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ABSTRAK  

Kanker  payudara  adalah  penyakit  multifaktor  yang  mengakibatkan  insidens 
kematian wanita tertinggi di seluruh dunia. Pengobatan definitif kanker payudara 
saat  ini  adalah   pembedahan,  kemoterapi  dan  radioterapi  tergantung  dari 
stadiumnya. Akhir-akhir ini berkembang beberapa terapi alternatif menggunakan 
bahan  alami.  Salah  satunya  adalah  rumput  mutiara  (Hedyotis  corymbosa). 
Hedyotis  corymbosa  dilaporkan  memiliki  efek  antineoplastik,  antitoksik,  dan 
imunomodulator yang berguna pada penyakit keganasan. Tujuan penelitian ialah 
mengetahui daya hambat dan dosis efektif rebusan daun Hedyotis corymbosa 
terhadap pertumbuhan tumor payudara mencit strain C3H in vivo. Sebanyak 30 
ekor mencit strain C3H dengan berat badan 18-20 gr dibagi menjadi 6 kelompok 
perlakuan,  yaitu  kelompok  kontrol  tanpa  perlakuan,  kelompok  kontrol  yang 
dicekok pelarut, kelompok dosis 0,25 mg/ml, kelompok dosis 0,5 mg/ml, kelompok 
dosis 1 mg/ml, dan kelompok dosis 2 mg/ml. Setiap mencit dicekok 0,1 ml selama 
21  hari  (hari  ke-2  sampai  22).  Panjang  dan  lebar  tumor  diukur  dua  kali 
seminggu.  Pada  akhir  penelitian,  dilakukan  pengambilan  tumor  mencit  dan 
dianalisa dengan  pewarnaan AgNOR dan HE. Pada hari terakhir pengukuran 
diperoleh  volume  tumor  setelah  dibedah  lebih  besar  dibandingkan  sebelum 
dibedah. Analisis one-way ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
bermakna volume tumor antar kelompok. Pada pembacaan  dengan pewarnaan 
AgNOR menggunakan metode Kruskal-Wallis ditemukan bahwa tidak  terdapat 
perbedaan bermakna skor AgNOR antara kelompok I sampai VI (p > 0,05). 
Rebusan   daun   Hedyotis   corymbosa   dengan   dosis   yang   digunakan   dalam 
penelitian ini  tidak dapat menghambat laju pertumbuhan tumor payudara pada 
mencit strain C3H secara in vivo yang tercermin dari volume tumor maupun skor 
AgNOR.  

Kata kunci: tumor payudara, Hedyotis corymbosa  

PENDAHULUAN  

Kanker payudara adalah penyakit multifaktor yang mengakibatkan insidens 
kematian wanita tertinggi di seluruh dunia. Terdapat banyak faktor yang terbukti 
dapat mencetuskan terjadinya kanker payudara, yaitu konstitusi genetik, 
ketidakseimbangan  hormon  (estrogen,  progesteron,  androgen  dan  prolaktin), 
faktor-faktor onkogen (virus, makanan, obesitas dan intoleransi glukosa), kondisi 
lingkungan  seperti   pemasukan  estrogen,  merokok,  karsinogen  kimiawi  pada 
makanan (penyedap makanan), air minum dan udara [1]. 

Penatalaksanaan  kanker  payudara  cukup  sulit.  Satu-satunya  pengobatan 
kanker   payudara  yang  bersifat  primer  (penyembuhan)  adalah  pembedahan 
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(mastektomi) yang sudah dilakukan sejak tahun 1894. Terapi ini hanya dapat 
dilakukan pada stadium I, II, dan III awal. Sedangkan untuk stadium III akhir dan 
IV,   pengobatan   lebih   bersifat   paliatif   yang   bertujuan   untuk   mengurangi 
penderitaan  dan  memperbaiki  kualitas  hidup  penderita.  Terapi-terapi  lainnya 
seperti radioterapi, terapi hormon dan kemoterapi merupakan terapi yang bersifat 
sekunder.1  Akhir-akhir ini, terapi dengan bahan-bahan alami berkembang sebagai 
terapi alternatif untuk kanker di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah terapi 
dengan menggunakan rumput mutiara (Hedyotis corymbosa) [2]. 

