh sitokrom 

P-450 di hepar. Kerja langsung agen genotoksik sering memiliki perangkat 

elektrofilik dan kemudian bereaksi dengan molekul nukleofilik seperti DNA 

afinitas dengan DNA mengawali terjadinya mutasi genetik. 



Kandungan kimia rimpang Curcuma zedoaria terdiri dari : kurkuminoid 

(diarilheptanoid), minyak atsiri, polisakarida serta golongan lain mengandung 

bahan yang dapat mencegah karsinogenesis.  

Pada penelitian ini mencoba mengetahui perbedaan histopatologis dan 

aktivitas proliferasi kelenjar mammae pada tikus yang diinduksi DMBA serta 

pemberian kemopreventif Curcuma zedoaria dengan dosis 300 dan 750 mg/kgBB. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan latar belakang  yang dipakai 

sebagai landasan teoritik dalam adalah  sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui gambaran histopatologi kelenjar mammae setelah pemberian 

ekstrak rimpang Curcuma zedoaria dengan dosis 300 dan 750 mg/kgBB pada 

tikus putih galur Sprague dawley yang diinduksi oleh karsinogen DMBA, 

b. Untuk mengetahui aktivitas proliferasi sel epitel kelenjar mammae setelah 

pemberian ekstrak rimpang Curcuma zedoaria dengan dosis 300 dan 750 

mg/kgBB pada tikus putih galur Sprague dawley yang diinduksi oleh 

karsinogen DMBA. 

 

 

 

 

 

 



1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah : 

a. Memberikan informasi tentang manfaat ekstrak rimpang curcuma zedoaria 

sebagai kemopreventif terhadap kanker kelenjar mammae, 

b. Mengetahui secara pasti pengaruh ekstrak Curcuma zedoaria terhadap 

perubahan histopatologis dan hambatan tingkat proliferasi kelenjar mammae 

pada tikus galur Sprague dawley yang diinduksi DMBA. 

 

1.6. Hipotesis  

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori penelitian yang telah 

dikemukakan di depan, maka dapat di dapatkan suatu hipotesis yaitu : 

a. Terdapat perbedaan  gambaran histopatologi kelenjar mammae pada tikus yang 

diinduksi oleh karsinogen DMBA setelah pemberian terapi ekstrak rimpang 

Curcuma zedoaria dengan dosis 300 dan 750 mg/kgBB? 

b. Terdapat perbedaan aktivitas proliferasi sel epitel kelenjar mammae yang 

diinduksi oleh karsinogen DMBA setelah pemberian terapi ekstrak rimpang 

Curcuma zedoaria dengan dosis 300 dan 750 mg/kgBB? 



 

Gambar 1.1. Kerangka alur pemikiran penelitian. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kanker 

Kanker adalah suatu penyakit yang ditandai dengan pembelahan sel yang 

tidak terkendali (Gambar 2.1) dan kemampuan sel tersebut untuk menyerang 

jaringan biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan langsung di jaringan yang 

bersebelahan (invasi) atau dengan migrasi sel ke tempat yang jauh (metastasis). 

Pertumbuhan yang tidak terkendali tersebut disebabkan kerusakan DNA, 

menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol pembelahan sel. Beberapa 

buah mutasi mungkin dibutuhkan untuk mengubah sel normal menjadi sel kanker. 

Mutasi-mutasi tersebut sering diakibatkan agen kimia maupun fisik yang disebut 

karsinogen. Mutasi dapat terjadi secara spontan (diperoleh) ataupun diwariskan 

(mutasi germline) (Bilal, 2005) 

  

 

 

 

 
Gambar 2.1 Perbedaan aktivitas proliferasi sel normal dan sel kanker (Bilal, 

2005). 
 
 

Kanker dapat menyebabkan banyak gejala yang berbeda,  tergantung pada 

lokasinya    dan  karakter   dari   keganasan  dan  apakah  ada   metastasis.  Sebuah 

diagnosis yang menentukan biasanya membutuhkan pemeriksaan mikroskopik 



jaringan yang diperoleh dengan biopsi. Setelah didiagnosis, kanker biasanya 

dilakukan pendekatan terapi dengan operasi, kemoterapi dan radiasi (Wikipedia, 

2007). 

2.2. Karsinogenesis 

Pertumbuhan kanker merupakan proses mikroevolusioner yang dapat 

berlangsung beberapa bulan atau beberapa tahun (Albert et al., 1994). Proses 

pertumbuhan ini dinamakan karsinogenesis, yaitu dimulai dari satu sel kanker 

yang memperbanyak diri dan membentuk satu koloni kecil dalam jaringan yang 

sama. Perkembangan berikutnya akan terjadi perubahan genetik (seperti aktivasi 

onkogen) yang disebabkan koloni dari sel abnormal ini menjadi maligna. 

Karsinogenesis merupakan tahapan pembentukan kanker, ada tiga stadium 

karsinogenesis, yaitu stadium inisiasi, promosi, progresi, (fase prevaskuler dan 

fase vaskuler). Inisiasi merupakan stadium pertama dan merupakan hasil dari 

adanya perubahan genetik yang menyebabkan terjadinya proliferasi abnormal dari 

satu sel. Pada stadium inisiasi zat-zat karsinogenik diaktifasi terlebih dahulu oleh 

enzim di dalam tubuh terutama di hepar menjadi senyawa metabolitnya. Senyawa 

metabolit ini ada yang bersifat reaktif, mutagenik dan mampu berikatan dengan 

makromolekul dalam tubuh seperti DNA dengan ikatan irreversibel. Sel yang 

terinisiasi umumnya tetap stabil dan tidak tumbuh menjadi kanker tetapi jika suatu 

saat terjadi pemaparan suatu zat promoter maka sel akan berkembang ke arah 

kanker (Soeripto, 1977).  

Stadium promosi, merupakan kelanjutan inisiasi dimana sel mendapatkan 

pacuan dari tumor promoting factor yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat 



dan pembentukan tumor benigna. Stadium promosi tidak melibatkan perubahan 

struktural dalam genom secara langsung, tetapi biasanya ditandai dengan 

perubahan ekspresi gen dari sel yang terinisiasi. Perubahan ini diduga terjadi dari 

interaksi perubahan genetik pada stadium inisiasi dan faktor lingkungan yang 

disebut promoting agents yang berfungsi untuk pertumbuhan stadium promosi 

dan mengantarkan tumbuh lebih lanjut menjadi stadium progresi. Contoh dari 

promoting agent adalah croton oil. Senyawa aktif dari minyak ini adalah 12-0-

tetradecanoyl phorbol-13-acetate (TPA) yang akan berikatan dengan reseptor 

membran, protein kinase C, yang kemudian akan mengaktifkan cytoplasmic 

serine / threonine protein kinase cascade yang akan memacu faktor transkripsi 

dari proliferasi sel. Perubahan ekspresi gen yang terjadi tidak hanya melibatkan 

perubahan dan susunan genetik saja, tetapi juga peningkatan replikasi selektif sel 

yang terinisiasi akibat pengaruh promoting agents (King, 2000). 

Pada stadium progesi, perubahan genetik semakin bertambah banyak 

sehingga akan menambah koloni sel tumor. Tumor pada stadium ini bersifat 

invasif dan seringkali diikuti dengan proses pembentukan pembuluh darah baru 

yang dinamakan angiogenesis. Stadium progresi lebih sering terjadi dari sel 

promosi, ditandai munculnya neoplasma ganas diikuti perubahan genetik nyata 

yang melibatkan perubahan struktur dalam dalam inti sel. Jika stadium promosi 

adalah stadium yang potensial untuk maksud pencegahan terhadap perkembangan 

kanker, maka stadium progresi harus diobati dengan harapan kesembuhan (Pitot, 

1993). Pada stadium progesi terdapat dua fase yaitu fase prevaskuler dan fase 

vaskuler. Fase vaskuler disebut juga fase metastasis. Pada tahap ini populasi sel 



tumor sepenuhnya adalah maligna. Sel maligna ini selanjutnya mengalami 

perubahan labih lanjut sehingga mencapai tahap selanjutnya yaitu metastasis 

(Schneider, 1997). Pada fase ini juga akan terjadi aktivasi onkogen dan 

kehilangan fungsi dari enzim topoisomerase sehingga akan menyebabkan 

karsinoma dan metastasis (Meiyanto, 1999). Fase metastasis terjadi ekspansi sel 

kanker ke jaringan-jaringan lain di seluruh tubuh melalui pembuluh darah maupun 

pembuluh limfe, atau bisa juga melewati rongga tubuh. Sel yang lepas akan 

menempel pada jaringan lain dan membentuk tumor sekunder (Murray et al., 

1990). Mekanisme tersebut berbeda  dengan sel normal, pada sel normal pertautan 

antar sel sangat kuat (didukung matriks ekstraseluler) sehingga kecil 

kemungkinan sel lepas dan juga jika ada sedikit sel normal yang lepas akan segera 

dihancurkan saat perjalanannya ataupun mengalami proses apoptosis (King, 

2000). CAMs (Cell-cell Adhesion Molecules) menjaga sel-sel untuk tetap 

berikatan satu sama lain. Molekul tersebut mengalami degradasi pada sel kanker 

sehingga pertautan antar sel lemah. E-cadherin merupakan salah satu molekul 

yang berperan dalam pertautan antar sel tersebut, dan molekul ini hanya sedikit 

atau bahkan sudah tidak ditemukan pada sel kanker (Ruoslahti, 1996).   

Pendekatan terapi kanker melalui mekanisme antiangiogenesis dapat 

dilakukan dengan agen vaskulostatin, yaitu agen yang mengganggu proses 

pembentukan pembuluh darah baru. Agen ini dapat beraksi dengan cara menekan 

ekspresi atau menghambat aktivitas faktor-faktor angiogenesis yang termasuk 

dalam golongan ini misalnya senyawa-senyawa flavonoid yang banyak terdapat 

dalam tanaman (Matter, 2001). 



