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Abstrak
Propolis is a resinous bee product which has various active compounds depending on its source

and geographic. Propolis has a broad spectrum of functions, including anticancer, antioxidant and
antifungal activities. Some studies about propolis cytotoxicity have been done on propolis from some
countries. However, cytotoxicity of Malang propolis from Indonesia and its mechanism of cytotoxicity
have not been done. These studies was conducted to  investigate the cytotoxicity of various propolis
extracts and fractions and their effect on apoptosis and p53 gene.A MTT assay was allowed to evaluate
the cytotoxic activity. In order to evaluate their selectivity, they were tested for their cytotoxicity on Vero
cell line. Their effect on apoptotic process was evaluated using acridine orange and ethidium bromide
staining. Their activity on p53 gene was done using PCR.Among various extracts and fractions tested,
methanolic extract and ethyl acetate fraction were the two most active against HeLa cell line (IC50 =
164.83 ± 4.34 and 155.87 ± 10.45 μg/mL). However these extract and fractions were not selective in
HeLa cell with selectivity index (SI) of 9.15 ± 0.88 and 6.33 ± 0.59. In addition, the cytotoxicity of
methanolic extract and ethyl acetate fraction through apoptotic process showed in the value of EC50
(24.43 and 109.75 ± 6.47 μg/mL).  Studies of p53 gene induction showed that methanolic extract and
ethyl acetate fraction of propolis increase p53 gene induction.Propolis has no cytotoxicity effect against
HeLa and MCF-7 but increase apoptosis and induction of  p53 gene on HeLa cell line.

Kata kunci: Propolis., cytotoxicity, apoptotic, p53

Pendahuluan
Kanker adalah suatu penyakit yang ditandai

dengan  pertumbuhan sel yang tidak terkendali,
yang dapat menginvasi jaringan sekitarnya dan
bermetastasis ke bagian tubuh yang lain.
Kematian merupakan akibat paling utama dari
kanker (King, 2000). Dalam daftar World Health
Organization (WHO), penyakit kanker termasuk
dalam urutan teratas dari kelompok penyakit
mematikan. Di Indonesia diperkirakan terdapat
100 penderita kanker baru untuk setiap 100.000
penduduk per tahun. Menurut SKRT (Sensus
Kesehatan Rumah Tangga) tahun 2001, kematian
akibat kanker semakin meningkat dalam 10 tahun
terakhir (Suskernas, 2002). Prevalensi penderita
kanker meningkat dari tahun ke tahun akibat
peningkatan angka harapan hidup, sosial
ekonomi, serta perubahan pola penyakit
(Tjindarbumi, 1995).

Sampai saat ini penanganan terhadap kanker
dilakukan dengan berbagai cara, antara lain
adalah terapi bedah, radioterapi, kemoterapi,
terapi hormonal, imunoterapi atau kombinasi

tindakan-tindakan tersebut. Walaupun secara
medis telah banyak penyakit kanker yang dapat
diatasi dengan baik, namun pengobatan yang
diberikan masih tergolong mahal dan mem-
berikan efek samping yang  cukup serius. Hal
itulah yang menyebabkan pilihan pengobatan
baru yang aman, efektif dan selektif pada sel
kanker sangat penting. Perlunya pengobatan
kanker yang aman, efektif dan selektif pada sel
kanker inilah yang mendorong dilakukannya
eksplorasi bahan alam yang berpotensi untuk
dikembangkan sebagai antikanker.

Berbagai jenis bahan alam telah diuji secara
ilmiah di laboratorium sebagai antikanker, oleh
berbagai lembaga-lembaga penelitian dan
perguruan tinggi serta perusahaan farmasi.
Sebagian bahan alam itu kini telah menjadi obat
antikanker. Salah satunya adalah taxol yang
merupakan satu jenis obat yang dikembangkan
untuk pengobatan kanker ovarium dan payudara
yang diperoleh dari kulit tanaman Taxus brevifolia
(PacificYew). Contoh lainnya adalah vinkristin,
vinblastin dan vindesin dari tanaman obat
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Catharanthus roseus (tapak dara). Senyawa
tersebut digunakan untuk kemoterapi leukemia,
Hodgkin’s Diseases serta kanker paru dan kanker
payudara. (Suryowinoto, 2003).