Hedyotis corymbosa dilaporkan mempunyai efek antineoplastik, antitoksik 
dan   dapat   memperkuat   sistem   imun   tubuh,   sehingga   digunakan   sebagai 
pengobatan  pada  penyakit-penyakit  keganasan  [2,3,4].  Berdasarkan  penelitian 
oleh Hsu dkk, komponen utama dalam Hedyotis corymbosa yang memiliki efek 
antineoplastik  adalah  asam  triterpene  yaitu  asam  oleanolat  dan  asam  ursolat. 
Kedua komponen tersebut dapat menghambat pertumbuhan  tumor yang sudah 
ditransplantasikan subkutan dan sel hepatoma secara in vitro dan in vivo [4,5,6]. 
Mekanisme   penghambatan   tumor   adalah   dengan   menginduksi   INK4   yang 
berfungsi  untuk  menginhibisi  aktivitas  Cyclin  Dependent  Kinase  4  dan  6 
(CDK4/6) sehingga terjadi aktivasi Rb, yang merupakan salah satu gen supresor 
tumor.  Dengan  demikian  tidak  terjadi  proliferasi  sel  yang  melampaui  batas 
berlebihan [6]. 

Penelitian mengenai  manfaat Hedyotis corymbosa  pada  kanker  payudara 
masih sangat  terbatas. Hal tersebut menyebabkan penelitian mengenai Hedyotis 
corymbosa sangat dibutuhkan [2,3]. 

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah apakah rebusan daun 
Hedyotis   corymbosa  (RDHC)  memiliki  daya  hambat  terhadap  pertumbuhan 
tumor. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah RDHC memiliki daya 
hambat terhadap pertumbuhan tumor payudara pada mencit strain C3H secara in 
vivo dan mengetahui  dosis yang paling efektif dari keempat dosis yang diteliti 
terhadap pertumbuhan tumor payudara pada mencit C3H secara in vivo 

Hipotesis yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pemberian  RDHC 
memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan tumor payudara mencit strain C3H 
secara in vivo. 

Apabila RDHC ternyata memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan tumor 
payudara  pada mencit strain C3H, maka terbuka peluang pemanfaatan RDHC 
dalam terapi kanker pada manusia, terutama kanker payudara.  

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni mengenai 

hubungan pertumbuhan tumor payudara dengan pemberian rebusan daun Hedyotis 
corymbosa (RDHC) pada mencit strain C3H.  

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di laboratorium Patologi Eksperimental, 
Departemen Patologi Anatomik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 
tanggal 23 Juli 2005 sampai tanggal 17 Agustus 2005. 
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Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah mencit strain C3H dengan berat badan 18-20 gr 
sebanyak 30  ekor. Mencit strain C3H yang berasal dari W.E Heston National 
Cancer  Institute  di  Amerika  ini  digunakan  karena  memiliki  insidens  tumor 
payudara yang tinggi, yaitu 81%  pada mencit betina yang dikawinkan. Mencit 
akan dibagi menjadi 6 kelompok perlakuan dengan jumlah masing-masing 5 ekor. 

a. Kelompok I: kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan apa-apa 
b. Kelompok II: kelompok kontrol yang dicekok pelarut, yaitu cairan 

fisiologis NaCl 0,9% sebanyak 0,1 ml per hari selama 21 hari. 
c. Kelompok  III:  kelompok  yang  dicekok  Hedyotis  corymbosa  0,25 

mg/ml sebanyak 0,1 ml per hari selama 21 hari. 
d. Kelompok IV: kelompok yang dicekok Hedyotis corymbosa 0,5 mg/ml 

sebanyak 0,1 ml per hari selama 21 hari. 
e. Kelompok V: kelompok yang dicekok Hedyotis corymbosa 1 mg/ml 

sebanyak 0,1 ml per hari selama 21 hari. 
f. Kelompok VI: kelompok yang dicekok Hedyotis corymbosa 2 mg/ml 

sebanyak 0,1 ml per hari selama 21 hari.  