2.3. Karsinogenesis pada kanker payudara oleh karsinogen DMBA 

Pengetahuan tentang karsinogenesis pada kanker mammae diawali dengan 

penelitian pada hewan coba tikus yang diamati secara periodik. Induksi kanker 

mammae menggunakan senyawa kimia karsinogen yang lazim yaitu DMBA, PhIP 

(2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4-5-b)pyridin) dan NMU 

(nitrosomethylurea) (Minshu Yu dan Snyderwine, 2002). Perkembangan kanker 

biasanya diamati dengan cara palpasi dan pengambilan darah kapiler setiap 

minggunya dimulai minggu ke-4 sampai minggu ke-13 setelah pemberian DMBA. 

Pada akhir eksperimen semua tumor yang dapat dipalpasi dan yang tidak dapat 

dipalpasi dieksisi dan selanjutnya dimasukkan ke dalam formalin 10% lalu siap 

dianalisis secara histopatologis (Appelt dan Reicks, 1999).  

Saat ini diketahui bahwa banyak senyawa alam dan sintetik, sisa-sisa 

industri batu bara, industri minyak, zat warna, bahan makanan dan minuman serta 

asap rokok mengandung senyawa karsinogen. Diperkirakan 80 % penyakit kanker 

manusia disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan, khususnya zat kimia  yang 

bersifat karsinogenik (Crank, 1992).   

Salah satu senyawa karsinogen penyebab kanker adalah golongan  

polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH).  PAH merupakan kontaminan yang 

umum pada udara, air, tanah, serta merupakan hasil konjugasi dari agen radikal 

bebas selama proses pembakaran yang tidak sempurna dari minyak bumi dan  

batubara. Senyawa PAH akan dimetabolisme dalam tubuh menjadi bentuk 

epoksida yang reaktif. Senyawa reaktif ini akan mudah berikatan kovalen dengan 

makromolekul jaringan termasuk DNA, pada mamalia metabolisme PAH 



dilakukan oleh aktivitas gen CYP yang mengkode enzim sitokrom P-450, enzim 

tersebut diregulasi oleh  Aromatic Hydrocarbon Reseptor (AHR), sitokrom P-450 

responsibel terhadap aktivitas metabolisme dan detoksikasi sejumlah PAH dan 

aromatik amin (Nebert et al., 2004).  

Salah satu senyawa PAH adalah 7,12-dimetilbenz(a)antrasen (DMBA). 

DMBA sudah banyak dipakai sebagai senyawa karsinogen dalam berbagai 

penelitian sebelumnya untuk menginduksi kanker mammae tikus (Singletary et 

al., 1997; Anderson  et al., 1999 ; Kubatka et al., 2002).  Struktur kimia DMBA 

memiliki 4 cincin  aromatik yang berikatan,  khas struktur PAH dengan tiga atau 

lebih cincin aromatik,  dan 2 substituent metal (Gambar2.2) (Pitot dan Dragan, 

2001).  

CH3

CH3  
Gambar 2.2. Struktur kimia 7,12-dimetilbenz(a)antrasen (Pitot dan 

Dragan, 2001). 
 

Tahap perkembangan patogenesis kanker juga diamati dari hasil penelitian 

Minshu Yu dan Snyderwine (2002) yang menggunakan DMBA sebagai inisiator 

untuk kanker mammae pada tikus, perkembangan karsinoma pada kelenjar 

mammae tikus dimulai dari elemen duktal mammae yang secara progresif 

berkembang menjadi hiperplasi intraduktal, hiperplasi duktal atipikal, karsinoma 

insitu dan karsinoma (Gambar 2.3). Dikatakan pula bahwa terdapat kesamaan 

perkembangan patogenesis kanker mammae antara manusia dan tikus  setelah 



diinduksi DMBA, sehingga perkembangan karsinogeneis pada tikus dapat dipakai 

sebagai model yang lebih representatif untuk studi karsinogenesis pada manusia. 

Gambaran histopatologis ditunjukkan pada hasil penelitian induksi kanker 

mammae dengan 2-amino-1-methyl-6-phenyilimidazol 4,5-b pyridin (PhIP) pada 

tikus dengan perkembangan proliferasi intraduktal, karsinoma insitu dan 

karsinoma 7 – 14 minggu kemudian.  

Mekanisme aktivasi DMBA melibatkan enzim sitokrom P-450 dan atau 

peroksidase menjadi intermediate reaktif yang dapat merusak  DNA yaitu 

terbentuknya epoksid dihidrodiol  dan kation radikal. Epoksid dihidrodiol  akan 

mengikat gugus amino ekosiklik purin DNA secara kovalen menjadi bentuk 

adduct stabil, sedangkan kation radikal akan mengikat N7 atau C8 purin menjadi 

bentuk adduct tidak stabil yaitu depurinisasi menjadi tempat yang kehilangan 

apurinik pada DNA. Jalur epoksid dihidrodiol (Gambar 2.5) inilah yang 

bertanggungjawab terhadap inisiasi tumor oleh karsinogen DMBA dari pada 

bentuk kation radikal (Melendez-Colon et al., 1999).     

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3. Perubahan histologis dari struktur normal kelenjar mammae sampai 

dengan karsinoma ( Russo et al., 1990) 
Keterangan : 
A – B : Struktur normal duktal kelenjar mammae 
C – D : Duktal mammae dengan hiperplasia 
E – F : Karsinoma insitu  
G – H : Tipe tubulopapilari karsinoma 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Jalur metabolisme 7,12-dimetilbenz(a)antrasen (Yang et al., 1985 ; 
Gregus dan Klaasen, 2001) 
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Pada sel normal terjadi keseimbangan antara pembuatan sel-sel baru 

dengan hilangnya sel-sel lama, sedangkan pada kanker  pertumbuhan lebih 

bersifat otonom daripada sel normal di sekitarnya. Pertumbuhan kanker biasanya 

mempunyai keseimbangan positif yaitu jumlah sel yang dibuat lebih besar 

daripada jumlah sel yang hilang. Sel kanker juga menunjukkan beberapa sifat 

morfologik yang agak spesifik. Inti sel biasanya besar dan menunjukkan 

perbedaan yang nyata dalam bentuk dan ukurannya. Kadar asam nukleat dalam 

inti seringkali tinggi dan distribusi kromatin dalam intinya kasar. Pola 

kromosomnya seringkali menjadi tetraploidi, hal ini disebabkan pertambahan 

kromosom yang tidak teratur. Sel kanker kurang bersifat melekat, artinya 

pertautan antar sel pada sel-sel penyusun kanker kurang terikat erat satu dengan 

yang lainnya (Bart et al., 2004 ).   

Pada dasarnya terdapat dua macam kanker yaitu kanker jinak (benigna) 

dan ganas (maligna), antara keduanya terdapat perbedaan karakteristik yang jelas. 

Benigna berbatas tajam, terkapsulasi, cara pertumbuhannya ekspansif, kecepatan 

pertumbuhannya rendah, jarang terjadi nekrosis, diferensiasi sel masih sempurna 

dan aktivitas mitotiknya rendah, sedangkan pada maligna berbatas tidak jelas dan 

tidak teratur, kapsul jarang, cara pertumbuhannya infiltratif, kecepatan mitotiknya 

tinggi, sering terjadi nekrosis (Velde, 1999). 

2.4. Proliferasi sel 

Dalam rangka menjaga keseimbangan fungsi tubuh (homeostatis) atau 

keseimbangan pertumbuhan sel ada beberapa proses yang terlibat yaitu proliferasi, 

apoptosis (kematian terprogram), dan differensiasi sel. Jumlah sel pada jaringan 



normal relatif konstan karena ada keseimbangan antara proliferasi, kematian dan 

differensiasi sel, sedangkan pada keadaan tidak normal jumlah sel meningkat 

karena adanya penghambatan kematian atau differensiasi sel atau karena ada 

peningkatan proliferasi sel. Keadaan tidak normal seperti ini misalnya terjadi pada 

proses karsinogenesis (King, 2000). 

Proliferasi, kematian dan differensiasi sel diatur dalam suatu lingkaran 

kejadian yang disebut siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase sintesis DNA (S), fase 

mitosis (M) dan fase gap (G) yang memisahkan fase sintesis dan fase mitosis. 

Fase (G) ada dua fase yaitu fase G1 yang merupakan fase istirahat, persiapan 

menuju fase sintesis dari fase mitosis, dan fase G2 yang merupakan fase istirahat 

dari fase sintesis ke mitosis. Dalam tahap pengendalian pertumbuhan sel, siklus 

sel dikontrol oleh beberapa protein yang berfungsi sebagai Check point. Kontrol 

siklus sel ini protein yang terlibat adalah (i) cyclins (ii) cyclin-dependent kinase 

(CDKs) dan (iii) cyclin-dependent kinase inhibitors (CKIs). Fosforilasi gugus 

hidroksil serin atau teronin oleh protein kinase merupakan kunci pengaturan siklus 

sel (King, 2000). 

Mekanisme perubahan kecepatan proliferasi secara reversible diatur oleh 

adanya fosforilasi dan defosforilasi dalam siklus sel. Aktivitas cyclin dan cyclin 

dependent kinase merupakan regulator positif siklus sel, sehingga proliferasi dapat 

berjalan. Adanya penghambatan kompleks Cyc-CDK oleh CKI merupakan 

regulasi negatif dalam siklus sel. Apabila ada kesalahan atau kerusakan DNA 

siklus sel akan terhenti (King, 2000). 