Berbagai jenis senyawa kimia telah dapat
diisolasi dari berbagai jenis bahan alam. Beberapa
dari senyawa kimia alami tersebut terbukti
memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker
baik secara in vitro maupun in vivo. Salah satunya
adalah penelitian aktivitas sitotoksik senyawa
dalam propolis. Beberapa penelitian tentang
potensi propolis sebagai antikanker antara lain
adalah penelitian propolis dari Taiwan (Huang et
al., 2007) serta penelitian propolis dari Brazil
(Bufalo et al., 2007).

Propolis adalah campuran lilin lebah dan resin
yang dikumpulkan oleh lebah madu dari tanam-
an. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa
propolis memiliki komponen-komponen yang
mempunyai aktivitas sitotoksik (Bufalo et al.,
2007; Huang et al., 2007). Penelitian tentang
aktivitas sitotoksik propolis telah banyak dilaku-
kan, namun karena banyaknya variasi propolis
maka penelitian sejenis masih terus dilakukan.

Variasi propolis tersebut disebabkan oleh
adanya keanekaragaman kandungan propolis
dari berbagai daerah. Penelitian tentang
kandungan propolis mendapatkan bahwa
keanekaragaman kandungan propolis tersebut
disebabkan adanya perbedaan asal tanaman dan
geografi daerah propolis tersebut dihasilkan
(Bankova et al., 2000). Indonesia yang merupakan
daerah beriklim tropis dengan keanekaragaman
tanamannya juga mempunyai propolis yang
dibuat dari resin tanaman di daerah tersebut.
Meskipun propolis dari berbagai daerah mem-
punyai potensi sebagai agen sitotoksik namun
sampai saat ini penelitian tentang potensi propolis
dari daerah Indonesia sebagai antikanker belum
pernah dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan
penelitian untuk mengkaji efek sitotoksik
propolis.

Salah satu daerah di Indonesia yang meng-
hasilkan propolis adalah Malang, Jawa Timur.
Propolis dari daerah Malang ini telah diteliti
kandungan alkaloid dan flavonoidnya di LPPT
UGM (Lembaga Penelitian dan Pengujian Terpadu
Universitas Gadjah Mada) dengan menggunakan
metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Hasil KLT
propolis Malang tersebut menunjukkan bahwa

propolis Malang mengandung alkaloid dan
flavonoid. Flavonoid merupakan komponen
propolis yang telah diketahui bersifat sitotoksik.
Propolis dari Brazil mengandung bahan yang
bersifat sitotoksik yaitu CAPE (Caffeic Acid
Phenethyl Ester) yang merupakan suatu flavonoid
(Li et al., 2008). Propolis Taiwan mengandung
bahan yang bersifat sitotoksik yaitu propolin
yang juga merupakan suatu flavonoid (Chen et
al., 2003).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa propolis mempunyai
aktivitas antikanker melalui beberapa mekanisme.
Menurut Maruta (2007), aktivitas antikanker
propolis adalah melalui penghambatan sinyal PAK
(P21 Activated Kinase-1). Penelitian lain
mendapatkan bahwa efek antikanker propolis
terjadi melalui pengaktifan apoptosis sel kanker
(Chen et al., 2004), melalui induksi caspase (Huang
et al., 2007) dan melalui pengaktifan  gen p53
(Avci et al., 2007). Mekanisme antikanker melalui
apoptosis lebih disukai karena tidak memicu
terjadinya reaksi inflamasi sehingga tidak
menimbulkan kerusakan pada sel tetangganya
(Albert et al., 2004). Gen p53 banyak menjadi
target kerja beberapa antikanker yang sedang
dikembangkan karena pentingnya peran gen p53
dalam karsinogenesis (Schwartz & Shah, 2005).