Alat dan Bahan  

Adapun alat yang dipergunakan selama penelitian dan dipinjamkan oleh 
Departemen Patologi Anatomik adalah sebagai berikut: 

1.  timbangan OHAUS 
2.  kaliper TAJIMA 
3.  gelas ukur 
4.  seperangkat alat bedah untuk transplantasi 
5.  jarum trokar untuk inokulasi tumor 
6.  semprit 1 ml, 5 ml dan 10 ml 
7.  mikrotom 
8.  gelas objek dan gelas tutup 
9.  mikroskop cahaya 
10. NaCl 0,9% (garam fisiologis) 

Bahan: 
1. Hedyotis corymbosa kering 6 bungkus @ 50 mg 
2. NaCl 0,9% 10 kolf 
3. Aqua tribides 2 L 
4. Pulasan perak koloidal (AgNOR)  

Pelaksanaan Penelitian  

Pembuatan Rebusan Hedyotis corymbosa  

Pertama-tama  timbang  Hedyotis  corymbosa  kering  sebanyak  50  mg  dan 
dilarutkan ke  dalam pelarut NaCl 0,9% sebanyak 500 ml, dipanaskan sampai 
menjadi 25 ml sehingga didapatkan konsentrasi 50 mg/25 ml atau 2 mg/ml. Dosis 
tersebut dipilih berdasarkan pada dosis ramuan yang dipergunakan pada manusia, 
yaitu 15-60 gr daun Hedyotis corymbosa yang direbus dalam 600 ml air sampai 
menjadi 200 ml. 
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Untuk  kebutuhan  mencekok  lima  ekor  mencit  (satu  kelompok)  selama 

seminggu  dibutuhkan  7x5x0,1ml  atau  3,5  ml.  Maka  sebanyak  6  ml  Hedyotis 
corymbosa konsentrasi 2 mg/ml disisihkan dalam tabung reaksi 10 ml. 

Sisanya diencerkan dengan NaCl dua kali, tiga kali dan empat kali sehingga 
didapatkan  konsentrasi 1 mg/ml; 0,5 mg/ml dan 0,25 mg/ml. Ketiga larutan 
dengan  konsentrasi  yang  berbeda  dimasukkan  dalam  tabung  reaksi  masing- 
masing.  

Transplantasi tumor mencit  

Pada hari  ke  0,  dilakukan  transplantasi  tumor  mencit.  Sebelumnya,  30 
mencit resipien yang sudah diacak dimasukkan ke dalam kandang masing-masing. 
Satu kelompok berisi  lima ekor mencit dalam satu kandang. Kandang mencit 
dibuat dengan serbuk kayu dan  dilengkapi makanan, yaitu jagung dan gandum 
dan minuman air keran ad libitum. 

Transplantasi dilakukan dengan mengeluarkan jaringan tumor dari mencit 
donor.  Pertama-tama  mencit  donor  dimatikan  dengan  eter,  kemudian  jaringan 
tumor diambil  menggunakan alat bedah. Jaringan tumor dimasukkan ke dalam 
cawan arloji, dilarutkan dengan larutan PBS, dicacah-cacah sampai menjadi bubur 
tumor yang halus. 

Bubur tumor yang sudah halus dan merata tersebut disuntikkan subkutan di 
daerah lengan kanan bawah tumor resipien sebanyak 0,1 ml, dengan 
menggunakan spuit 1 cc.  

Pemberian Hedyotis corymbosa  

Pemberian cekokan Hedyotis corymbosa dimulai pada hari ke dua, yaitu dua 
hari setelah dilakukan transplantasi mencit. Pencekokan dilakukan selama 21 hari, 
yaitu dari hari 2 sampai hari ke 22. 

Selain mencekok, setiap hari juga dipantau makanan dan minuman semua 
kelompok  mencit. Kelompok I sebagai kelompok kontrol, tidak dicekok, hanya 
dipantau makanan dan  minumannya. Kelompok II dicekok dengan NaCL 0,9% 
setiap  hari.  Kelompok  III  dicekok  dengan  Hedyotis  corymbosa  0,25  mg/ml. 
Kelompok  IV  dicekok  dengan  Hedyotis  corymbosa  0,5  mg/ml.  Kelompok  V 
dicekok dengan Hedyotis corymbosa 1 mg/ml.  Kelompok  VI dicekok dengan 
Hedyotis corymbosa 2 mg/ml. Setiap kelompok mencit yang dicekok 
menggunakan satu buah spuit, yang sudah ditandai masing-masing. 

Selain  dilakukan  pencekokan  dan  pemantauan  makanan  dan  minuman 
mencit setiap hari, juga dilakukan pembersihan kandang mencit seminggu sekali 
semua kelompok pada hari yang sama oleh satu orang tenaga peneliti.  

