
ABSTRAK 

 

Latar belakang : Beberapa penderita kanker yang di terapi radiasi, kadang-kadang 

mengalami akibat samping yang berat, sehingga jadwal terapi tertunda atau bahkan 

gagal. Phyllanthus niruri L, yang di pulau Jawa dikenal sebagai meniran, telah diteliti 

manfaatnya untuk penyakit kanker. Mekanisme pengecilan tumor yang di radiasi karena 

peningkatan apoptosis sel kanker akibat pemberian  ekstrak tanaman ini sampai saat ini 

adalah belum jelas. 

Tujuan : Menjelaskan  mekanisme  peningkatan apoptosis sel kanker pada jaringan 

kanker payudara tikus dan di radiasi, karena pemberian ekstrak tanaman Phyllanthus 

niruri L. per oral .      

Metode: Penelitian adalah studi  eksperimental dengan randomized  separate pre-test 

post test control group design. Dipergunakan model hewan coba tikus betina  Rattus 

norwegicus, galur  Spraque Dawley, yang mengalani kanker payudara karena 

pemberian bahan karsinogen, DMBA, dan kemudian di beri radiasi eksterna. Sejumlah 

30 ekor tikus coba di bagi secara random, menjadi kelompok perlakuan, kontrol dan 

pre-test. Kelompok perlakuan diberi ektrak tanaman Phyllanthus niruri L per oral secara 

intragastrik. Unit analisis adalah eksisi jaringan tumor payudara tikus yang di radiasi, 

dan kemudian diperiksa adanya apoptosis sel kanker serta sel pengekpresi protein 

NfkB, HSP70, IFNdan CD95. 

Hasil : Pada studi t-test, menunjukkan adanya perbedaan apoptosis sel kanker yang 

signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol (p<0.05), dan antara 
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kelompok perlakuan dengan kelompok pre-test (p<0.05). Sedangkan antara kelompok 

kontrol dengan kelompok pre-test, perbedaannya juga signifikan (p<0.05). Pada 

regression test, di kelompok perlakuan , ada pengaruh yang lebih kuat  antara NfkB 

pada HSP70, NfkB pada IFN, IFN pada CD95, dan CD95 pada apoptosis, bila 

dibanding dengan kelompok kontrol dan kelompok pre-test. 

Kesimpulan:  Berdasarkan hal diatas dapat di simpulkan bahwa  peningkatan 

apoptosis  sel kanker di  jaringan kanker payudara tikus putih Rattus norvegicus  betina 

galur Sprague Dawley dan di radiasi, karena pemberian ekstrak  Phyllanthus niruri L . 

per oral, adalah melalui peningkatan sel pengekspresi Nf-kB, HSP 70, IFN dan  CD95. 

Kata kunci : kanker payudara tikus, Phyllanthus niruri L., terapi radiasi, NfkB, HSP70, 

IFN, CD95 dan apoptosis. 
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