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Abstract  

 
Many cells, particularly vaginal cells, become atrophied in menopausal women. This condition 
will result in an inhibition of the epithelial cell maturation and reduced collagen synthesis so that 
vaginal elasticity will also decrease. This condition can be improved by the administration of 
estrogen or phytoestrogen . Centella asiatica is one of the plants that contain phytoestrogens with 
several essential components such as asiaticoside, Asiatic acid and madecassic acid could increase 
synthesis collagen. The objective of this study was to investigate the thickening and increasing  
collagen of the vaginal wall of ovariectomized Wistar rats treated with  Centella asiatica extract . 
Ovariectomized rats  were divided into 4 treatment groups, where rats in P1 group  was not 
administered   the extract of the Centella asiatica ; Meanwhile rats in P2, P3 and P4   wsa 
administered the Centella asiatica  extract at dose of  30, 60 and 120 mg/kg BW respectively per 
day for 40 days. On day 61, the rats were sacrificed and examined immunohistochemically for 
the assessment of their type-1 collagen expression.  

In conclusion, the expression of the type-1 collagen producing cells  increased 
significantly  by the administration of Centella asiatica extracts at doses of 30 , 60 and 120 mg/ kg 
BW daily for 40 day.. However, the 120 mg one was  the most optimal dose that was able to 
enhance type-1 collagen synthesis. This proved that Centella asiatica extract  contained 
phytoestrogen , which could increase the thickening and elevate  the collagen of vaginal walls of 
the ovariectomized rats. 
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Abstrak 

 
Pada perempuan menopause banyak sel yang mengalami atrofi khususnya pada vagina 

akan mengakibatkan terjadi hambatan maturasi epitel dan  penurunan sintesis kolagen sehingga 
elastisitas vagina menurun. Untuk memperbaiki kondisi tersebut dapat dilakukan dengan cara 
memberikan beberapa bahan antara lain  estrogen atau fitoestrogen. Pegagang merupakan salah 
satu tanaman yang mengandung fitoestrogen dengan beberapa komponen bahan seperti 
asiaticoside, asiatic acid  dan madecassic acid yang mampu meningkatkan sintesis kolagen. 



Penelitian ini bertujuan Menjelaskan kejadian penebalan dan peningkatan kolagen dinding 
vagina tikus Wistar yang diovariektomi yang diberi minum larutan ekstrak pegagan.  Tikus yang 
telah diovarectomi  dibagi dalam 4 kelompok perlakuan. P1 tidak diberi ekstrak  pegangan,   
sedangkan, P2, P3 dan P4  diberi ekstrak pegagang dosis 30 mg/Kbb perhari, selama 40 hari,P3  
diberi ekstrak pegagang dosis 60 mg/Kbb perhari, selama 40 hari dan  P4  diberi ekstrak 
pegagang dosis 120 mg/Kbb perhari, selama 40 hari. Pada hari ke 61, tikus dikorbankan dan 
diperiksa ekspresi kolagen tipe- 1 secara immunohistokimia. Kesimpulan dari penelitian ini telah 
terjadi peningkatan ekspresi jumlah sel penghasil kolagen tipe-1 (KT-1) pada pemberian ekstrak 
pegagang dengan dosis  30 ,60 dan 120 mg/kgbb/hari. Pada dosis 120mg/kbb/hari merupakan 
dosis paling baik diantara ketiga dosis terhadap peningkatan sintesis kolagen tipe-1 (KT-1). Hal 
ini membuktikan pegagan sebagai fitoestrogen yang dapat meningkatkan penebalan dan 
peningkatan kolagen  dinding vagina tikus yang diovariektomi. 

