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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pemberian ekstrak  

Nigella sativadapat menurunkan indeks mitosis dan mengecilkan diameter massa 

tumor/hambatan pertumbuhan adenokarsinoma mamma pada 24 ekor mencit C3H  

yang telah dilaksanakan dan seluruh mencit  dapat bertahan hidup hingga akhir 

penelitian sehingga seluruhnya dapat dilakukan analisis.  

 Pemberian ekstrak Nigella sativapada kelompok perlakuan 1 (0,175 

mL/hari), perlakuan 2 (0,36 mL/hari) dan perlakuan 3 (0,7 mL/hari) menunjukkan 

adanya penurunan indeks mitosis yang bermakna (p<0,001) dibanding kontrol. 

Hal ini diakibatkan karena efektimoquinon terhadap ekspresi protein yang 

meregulasi siklus sel ke dalam fase istirahat.Hal ini sesuai dengan penelitian Musa 

D dkk sebelumnya bahwa pemberian ekstrak Nigella sativa berefek menurunkan 

indeks mitosis Ehrlich ascites tumor (EAT) mencit.33Pemberian ekstrak Nigella 

sativa akan meningkatan ekspresi CDK inhibitor p16 dan down-regulation 

ekspresi cyclin D1 sehingga akan menginduksi siklus sel ke dalam fase G1 

istirahat. Hal inijuga berhubungan dengan up-regulation p21 dimana diduga 

sebagai target transkripsi yang penting dari p53 yang akan mengakibatkan 

aktivitas cdk2, cdk4, dan cdk6 dihambatsehingga menyebabkan siklus sel masuk 

ke dalam fase G1 istirahat. Timoquinon juga dapat menginduksi growth inhibition 

pada spindle carcinoma cell dengan menginduksi siklus sel G2/M istirahat yang 
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berhubungan dengan peningkatan ekspresi p53 dan down-regulation cyclin B1 

protein.34 

Peningkatan dosis pemberian ekstrak Nigella sativa menunjukkan 

penurunan indeks mitosis secara bermakna pada kelompok kontrol (K) dan 

perlakuan 1 (P1) (p<0,001), kelompok perlakuan 1 (P1) dan 2 (P2) (p<0,001), 

selanjutnya kelompok perlakuan 2 (P2) dan 3 (P3) (p=0,001). 

Pengukuran diameter awal tumor didapatkan hasil yang hampir sama pada 

setiap kelompok, dan setelah dieksplorasi hasilnya homogen. Hal ini terjadi 

karena pada saat inokulasi tumor, bubur tumor disuntikkan ke dalam jaringan 

subkutan dengan volume yang sama yaitu 0,2 cc.Perubahan ukuran diameter 

tumor sebelum dan setelahperlakuan menunjukkan penurunan nilai rerata selisih 

diameter massa tumor dibanding kontrol secara bermakna(p<0,001). Hal ini 

sesuai dengan penelitian Ait dimana pemberian injeksi Nigella sativa pada tumor 

mencit  akan menyebabkan hambatan pertumbuhan sel tumor akibat efek  

timoquinon  pada siklus sel.34 

Peningkatan dosis pemberian ekstrak Nigella sativa menunjukkan 

penurunan perubahan (pengecilan) diameter massa tumor secara bermakna. Pada 

kelompok kontrol (K) dan perlakuan 1 (P1) terdapat perbedaan yang  bermakna 

(p<0,001) dan kelompok perlakuan 1 (P1) dan 2 (P2)  terdapat perbedaan yang  

bermakna(p=0,03). Pengecilan diameter massa tumor tidak bermakna pada 

kelompok perlakuan 2 (P2) dan 3 (P3) (p=0,307). Hal ini dapat dijelaskan oleh 

adanya kejenuhan kadar Nigella sativa di lingkungan tumor. Bila kadar Nigella 
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sativa telah mencapai nilai tertentu maka penambahan dosis tidak akan 

meningkatkan efeknya.11 

 Terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara indeks mitosis 

denganselisih/perubahan diameter massa tumor (sebelum dan setelah 

perlakuan)dengan p< 0,001 dan koefisien korelasi r = 0,910. Hal ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya bahwa Nigella sativa berefek penghambatan mitosis yang  

mengakibatkan hambatan pertumbuhan Ehrlich ascites tumor (EAT) mencit yang 

diberi ektrak Nigella sativa oral (Musa D, dkk).33 Sehingga bila  indeks 

mitosisnya menurun, maka pertumbuhan tumornya juga akan menurun. 

 Hambatan laju pertumbuhan tumor yang dilihat dari perubahan diameter 

massa tumor, disebabkan oleh karena berkurangnya laju mitosis sel tumor dan 

akibat sel-sel tumor yang mengalami proses apoptosis.21Hasil penelitiaan ini 

tumor tidak mengalami regresi komplit dari perbandingan dengan ukuran 

diameter awal tumor sebelum perlakuan, tetapi mengalami hambatan laju 

pertumbuhan yang bermakna. 

Penurunan indeks mitosis dan perubahan diameter (hambatan 

pertumbuhan) massa tumor adenokarsinoma mamma mencit selain diakibatkan 

oleh karena pengaruh dari zat aktif timoquinon juga dapat disebabkan karena 

asam linoleat yang terkandung dalam ektrak Nigella sativa.Studi anti kanker 

secara in vitro oleh Latiffah AL dkk. pada sel kanker payudara MDA-MB-231 

manusia yang diberi paparan asam linoleatdari Nigella sativadengan konsentrasi 

berefek sitotoksik.30 

Keterbatasan Penelitian 
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Penelitian ini tidak menggunakan bahan aktif tunggal yaitu 

timoquinonsehingga bahan aktif lain seperti asam linoleat  yang juga terkandung  

dalam ekstrak Nigella sativa dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kadar bahan 

aktif timoquinon dalam ekstrak Nigella sativa tidak dilakukan pengukuran, 

sehingga tidak diketahui kadar bahan aktif timoquinon yang memberikan efek 

terhadap penurunan indeks mitosis dan perubahan diameter massa tumor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