Beberapa cell line seperti sel HeLa dan sel
MCF-7 merupakan sel yang mengalami
gangguan pada mekanisme apoptosisnya
(Pommier, 2002). Sel HeLa mempunyai gen
p53wild type namun karena adanya ekspresi
onkogen dari HPV (Human Papilloma Virus)
maka protein p53 yang dihasilkan cepat
mengalami degradasi (Young, 2004). Sel MCF-7
merupakan cell line dengan ekspresi bcl-2 yang
berlebihan sehingga terjadi hambatan apoptosis
(Lima et al., 2004).

Pada penelitian ini akan dilakukan uji sito-
toksisitas berbagai ekstrak dan fraksi propolis dari
daerah Malang, Jawa Timur terhadap sel HeLa
dan MCF-7. Mekanisme sitotoksisitasnya akan
dilihat melalui jalur apoptosis dan induksi gen
p53.

Metode
Bahan Penelitian

Sel HeLa dan MCF-7 diperoleh dari koleksi
Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran
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Universitas Gadjah Mada (UGM). Propolis didapat-
kan dari apotik Gilang Farma yang memperoleh
propolis dari daerah Malang Jawa Timur. Propolis
tersebut kemudian diekstrak dan difraksinasi di
laboratorium Biologi farmasi Universitas Gadjah
Mada (UGM).

Pembuatan Ekstrak dan Fraksi Propolis
Propolis dalam bentuk serbuk dimasukkan

dalam sokhlet kemudian dialiri air dan sokhlet
dioperasikan sampai didapatkan filtrat yang
jernih. Air dalam f iltrat diuapkan sehingga
didapatkan ekstrak air. Prosedur yang sama
dilakukan menggunakan metanol dan kloroform
untuk mendapatkan berturut-turut ekstrak
metanol dan kloroform. Fraksi etil asetat dan
nonetilasetat didapatkan dari sokhletasi ekstrak
metanol. Bahan yang larut dalam etil asetat adalah
fraksi etil asetat dan yang tidak larut etil asetat
adalah fraksi nonetilasetat.

Uji Sitotoksisitas
Uji sitotoksisitas dilakukan dengan metode

MTT (( 3-(4,5-dimetil tiazol- 2-il (-2,5- difenil
tetrazolium bromida)) assay. Kultur sel dengan
kepadatan 5x104 sel/ sumuran diinkubasi dalam
microplate 96 sumuran dengan ekstrak dan fraksi
propolis pada konsentrasi bertingkat. Doksoru-
bisin digunakan sebagai kontrol positif. Kontrol
negatif berisi sel dan media kultur.  Kontrol media
berisi media kultur dan cat MTT. Akhir  masa
inkubasi,  media dibuang diberi cat MTT 100 µL,
kemudian diinkubasi selama 4 jam kemudian
diberi reagen stoper (SDS 10% dalam HCl 0,01
N). Setelah itu dibiarkan selama semalam dan
absorbansi dibaca menggunakan ELISA reader
dengan λ 595 nm. Persentase kematian dihitung
dengan  cara  jumlah  sel  hidup  kontrol dikurangi
jumlah   sel   hidup   perlakuan   dibagi jumlah
sel  hidup  kontrol  dikalikan  100%.  Perhitungan
IC50 (Inhibition Concentration 50%) dilakukan
dengan analisis Probit.

Uji Apoptosis
Uji apoptosis dilakukan terhadap ekstrak dan

fraksi yang memberikan sitotoksisitas yang
terbaik. Cover slip ditanam ke dalam plate 24
sumuran dan sel HeLa atau MCF-7 sebanyak

2x104 sel/ sumuran didistribusikan di atasnya, lalu
diinkubasi selama 24 jam dalam inkubator CO2
dan ditambahkan ekstrak atau fraksi propolis
dengan konsentrasi bertingkat. Inkubasi dilanjut-
kan selama 24 jam. Pada akhir inkubasi, media
kultur diambil, kemudian cover slip diangkat dari
sumuran dan diletakkan di atas obyek gelas lalu
ditetesi dengan acridine orange-ethidium
bromide 100 µL (100 µg/mL akridin oranye dalam
PBS 100 µg/mL dan etidium bromida dalam
PBS). Pengamatan morfologi sel dilakukan
dengan mikroskop fluoresens.