 
Kata kunci : ekstrak pegagan, kolagen tipe-1, ovariektomi, dinding vagina 
 
Pendahuluan 
 

Nyeri sanggama (dyspareunia) merupakan salah satu keluhan yang sering di jumpai pada 
perempuan menopause karena penurunan hormon estrogen. Berkurangnya hormon estrogen 
karena ovarium tidak berfungsi optimal. Kondisi ini mengakibatkan dinding vagina menipis, 
kering dan kurang elastis (dryness vaginal) karena terjadi proses atrofi epitel dan penurunan 
kolagen (Cuozi et al., 1995; Baziad, 2003; Al-Baghdadi and Ewies, 2009).  
 Dari tahun ke tahun usia harapan hidup perempuan Indonesia makin meningkat (Samil, 
1989) karena faktor fasilitas kesehatan yang semakin baik. Diperkirakan pada tahun 2020, jumlah 
perempuan menopause akan meningkat sebanyak 30 juta orang atau 11,5% dari total penduduk 
Indonesia. Berdasarkan data tersebut risiko kejadian atrofi vagina juga akan meningkat. ( Baziad, 
2003; Fadhilah, 2005;  Al-Baghdadi and Ewies, 2009). Menurut penelitian kejadian vagina kering 
pada masa perimenopause sebanyak 3%, sedangkan pada masa pasca menopause keluhan 
vagina kering dan nyeri sanggama meningkat mencapai 48%. (Dennerstein, 2000; Anne, 2007). 
Di Indonesia belum ada laporan yang akurat mengenai data angka kejadian vagina kering dan 
nyeri sanggama (Baziad, 2003;). Bila kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka aktivitas 
seksual akan mengalami penurunan, sehingga menyebabkan terjadi disharmonisasi rumah 
tangga, yang bisa menyebabkan  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, 
poligami bahkan sampai perceraian, sehingga anak sebagai penerus generasi akan terlantar, yang 
tidak menutup kemungkinan akan bisa menyebabkan penyalahgunaan obat ataupun kenakalan 
remaja.  

Di Sumatera, khususnya di daerah Aceh terdapat kebiasaan mengkonsumsi daun pegagang 
(peugaga) sebagai makanan khas disana, selain itu juga banyak dikonsumsi setelah melahirkan 
dalam upaya mempercepat penyembuhan luka persalinan. Menurut penelitian, pegagang atau 
Centella asiatica, banyak ditemukan di Indonesia, yang mempunyai khasiat meningkatkan sintesis  
kolagen dan proliferasi-maturasi epitel (Winarto dan Surbakti, 2005; Lee, 2006). Hal ini juga 
sudah dibuktikan oleh Coldren, et al., (2003) dan  Lee (2006) pada hewan coba yang dibuat luka 
menjadi lekas sembuh dengan pemberian pegagang.  Efek pegagan yang bisa meningkatkan 
sintesis kolagen dan proliferasi epitel, maka pemberian pegagang pada perempuan menopause 
dimungkinkan dapat mengurangi atrofi vagina tersebut, sehingga dengan peningkatan sintesis 
kolagen dan proliferasi epitel diharapkan dinding vagina menjadi lebih tebal dan elastis. Sampai 



saat ini mekanisme penebalan dan elastisitas dinding vagina pada perempuan menopause 
dengan pemberian ekstrak pegagang belum jelas.  

Pegagan termasuk tanaman yang mengandung fitoestrogen Beta-sitosterol. dan 
mempunyai khasiat memicu sintesis kolagen tipe-1 dalam proses penyembuhan luka. (Coldren 
et al., 2003;Lee, 2006; Gynaecological herb, 2008), tetapi belum terbukti dapat berpengaruh pada 
vagina. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti berupaya untuk menggunakan pegagan sebagai 
dasar untuk memicu sintesis kolagen dan epitelisasi vagina pada perempuan yang mengalami 
penipisan epitel dan penurunan kolagen vagina pada kondisi menopause. Perempuan 
menopause pasti mengalami proses degenerasi, khususnya terjadi penipisan epitel dan 
penurunan elastisitas pada dinding vagina oleh karena penurunan hormon estrogen sehingga 
hal ini dapat mempengaruhi faktor psikis dan fisik dari perempuan yang bersangkutan, sehingga 
hal tersebut perlu mendapatkan suatu perhatian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 
dengan memperbaiki kualitas sel penyusun dinding vagina. Untuk perbaikan kualitas tersebut 
saat ini dilakukan dengan cara pemberian hormon estrogen, namun penggunaan hormon 
estrogen memberikan efek negatif yaitu meningkatkan kejadian kanker payudara dan kanker 
rahim pada pemakaian jangka panjang, juga harganya yang mahal sehingga sulit dijangkau oleh 
masyarakat yang sosial ekonomi rendah. Sebagai penggantinya adalah diupayakan estrogen dari 
sumber herbal yaitu fitoestrogen. Karena fitoestrogen tidak mempengaruhi peningkatan kejadian 
kanker payudara dan rahim. Pemberian fitoestrogen pegagan diharapkan dapat mempengaruhi 
proliferasi dan maturasi sel epitel (squamous epithelial), serta memicu sintesis kolagen yang 
akhirnya dinding vagina diharapkan menjadi lebih tebal dan elastis.  

