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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Osteoporosis merupakan penyakit kronis, dengan kondisi progresif yang 

terkait dengan kerusakan mikro-arsitektur jaringan tulang yang mengakibatkan 

massa tulang yang rendah (Shirwaikar et al., 2003). Osteoporosis merupakan 

penyakit yang hening (silent), kadang-kadang tidak memberikan tanda-tanda atau 

gejala sebelum fraktur terjadi (Lane et al., 2001). Penyebab paling umum dari 

osteoporosis adalah defisiensi estrogen, imobilitas atau penggunaan obat seperti 

kortikosteroid, penggunaan heparin jangka panjang dan anti epilepsy. Gangguan 

hormon estrogen pada wanita dan androgen pada pria menyebabkan 

ketidakseimbangan antara pembentukan dan penyerapan tulang, karena adanya 

peningkatan osteoklast dan penurunan osteoblast (Johnson-Lynn, 2008). Pendapat 

yang sama juga dinyatakan oleh Oursler (2003) bahwa defisiensi estrogen akan 

menyebabkan peningkatan osteoklastogenesis yang dapat mengakibatkan 

kehilangan  massa tulang. 

Osteoporosis dapat terjadi pada tindakan sterilisasi yang salah satunya yaitu 

ovariektomi yang biasa dilakukan pada hewan peliharaan. Hal ini dikarenakan pada 

ovariektomi dilakukan tindakan pengambilan kedua ovarium sehingga 

kemungkinan dapat menyebabkan defisiensi estrogen. Sabri (2011) menyatakan 

bahwa ovariektomi pada tikus secara luas telah digunakan sebagai hewan model 

yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi menopause
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dimana adanya penurunan kadar estrogen. Fraktur karena osteoporosis merupakan 

penyakit kronis yang banyak diderita oleh wanita dan seringkali tidak terdeteksi 

dan diobati hingga fraktur terjadi (Giangregorio et al., 2006). Penelitian 

eksperimental yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan kesembuhan fraktur 

pada hewan model osteoporosis, terjadi penurunan massa kalus dan penurunanan 

kekuatan tulang dibandingkan dengan kesembuhan fraktur pada hewan dengan 

tulang yang normal (Walsh et al., 1997;Namkung et al., 2001).  

Hormone replacement therapy (HRT) dan esterogen selektif modulator 

seperti raloxifene merupakan terapi pengobatan pada penderita osteoporosis, 

namun demikian masing-masing terapi tersebut memiliki efek samping seperti 

hiperkalsemia, peningkatan risiko kanker endometrium dan payudara, nyeri 

payudara, menstruasi, peristiwa tromboembolik, perdarahan vagina dan hot flushes 

(Shirwaikar dkk., 2003). 

Berdasarkan efek samping yang dapat terjadi dan cukup membahayakan 

maka para ilmuan dan dokter mulai mencari tanaman herbal yang dapat digunakan 

untuk pengobatan penyakit kronis seperti osteoporosis. Cikal tulang (Cissus 

quadrangularis) merupakan tanaman yang sering di gunakan untuk mengatasi 

osteoporosis (Shirwaikar dkk, 2003) dan berdasarkan penelitian yang terdahulu 

terbukti dapat meningkatkan proses osteoblastogenesis (Muthusami et al., 2011). 

Daun dari tanaman ini sangat berguna untuk penyembuhan fraktur (Baby Joseph, 

2013). Ektrak pada tanaman ini menggandung fitoesterogen yang cukup tinggi 

(Mustafa, 2001). Fitoestrogen mirip dengan hormon estrogen yang terkandung 
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dalam tanaman. Shirwaikar et al. (2003) menemukan bahwa pemberian ekstrak 

Cissus quadrangularis dengan dosis 750 mg/kg merupakan dosis efektif untuk 

terapi osteoporosis. 

Radiologi adalah metode yang paling umum digunakan untuk pemeriksaan 

dari pasien trauma dengan cedera baik di tulang atau sendi dan sering digunakan 

dalam diagnosis fraktur, evaluasi pengurangan fragmen dan stabilisasi, dan untuk 

penentuan prognosis penyembuhan fraktur (Morgan dan Wolvekamp, 2004). 

