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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Setiap tahun terdapat 1,2 juta kasus baru kanker payudara dengan insidensi 

23,1 per 100 000 wanita di seluruh dunia dan menyebabkan 12% sampai 16% 

kematian karena kanker.
1
 Tahun 2008 di Amerika Serikat didapatkan 184.450 

kasus dan 40930 diantaranya meninggal karena kanker payudara.
2
  

Peningkatan insidensi juga didapatkan di negara-negara sedang 

berkembang antara lain di Singapura, pada tahun 1968-1972 insidensi kanker 

payudara 20,2 per 100.000 wanita sedangkan pada tahun 1988-1992 meningkat 

menjadi 38,8 per 100.000 wanita.
3
 Insidensi di Indonesia diperkirakan 10 per 

100.000 penduduk wanita, pada wanita frekuensinya urutan kedua setelah kanker 

rahim.
4,5

 Tahun 2001 di Semarang  terdapat 769 kasus kanker payudara yang 

tercatat.
6
  

Pengobatan kanker payudara yang berlaku selama ini mencapai complete 

respons dan partial respons berkisar antara 22% - 40%, sedangkan sebanyak 

30%-40% akan berkembang menjadi resisten terhadap kemoterapi dan 50% 

terjadi metastasis. 
6,7 

Modalitas pengobatan yang digunakan adalah pembedahan, 

radioterapi, kemoterapi, terapi hormonal dan terapi biologi. Jenis-jenis terapi 

tersebut membawa efek toksisitas sistemik terhadap tubuh selain memerlukan 

biaya yang mahal.
8
 Hal tersebut menumbuhkan keinginan untuk mencari adjuvant 

pengobatan kanker dengan tanaman obat atau terapi herbal yang secara tradisional 

telah banyak digunakan.   
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 Nigella sativa merupakan salah satu tanaman obat yang banyak digunakan 

untuk pengobatan berbagai macam penyakit secara tradisional namun belum 

memiliki acuan informasi yang lengkap baik dari segi farmakologi maupun 

fitokimia.
 9, 10

Pemanfaatan Nigella Sativa sebagai tanaman obat sitostatika masih 

memerlukan suatu pembuktian khususnya untuk kanker payudara.
  

 Suatu penelitian awal terhadap Nigella sativa menunjukkan adanya 

kandungan zat aktif berupa timoquinon, ditimoquinon, timohidroquinon dan timol 

dengan kandungan timoquinon tertinggi yaitu 57,87% dari seluruh minyak 

adjuvant, setelah perendaman dalam air selama 12 hari.
11

Telah  dilakukan 

pengujian aktifitas antikanker ekstrak tanaman Nigella sativa. Timoquinon yang 

merupakan komponen minyak  adjuvant  terbesar akan menghambat pertumbuhan 

dan menginduksi proses apoptosis serta mendorong pada fase istirahat pada target 

sel-sel kanker.
12    

 

            Asam lemak merupakan  komposisi minyak Nigella sativa. Asam  lemak  

dapat meningkatkan sistem imun dengan cara meningkatkan proliferasi limfosit 

dan meningkatkan proses apoptosis sel kanker.
13

 Belum ditemukan studi in vivo 

yang membuktikan efek ekstrak Nigella sativa terhadap kanker payudara, 

khususnya pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah limfosit dan  makrofag, di 

mana limfosit dan makrofag merupakan sel yang berperan dalam 

immunosurveillance terhadap kanker, karena itu disini peneliti berusaha 

membuktikan efek pemberian ekstrak terhadap peningkatan jumlah limfosit dan 

makrofag.  Penelitian tentang kanker payudara oleh Farah et al., 2003, 
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mengemukakan bahwa ekstrak Nigella sativa menonaktifkan sel kanker payudara 

in vitro.
14

 

            Penelitian ini akan dilihat pengaruh ekstrak Nigella sativa dalam dosis 

bertingkat terhadap peningkatan jumlah limfosit dan makrofag kanker payudara 

mencit C3H. Dosis bertingkat yang diberikan adalah 0,175 mL/hari, 0,36 mL/hari, 

0,7 mL/hari, dosis diberikan setelah disetarakan dengan dosis yang diberikan pada 

manusia
15

.  Pemberian dosis bertingkat dimaksudkan untuk mengetahui dosis 

yang berpotensi meningkatkan jumlah limfosit dan makrofag.   

1.2.  PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat diambil 

suatu perumusan masalah, yaitu: 

1.2.1. Apakah ada peningkatan jumlah limfosit sekitar kanker pada mencit yang 

diinokulasi kanker payudara  dan diberi ekstrak Nigella Sativa dengan 

dosis bertingkat dibandingkan dengan yang tidak diberi ekstrak Nigella 

Sativa? 

1.2.2. Apakah ada peningkatan jumlah makrofag sekitar kanker pada mencit 

yang diinokulasi kanker payudara dan diberi ekstrak Nigella Sativa dengan 

dosis bertingkat dibandingkan dengan yang tidak diberi ekstrak Nigella 

Sativa? 

1.3.  TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan Umum: 

Membuktikan efek Nigella Sativa terhadap peningkatan jumlah 

limfosit dan makrofag pada jaringan kanker payudara mencit.  
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1.3.2. Tujuan Khusus: 

1. Membuktikan adanya peningkatan jumlah limfosit kanker payudara yang 

diinokulasikan pada mencit dengan pemberian dosis bertingkat Nigella 

Sativa  dibandingkan dengan yang tidak diberi ekstrak Nigella Sativa. 

2. Membuktikan adanya peningkatan jumlah makrofag kanker payudara yang 

diinokulasikan pada mencit dengan pemberian dosis bertingkat Nigella 

Sativa dibandingkan dengan yang tidak diberi ekstrak Nigella Sativa. 

1.4.  MANFAAT PENELITIAN 

            Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui peningkatan jumlah 

limfosit dan makrofag sel kanker sebagai salah satu adjuvant kemoterapi terhadap 

kanker,  maka penggunaannya pada penderita kanker dapat dipertimbangkan dan 

membuka kemungkinan pengobatan kanker payudara dengan ekstrak Nigella 

sativa ini. 
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini 

akan melihat efek Nigella sativa terhadap jumlah limfosit dan makrofag pada 

jaringan kanker payudara mencit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