Perempuan menopause juga mengalami disfungsi mitokondria sehingga dihasilkan 
banyak radikal bebas, yang mengakibatkan sel mengalami stres oksidatif. Pegagan merupakan 
antioksidan  kuat (Shukla et al.,1999), yang dapat meredam efek dari radikal bebas dan juga 
merupakan bahan yang dapat menginduksi fibroblas untuk mensintesis kolagen melalui TGF-β 
Reseptor (Maquart et al., 1990; Lee, 2006). Penelitian ini untuk membuktikan pegagang dapat 
meningkatan ekspresi kolagen tipe-1 padan dinding vagina  tikus (Rattus norvegicus) strain 
Wistar.  
 
Metode Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan  untuk mengukur penebalan dan peningkatan kolagen dinding 
vagina yang diasumsikan dapat meningkatkan elastisitas karena pemberian ekstrak pegagan  
berbagai dosis pada tikus Rattus norvegicus  strain Wistar. Penelitian menggunakan rancangan 
post test only control group design (Zainuddin, 2000).  

 Dalam penelitian ini dua puluh delapan ekor tikus betina (Rattus norvegicus) strain Wistar 
umur empatbulan dengan berat 290-300 gram, sehat dan  telah diovariektomi dipakai  sebagai 
hewan model menopause. Atrofi pada hewan coba tersebut terjadi pada hari ke 21 setelah 
ovariektomi, dengan pengamatan dinding vagina tinggal lapisan epitel sel parabasal. Penelitian 
baru dilakukan setelah tikus mengalami atrofi pada hari ke 21 
Pembuatan Hewan Model Menopause 

Dilakukan ovariektomi menurut metode Ingle DJ dan Grith JQ yang dimodifikasi yaitu 
tikus dianestesi dengan menggunakan ketamin dosis 40 mg/kgBB, im. Bulu abdomen tikus 
dicukur, sterilisasi menggunakan savlon -betadine, kemudian ditutup doek steril. Dilakukan insisi 
transabdominal kira-kira diatas uterus sepanjang 1,5 - 2 cm lapis demi lapis sampai menembus 
dinding peritoneum. Dicari uterus, kemudian diikuti kornu uteru-oviduk-ovarium kiri. Ovarium 
tampak seperti sekelompok anggur yang translucen. Oviduk dan ovarium dibebaskan dari 
jaringan lemak dan jaringan ikat sekitarnya, selanjutnya oviduk bagian distal dan ovarium 



diligasi dan kemudian diangkat. Prosedur yang sama dilakukan pada bagian yang kanan. 
Eksplorasi tidak didapatkan perdarahan.  Luka insisi di jahit lapis demi lapis, operasi selesai.  
Terapi post operasi diberikan injeksi gentamisin dengan dosis 60-80 mg/kgBB/hari selama tiga  
hari (Ananingati,2007)  
 