Uji Induksi Gen p53
Uji induksi gen p53 dilakukan dengan

menanam Sel HeLa atau MCF-7 pada  microplate
96 sumuran dan diinkubasi dalam inkubator CO2

selama 24 jam. Setelah diinkubasi sel diberi
perlakuan dengan ekstrak atau fraksi propolis
dengan konsentrasi bertingkat. Inkubasi dengan
ekstrak atau fraksi propolis dilakukan selama 24
jam kemudian media kultur dibuang, sel diambil
dan DNA (Deoxyribonucleic Acid) sel tersebut
diisolasi. Polymerase Chain Reaction (PCR)
dilakukan menggunakan primer gen p53wild
type dilakukan dengan menggunakan forward
primer 5’-TgAgTgCTAgCTAggCTTAgAggTgCA
AgC-3’ dan reverse primer 5’-AgTggATggTgg
TATACTCAgAgCCggCCT-3’. Hasil PCR kemudian
di elektroforesis. Induksi gen p53wild type adalah
munculnya pita (band) pada gel agarose yang
menunjukkan gen p53wildtype pada 290 bp
(basepair).

Analisis Hasil
Hasil uji sitotoksisitas berupa nilai absor-

bansi. Nilai absorbansi akan dikonversi menjadi
jumlah sel menggunakan persamaan kurva baku
absorbansi versus jumlah sel. Dilakukan peng-
hitungan jumlah sel hidup, dibandingkan kontrol
dengan memperhatikan pengaruh variasi kadar
sampel terhadap kematian sel. Analisis sitotok-
sisitasnya menggunakan analisis probit dan
ditentukan nilai IC50 dari masing-masing senyawa.
Analisis probit diperoleh dari konversi persentase
penghambatannya ke nilai probitnya. Persentase
penghambatan dihitung dengan cara sebagai
berikut :
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Persentase penghambatan =[(ªA-ªB):ªA] x 100%
ªA : jumlah sel hidup pada kelompok kontrol

tanpa perlakuan
ªB : jumlah sel hidup pada kelompok perlakuan

Perbedaan presentase penghambatan sel di
antara masing-masing  kelompok perlakuan diuji
secara statistik dengan  menggunakan Uji ANOVA
( Analisis of variance) dengan  Confidence Interval
(CI) 95 %, kemudian dilanjutkan dengan multiple
comparisson menggunakan Dunnett test.

Apoptosis sel kanker setelah perlakuan
ekstrak propolis dan doksorubisin dinyatakan
dengan persentase sel yang apoptosis yaitu
dengan cara menghitung jumlah sel yang
mengalami apoptosis (berwarna kuning) tiap 100
sel pada tiap lapang pandang. Nilai apoptosis
setelah perlakuan ekstrak air, metanol, kloroform,
fraksi etil asetat dan nonetilasetat propolis,
doksorubisin diuji secara statistik dengan
menggunakan uji ANOVA (Analisis of variance).

Data induksi gen p53  dihitung  secara
semikuantitatif,  yaitu  membandingkan  intensitas
band dari hasil PCR dengan kontrol positif meng-
gunakan transluminator UV.

Hasi ldan Pembahasan
Uji Sitotoksisitas Berbagai Ekstrak dan Fraksi
Propolis terhadap Sel HeLa, MCF-7 dan Vero

Uji sitotoksisitas dilakukan metode MTT assay
karena metode MTT assay  merupakan metode
yang akurat, sensitif, cepat dan objektif. Konsen-

trasi ekstrak air, metanol, kloroform propolis dan
fraksi nonetilasetat propolis pada uji sitotoksisitas
terhadap sel HeLa adalah 1000; 500; 250; 125;
31,25 μg/mL. Konsentrasi doksorubisin adalah
50; 25; 10; 5; 1 μg/mL. Hasil perhitungan
persentase penghambatan dan IC50 ekstrak air,
metanol, kloroform, fraksi etil asetat dan non-
etilasetat propolis serta doksorubisin terhadap
sel HeLa berturut-turut adalah sebagai berikut
10469,42 ± 1023,25; 164,83 ± 4,34  ; 383,55 ±
13,29; 155,87 ± 10,45; 428,60 ± 15,67; 13,99 ±
0,78 ìg/mL.