 



2.5. Tinjauan histologi kelenjar mammae 

Kelenjar mammae adalah kelenjar yang kompleks, yang pada dasarnya 

merupakan kelenjar sudorifera yang kemudian mengalami modifikasi tinggi yang 

spesifik dan menghasilkan air susu pada betina. Pertumbuhan kelenjar mammae 

meningkat menjelang pubertas akibat pengaruh rangsangan hormon, dengan 

berlangsungnya kebuntingan maka pertumbuhan ditingkatkan secara nyata dan 

mencapai puncaknya pada periode laktasi, sesaat setelah partus. Kelenjar 

mammae merupakan kelenjar tubulo alveolar majemuk yang terdiri dari stroma 

yaitu rangka dasar yang merupakan jaringan ikat, parenkim yaitu bagian epitel 

seperti mioepitel dan epitel sekresi, saluran-saluran pembuluh darah dan limfe, 

jaringan syaraf serta  jaringan lunak (Dellman dan Brown., 1992). 

Alveoli dibungkus oleh epitel kubus yang bervariasi tinggi pada berbagai 

stadium sekresi. Alveoli dan salurannya dikelilingi oleh sel kontraktil mioepitel 

yang disebut sel keranjang (sel basket), membentuk kubus untuk menampung 

hasil sekresi sebelum disalurkan keluar alveoli. Produksi air susu yang 

berkesinambungan menyebabkan lumen alveoli akan membesar. Tubulo alveolar 

membentuk lobular yang dipisahkan oleh jaringan ikat. Sistem penyaluran air 

susu berawal dari dalam lobulus sebagi duktus intralobularis, epitelnya berbentuk 

kubus sebaris tanpa aktivitas sekresi, setelah saluran melalui septa jaringan ikat 

interlobularis yang terdiri dari dua lapis sel berbentuk kubus terdapat serabut otot 

polos yang memanjang berkaitan dengan saluran tersebut, setelah bergabung 

dengan saluran yang lain membentuk duktus laktiferus. Lapisan epitel kubus 

tersebut berlanjut pada saluran yang lebih besar dan otot polos semakin jelas. 



Duktus laktiferus bermuara kedalam sinus laktiferus di dasar puting susu, 

kemudian dari sinus laktiferus berlanjut kepermukaan luar puting susu. Sel 

interstisial pada kelenjar mammae memiliki struktur penunjang penting untuk unit 

sekretori yang mengandung pembuluh darah, limfe dan syaraf. Di dalam tiap unit 

sekretori terdapat jaringan ikat longgar dengan ikatan pembuluh darah dan limfe 

secara ekstensif, serta sel plasma dan limfosit (Dellman dan Brown, 1992). 

2.6. Tinjauan tanaman temu putih sebagai antikanker  

Curcuma zedoaria (Rosc), di Indonesia disebut temu putih, temu kuning 

(Gambar 2.6). Menurut Hong, Kim, Lee, tumbuhan ini berasal dari Himalaya, 

India, dan terutama tersebar di negara-negara Asia meliputi China, vietnam, dan 

Jepang. Curcuma zedoaria (Rosc) tumbuh liar di Sumatra (Gunung Dempo), di 

hutan jati Jawa Timur, banyak dijumpai di Jawa Barat dan Jawa Tengah, di 

ketinggian sampai 1000 dpl (Prakoso, 2007). 

Tanaman temu putih di berbagai negara dikenal dengan nama White 

Tumeric (Inggris),  Ambhalad (India), dan cedoaria (Spanyol).               

                            

 

 

 

(A)                                                               (B) 

Gambar 2.6  Tanaman Curcuma zedoaria (A)Daun (B) Rimpang dari Curcuma 
zedoaria atau temu putih (Anonimus, IPTEknet, 2005). 

 

 



Klasifikasi tanaman ini sebagai berrikut : 

Divisio  :   Spermathopyta 

Subdivisio :   Angiospermae 

Kelas  :   Monocotyledonae 

Bangsa  :   Zingiberales 

Suku  :   Zingiberaceae 

Marga  :   Curcuma 

Jenis  :   Curcuma zedoaria (Berg) Rosc 

      (Backer dan Van den Brink, 1968) 

Sinonim :   Curcuma paliida Lour (Heyne, 1987)  

 

Tumbuhan tingginya mencapai 2 m, tumbuh tidak berkelompok. Daun 

berbentuk lanset memanjang berwarna merah lembayung di sepanjang tulang 

tengahnya. Bunga keluar dari rimpang samping, menjulang ke atas membentuk 

bongkol bunga yang besar. Mahkota bunga berwarna putih, dengan tepi bergaris 

merah tipis atau kuning. Rimpang berwarna putih atau kuning muda, rasa sangat 

pahit. 

Kurkumin, kurkumenol dan kurdione adalah senyawa-senyawa yang 

paling aktif yang terdapat pada Curcuma zedoaria (Hashimoto et al., 2002). 

Berdasarkan penelitian terbaru oleh Anderson, (2005) menunjukkan bahwa 

kurkumin dapat menghentikan proliferasi sel dan dorongan sel kanker untuk 

melakukan invasi ke jaringan. Menurut Sumber informasi lain menyatakan bahwa 



kurkumin adalah antioksidan polyphenolic yang dapat menghambat aktivitas 

kanker pada hewan pengerat dan manusia (Sahelian, 2004). 

Kandungan kimia rimpang Curcuma zedoaria Rosc terdiri dari : 

kurkuminoid (diarilheptanoid), minyak atsiri, polisakarida serta golongan lain. 

Diarilheptanoid yang telah diketahui meliputi : kurkumin, demetoksikurkumin, 

bisdemetoksikurkumin, dan 1,7 bis (4-hidroksifenil)-1,4,6-heptatrien-3-on 

(Prakoso, 2007). 

Berdasarkan isolasi senyawa yang dilakukan Paramapojn dan 

Gritsanapan, (2008) melalui metode High Performance Liquid Chromatographic 

(HPLC) telah dikembangkan dan di validitasi secara kualitatif tentang determinasi 

kurkuminoid (curcumin, demethoxy-curcumin and bisdemethoxycurcumin) 

senyawa yang terkandung dalam rimpang Curcuma zedoaria yang di dapatkan 

disepuluh wilayah Thailand. Fase stationary menggunakan analisa BDS Hypersil 

C18 column dan 0.1% glacial acetic acid aqueous solution and acetonitrile dalam 

fase gerak yang dideteksi dengan panjang gelombang 425 nm. Validasi yang di 

dapat dalam serbuk Curcuma zedoaria dengan konsentrasi antara 2-6 mg/ml 

mengandung 2,5 mg senyawa kurkumin atau sekitar 0,25% w/w dan yang 

terendah 1,06 mg atau sekitar 0,31% w/w. Hasil identifikasi dari Curcuma 

zedoaria ini dapat digunakan sebagai pedoman atau petunjuk standarisasi yang 

mana kandungan dalam Curcuma zedoaria ini belum pernah dilaporkan 

sebelumnya. 

Selain itu kurkumin terbukti dapat melakukan mekanisme penghambatan 

karsinogenesis dengan cara menghentikan factor kappa B pada nuklear atau yang 



disebut NF-kB, yaitu suatu protein yang memiliki pengaruh kuat dalam 

menunjang respon keradangan yang menyebabkan beberapa penyakit seperti 

arthritis dan kanker. Anderson juga melakukan dua penelitian sekaligus untuk 

melihat efek dari pemberian kapsul kurkumin terhadap manusia penderita kanker 

pankreas dan kanker mammae. Hasilnya menunjukkan bahwa kurkumin dapat  

menghambat pertumbuhan kanker dengan cara menekan regulasi aktifitas EGFR 

sebagai mediator proliferasi sel kanker dan menekan VEGF yang berperan dalam 

angiogenesis. Kurkumin bekerja dengan cara menginduksi enzim glutathione S-

transferase, menghambat produksi prostaglandin E(2) (PGE(2)) dan menekan 

oksidasi DNA adduct  (M(1)G) (Sahelian, 2004). 

Rimpang Curcuma zedoaria digunakan sebagai pembersih nifas, 

karminativum, tonikum, hepatoprotektor, melancarkan menstruasi, penawar 

gigitan ular, pengobatan luka dan tukak, lemah syahwat, penambah nafsu makan, 

melancarkan peredaran darah. Di China telah digunakan di klinik untuk terapi 

kanker cervic (Prakoso, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB 3 MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan waktu penelitian. 

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas 

Kedokteran UGM untuk pembuatan preparat histopatologi dan kandang hewan 

coba FKH Unair meliputi pemeliharaan hewan coba, percobaan karsinogenesis, 

pemberian ekstrak Curcuma zedoaria, serta pengamatan karsinogenesis. 

Pembuatan ekstrak rimpang dilakukan di Fakultas Farmasi UGM. Penelitian ini 

dilakukan selama delapan bulan, mulai bulan Mei – April 2007. 

 

3.2. Alat dan bahan  

3.2.1. Alat penelitian 

 Peralatan yang digunakan meliputi : Seperangkat alat bedah steril (pinset, 

scalpel, blade, gunting), alat gelas, kandang, peralatan ekstraksi, sonde, pot-pot 

salep, timbangan gram elektrik, ultra sentrifugator (Hitachi SCP 85H), gelas 

obyek dan kaca penutup, mikroskop binokuler (Olympus ® DP12 Microscope 

Digital Camera System). 

3.2.2. Bahan penelitian 

a). Rimpang Curcuma zedoaria 

Penelitian ini menggunakan bahan yang berasal dari tanaman rimpang 

Curcuma zedoaria. Bagian dari tanaman tersebut diambil secara acak dengan 

kondisi yang masih segar lalu diproses hingga mendapatkan ekstrak. Ekstrak 

Curcuma zedoaria menggunakan dua macam dosis yaitu 300 dan 750 mg/kgBB.  



b). Hewan coba  

 Hewan coba yang digunakan adalah Tikus putih (Rattus norvegicus) galur 

Sprague dawley betina umur 6 minggu dengan berat rata-rata 60g. Jumlah hewan 

coba yang digunakan sebanyak 12 ekor terbagi dalam empat kelompok perlakuan 

dan tiga ulangan, 

c). Karsinogen : Sebagai bahan karsinogen digunakan dimethylbenz(a)antrase,.  

d). Bahan ekstraksi simplisia : menggunakan pelarut etanol 96 %, 

e). Bahan Pembuatan sediaan histopatologi dan pengamatan AgNOR (Agrenofilik 

Nukleour Organizer Regton): 

 Gelas obyek dan kaca penutup, botol kecil untuk larutan fiksasi, water 

bath, mikrotom, timbangan elektronik, mikroskop binokuler (Olympus ® DP12 

Microscope Digital Camera System) dan serangkaian tabung untuk pengecatan. 