Pemberian ekstrak Pegagang 
Berdasarkan penelitian pendahuluan ditetapkan dosis perlakuan sebagai berikut:  
P0    = Kelompok perlakuan  1, tidak diberi ekstrak  pegangang,   
P30  = Kelompok perlakuan 2, diberi ekstrak pegagang dosis 30 mg/Kgbb perhari, selama 40   

hari 
P60  = Kelompok perlakuan 3, diberi ekstrak pegagang dosis 60 mg/Kgbb perhari, selama  40 

hari 
            P120  = Kelompok perlakuan 4, diberi ekstrak pegagang dosis 120 mg/Kgbb perhari,  selama    40 

hari 
Pemeriksaan ekspresi Kolagen tipe- 1 
 Pemeriksaan  kolagen tipe- 1 menggunakan teknik Immunohistokimia dengan tahapan 
sebagai berikut yaitu dilakukan clearing dan rehidrasi preparat secara bertingkat, kemudian 
sampel dibilas dengan destilate water (DW) 3 kali masing-masing selama 5 menit, keringkan 
cairan sekitar sampel. Selanjutnya direndam dalam larutan 3 % hidrogen peroksida dalam DW 
selama 15    menit pada suhu ruang, kemudian dibilas DW  dan PBS 3 kali à 5 menit.   Inkubasi 
sampel dengan 10 % larutan susu skim  atau 10 % normal goat serum selama 30 menit pada suhu 
ruang dan dibilas dengan PBS 3 kali  masing-masing selama 5 menit. Selnjutnya diinkubasi 
dengan AB I dan dibilas dengan PBS 3 kali masing-masing selama 5 menit. Selanjutnya inkubasi 
sampel dengan AB II selama 30 menit pada suhu ruang, pada waktu yang sama inkubasi 10 
microliter avidin dan 10 microliter biotin dalam 1 cc PBS.  Counter staining dilakukan dengan 
coomassie blue 

Pengukuran kolagen tipe-1 adalah jumlah kolagen yang dilihat pada basal membran 
epitel jaringan vagina yaitu dengan menghitung jumlah kolagen yang memberikan reaksi positif 
terhadap AbM-Kolagen tipe-1 melalui metoda pewarnaan imunohistokimia, dilihat di bawah 
mikroskop dengan pembesaran 400x,  pada 10 lapangan pandang. 

  
 
 

Hasil dan Pembahasan 
   

Sampai saat ini dosis pemberian fitoestrogen yang efektif belum ada kesepakatan di 
antara ahli atau peneliti. Pada umumnya dimulai dari dosis rendah 20  mg sampai 100 
mg/kgbb/hari. Dosis yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan peneliti sebelumnya  
pada fitoestrogen (Pueraria Lobbata) pada tikus hewan coba yaitu dosis 30 mg dan 60 
mg/kgbb/hari (Ananingati, 2007) dan peneliti menambah dengan dosis 120 mg/kgbb/hari.  

Pada hari ke-61 pasca ovariektomi kelompok tikus yang tidak diberi ekstrak pegagang 
dan yang diberi ekstrak pegagang dikorbankan. Alasan penelitian sampai 40 hari  setelah 
ovariektomi sebagai ekstra polasi, bahwa penelitian efek fitoestrogen pada manusia untuk 
pengobatan sindrom menopause baru berefek setelah pemakaian sekitar delapan bulan (delapan  
kali haid), 8 kali siklus reproduksi manusia kira-kirasama dengan 40 hari pada tikus.  

Terjadi peningkatan kolagen tipe- 1 sesuai peningkatan dosis pemberian ekstrak 
pegagang. , Peningkatan terjadi  secara perlahan (regulasi) mulai dosis 30 mg dan 60 mg lebih 



dominan sebagai antioksidan dan lebih dominan sebagai chaperon pada dosis 120mg/kgbb/hari 
(Tabel 1). 
 
Table 1.  Ekspresi Kolagen Tipe- 1 (rerata± SD) pada Dinding Vagina Tikus (Rattus novergicus) 

Strain Wistar setelah Pemberian Ekstrak Pegagang dalam Berbagai Dosis  
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: P1 : kelompok kontrol, tidak diberi ekstrak daun pegagang; P2,P3 dan P4: tikus yang 

diberi ekstrak daun pegagang dosis 30,60 dan 120 mg/kg bb setiap hari selama 40 
hari; ulangan : 7 ekor 

 
 

 
 
 
 
 
 
     Gambar 1.  Lapisan epitel vagina tikus strain Wistar yang belum   mendapatkan ekstrak 

pegagang dibandingkan dengan yang sudah mendapatkan ekstrak pegagang, 
pada ekspresi kolagen tipe-1. 