Pengukuran Pertumbuhan Tumor Mencit  

Pengukuran  pertumbuhan  tumor  dimulai  sejak  hari  ke-3.  Pengukuran 
dilakukan dua kali seminggu, yaitu setiap hari selasa dan jumat, yang dilakukan 
oleh satu orang tenaga  peneliti yang mengukur semua kelompok mencit selama 
penelitian  berlangsung.  Pengukuran  dilakukan  dengan  membasahi  kulit  badan 
mencit dengan air sebelumnya, supaya bulu-bulunya tidak mengganggu 
pengukuran 
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Pengukuran tumor dilakukan dengan menggunakan kaliper. Ukuran yang 

diukur  adalah  diameter  terbesar  dan  diameter  terkecil.  Rumus  volume  tumor 
diperoleh berdasarkan penelitian Shibata dkk [7], yaitu Volume = 0,4 x diameter 
terbesar x (diameter terkecil) [2]. Pembulatan volume adalah sampai dengan tiga 
angka di belakang koma.  

Pengambilan Jaringan Tumor Mencit 
Pada akhir penelitian, yaitu pada hari ke-22 dilakukan pengukuran tumor 

terakhir  kali.  Sesudah  itu,  mencit  dimatikan  dengan  eter,  lalu  jaringan  tumor 
dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, dilakukan pula pengukuran jaringan tumor yang 
sudah dikeluarkan tersebut. Sesudah itu jaringan tumor dimasukkan dalam larutan 
formalin untuk dibuat sediaan AgNOR. Hal itu dilakukan pada setiap mencit (30 
ekor mencit).  

Pengamatan Mikroskopik Sediaan AgNOR 
Sediaan  tumor  mencit  dibuat  sediaan  mikroskopik,  kemudian  diwarnai 

AgOR  di   laboratorium  Patologi  Anatomik  Fakultas  Kedokteran  Universitas 
Indonesia. Pengamatan mikroskopik sediaan AgNOR dilakukan secara kuantitatif 
dengan  menghitung  skor  AgNOR   yang  ditujukan  untuk  menilai  aktivitas 
proliferasi sel. Penghitungan skor AgNOR dilakukan  dengan menghitung titik- 
titik pulasan pada sel. Titik-titik yang terpulas merupakan bagian  dari  nukleus, 
nukleolus, dan organel pada sel sehingga titik-titik tersebut akan tampak lebih 
jelas pada sel-sel yang mengalami proliferasi. Setiap titik-titik yang berukuran 
besar, sedang, dan kecil ikut dihitung. Caranya adalah menghitung lima sel yang 
berbeda pada setiap lapang pandang. Kemudian dihitung sepuluh lapang pandang, 
sehingga didapatkan lima puluh sel yang  dihitung. Skor AgNOR yang didapat 
merupakan rata-rata dari skor lima puluh sel tersebut.  

Pengolahan Data 
Data yang diperoleh akan diolah secara deskriptif dan analisis. Data volume tumor 
diolah  menggunakan analisis varian one way ANOVA dan data skor AgNOR 
diolah menggunakan analisis varian one way ANOVA  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Volume Tumor Mencit 
Data yang didapatkan dari penelitian ini adalah data ukuran tumor mencit 

tiap-tiap kelompok dan data skor AgNOR. Data kuantitatif berupa numerik yang 
didapat  adalah  data  ukuran  tumor  mencit  dan  data  skor  AgNOR.  Berikut  ini 
disajikan data ukuran tumor mencit tiap-tiap kelompok.  

Tabel 1.  Volume Tumor Rata-Rata Pada Tiap-Tiap Kelompok Selama 3 Minggu  

Kelompok Mencit

 

Minggu 1

 

Minggu 2

 

Minggu 3

 

I

 

0,196

 

0,113

 

0,082

 

II 0,154 0.089 0.092 
III 0.105 0.068 0.048 
IV 0.166 0.117 0.070 
V 0.177 0.114 0.047 
VI 0.081 0.010 0.019 
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Tabel 2.  Uji Analisis Volume Tumor Rata-Rata Dengan One-Way ANOVA  

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Minggu 1

 
Between Groups .049 5 .010 1.352 .277

  
Within Groups .174 24 .007 

   
Total .223 29 

   
Minggu 2

 
Between Groups .043 5 .009 1.032 .421

  

Within Groups .201 24 .008 

   

Total .245 29 

   

Minggu 3

 

Between Groups .018 5 .004 1.216 .332

  

Within Groups .071 24 .003 

   

Total .089 29 

    

Data Skor AgNOR  

Rata-rata skor AgNOR mencit donor adalah 8,72. Sedangkan data rata-rata 
skor AgNOR kelompok mencit dicantumkan dalam tabel di bawah ini.  