Reagensia seperti Buffer, alkohol 80% sampai dengan 100%, xylol, parafin cair,  

Haematoxyllin Eosin sebagai pewarna pengecatan histopatologi, larutan 

deferensiasi ferrichloride 2%, pewarna AgNOR ( 2% gelatin, 1% larutan asam 

formiat, dua bagian volume 50% larutan perak nitrat) dan balsam canada.  

 
 

 

 

 

 

 

 



3.3. Prosedur Penelitian  

 

 

 

• 50 mg DMBA + 20 ml minyak jagung 
• Diperoleh DMBA kadar 2,5 mg/ml 

• Rimpang dijemur, diiris kecil dan 
ditumbuk. 

• Ekstrasi dengan etanol 96% 
• Filtrat diendapkan dan diuapkan. 

Pemilihan hewan coba secara random 

• Tikus putih betina 
• Jumlah 12 ekor 
• BB 60-70 g 
• Empat kelompok 
• Tiga ulangan 

Ekstrak rimpang Curcuma zedoaria 

pembuatan 

Pembuatan larutan karsinogen DMBA 

Penyiapan sediaan uji (ekstrak Curcuma zedoaria) 

Perlakuan pada hewan coba 

Pembuatan sediaan histopatologi 

Pengamatan karsinogenesis dan 
pengorbanan pada akhir minggu ke 19 

Pengamatan aktivitas proliferasi dengan metode AgNOR 

Analisa dan pengolahan data 



3.3.1. Pembuatan ekstrak rimpang Curcuma zedoaria 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan ekstrak rimpang 

Curcuma zedoaria adalah sebagai berikut : 

1). Mencuci bersih rimpang Curcuma zedoaria dengan air mengalir kemudian 

ditiriskan, 

2). Menjemur dengan panas matahari tidak langsung selama tiga hari dengan 

ditutupi kain warna gelap, 

3). Setelah kering, rimpang diiris kecil-kecil, ditumbuk, dan diayak hingga 

diperoleh serbuk rimpang, 

4). Ekstraksi sebanyak 500 g serbuk dengan cara maserasi yang menggunakan 

pelarut etanol 96% sebanyak 1,5 L, 

5). Maserasi dilakukan tiga kali setelah mendapatkan ampas dari maserasi pertama 

dengan menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 1,5 L, 

6). Filtrat yang diperoleh dikumpulkan kemudian diendapkan, diuapkan kurang 

lebih 12 jam hingga diperoleh ekstrak kental dengan pengurangan tekanan 

menggunakan rotary evaporator (Surh, 1999).  

 

3.3.2. Pembuatan larutan karsinogen DMBA dalam minyak jagung 

DMBA ditimbang secara analitik sebanyak 50 mg, dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi dan ditambah dengan minyak jagung dengan volume 20 ml, 

sehingga diperoleh larutan DMBA dengan kadar   2,5 mg/ml. Selanjutnya diaduk 

dengan alat vortex sampai terlarut dan homogen. Tikus dengan berat badan 60 g  



membutuhkan 0,48 ml  larutan DMBA. Larutan DMBA dalam minyak jagung ini 

selalu dibuat baru, sebelum diberikan kepada hewan coba.  

Rumus untuk menentukan volume pemberian adalah : 

Volume pemberian DMBA= berat badan tikus /1000  x 20 /kadar DMBA 

(Singletary et al., 1998 ; Kubatka et al., 2000 yang dimodifikasi). 

 
3.3.3. Penyiapan sediaan uji (ekstrak rimpang Curcuma zedoaria) 

Ekstrak rimpang Curcuma zedoaria yang akan diberikan pada hewan coba 

disuspensikan dalam air dengan suspending agent CMC Na (Carboxy Methyl 

Celluloce Natrium) 0,5 % di dalam mortir. Pembuatan CMC Na 0,5 % dengan 

cara memberikan  CMC  Na 0,5 g dalam aquadestilata hangat 100 ml dan diaduk 

sampai larut. Ekstrak, sesuai dengan dosis, disuspensikan dengan larutan CMC Na 

0,5% hingga diperoleh suspensi ekstrak dengan konsentrasi yang jika diberikan 

kepada hewan coba masing-masing akan mendapatkan volume pemberian antara  

0,5 – 1,5 ml. Volume pemberian ini tidak melebihi volume maksimal yang 

diperbolehkan jika diberikan secara peroral kepada hewan coba (tikus). 

Rumus umum yang digunakan adalah : 

Volume pemberian = berat badan tikus /1000 x dosis  / kadar ekstrak 

(Singletary et al., 1998 ; Kubatka et al., 2000 yang dimodifikasi). 

 
Sebanyak 750 mg ekstrak rimpang Curcuma zedoaria disuspensikan 

dalam  CMC Na 0,5%  25 ml, sehingga diperoleh kadar ekstrak 30 mg/ml. Untuk 

mendapat volume pemberian ekstrak, tikus dengan berat badan  60 g, dosis 

ekstrak 300 mg/kaBB dibutuhkan 0,6 ml suspensi ekstrak, sedangkan pada dosis 



750 mg/kgBB membutuhkan 1,5 ml suspensi ekstrak. Larutan ekstrak rimpang 

Curcuma zedoaria dalam CMC Na ini selalu dibuat baru, sebelum diberikan 

kepada hewan coba. Berhubung selalu ada peningkatan berat badan hewan coba 

pada setiap minggunya, maka selalu ada peningkatan jumlah ekstrak yang 

diberikan pada hewan coba setiap minggu. 

3.3.4. Perlakuan pada hewan percobaan 

 Desain penelitian ini pada dasarnya menggunakan model pre inisiasi 

DMBA yang dimaksudkan adalah pemberian senyawa anti kanker dalam ekstrak 

rimpang Curcuma zedoaria diberikan sebelum pemberian senyawa karsinogen 

DMBA. Hewan coba yang digunakan tikus putih galur Sprague dawley betina 

umur 40 hari dengan berat badan  rata-rata 60 g. Tikus ditempatkan pada kandang 

dengan ukuran sama berupa bak plastik yang dilengkapi dengan tempat pakan dan 

minum, setiap bak terdapat tiga ekor tikus, dimana tiap bak merupakan satu 

kelompok perlakuan, pakan dan minum diberikan secara ad libitum. Seluruh 

kandang ditempatkan pada satu ruang yang memiliki ventilasi cukup baik. 

Sejumlah 12 ekor tikus betina galur Sprague dawley dikelompokkan  

menjadi empat kelompok perlakuan. Setiap kelompok perlakuan terdiri dari tiga 

ekor tikus sebagai ulangan. Pengelompokan hewan percobaan pada setiap 

perlakuan adalah sebagai berikut : 

 

 



Perlakuan I :  Perlakuan kontrol positif DMBA (tanpa diberi ekstrak). Pada 

minggu ketiga diberi DMBA 20 mg/kgBB dengan frekuensi 

seminggu dua kali selama lima minggu. 

Perlakuan II : Perlakuan kontrol negatif ekstrak. Kelompok perlakuan ini tidak 

diberi perlakuan apapun, baik DMBA maupun ekstrak rimpang 

Curcuma zedoaria. 

Perlakuan III : Perlakuan dosis ekstrak 300 mg/kgBB. Pada minggu pertama   

diberi ekstrak rimpang Curcuma zedoaria dosis 300 mg/kgBB 

intragastrik, setiap hari selama tujuh minggu, dan pada minggu 

ketiga diberi DMBA 20 mg/kgBB. 

Perlakuan IV : Perlakuan dosis ekstrak 750 mg/kgBB. Pada minggu pertama 

tikus diberi ekstrak rimpang Curcuma zedoaria dosis 750 

mg/kgBB intragastrik, setiap hari selama tujuh minggu, dan pada 

minggu ketiga diberi DMBA 20 mg/kgBB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
   DMBA 20 mg/kgBB             Minggu 
 
                
P I       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  11   12  13  14  15  16  17 18  19 
                                                                                 
              
 
 
P II      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  11  12  13  14  15  16   17  18  19  
                    
Kontrol negatif  
    
              

DMBA 20 mg/kgBB 
 
P III    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  11  12  13  14  15  16   17  18  19  
               
        
 Ekstrak  Curcuma zedoaria 300 mg/kgBB                     
                         + CMC Na 0,5%           
 
                      
 

DMBA 20 mg/kgBB 
 
P IV     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  
               
      
  Ekstrak  Curcuma zedoaria 750 mg/kgBB                     
                         + CMC Na 0,5%           
 
 
                                               

                                                                                          

 

Gambar 3.1 Skema perlakuan hewan coba 

 

 

 

Pengamatan histopatologi 
Pengamatan aktivitas proliferasi  
sel kelenjar mammae 



Seperti yang tercantum pada skema di atas setiap perlakuan yang terdiri 

dari tiga ekor tikus, dilakukan pengamatan perkembangan karsinogenesis secara 

runtut. 12 ekor tikus dikorbankan pada akhir minggu ke 19 untuk pengamatan 

aktifitas proliferasi sel kelenjar mammae dan perubahan histopatologisnya dengan 

pembuatan preparat histopat. 

 
3.3.5. Pembuatan sediaan histopatologi 

 Analisis sediaan histopatologi dilakukan terhadap organ mammae yang 

dinekropsi dari tikus yang dikorbankan setelah mendapat perlakuan inisiasi 

dengan DMBA dan pemberian ekstrak rimpang Curcuma zedoaria. Sediaan yang 

terpilih kemudian diwarnai menurut teknik pewarnaan Hematoxilin & Eosin. 