 
 

        
 
 
 
 

 
 
Mekanisme penebalan dan peningkatan kolagen dinding vagina oleh pegagang melalui 

2 jalur yaitu jalur antioksidan dan jalur HSP70. Pada peningkatan dosis menjadi 
60mg/kgbb/hari, terjadi peningkatan kolagen tipe-1 lebih menyolok dibandingkan pada 

Kelompok 

 Ekspresi kolagen tipe-1 

Rerata ± SD 

P0 11.2±2.9 
P30 10.9 ±4.2 
P60 27.7±2.8 
P120 71.1±9.4 

  (A) Tanda panah menunjukkan sabut kolagen, yang memberikan reaksi terhadap 

AbM kolagen tipe-1, diambil dari jaringan vagina tikus strain Wistar 21 hari 

setelah ovariektomi (IHK,x400), sedangkan (B) menunjukan gambaran sabut 

kolagen yang memberikan reaksi terhadap AbM kolagen tipe-1 diambil dari 

vagina tikus strain Wistar yang diovariektomi kemudian diberikan ekstrak 

pegagan dosis 120 mg/kgbb, selama 40 hari (IHK, 400X) 

(A) (B) 

  



kelompok dosis 30mg/kgbb/hari. Kondisi ini dimungkinkan terjadi manakala ekstrak pegagang 
yang ditangkap oleh reseptor estrogen bertindak sebagai antioksidan yang akan menurunkan 
ROS sehingga kerusakan kolagen dan reseptor estrogen beta bisa dihambat. Kondisi ini 
menyebabkan kedua protein yaitu reseptor estrogen beta dan kolagen tipe-1 meningkat (Gambar 
1). Pada dosis 30 mg peningkatan kolagen lebih rendah daripada dosis 60 mg/kgbb/hari, 
menunjukkan bahwa efek antioksidan belum bisa menurunkan kerusakan akibat ROS, kondisi 
ini cukup untuk mengfungsionalisasikan kolagen namun  karena kerusakan masih lebih tinggi 
maka kolagen lebih rendah dari dosis 60mg/kgbb/hari. 

Pada kelompok tikus yang diberi ekstrak pegagang dengan dosis 120 mg/kgbb/hari, 
terlihat gambaran jumlah sel penghasil kolagen tipe-1 sangat tinggi dibandingkan pada tikus dari 
kelompok perlakuan yang lain.  

Pemeriksaan imunohistokimia menunjukkan terjadi peningkatan kolagen tipe-1(KT-1), 
yang kemudian meningkat lagi setelah hewan coba diberi ekstrak pegagang dibandingkan 
dengan hewan coba yang tidak diberi ekstrak pegagang,  gambaran tersebut membuktikan 
terjadi respons yang baik pada pemberian ekstrak pegagang pada peningkatan penebalan dan 
peningkatan kolagen dinding vagina  sehingga diharapkan vagina menjadi lebih elastis pada 
kondisi menopause. Dengan adanya penebalan dan peningkatan kolagen tipe 1, di dinding 
vagina maka respon ini sangat berguna untuk pengobatan nyeri sanggama yang superfisial 
(karena efek estrogen berkurang), sedang untuk nyeri sanggama yang dalam (deep dyspareunia) 
belum bisa digunakan karena penyebab deep dyspareunia bukan karena hipoestrogen tetapi 
karena  adanya endometriosis (estrogen masih tinggi) yang tumbuh di ligamentum  sakrouterina 
sehingga ligamentum menjadi kaku dan mengeluarkan prostaglandin yang menurunkan nilai 
ambang rasa sakit sehingga nyeri waktu penetrasi penis (sanggama). Bila diberikan pada 
perempuan yang reseptor estrogennya masih tinggi (menopause prekok) maka efektiftas dari 
pegagang  diharapkan  responnya menjadi lebih baik. 