Osteoporosis dapat di deteksi dengan pemeriksaan x-ray apabila massa tulang 

sudah berkurang 30-40% (Kusumawidjaya, 2006), sedangkan pemeriksaan 

radiologi pada kesembuhan fraktur di butuhkan untuk melihat pembentukan pita 

kalus atau gambaran kalus, ada atau tidaknya komplikasi fraktur, proses 

penyebrangan pita kalus menyebrangi garis patahan serta ada tidaknya garis 

radiolusen (Syafruddin, 2004). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan studi lebih lanjut 

mengenai manfaat pemberian ekstrak tanaman Cikal tulang (Cissus 

quadrangularis) untuk proses penyembuhan fraktur osteoporosis berdasarkan 

gambaran radiografi. Digunakan tikus yang di ovariektomi sebagai model untuk 

studi osteoporosis dan juga osteotomi. 

1.2 Rumusan Masalah 
Apakah pemberian ekstrak tanaman Cikal tulang (Cissus quadrangularis) dapat 

mempercepat kesembuhan fraktur tikus putih (Rattus norvegicus) ovariektomi berdasarkan 

gambaran radiologi ? 
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1.3 Landasan Teori 

 Menopause terjadi ketika ovarium berhenti membuat estrogen, baik dengan 

pembedahan yaitu pemotongan ovarium maupun akibat proses penuaan dimana 

dapat menyebabkan penurunan esterogen (National Osteoporosis Foundation, 

2009). Ovariektomi merupakan istilah yang digunakan untuk pemotongan ovarium 

melalui tehnik pembedahan untuk mendapatkan model osteoporosis (Alagwu dan 

Nneli, 2005).  

 Osteoporosis adalah kelainan tulang yang bersifat kronik progresif akibat 

berkurangnya massa tulang sehingga terjadi penurunan kekuatan tulang sehingga 

dapat meningkatkan resiko fraktur (Priyana, 2007). Osteoporosis diyakini sebagian 

besar disebabkan oleh defisiensi estrogen pascamenopause dan berhubungan 

dengan peningkatan aktivitas osteoklast tanpa peningkatan kompensasi yang 

memadai dalam aktivitas osteoblast (Manolagas, 2000; Rickard et al., 2001; 

Riggs et al., 2002). Kesembuhan fraktur dengan komplikasi osteoporosis akan 

lebih sulit (Islam et al., 2005; Wang et al., 2005).  

Proses kesembuhan pada fraktur seperti pembentukan pita atau gambaran 

kalus akan terbentuk dengan baik bila tidak terjadi komplikasi pada fraktur  

(Syafruddin, 2004). Gambaran radiografi pada kesembuhan fraktur akan 

menunjukkan adanya kontinuitas dari tulang korteks, kalus yang sudah 

termineralisasi sehingga tampak lebih radiopaque dan hilangnya garis patahan 

tulang (Masouleh et al, 2011). Radiologi merupakan metode yang sering di 

gunakan untuk mendiagnosis fraktur. Kesembuhan fraktur dapat dilihat 
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berdasarkan kelengkapan garis fraktur, jumlah garis fraktur, lokasi fragmen, dan 

keparahan fraktur. Fraktur pada tulang panjang lebih mudah di lihat 

kesembuhannya dibandingkan pada tulang kecil (Morgan dan Wolvekamp, 2004). 

Cikal tulang (Cissus quadrangularis) merupakan salah satu obat tradisional, 

tanaman ini tersebar di seluruh dunia dan telah banyak digunakan secara medis 

selama berabad-abad (Mishra et al., 2010; Shah, 2011). Tanaman ini mengandung 

kalsium, fosfat, dan fitoestrogen (Sabri et al.,2009). Khasiat Cikal tulang (Cissus 

quadrangularis)  telah di amati bahwa berpengaruh pada penulangan awal dan 

remodeling tulang, Cikal tulang (Cissus quadrangularis) bertindak dengan 

stimulasi metabolisme dan meningkatkan penyerapan mineral kalsium, sulfur, dan 

strontium oleh osteoblast dalam penyembuhan fraktur (Udupa et al., 1965; Prasad 

et al., 1972).  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk membuktikan bahwa pemberian ekstrak tanaman Cikal 

tulang (Cissus quadrangularis) dapat mempercepat kesembuhan fraktur tikus putih (Rattus 

norvegicus) ovariektomi berdasarkan gambaran radiografi.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai ekstrak Cikal tulang (Cissus quadrangularis) sebagai pengobatan 

alternatif menggunakan bahan herbal untuk kesembuhan fraktur tikus putih (Rattus 

norvegicus ) ovariektomi. 

1.6 Hipotesis 

Pemberian ekstrak Cikal tulang (Cissus quadrangularis) dapat 
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mempercepat kesembuhan fraktur pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang di 

ovariektomi berdasarkan gambaran radiografi. 
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