Tabel 3. Tabel Skor AgNOR Kelompok Mencit I-VI  

Mencit 
Ke- 

Kelompok I Kelompok II Kelompok 
III 

Kelompok 
IV 

Kelompok V Kelompok 
VI 

1 9.8 9.44 12.22 9.8 12.88 11.6 

2 8.12 7.04 11.52 Tdh 12.38 11.5 

3 11.7 11.78 9.48 11.38 12.08 8.88 

4 Tdh 11.2 9.74 Tdh 9.7 12.1 

5 9.3 12.16 10.62 10 9.86 9,44 

Rata- 
rata 

9,73 10.324 10.316 10.393 11.38 10.704 

Keterangan: tdh=tidak dapat dihitung  

Tabel 4. Uji Korelasi Antara Volume Tumor Minggu Ke-3 Dengan Skor AgNOR Dengan One- 
Way ANOVA   

Minggu 3  Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

AgNOR Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Minggu 3 AgNOR 
1  

30 
-.210 
.293 

27  

-.210 
.293 

27 
1  

27  

Dengan  menggunakan  uji  Kolmogorov-Smirnov  didapatkan  bahwa  data 
volume  tumor  dan skor AgNOR memiliki sebaran data normal yaitu p > 0,05. 
Analisis   one-way   ANOVA   menunjukkan   bahwa   tidak   terdapat   perbedaan 
bermakna volume tumor antar kelompok. Hasil yang sama juga didapatkan saat 
mencari hubungan antara volume tumor minggu ke-3 dengan skor AgNOR. 

Pada tabel  1,  volume  rata-rata  minggu  1  merupakan  rata-rata  dari  hasil 
pengukuran volume tumor pada tanggal 29 Juli dan 2 Agustus. Minggu 2 adalah 
rata-rata  volume  tumor  pada  tanggal  5  dan  9  Agustus.  Sedangkan  minggu  3 
adalah rata-rata volume tumor pada tanggal 12 dan 15 Agustus. 
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Secara  umum,   volume   tumor   berhasil   ditekan   dengan   semua   dosis 

(kelompok  III,  IV, V dan VI). Penurunan volume tumor terlihat seiring dengan 
besarnya dosis yang  diberikan, artinya semakin besar dosis, semakin berkurang 
pula  volume  tumor.  Hal  tersebut  tercermin  pada  kelompok  VI  dimana  pada 
minggu  ke-2  volume  tumor  dengan  cepat  menurun  walaupun  terdapat  sedikit 
kenaikan pada minggu ke-3. Akan tetapi, analisis volume tumor dengan one-way 
ANOVA  menunjukkan  tidak  adanya  perbedaan  bermakna  (p  >  0,05)  volume 
tumor antar kelompok pada minggu ke-1 hingga minggu ke-3 [tabel 2]. 

Pada tabel 3, skor AgNOR mencit ke-4 dari kelompok I, mencit ke-2 dan ke- 
3 dari  kelompok  IV  tidak  dapat  dihitung.  Hal  itu  dikarenakan  sediaan  pada 
preparat   sangat   sedikit   atau   pewarnaan   yang   tidak   memungkinkan   untuk 
dilakukan penghitungan  skor AgNOR. Bila satu preparat tidak dapat dihitung, 
maka skor AgNOR rata-rata kelompok  merupakan rata-rata skor preparat lain 
dalam kelompok tersebut yang dapat dihitung. 

Rata-rata skor AgNOR yang tertinggi terlihat pada kelompok V, sedangkan 
skor AgNOR  yang terendah adalah pada kelompok I. Hal itu berbeda dengan 
hipotesis  awal  yang   mengharapkan  bahwa  pada  kelompok  perlakukan  skor 
AgNOR akan lebih rendah daripada kelompok kontrol. Selain itu hubungan antara 
volume tumor minggu ke-3 dengan skor AgNOR tidak menunjukkan hasil yang 
bermakna  yaitu  p  sebesar  0,293  (p  >  0,05).  Hubungan  antara  volume  tumor 
minggu ke-3 dengan skor AgNOR dicari karena dengan anggapan bahwa skor 
AgNOR merupakan cerminan dari keadaan tumor minggu terakhir (minggu ke-3). 

Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  menyebabkan  hasil  penelitian  ini 
kurang bermakna yaitu dosis yang digunakan dan kandungan zat antitumor dalam 
sediaan rebusan daun Hedyotis corymbosa. 

Menurut  WHO,  perhitungan  dosis  relatif  untuk  mencit  dibandingkan 
manusia  memerlukan faktor koreksi 17,5 kali. Faktor koreksi yang digunakan 
untuk  menghitung  dosis  relatif  antar  spesies  ini  digunakan  berdasarkan  berat 
badan atau luas permukaan tubuh [8].  Pada penelitian ini digunakan perhitungan 
dosis yang mengacu pada dosis manusia sehingga dosis tersebut mungkin belum 
cukup untuk menghambat proliferasi sel tumor payudara, yang  tercermin dari 
volume  tumor  maupun  skor  AgNOR.  Sebaiknya  dosis  yang  akan  digunakan 
dalam  penelitian  ini  diuji  terlebih  dahulu  melalui  uji  toksisitas  akut  dengan 
melakukan titrasi dosis. 

Kandungan senyawa antitumor yaitu asam oleanolat, asam ursolat dan asam 
geniposidik  dalam  sediaan  rebusan  daun  Hedyotis  corymbosa  terlihat  kurang 
bermakna dalam menghambat aktivitas proliferasi sel tumor payudara. Hasil ini 
berbeda dengan penelitian  sebelumnya oleh Hsu dkk [5,6] yang menggunakan 
asam oleanolat, asam ursolat dan asam geniposidik dalam bentuk sediaan ekstrak 
daun  Hedyotis  corymbosa.  Perbedaan  hasil  penelitian  ini  memberi  gambaran 
bahwa konsentrasi senyawa antitumor dalam sediaan rebusan kurang cukup bila 
dibandingkan dengan sediaan ekstrak. Padahal penelitian ini semula 
mengharapkan  sediaan  rebusan  daun  Hedyotis  corymbosa  juga  memiliki  efek 
sama  dengan  sediaan  ekstrak  dalam  menghambat   perkembangan  sel  tumor 
melalui beberapa mekanisme diantaranya dengan menurunkan sintesis  DNA sel 
tumor dan menginduksi INK4 yang selanjutnya mengaktivasi gen supresor tumor, 
Rb. 
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Selain itu, pemberian rebusan daun Hedyotis corymbosa per oral melalui 

sonde sekali  sehari selama 21 hari belum dapat menghambat laju pertumbuhan 
tumor  yang  tercermin  dari  volume  tumor  maupun  skor  AgNOR,  walaupun 
pemberian   dengan   sonde   memiliki   akurasi   dosis   yang   cukup   baik   bila 
dibandingkan dengan mencampurkan pada makanan mencit. Hal ini menunjukkan 
bahwa adanya faktor farmakodinamik dan farmakokinetik zat aktif rebusan daun 
ini (asam oleanolat, asam ursolat dan asam geniposidik) yang sampai di lokasi 
tumor, seperti kemampuan absorbsi oleh saluran pencernaan mencit maupun jalur- 
jalur metabolisme patut dipertimbangkan.  

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pemberian  rebusan  daun  Hedyotis  corymbosa  dengan  dosis  0,25  mg/ml;  0,5 
mg/ml; 1 mg/ml; dan 2 mg/ml per hari selama 21 hari secara per oral tidak dapat 
menghambat laju pertumbuhan tumor payudara pada mencit strain C3H secara in 
vivo yang tercermin dari volume tumor maupun skor AgNOR. Hipotesis ditolak. 

Sebagai perbaikan bagi penelitian berikutnya, perlu dipertimbangkan untuk 
menggunakan  dosis  yang  ditingkatkan  sebesar  17,5  kali  atau  lebih dari  dosis 
manusia sesuai dengan perhitungan dosis relatif untuk mencit menurut WHO. Hal 
ini dilakukan dengan tetap  mempertimbangkan dosis toksiknya. Selain itu, bila 
memungkinkan, dapat dilakukan ekstraksi  daun Hedyotis corymbosa, sehingga 
didapatkan  zat  aktifnya.  Zat  aktif  inilah  yang   kemudian   digunakan  untuk 
mencekok mencit dalam penelitian tersebut. 

Dalam jangka  panjang,  penelitian  serupa  diharapkan  dapat  dilakukan  di 
masyarakat  mengingat masyarakat sudah banyak yang menggunakan Hedyotis 
corymbosa sebagai obat tradisional.  
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