Jalannya proses pembuatan sediaan histopatologi sebagai berikut : 

• Proses pemotongan jaringan  

Organ yang akan diperiksa yaitu mammae. Proses ini dilakukan kurang 

dari empat jam post mortem, (setelah mati), dengan tebal jaringan 2-5 mm. 

kemudian dilanjutkan dengan : 

1. Fiksasi dengan buffer formalin 10% 

2. Dehidrasi (Di dalam larutan alkohol dengan konsentrasi makin 

tinggi, mulai 70%→80%→90%→96%(absolut), selama 30 menit, 

3. Clearing (Penjernihan), didalam larutan xylol/ toluol/ chloroform/ 

benzene/ cedar oil, selama 30 menit, 

4. Embedding : Digunakan paraffin yang dicairkan dengan cara 

dipanaskan dan jaringan yang dimasukkan ke dalam cetakan-

catakan yang berisi paraffin cair, selama 30 menit, 



5. Sectioning : Diiris dengan microtome setebal 3-5µm, dan 

dilekatkan pada gelas obyek yang telah diolesi bahan perekat 

berupa putih telur dalam glycerin, 

6. Staining : Parafin dihilangkan terlebih dahulu dengan xylol 

kemudian dimasukkan kedalam larutan alkohol dengan konsentrasi 

makin menurun, baru dimasukkan ke dalam bahan cat, 

7. Mounting : Setelah di cat, dimasukkan air atau alkohol untuk 

menghilangkan kelebihan cat, kemudian dimasukkan ke dalam 

larutan alkohol dengan konsentrasi makin meningkat kemudian 

dimasukkan ke dalam xylol. Sediaan lalu ditutup dengan cover 

glass dan direkatkan dengan Canada balsam atau enthelan 

(Bancroft and Cook, 1998). 

• Pengecatan H&E  

Adapun prosedur yang dilakukan adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  :   Et   = Etanol        Alk = Alkohol         Dip = Celupan  (Bancroft 
and Cook, 1998). 

Xylen 
5 menit 

Xylen 
5 menit 

Xylen 
2 menit 

Et 100% 
1 menit 

Et 100% 
1 menit 

Et 95% 
1 menit 

Et 95% 
1 menit 

Et 70% 
1 menit 

Hematoksilin 
10 menit 

Air 
4 dip 

Acid alk 
3-10 dip 

Air mengalir 
10 menit 

Xylen 
2 menit 

Eosin 
15 dtk-2 menit 

Et 70% 
1 dip 

Et  95% 
1 dip 

Et  95% 
1 dip 

Xylen 
2 menit 

Xylen 
2 menit 

Et 100% 
1 menit 

Et 100% 
1 



3.3.6 Pengamatan aktivitas proliferasi dengan metode AgNOR (Agrenofilik 
Nukleour Organizer Regton) 

 
Irisan jaringan dari organ mammae tikus yang diperoleh dari proses 

jaringan  direndam dalam buffer sodium sitrat (pH 6,0) kemudian diinkubasi di 

dalam autoclave pada suhu 120°C (tekanan 1,1-1,2 bar) selama 20 menit. Setelah 

didinginkan sampai suhu 37°C, slide kemudian direndam dalam solutio 

pengecatan perak yang terdiri dari satu bagian volume gelatin 0,5 % dalam asam 

formiat 1% dan dua bagian larutan perak nitrat 50 % dan diinkubasi pada suhu 

37°C, selama 11 menit. Reaksi dihentikan dengan mencuci slide menggunakan 

aqua bidestilata untuk menghilangkan presipitat perak non-spesifik. Selanjutnya, 

semua jaringan didehidrasi menggunakan etanol dengan konsentrasi yang 

dinaikkan secara bertingkat, dibersihkan dengan xylene dan ditempelkan bersama 

medium sintetis (Bankfalvi, 2003). Pembuatan preparat AgNOR dilakukan di 

Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran UGM. 

Preparat AgNOR digunakan untuk mengamati tingkat proliferasi sel epitel 

kelenjar mammae dengan menghitung titik hitam di dalam inti sel dan 

menghitung jumlah sel. Preparat hasil pewarnaan AgNOR  selanjutnya diamati di 

Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Hewan Unair dengan 

mikroskop binokuler Olympus dengan perbesaran 1000X dan bantuan minyak 

emersi. Pemeriksaan dilakukan pada tiga lapang pandang dengan menghitung 

jumlah seluruh titik hitam pada minimal 100 sel  pada tiap lapang pandang 

kemudian dirata-rata dengan cara membagi jumlah seluruh titik hitam dengan 

jumlah sel yang diamati. Mean AgNOR (mAgNOR) adalah jumlah titik dihitung 



pada setiap 100 sel tiap preparat. Mean AgNOR  kelompok perlakuan 

dibandingkan dengan mean AgNOR kelompok perlakuan positif DMBA. 

 
3.4. Rancangan penelitian  

Penelitian ini menggunakan tipe Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan menggunakan empat perlakuan dan tiga ulangan. 

 
3.5. Variabel penelitian 

Beberapa variabel penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini 

meliputi: 

- Variabel bebas : ekstrak rimpang Curcuma zedoaria yang menggunakan 

dua dosis yaitu 300 dan 750 mg/kgBB dan DMBA 20 mg/kgBB, 

- Variabel tergantung : tingkat aktivitas proliferasi sel kelenjar mammae dan 

perubahan histopatologi kelenjar mammae, 

- Variabel kendali : tikus galur Sprague dawley, umur, jenis kelamin, 

kandang, densitas hewan coba, jumlah pakan dan minum ad libitum. 

 
3.6. Analisis data 

Preparat histologi kelenjar mammae, diamati dengan mikroskop Olympus 

® DP 12 Microscope Digital Camera System di  Laboratorium Patologi Anatomi 

Fakultas Kedokteran Hewan Unair dengan perbesaran antara 200-400X  dan 

untuk preparat H&E hanya diamati secara deskriptif untuk mengetahui tingkat 

keparahan dari tumor/kanker mammae. Analisis mikroskopis dilakukan dengan 

mengamati sifat karsinogenisitas seluler pada kelenjar mammae. 



Preparat AgNOR digunakan untuk mengamati tingkat aktifitas proliferasi 

sel epitel kelenjar mammae. Jumlah AgNOR tiap sel dihitung di bawah mikroskop 

dengan perbesaran 1000X menggunakan minyak emersi. Pada tiap sampel 

dihitung minimal 100 sel (rata-rata 110 sel) dengan 3 kali pengamatan (3 daerah 

lapang pandang yang berbeda). Parameter aktivitas proliferasi digunakan nilai m 

AgNOR yaitu rata-rata jumlah titik hitam (NOR) pada setiap sel, yang dilakukan 

dengan membagi seluruh jumlah titik hitam dalam sel yang teramati dengan 

seluruh jumlah sel yang teramati (minimal 100 sel).  

Kemudian dianalisa dengan uji statistik  One Way ANOVA dengan taraf 

kepercayaan 95% dilanjutkan dengan uji Duncan. Uji statistik dilakukan dengan 

bantuan perangkat lunak SPSS® 14.0 for Windows®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB 4 HASIL 

 

4.1. Hasil evaluasi analisis histopatologi secara deskriptif 

Pengamatan mikroskopis dilakukan dengan sebelumnya melakukan 

preparasi pada kelenjar mammae tikus. Kelenjar mammae diambil pada minggu 

ke 19 setelah inisiasi dengan DMBA dimana pada saat itu semua tikus pada tiap 

perlakuan telah menunjukkan adanya pertumbuhan nodul tumor pada kelenjar 

mammae. Pengamatan patologis anatomi terhadap nodul tumor dapat diperjelas 

dengan analisis mikroskopis terhadap jaringan mammae dengan pengecatan HE. 

Gambar dibawah ini merupakan hasil dari analisis berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

     

    
Gambar 4.1. Pengamatan mikroskopis kelenjar mammae pada perlakuan II (HE, 

40x10). Tanda panah menunjukkan sel epitel kelenjar mammae yang 
tersusun atas sel selapis kubis. 

  

Secara mikroskopis hasil penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut, 

pengamatan pada perlakuan II menunjukkan gambaran normal yaitu hanya 

ditemukan satu lapis sel epitel acini (normal acinus) dan diantara acinus ada 

lapisan  tipis  dari jaringan ikat. Pada pengamatan  ini  tidak terlihat  adanya 

 



proliferasi  sel -  sel  epitel  acini  walaupun  hanya  proliferasi   ringan  sekalipun. 

Sel epitel tampak normal yaitu terdiri dari selapis kubis. Selain itu pada perlakuan 

kontrol negatif, inti sel yang masih berukuran normal (inti besar), distribusi 

kromatin masih kasar atau tersebar dalam sitoplasma, pertautan antar selnya 

longgar, warna sitoplasma dan kromatin normal.  

 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.2. Pengamatan mikroskopis kelenjar mammae kelompok perlakuan I 
(HE, 40x10), tanda panah menunjukkan adanya hiperplasia pada sel 
epitel kelenjar mammae dan proliferasi yang berat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3. Pengamatan mikroskopis kelenjar mammae pada perlakuan III (HE, 
40x10). Tanda panah menunjukkan hiperplasia pada sel epitel 
kelenjar mammae. 

 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4. Pengamatan mikroskopis kelenjar mammae pada perlakuan IV (HE, 
40x10). Tanda panah menunjukkan hiperplasi pada sel epitel 
kelenjar mammae. 