Analisis statistik terhadap rata-rata IC50 bahan
uji terhadap sel HeLa dilakukan menggunakan
uji ANOVA. Hasil analisis statistik adalah ada
perbedaan rata-rata IC50 yang bermakna di antara
bahan uji. Hasil analisis post hoc dengan Dunnett’s
Two-Sided Multiple Comparison Test With Control
terhadap rata-rata IC50 pada sel HeLa adalah
sebagai berikut : ekstrak air memiliki rata-rata IC50
yang lebih besar secara bermakna dibanding rata-
rata IC50 ekstrak metanol, kloroform, fraksi etil
asetat dan nonetilasetat serta doksorubisin.
Analisis ulang kemudian dilakukan dengan meng-
eksklusi IC50 ekstrak air karena tingginya nilai IC50
ekstrak air propolis. Hasil analisis ulang dengan
Dunnett’s Two-Sided Multiple Comparison Test
With Control adalah bahwa rata-rata IC50 ekstrak
metanol, kloroform dan fraksi etil asetat dan non-
etilasetat lebih besar secara bermakna dibanding
rata-rata IC50 doksorubisin. Grafik perbandingan
persentase IC50 antar bahan uji dapat dilihat pada
Gambar 1.

Gambar 1. Nilai IC50 ekstrak dan fraksi propolis serta doksorubisin pada
sel HeLa
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Aktivitas sitotoksik ekstrak metanol dan
fraksi etil asetat propolis lebih kuat dibanding
ekstrak air, kloroform dan fraksi nonetilasetat
propolis menunjukkan bahwa kemungkinan
bahan aktif propolis merupakan komponen yang
bersifat polar. Berdasarkan penelitian sitotoksi-
sitas propolis pada propolis dari berbagai daerah
di dunia diketahui bahwa komponen propolis
yang bersifat sitotoksik merupakan komponen
yang bersifat polar.  Komponen polar tersebut
diduga adalah komponen dari golongan
flavonoid, antara lain caffeic acid phenetyl ester
(CAPE) yang merupakan bahan aktif yang bersifat
sitotoksik dari propolis Brazil (Li et al., 2008).
Komponen propolis lainnya yang bersifat
sitotoksik adalah propolin yang merupakan
komponen dari propolis Taiwan juga merupakan
suatu prenilflavanone yang juga merupakan
golongan flavonoid (Chen et al . , 2003),
sedangkan propolis yang digunakan pada
penelitian ini mengandung flavonoid dan alkaloid
yang pada propolis dari daerah lain senyawa dari
komponen tersebut yang biasanya merupakan
komponen yang mempunyai aktivitas sitotoksik

Konsentrasi ekstrak air, kloroform propolis
dan fraksi etil asetat, nonetilasetat propolis pada

uji sitotoksisitas terhadap sel MCF-7 adalah 500;
250;125; 62,5; 31,25 ìg/mL. Konsentrasi
doksorubisin adalah 100; 50; 25;12,5; 5 ìg/mL.
Hasil perhitungan persentase penghambatan dan
IC50 ekstrak air, metanol, kloroform, fraksi etil
asetat dan nonetilasetat propolis serta dokso-
rubisin terhadap sel MCF-7 berturut-turut adalah
sebagai berikut 171,13 ± 94,59; 271,11 ± 3,27;
429,23 ± 12,24; 190,81 ± 10,26; 269,19 ± 15,08
dan 12,81 ± 1.95 μg/mL. Nilai IC50 ekstrak dan
fraksi propolis Malang serta doksorubisin
terhadap sel MCF-7 dapat dilihat di Gambar 2.
Rata-rata IC50 antar bahan uji dan kontrol positif
dibandingkan menggunakan ANOVA. Hasil
ANOVA adalah terdapat perbedaan yang ber-
makna antar rata-rata IC50 bahan uji dan dokso-
rubisin. Analisis post hoc dilakukan untuk
membandingkan rata-rata IC50 antara masing-
masing bahan uji dengan doksorubisin sebagai
kontrol positif. Hasil analisis post hoc dengan
Dunnett’s Two-Sided Multiple Comparison Test
With Control terhadap IC50 ekstrak dan fraksi
propolis pada sel MCF-7 adalah sebagai berikut:
rata-rata IC50 ekstrak air, metanol, kloroform,
fraksi etil asetat dan nonetilasetat lebih besar
secara bermakna dibanding dengan rata-rata IC50
doksorubisin.

