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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak

tomat (Solanum lycopersicum L.) terhadap timbulnya perubahan histologi duktus
kelenjar mammae pada mencit betina yang diinduksi DMBA dan untuk
mengetahui dosis ekstrak tomat yang optimal untuk mengurangi pengaruh DMBA
terhadap perubahan histologi duktus kelenjar mammae mencit. Penelitian ini
merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 30 ekor mencit betina
yang diberi perlakuan dengan dimetilbenz(α)antrasena (DMBA) 0,56 mg/20gBB
dalam minyak jagung, yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok perlakuan
(K+, K-, P1, P2, P3, P4). K+ adalah kelompok kontrol yang tidak diberi
perlakuan, K- adalah kelompok kontrol yang diberi perlakuan DMBA tanpa
pemberian ekstrak tomat, sedangkan kelompok P1, P2, P3 dan P4 diberi perlakuan
DMBA dan ekstrak tomat dengan dosis masing-masing adalah 100, 250, 400 dan
500 mg/kgBB yang diberikan empat kali dalam satu minggu  selama enam
minggu. Semua perlakuan diberikan secara oral.

Data yang diukur dalam penelitian ini adalah diameter duktus, diameter
lumen, tebal epitel serta jenis sel epitel duktus pada kelenjar mammae. Data yang
diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji statistik one way ANOVA
dilanjutkan dengan uji Duncan sedangkan pada data diameter lumen duktus
dilakukan uji Brown Forsythe dan dilanjutkan dengan uji
Games-Howell (α = 0.05), hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak
tomat (Solanum lycopersicum L.) pada dosis 400 dan 500 mg/kgBB berpengaruh
terhadap histologi kelenjar mammae mencit betina dengan indikator menurunnya
rerata diameter lumen dan tebal epitel duktus. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah pemberian ekstrak tomat (Solanum lycopersicum L.) berpengaruh terhadap
perubahan histologi duktus kelenjar mammae mencit betina yang diinduksi
dimetilbenz(α)antrasena (DMBA), dengan dosis optimal ekstrak tomat adalah
500 mg/kgBB.
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