      

Hasil pengamatan secara mikroskopis terhadap sel-sel epitel kelenjar 

mammae tikus pada perlakuan I terlihat adanya proliferasi dari sel-sel epitel acini 

dan menunjukkan bahwa ada proliferasi berat dari epitel acini ke arah lumen acini, 

serta ditemukan adanya peradangan dan haemorrhagi. Inti sel berukuran 

abnormal, distribusi kromatin sudah tidak merata, pertautan antar selnya padat, 

warna sitoplasma dan kromatin basofil. Kanker mammae tikus yang terjadi ini 

diklasifikasikan sebagai adenocarcinoma mammae (mammary carcinoma), 

artinya bahwa kanker yang terjadi karena induksi DMBA ini merupakan kanker 

ganas. Perbedaan dari hasil yang hampir serupa juga nampak pada perlakuan III 

dan IV terlihat relatif sama dengan perlakuan I, hanya saja proliferasinya tidak 

sebanyak pada perlakuan I dan belum menunjukkan adanya hiperplasia. Pada 

perlakuan III, terdapat gambaran terjadinya proliferasi ringan dimana terlihat sel 

epitel masih satu lapis namun bentuknya sudah tidak beraturan lagi, sedangkan 

pada perlakuan IV terdapat gambaran proliferasi sedang dan tampak sel 



mengalami perubahan struktur dari selapis kubis menjadi beberapa lapis dan tidak 

beraturan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5. Hasil pengamatan histologi kelenjar mammae : 

(A) Acinus normal dengan satu lapis sel epitel, 
(B) Sel epitel  sudah  berproliferasi ke arah lumen acini  (HE, 40x10). 

 
 
4.2 Aktivitas proliferasi sel epitel kelenjar mammae dengan teknik  

pewarnaan AgNOR 
 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan aktivitas proliferasi 

antara sel kelenjar mammae pada setiap perlakuan disajikan berdasarkan jumlah 

rata-rata titik hitam di dalam sel, seperti tampak pada tabel 4.1. 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan adanya perbedaan aktivitas 

proliferasi antara sel-sel kelenjar mammae perlakuan II, III dan IV dibandingkan 

dengan perlakuan I. Nilai m AgNOR pada perlakuan I adalah 2,96 ± 0,15; 

merupakan jumlah tertinggi diantara semua perlakuan. Perlakuan II adalah 1,21 ± 

0,12 merupakan jumlah terendah diantara semua perlakuan; sedangkan pada 

perlakuan III adalah 1,75 ± 0,24 dan pada perlakuan IV adalah 2,15 ± 2,11. 

 

A B 



Tabel 4.1.  Jumlah rata-rata titik hitam di dalam sel pada masing-masing 
perlakuan (m AgNOR) 

PERLAKUAN Mean ± SD * 

I 2,96 a ± 0,15  

II 1,21 b ± 0,12  

III 1,75 c ± 0,24  

IV 2,15 d ± 2,11  

 
Keterangan : m AgNOR = mean AgNOR, perbandingan dot  (titik hitam) di 

dalam sel  dengan jumlah sel  
 Rata-rata m AgNOR disetiap perlakuan dengan notasi pada 
superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata 
(p<0,05) 

 

Data di atas menunjukkan penurunan yang signifikan pada perlakuan III 

dibandingkan dengan perlakuan I. Penurunan nilai m AgNOR  pada semua 

perlakuan dibandingkan dengan perlakuan I menunjukkan perbedaan yang nyata 

(p<0,05).  

Perbandingan aktivitas proliferasi sel kanker dapat digunakan sebagai 

ukuran keparahan atau keganasan kanker (Lee et al., 1999 ; Bankfalvi  et al., 

2002), oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan perbandingan aktivitas 

proliferasi sel kanker mammae pada perlakuan II, III dan IV dengan perlakuan I.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6. Grafik batang profil proliferasi sel kelenjar mammae tikus pada  

setiap kelompok perlakuan. 
 

Pemeriksaan aktivitas proliferasi dengan metode AgNOR menunjukkan 

penurunan angka mAgNOR perlakuan III dan IV dibanding perlakuan I. Uji 

normalitas Kolmogorov-smirnov dilakukan untuk menguji normalitas data, bila 

data berdistribusi normal dilanjutkan uji ANOVA (Analysis of variance) uji 

lanjutan post-hoctest menggunakan uji jarak berganda (Duncan) dengan taraf 

kepercayaan 95 % dilakukan setelah pada uji ANOVA memberikan hasil 

signifikan. Hasil uji normalitas data Kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa 

data terdistribusi normal. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang nyata pada pemberian ekstrak rimpang Curcuma zedoaria 

sebelum inisiasi dengan DMBA (p<0,05). Ini berarti pemberian ekstrak rimpang 

Curcuma zedoaria memberikan pengaruh yang nyata pada hasil proliferasi sel 

kelenjar mammae. 

 

 

 

D
M

BA

Kont
ro

l N
eg

at
if

C300
+D

M
BA

C750
+D

M
BA

0

1

2

3

DMBA

Kontrol Negatif

C300+DMBA

C750+DMBA

2,96 

1,21 

1,75 2,15 

Mean 
AgNOR 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7. Hasil pengamatan histopatologi pewarnaan AgNOR sel kanker 

mammae perlakuan IV (perbesaran 100x10) : contoh AgNOR (titik 
hitam dalam sel), jumlah rata-rata AgNOR (m AgNOR) dari sel 
kanker mammae tikus perlakuan II adalah 1-2, m AgNOR=1,21 ± 
0,12. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 4.8. Hasil pengamatan histopatologi pewarnaan AgNOR dari sel kanker 

mammae  perlakuan I, (perbesaran 100x10) 
m AgNOR=2,96 ± 0,15 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9. Hasil pengamatan histopatologi hasil pewarnaan AgNOR dari sel 

kanker mammae perlakuan III, (perbesaran 100x10) m AgNOR =1,75 
± 0,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.10. Hasil pengamatan histopatologi pewarnaan AgNOR dari sel kanker 

mammae  perlakuan IV, (perbesaran 100x10) m AgNOR = 2,15 ± 
2,11. 

 
 

 
 
 
 



BAB 5 PEMBAHASAN 

 

5.1. Pengaruh ekstrak rimpang Curcuma zedoaria terhadap perubahan 
histopatologi sel kelenjar mammae tikus. 

 
Perlakuan II menunjukkan kondisi normal secara histologi dimana terdapat 

sel epitel tersusun dari satu lapis sel yang rapi, dan tampak sel epitel duktus 

selapis kubis, dengan bentuk dan ukuran normal. Menurut Craigmyle (1987) 

kelenjar mammae yang normal dilapisi epitel selapis kubis. Fenomena seperti ini 

dikarenakan siklus sel yang berjalan normal, dimana siklus sel sangat ditentukan 

oleh faktor-faktor pertumbuhan yang terdiri dari cyclins dan cyclin dependent 

kinase (CDK4, CDK6, dan CDK2), sedangkan inhibitor CDK adalah p16, p21, 

dan p27 (Gibbs, 2000). 
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Gambar 5.1. Siklus sel normal (Leland Hartwell, 2001). 

 



Gambar 5.1. menunjukan bahwa siklus sel diatur oleh dua fase yaitu fase 

fungsional dan fase preparasi. Fase fungsional terdiri dari fase (S) dan fase (M). 

Pada fase S terjadi pengkopian DNA dan replikasi DNA, sedangkan fase (M) 

terjadi fase mitosis atau fase duplikasi kromosom, diantara fase fungsional dan 

fase preparasi dimana kedua fase tersebut merupakan fase persiapan dalam siklus 

sel terdapat fase Gap 1(G1) dan Gap 2 (G2). Fase G1 terdapat check point yaitu 

suatu tempat dimana susunan DNA akan dikoreksi secara teliti pada fenomena 

seperti ini, sel  yang normal mempunyai dua mekanisme perbaikan sel yaitu 

dengan DNA repair atau dengan  mekanisme apoptosis sel yang mengalami 

kegagalan  replikasi DNA  akan di repair oleh tubuh sehingga akan kembali 

menjadi sel normal, tetapi bila sel ini sudah tidak dapat direpair maka ia akan 

mengalami mekanisme apoptosis sehingga dia akan diekskresi keluar tubuh 

(King, 1998). 

Gambaran histopatologis perlakuan I menunjukkan adanya proliferasi 

berat yang mengarah ke dalam lumen duktus, ukuran dan bentuk sel sudah tidak 

beraturan. Inti selnya berbentuk abnormal baik bentuk maupun ukurannya. Hal 

tersebut diduga terjadi karena adanya mutasi gen yang disebabkan induksi bahan 

karsinogen yaitu DMBA (7,12-dimetilbenz(a)antrasen), dimana DMBA ini 

tergolong dalam Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) yang spesifik untuk 

menumbuhkan kanker payudara setelah mengalami proses metabolisme dalam 

hepar dengan bantuan enzim sitokrom P-450 menjadi bahan reaktif metabolik 

yaitu epoksid dehidodriol yang akan berikatan dengan gugus amino ekosiklik 

purin DNA secara kovalen menjadi bentuk adduct stabil, sedangkan kation radikal 



akan mengikat N7 atau C8 purin menjadi bentuk adduct tidak stabil, yaitu 

depurinisasi menjadi tempat yang kehilangan apurinik pada DNA (Melendez-

Colon et al., 1999).  

Gambaran histopatologis kelenjar mammae pada perlakuan III 

menunjukkan adanya penurunan yang nyata (p<0,05) dibanding dengan perlakuan 

I, meskipun demikian pada perlakuan III dan IV sudah mampu menghambat 

hiperplasia pada sel kelenjar mammae secara signifikan (p<0,05). Hal ini 

membuktikan bahwa senyawa aktif kurkumin pada ekstrak rimpang Curcuma 

zedoaria mampu manghambat karsinogenesis kanker mammae tikus yang 

diinduksi DMBA dengan melakukan mekanismenya sebagai blocking agent 

dalam stadium inisiasi karsinogenesis dan sebagai suppressing agents dalam 

stadium promosi dan progesi karsinogenesis. Hal ini sesuai hasil penelitian 

Anastasia, (2008) tentang penghambatan karsinogenesis oleh kurkumin melalui 

mekanismenya dengan menginduksi enzim sitokrom P-450 untuk mengkonjugasi 

senyawa aktif DMBA keluar tubuh, selain itu juga pada perlakuan III dan IV 

menunjukkan bahwa kurkumin mampu menginduksi gen p53 dalam melakukan 

aktifitasnya untuk memicu sel agar melakukan mekanisme cell cycle arrest dan 

terjadinya DNA repair. 