Gambar 2. Nilai IC50 ekstrak dan fraksi propolis serta doksorubisin pada sel MCF-7

Hasil uji sitotoksisitas berbagai ekstrak dan
fraksi propolis terhadap sel MCF-7 menunjukkan
IC50 yang tinggi jika dibandingkan dengan IC50

doksorubisin. Beberapa penelitian tentang
sitotoksisitas ekstrak maupun fraksi propolis yang
telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil
yang berbeda-beda. Penelitian oleh Luo et al.
(2001) terhadap benzo-gamma-pyran yang

diisolasi dari propolis daerah Brazil,  menghambat
pertumbuhan sel MCF-7 dan mekanisme kerja-
nya terjadi melalui induksi apoptosis. Namun,
penelitian itu dilakukan terhadap senyawa hasil
isolasi propolis sehingga tentu saja tidak bisa
dibandingkan dengan penelitian ini karena
penelitian ini bahan uji yang digunakan adalah
ekstrak yang tentu  saja bahan aktifnya masih
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tercampur dengan bahan-bahan lain yang bisa
jadi mengurangi sitotoksisitasnya. Penelitian lain
yang juga dilakukan terhadap sel MCF-7
menemukan bahwa ekstrak etanol dan ekstrak
eter propolis dari daerah Korea mempunyai
bersifat estrogenik. Sehingga ekstrak etanol dan
eter propolis korea yang digunakan dalam
penelitian tersebut dapat meningkatkan
proliferasi MCF-7 yang merupakan sel dengan
reseptor estrogen positif (Song et al., 2002).

Perbedaan respon sel MCF-7 terhadap
berbagai jenis propolis dari beberapa daerah
mungkin disebabkan oleh perbedaan bahan aktif
pada propolis yang akan mempengaruhi
mekanisme kerjanya terhadap sel MCF-7.
Penyebab lain yang menyebabkan perbedaan
respon tersebut mungkin karena perbedaan
karakteristik sel MCF-7 yang digunakan. Penelitian
mengenai karakteristik sel MCF-7 menunjukkan
bahwa terdapat variasi MCF-7 yang digunakan
saat ini. Pada penelitian tentang karakteristik
MCF-7 dari beberapa laboratorium diketahui
adanya perbedaan pada karakteristik sel MCF-7
dari beberapa laboratorium tersebut. Perbedaan
tersebut antara lain adalah perbedaan kecepatan
pertumbuhan sel, responnya terhadap terapi anti
esterogen dan responnya terhadap terapi
estrogen (Osborne et al., 1987). Karakteristik
MCF-7 yang berbeda-beda ini mungkin juga
berpotensi menimbulkan respon yang juga
bervariasi pada obat-obatan sitotoksik. Sel MCF-
7 juga mempunyai karakteristik tidak
mengekspresikan caspase 3 (Cui et al., 2007),
kurangnya respon sitotoksik MCF-7 terhadap
ekstrak dan fraksi propolis pada penelitian ini
mungkin juga disebabkan karena tidak adanya
ekspresi caspase 3. Ekstrak dan fraksi propolis

pada penelitian ini memberikan efek sitotoksik
melalui induksi apoptosis. Seperti yang telah
dibahas pada tinjauan pustaka apoptosis
merupakan proses yang terjadi karena adanya
cystein protease (caspase) dalam sitoplasma dan
caspase yang merupakan efektor untuk terjadinya
apoptosis adalah caspase 3 sehingga dengan
tidak adanya caspase 3 maka apoptosis menjadi
terhambat.

