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ABSTRAK 

 

MEKANISME KERJA CURCUMIN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN  

OTOT RANGKA PADA MENCIT YANG MELAKUKAN AKTIVITAS 

EKSENTRIK SESAAT 

 

Bambang Purwanto 

 

Kerusakan otot rangka ditemukan mengiringi aktivitas eksentrik dalam 

olahraga. Kerusakan mengganggu performa fisik dan memperpanjang waktu 

pemulihan, sehingga perlu untuk dicegah. Pencegahan kerusakan otot didekati melalui 

strategi menghambat dampak negatif dan memperkuat respons positif otot dari 

aktivitas eksentrik. Dampak negatif dari aktivitas eksentrik diduga dapat dihambat 

oleh antioksidan dan inhibitor p65 NF-�B. Respons positif diduga dapat diperkuat 

dengan menstimulasi ekspresi hsp 27kDa. Penelitian terdahulu melaporkan bahwa 

curcumin memiliki aktivitas antioksidan, menghambat ekspresi p65 NF-�B dan 

menstimulasi hsp 27kDa. Curcumin memiliki potensi mencegah kerusakan otot, 

meskipun sampai saat ini mekanisme kerja curcumin belum dapat djelaskan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme kerja curcumin dalam 

mencegah kerusakan otot rangka akibat aktivitas eksentrik sesaat. Protokol lari 

downhill di atas treadmill digunakan untuk menginduksi kerusakan pada otot 

gastrocnemius mencit. Curcumin diberikan per oral dalam suspensi minyak jagung 

sebanyak satu kali, 24 jam sebelum melakukan lari downhill. Mencit yang mengikuti 

protokol lari downhill diistirahatkan selama 4 jam masa pemulihan, kemudian 

dikorbankan untuk diambil contoh darah dan otot gastrocnemius. Kadar Troponin I 

(sTnI) ditentukan dari serum darah, swdangkan kadar Mallondialdehide (MDA), 

kadar Protein carbonyl (PC), ekspresi hsp 27kDa dan ekspresi p65 NF-�B ditentukan 

dari otot gastrocnemius. Penanda kerusakan otot (sTnI serum) mencit yang 

memperoleh curcumin ditemukan lebih rendah secara bermakna dari mencit yang 

hanya memperoleh plasebo (p=0,003). Kadar PC dan ekspresi p65 NF-�B otot 

gastrocnemius mencit yang memperoleh curcumin ditemukan lebih rendah secara 

bermakna dari mencit yang hanya memperoleh plasebo (p=0,003 dan p=0,0001). 

Kontradiksi ditemukan dari kadar MDA dan ekspresi hsp 27kDa otot gastrocnemius, 

dimana hasil analisis menunjukan tidak ada perbedaan antara mencit yang 

memperoleh curcumin dengan mencit yang memperoleh plasebo (p=0,092 dan 

p=0,088). Curcumin mencegah kerusakan otot secara tidak langsung melalui inhibisi 

karbonilasi protein (koef. � =-0,756) dan ekspresi p65 NF-�B (koef. �= -0,608). 

Mekanisme kerja curcumin dalam mencegah kerusakan otot rangka adalah melalui 

inhibisi karbonilasi protein dan ekspresi p65 NF-�B.     
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