 

5.2. Pengaruh ekstrak rimpang Curcuma zedoaria terhadap aktivitas 
proliferasi sel kelenjar mammae tikus. 

 

Tidak terjadinya percepatan proliferasi sel pada perlakuan II karena tidak 

adanya induksi bahan karsinogen yaitu DMBA (7,12-dimetilbenz(a)antrasen) 



sehingga tidak terjadi mutasi gen, oleh karena itu siklus sel yang terjadi di dalam 

tubuh berjalan secara normal (Craigmyle, 1987). Hasil pengamatan aktivitas 

proliferasi dengan metode AgNOR pada perlakuan II digunakan sebagai 

pembanding untuk melihat keefektifan dari rimpang Curcuma zedoaria sebagai 

kemopreventif  kanker. 

Terjadinya proliferasi sel yang tidak terkontrol pada perlakuan I hingga 

membentuk sel epitel beberapa lapis, proliferasi terjadi dari epitel acini ke arah 

lumen acini dikarenakan adanya gangguan pada DNA, sehingga sel tidak berhenti 

untuk melakukan perbaikan DNA karena terjadi mutasi pada gen p53. Gen p21 

yang seharusnya diaktivasi oleh gen p53 mengalami gangguan sehingga, 

menyebabkan gen p21 yang berfungsi untuk menekan semua cyclin dependent 

kinase tidak bekerja. Teori ini juga sesuai dengan pendapat berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan Buddy (2004), bahwa gangguan yang ditimbulkan 

adalah siklus sel tetap berjalan dengan defek DNA yang diturunkan pada sel 

turunannya. Sel turunan yang membawa defek DNA dapat mengganggu 

apoptosis. Fungsi apoptosis telah terganggu karena adanya mutasi pada gen 

pemicu apoptosis (p53). Apoptosis akan terhambat dan mengakibatkan sel 

menjadi immortal. Pada kondisi demikian, defek DNA tidak mengaktivasi gen-

gen yang tergantung p53. Selanjutnya tidak terjadi penghentian siklus sel dan 

mutasi akan terus terbentuk (berproliferasi) sehingga terjadi proses keganasan 

(Gambar 5.2) (Singletary et al., 1997; Anderson  et al., 1999 ; Kubatka et al., 

2002).  

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Mekanisme DNA Repair (Singletary et al., 1997). 

 

Pada perlakuan I, diduga apoptosis menurun sangat drastis bahkan boleh 

dikatakan bahwa sel kanker ini bersifat immortal. Immortalitas kanker disebabkan 

oleh hilangnya mekanisme DNA repair dalam sel. Dengan tidak adanya 

kemampuan koreksi DNA sebelum sel tersebut membelah, sel menganggap 

dirinya layak untuk direplikasi. Check point sudah tak ada artinya lagi di sini, 

akibatnya sel, walaupun membawa abnormalitas di dalamnya, akan melewati fase-

fase dalam siklus sel secara keseluruhan kemudian membelah (Widyarti, 2004). 

Berseberangan dengan apoptosis, proliferasi pada kasus kanker meningkat sangat 

tajam dengan regulasi sel seperti yang telah disebutkan di atas, proliferasi akan 

terjadi tak terkendali hingga sel kanker berhasil membentuk klonal (kelompok) 

yang mana dari klonal tersebut akan ada sel yang lepas dari induknya untuk 

mencoba melepaskan diri dengan berpindah ke jaringan lain. Jadilah kanker 

sekunder yang dalam bahasa sehari-hari sering disebut kanker anakan (Widyarti, 

2004). Hal tersebut juga diperkuat dengan penelitian Meiyanto (2002) sel kanker 



juga tidak sensitive terhadap sinyal yang dapat menghentikan pertumbuhan dan 

pembelahan sel. Sel kanker mampu menghindar dari sinyal anti pertumbuhan 

yang berhubungan dengan siklus sel. 

Pada perlakuan I diduga terdapat kelebihan produksi dari Cyclin D atau E  

akibat dari mutasi dari gen pengontrol sehingga siklus sel terus berjalan akibatnya 

proliferasi terus berlanjut. Bagian sel yang sering memproduksi kinase dalam 

jumlah berlebih pada jaringan kanker adalah reseptor untuk faktor pertumbuhan 

epidermal atau epidermal growth factor (EGF). Kinase dapat memberi kontribusi 

untuk menjadi kanker apabila strukturnya abnormal. Beberapa contoh dari protein 

kinase yang bertindak secara abnormal pada kanker tertentu adalah Abl, Src dan 

cyclin dipendent kinase (Hutchinson, 1993). Maka dalam mencari pengobatan 

kanker dilakukan dengan menghambat cyclin dipendent kinase ( Oliff et al., 

1996). Cyklin D atau cyklin E, kedua protein ini bersama-sama mengaktifkan 

Cyklin Dipendent Kinase. CDK yang diaktifkan mengkatalisa perpindahan 

posphat dari ATP untuk diberikan kepada pRB (protein yang menghambat 

pertumbuhan tumor), yang mengerem siklus sel. Ketika pRB mengalami 

kekurangan phosphat, maka akan menghalangi kelanjutan siklus sel. Pada 

jaringan sehat pRB memblok aktivitas protein lain (E2F) yang apabila bebas akan 

memacu sintesis DNA. Tidak adanya pRB akan dapat menyebabkan aktivitas E2F 

menjadi tidak terkontrol dan menyebabkan pembelahan sel menjadi tidak 

terkendali (Hutchinson, 1993). 

Perlakuan III dan IV menunjukkan aktivitas proliferasi dari kelenjar 

mammae menurun nyata (p<0,05) dibanding dengan perlakuan I, namun kedua 



perlakuan III dan IV sudah mampu menurunkan aktivitas proliferasi secara 

signifikan (p<0,05). Fenomena  ini disebabkan adanya titik tangkap  molekuler 

senyawa kurkumin yang dapat  menghambat proliferasi sel kanker mammae. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Aggarwal, (2000) bahwa senyawa kurkumin dapat 

menghambat proliferasi sel melalui mekanisme pemicuan cell cycle arrest. 

Mekanisme tersebut terjadi karena senyawa kurkumin dapat menginduksi gen p53 

yang berperan dalam penghentian cell cycle, yaitu dengan mengaktifkan p21. Gen 

p21 ini berfungsi untuk mencegah aktifasi CDKs oleh cycline, sehingga CDKs 

tidak bisa memfosforilisasi Rb. Akibatnya E2F tetap terikat dengan E2F (Taufik, 

2008). Protein p53 ini mencegah replikasi dari DNA yang rusak pada sel normal 

dan mendorong penghancuran sendiri dari sel yang mengandung DNA yang tidak 

normal. Molekul p53 yang tidak normal akan membiarkan sel yang mengandung 

DNA yang rusak untuk tetap bertahan padahal seharusnya mati, atau melakukan 

replikasi padahal seharusnya berhenti. Sel yang terganggu dan mengalami mutasi 

diturunkan pada keturunannya dan selanjutnya mempunyai kesempatan untuk 

akumulasi dan terjadi mutasi tambahan yang membuka peluang untuk membentuk 

tumor yang letal (Tjahjono, 1999). 

Senyawa kurkumin disamping dapat menginduksi p53 yang berperan 

sebagai tumor suppressor gen mempunyai beberapa mekanisme sebagai 

antikanker antara lain, dapat mengaktifkan DNA repair apabila terjadi kerusakan 

DNA, dapat menghentikan cell cycle pada checkpoint dari fase G1 ke fase S (cell 

cycle arrest) untuk regulasi cell cycle dalam pengenalan kerusakan DNA, dan 

dapat menginisiasi mekanisme apoptosis untuk memprogramkan kematian sel jika 



kerusakan DNA tidak dapat diperbaiki (Bell et al., 2002). Selama fase pertama 

dalam cell cycle yaitu G1, ada proses yang perlu dilalui oleh sel, yang disebut 

checkpoint. Checkpoint ini bertujuan untuk mencek, apakah sel diizinkan untuk 

membelah atau tidak. Tumour suppressor gen, berfungsi sebagai checkpoint untuk 

mengatur pembelahan sel  (Taufik, 2008).  

Molekul pengatur yang sangat penting dan sering mengalami mutasi 

adalah protein p53. Pada checkpoint, p53 bekerja untuk mencek apakah terjadi 

kerusakan DNA atau tidak. Jika terdeteksi adanya kerusakan DNA, maka ada dua 

hal yang diperintahkan oleh p53, yaitu mengaktifkan DNA repair gen (p45 dan 

RR) dan penghentian cell cycle pada fase G1 sampai kerusakannya dapat 

diperbaiki.  

Inaktivasi tumour suppressor gen p53 merupakan kunci penting awal 

kejadian karsinogenesis pada kanker payudara. Protein p53 berperan menginduksi 

hambatan pertumbuhan, reparasi DNA atau apoptosis pada respon stres seluler 

(Mechanic et al., 2004).  

Fenomena lain kurkumin dapat menghambat pertumbuhan tumor dengan 

cara menekan regulasi aktifitas EGFR (Epidermal Growth Factor Reseptor)  

sebagai mediator proliferasi sel tumor dan menekan VEGF (Vascular Endhotelial 

Growth Factor) yang berperan dalam angiogenesis. Selain itu kurkumin juga 

berperan sebagai antioksidan polyphenolic yang dapat menghambat aktivitas 

kanker pada hewan pengerat dan manusia yang bekerja dengan cara menginduksi 

enzim glutathione S-transferase, dan menekan oksidasi DNA adduct  (M(1)G) 

(Sahelian, 2004). 