Konsentrasi ekstrak air, metanol, kloroform
propolis dan fraksi etil asetat, nonetilasetat
propolis serta doksorubisin pada uji sitotoksisitas
terhadap sel Vero adalah 1000, 500; 250; 125;
62,5 ìg/mL. Hasil perhitungan persentase peng-
hambatan dan IC50 ekstrak air, metanol, kloro-
form, fraksi etil asetat dan nonetilasetat propolis
serta doksorubisin terhadap sel Vero adalah
sebagai berikut 781,55 ± 66,17; 1506,59 ±
120,67; 903,53 ± 46,43; 983,38 ± 23,94; 835,27
± 54,44 dan 606,83 ± 67,53 ìg/mL. Perbandingan
nilai IC50 ekstrak dan fraksi propolis serta
doksorubisin terhadap sel Vero dapat dilihat pada
Gambar 3. Rata-rata IC50 antar bahan uji dan
kontrol positif dibandingkan menggunakan
ANOVA. Hasil ANOVA adalah terdapat perbedaan
yang bermakana antar rata-rata IC50 bahan uji dan
doksorubisin. Analisis post hoc dilakukan untuk
membandingkan rata-rataIC50 antara masing-
masing bahan uji dengan doksorubisin sebagai
kontrol positif. Hasil analisis post hoc dengan
Dunnett’s Two-Sided Multiple Comparison Test
With Control terhadap IC50 ekstrak dan fraksi
propolis pada Vero adalah sebagai berikut : rata-
rata IC50 ekstrak air, metanol, kloroform, fraksi etil
asetat dan nonetilasetat lebih besar secara ber-
makna dibanding dengan rata-rata IC50 dokso-
rubisin.

Gambar 3. Diagram IC50 ektrak propolis pada sel Vero
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Uji sitotoksisitas ekstrak dan fraksi propolis
dilakukan terhadap sel  Vero yang merupakan
sel ginjal normal kera hijau afrika untuk menge-
tahui keamanan propolis terhadap sel normal.
Hasil uji sitotoksisitas pada sel vero ini kemudian
dibandingkan dengan hasil uji sitotoksisitas
ekstrak dan fraksi propolis terhadap sel HeLa dan
MCF-7. Nilai  IC50 ekstrak dan fraksi propolis
terhadap sel Vero serta IC50 ekstrak dan fraksi
propolis terhadap sel HeLa atau MCF-7 diguna-
kan untuk menghitung indeks selektivitas. Uji
sitotoksisitas ini menunjukkan keamanan suatu
bahan terhadap sel normal.

Hasil perhitungan indeks selektivitas ekstrak
dan fraksi propolis terhadap sel HeLa dan MCF-
7 pada penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak
dan fraksi propolis kurang aman dibandingkan

dengan doksorubisin. Hasil perhitungan indeks
selektivitas terhadap sel HeLa dan MCF-7 dapat
dilihat pada Tabel 1. Ekstrak metanol propolis dan
fraksi etil asetat propolis yang memiliki IC50 paling
baik terhadap sel HeLa, mempunyai indeks
selektif itas yang cukup tinggi dibandingkan
ekstrak dan fraksi propolis lain yang digunakan
pada penelitian ini yaitu 9,15 ± 0,88 pada ekstrak
metanol dan 6,33 ± 0,59 pada fraksi etil asetat.
Menurut Vonthron-Sénécheau et al. (2003) suatu
bahan alam dianggap sitotoksisitasnya selektif
terhadap sel kanker apabila indeks selektivitasnya
> 10. Berdasarkan batasan itu ekstrak dan fraksi
propolis pada penelitian ini termasuk dalam
bahan yang efek sitotoksisitasnya kurang selektif
terhadap sel HeLa.

Tabel  1. Indeks selektivitas (IS) ekstrak air, metanol, dan kloroform propolisserta
fraksi etilasetat dan nonetilasetat propolis dan doksorubisin pada
sel HeLa dan sel HeLa

Uji Apoptosis Berbagai Ekstrak Metanol dan
Fraksi Etil Asetat Propolis terhadap Sel HeLa.