 
Kesimpulan 
Ekstrak pegagang (Centella asiatica ) meningkatkan ekspresi kolagen tipe-1 pada dinding vagina 
Rattus novergicus pasca ovariectomi. 
 
Daftar Pustaka 
 
Al-Baghdadi O, Ewies AAA. 2009. Topical estrogen therapy in the management of post 

meniopausal vaginal atrophy : An up-to date overview. J.Climacteric. 12. 91-105  
Ananingati. 2007. Pengaruh  isoflavon genestein daidzein ekstrak Pueraria Lobbata terhadap 

ekspresi reseptor beta pada endotel aorta tikus hipoestrogen. Tesis.FK.Unibraw.Malang. 
Anne Katz PHD RN. 2007. when sex hurts: Menopause related dyspareunia America J Nursing 
 
Baziad Ali. 2003. Menopause dan Andropause.ed.1, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono 

Prawirohardjo. 100-123. 
Bonte F, Dumas M, M Chaudagne C, Meybeck A. 1994. Influence of Asiatic acid, madecassic acid, 

and asiaticoside on human collagen 1 synthesis, Planta Med 72:316-320 
Coldren, Christopher D., Hashim, P., Ali, M. Johari, OH, Se-Kyung.,Sinkey anthony J., Rha Cho 

Kyun. 2003. Gene expression in the Human Fibroblast induced by Centella asiatica 
Triterpenoids. Planta Med New York.  725-732.  



Cuozi RJ, Helzsouer KJ, Fetting JH. 1995. Prevalence of menopausal symptom among women 
with a history of breast cancer and attitudes to wardestrogen replacement therapy. Johns 
hopkin:medical inst  

Dennerstein L, Dudley EC, Hopper JL, Guthrie JR, Burger HG. 2000. A Prospectivepopulation-
based study of menopausal symptoms. Obstet Gynecol.  96: 351-8 

Fadhilah.  2005. Seminar sehari dalam rangka peringatan hari ibu .Jakarta. 
Gynecological. Herb. Available. From 

URL:2008.http://home.caregroup.org/clinical/altmed/interactions/herbs_group/gyn
ecological.htm. accessed Jan 23, 2008 

Lee Jongsung , 2006. Asiaticoside Induce Human Collagen I Synthesis through TGFβ Receptor I 
Kinase (TβRI Kinase)-Independent Smad Signaling. Planta Med. 72: 324-328 

Maquart FX, Bellon G, Gillery P, wegrowski Y, Borel YP. 1990. Stimulation of collagensynthesis 
in fibroblast cuby triterpenes from Cetella asiaticastimulate extracellular matrix 
accumulation in rat experimental wounds. European J. dermatology.9 (4): 289-96 

Samil RS, 1989. wanita menjelang usia maturitas. Bag. Obs dan Gine. FKUI Jakarta. 7-8  
Shukla A, Rasik AM, Dhawan BN. 1999. Asiaticoside-induced elevation of a ntioxidant levels in 

healing wounds. Phytoter Res. 13: 50-4 
Velde CV. 2000. BNIP3 and Genetic Control of necrosis  Like cell death through the mitochondrial 

Permeabelity Transition Pore. J Molr and Cellr Biol- 20: 5464-5468 
Winarto W.P, Surbakti M. 2005. Khasiat dan Manfaat Pegagan Tanaman Penambah Daya Ingat. 

Agro Media Pustaka. Jakarta.  2-3 
Zainuddin M. 2000. Metodologi Penelitian; Universitas Airlangga Pasca sarjana. 
 
 
 

 

file:///C:/Users/Hendra/NaskahRev.Desertasi2009/2008.http:/home.caregroup.org/clinical/altmed/interactions/herbs_group/gynecological.htm.%20accessed%20Jan%2023
file:///C:/Users/Hendra/NaskahRev.Desertasi2009/2008.http:/home.caregroup.org/clinical/altmed/interactions/herbs_group/gynecological.htm.%20accessed%20Jan%2023