Hal ini terjadi  kemungkinan disebabkan karena mekanisme penghambatan 

karsinogenesis ekstrak rimpang Curcuma zedoaria  sebagai blocking agent dan 

suppressing agent dengan meningkatkan level GSTµ. Hal ini diduga bahwa enzim 

GST mampu melakukan detoksifikasi yang aktifasinya diawali induksi enzim 

metabolisme fase I yaitu sitokrom p-450 atau CYP450. Enzim ini akan 

memetabolisme senyawa xenobiotik dan menghasilkan metabolit elektrofilik. 

Metabolit ini akan mengaktivasi jalur Nrf2-ARE, yang nantinya akan 

menginduksi enzim-enzim metabolisme fase II, termasuk enzim GST (Zhang et 

al., 2004). Hal ini disebabkan karena kurkumin, salah satu senyawa aktif yang 

terdapat dalam rimpang temu putih memiliki efek dalam meningkatkan level GST 

dengan cara aktifasi Nrf2 (John et al., 1998). Kurkumin juga dapat berperan 

sebagai blocking agent yang berefek pada fase inisiasi, yaitu dengan jalan 

meningkatkan detoksifikasi senyawa-senyawa karsinogen melalui peningkatan 

ekspresi GST sehingga belum sampai berubah bentuk menjadi ultimate 

karsinogen yang dapat berikatan dengan DNA yang dapat menyebabkan 

kerusakan DNA (Russo et al., 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Penelitian efek antikarsinogenesis ekstrak rimpang Curcuma zedoaria  

dosis 300mg/kgBB dan 750mg/kgBB setelah inisiasi pada kanker payudara tikus 

terinduksi DMBA dapat disimpulkan bahwa:  

c. Terdapat perubahan gambaran histopatologis kelenjar mammae yang lebih 

jelas pada perlakuan ekstrak rimpang Curcuma zedoaria dengan dosis 300 

mg/kgBB pada tikus putih galur Sprague dawley yang diinduksi 

karsinogen DMBA. 

d. Terdapat penurunan aktivitas proliferasi sel kanker yang lebih signifikan 

dibandingkan kontrol positif DMBA pada perlakuan ekstrak rimpang 

Curcuma zedoaria dengan dosis 300 mg/kgBB pada tikus putih galur 

Sprague dawley yang diinduksi karsinogen DMBA.  

 

6.2. Saran 

Pemberian Curcuma zedoaria sebagai kemopreventif dengan dosis 300 

mg/kgBB disarankan untuk diberikan pada saat inisiasi atau sebelum inisiasi 

karena apabila diberikan setelah inisiasi tidak mampu mencegah pertumbuhan 

tumor payudara.  
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PROLIFERASI SEL KELENJAR MAMMAE SETELAH PEMBERIAN 

EKSTRAK RIMPANG TEMU PUTIH Curcuma zedoaria PADA TIKUS 

GALUR Sprague dawley YANG DIINDUKSI DMBA 

(Dimethylbenz(a)antrasen). Kanker merupakan penyakit seluler dengan ciri 

adanya sifat pertumbuhan yang tidak terkendali diikuti dengan proses invasi ke 

jaringan dan penyebaran (metastasis) ke bagian tubuh yang lain (King,2000).  

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui potensi antikarsinogenesis 

dari ekstrak rimpang Curcuma zedoaria pada tumor payudara tikus yang diinduksi 

7,12-dimetilbenz(a)antrasen (DMBA) pada tahap inisiasi, sebagai salah satu 

usaha penemuan senyawa kemopreventif dari bahan alam. 

Pada uji antikarsinogenesis ini digunakan tikus betina galur Sprague Dawley umur 

40 hari, dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari tiga 

ekor tikus.  Perlakuan I merupakan kelompok kontrol positif, yang dibuat model 

kanker payudara dengan pemberian DMBA dalam minyak jagung dengan dosis 

20 mg/kg BB secara intragastrik dengan frekwensi seminggu dua kali selama lima 

minggu pada umur 40 hari. Perlakuan II, yaitu kelompok perlakuan kontrol 

negatip, kelompok perlakuan ini tidak diberi perlakuan apapun, baik DMBA 

maupun ekstrak Curcuma zedoaria. Perlakuan III-IV yaitu kelompok perlakuan 

yang diberi ekstrak rimpang Curcuma zedoaria dengan dosis 300 mg/kg BB, dan 

750 mg/kg BB setiap hari selama tujuh minggu, mulai diberikan dua minggu 



sebelum pemberian DMBA. DMBA 20 mg/kg bb intragastrik diberikan mulai 

minggu ketiga sampai dengan minggu ketujuh, dua kali seminggu.  

Pengamatan perkembangan tumor dilakukan setiap minggu selama 19 

minggu setelah inisiasi (pemberian DMBA) yang terakhir. Pengamatan dilakukan 

pada akhir nekropsi untuk mengetahui keadaan seluler dari organ payudara 

dengan pewarnaan Hematoksilin dan Eosin, serta pewarnaan AgNOR untuk 

mengetahui aktivitas proliferasinya.  

Evaluasi hasil uji antikarsinogenesis meliputi  aktifitas proliferasi sel tumor 

serta keadaan histologi terhadap semua perlakuan.  Kemudian dianalisa dengan uji 

statistik  One Way ANOVA dengan taraf kepercayaan 95% dilanjutkan dengan uji 

Duncan. Uji statistik dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS® 14.0 for 

Windows®, sedangkan untuk evaluasi gambaran histologi peneliti melakukan 

pengamatan secara deskriptif. 

Hasil pengamatan histologi menunjukkan bahwa kanker payudara pada 

tikus yang terjadi karena induksi DMBA ini merupakan adenocarcinoma, suatu 

kanker ganas yang berasal dari epithel glandula mammae. Ekstrak rimpang 

Curcuma zedoaria mampu meringankan keparahan kanker payudara tikus yang 

diinduksi DMBA ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan aktivitas 

proliferasi sel tumor payudara tikus pada kelompok perlakuan ekstrak rimpang 

Curcuma zedoaria dibandingkan dengan perlakuan I (DMBA).  

Walaupun tidak ada hubungan yang linier antara kenaikan dosis ekstrak 

rimpang Curcuma zedoaria dengan efek antikarsinogenesis dari tumor payudara 

pada tikus yang diinduksi DMBA, dapat disimpulkan bahwa ekstrak ini mampu 



menghambat pertumbuhan tumor payudara tikus yang diinduksi DMBA. Untuk 

sementara dosis  efektif yang dapat digunakan untuk menghambat kanker 

payudara pada tikus yang diinduksi DMBA adalah 300/kg BB, karena mampu 

menurunkan aktifitas proliferasi secara bermakna.  
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Gambar 1. Hewan coba Tikus Galur Sprague dawley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Gambar 2. Larutan DMBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Ekstrak etanolik Curcuma zedoaria 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Cara pemberian secara intragastrik 



Lampiran 2. Data AgNOR Curcuma zedoaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Mean AgNOR SD Mean

Jmlh titik Jmlh sel Rata-rata Jmlh titik Jmlh sel Rata-rata Jmlh titik Jmlh sel Rata-rata

K + 8 450 132 3,409090909 439 139 3,158273381 412 150 2,746666667 3,104676986 0,156640708 2,965412697

K + 9 353 135 2,614814815 470 175 2,685714286 426 138 3,086956522 2,795828541

K + 16 413 131 3,152671756 321 129 2,488372093 435 130 3,346153846 2,995732565

KN 2 155 112 1,383928571 166 113 1,469026549 150 125 1,2 1,35098504 0,126244044 1,211457947

KN 6 124 117 1,05982906 138 114 1,210526316 116 111 1,045045045 1,105133474

KN 4 125 116 1,077586207 167 126 1,325396825 146 129 1,131782946 1,178255326

C 300 + 10 188 123 1,528455285 238 130 1,830769231 210 132 1,590909091 1,650044535 0,24435525 1,750675014

C 300 + 14 240 134 1,791044776 269 120 2,241666667 261 127 2,05511811 2,029276518

C 300 + 12 198 140 1,414285714 218 123 1,772357724 219 143 1,531468531 1,57270399

C 750 + 7 310 187 1,657754011 302 115 2,626086957 280 148 1,891891892 2,05857762 0,112466399 2,157258183

C 750 + 8 326 126 2,587301587 240 122 1,967213115 297 130 2,284615385 2,279710029

C 750 + 13 270 116 2,327586207 210 114 1,842105263 261 117 2,230769231 2,1334869

Lap pandang 1 Lap pandang 2 Lap pandang 3

TABEL AgNOR Curcuma zedoaria



Lampiran 3. Tabel hasil rata-rata menggunakan analisa statistik   Kolmogorov-
Smirnov 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  mAgNOR 

N 12 

Normal Parametersa Mean 2.021201 

Std. Deviation .6837338 

Most Extreme Differences Absolute .123 

Positive .123 

Negative -.121 

Kolmogorov-Smirnov Z .426 

Asymp. Sig. (2-tailed) .993 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

mAgNOR    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.385 3 8 .316 

Descriptives 

mAgNOR         

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

K+DMBA 3 2.965413 .1566407 .0904366 2.576296 3.354530 2.7958 3.1047 

K_NEGATIF 3 1.211458 .1262440 .0728870 .897850 1.525066 1.1051 1.3510 

C300+DMBA 3 1.750675 .2443553 .1410786 1.143663 2.357687 1.5727 2.0293 

C750+DMBA 3 2.157258 .1124664 .0649325 1.877876 2.436640 2.0586 2.2797 

Total 12 2.021201 .6837338 .1973769 1.586777 2.455625 1.1051 3.1047 



 
 

ANOVA 

mAgNOR      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.917 3 1.639 58.101 .000 

Within Groups .226 8 .028   

Total 5.142 11    

 
 

mAgNOR 

Duncan      

Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

K_NEGATIF 3 1.211458    

C300+DMBA 3  1.750675   

C750+DMBA 3   2.157258  

K+DMBA 3    2.965413 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

      

 
 
 
 