Uji apoptosis dilakukan pada sel HeLa
dengan ekstrak metanol dan fraksi etil asetat
propolis sebagai bahan uji karena kedua bahan
uji tersebut merupakan bahan uji dengan IC50
yang paling baik di antara bahan uji lainnya. Hasil
uji apoptosis menunjukkan ekstrak metanol dan
fraksi etil asetat propolis mempunyai efek
terhadap apoptosis dengan EC50 berturut-turut
398.11 ± 24.43 dan 109.75 ± 6.47 ìg/mL. Nilai

EC50 5-fluorourasil sebagai kontrol positif adalah
75.86 ± 4.98 ìg/mL. Hasil analisis statistik
menggunakan ANOVA menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan bermakna antara rata-rata
EC50 ketiga bahan uji. Berdasarkan analisis post
hoc dengan Dunnett’s Two-Sided Multiple
Comparison Test With Control, ekstrak metanol
propolis memiliki rata-rata EC50 yang lebih rendah
secara bermakna dibanding dengan rata-rata EC50
fraksi etil asetat propolis dan 5-fluorourasil.
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Uji Induksi Gen p53 Sel HeLa Pada Pemberian
Ekstrak Metanol dan Fraksi Etil Asetat Propo-
lis.

Uji induksi gen p53 wildtype dilakukan
terhadap sel HeLa dengan bahan uji ekstrak
metanol propolis, fraksi etil asetat propolis dan
5-fluorourasil. Uji ini dilakukan untuk mengetahui
mekanisme sitotoksisitas ekstrak dan fraksi
propolis. Uji induksi gen p53wildtype dilakukan
secara semikuantitatif menggunakan metode PCR
selanjutnya produk PCR dipisahkan dengan
elektroforesis sehingga dapat diketahui adanya
fragmen DNA gen p53 wildtype yang telah
teramplifikasi.  Hasil elektroforesis tampak bahwa
pada konsentrasi setengah IC50 tidak terlihat
adanya gen p53wild type sedangkan pada
konsentrasi IC50 didapatkan gen p53 wild type.
Intensitas pita pada DNA sel HeLa yang mendapat
5-fluorourasil adalah yang paling tinggi diikuti
oleh fraksi etil asetat kloroform dan terakhir
adalah ekstrak metanol propolis.

Berdasarkan penelitian Mans et al. (2000)
diketahui bahwa suatu bahan alam layak
dikembangkan untuk menjadi obat sitotoksik
adalah bahan dengan IC50 terhadap cancer cell
line d” 50 ìg/ml. Berdasarkan batasan tersebut
maka propolis yang digunakan dalam penelitian
ini tidak potensial untuk dikembangkan sebagai
obat sitotoksik. Meskipun begitu analisis statistik
terhadap hasil uji apoptosis ekstrak metanol dan
fraksi etil asetat propolis menunjukkan bahwa
ekstrak metanol propolis memiliki rata-rata EC50

yang berbeda dengan rata-rata EC50 fraksi etil
asetat propolis dan rata-rata EC50 5-fluorourasil.
Rata-rata EC50 fraksi etil asetat propolis tidak
berbeda dengan rata-rata EC50 5-fluorourasil.
Untuk mengetahui mekanisme sitotoksisitas
ekstrak metanol dan fraksi etil asetat bahan uji
maka dilakukan uji gen p53wild type. Uji induksi
p53 hanya dilakukan pada ekstrak metanol
propolis dan fraksi etil asetat  karena hanya kedua
bahan uji tersebut yang menunjukkan sitotoksi-
sitas terhadap sel HeLa. Hasil uji tersebut
menunjukkan bahwa ekstrak metanol dan fraksi
etil asetat propolis mampu menginduksi gen
p53wild type meskipun tidak sekuat 5-
fluorourasil.

Kemampuan ekstrak metanol dan fraksi etil
asetat dalam menginduksi gen p53wild type ini
tidak sesuai sitotoksisitas yang ditunjukkan

dengan nilai IC50 ekstrak metanol dan fraksi etil
asetat propolis yang nilainya besar. Hal tersebut
mungkin disebabkan peningkatan gen p53 wild
type tetapi tidak disertai dengan ekspresi protein
p53 yang efektif. Sel HeLa adalah sel kanker leher
rahim akibat infeksi Human Papilloma Virus (HPV
18) sehingga mempunyai sifat yang berbeda
dengan sel leher rahim normal. Sel kanker leher
rahim yang diinfeksi HPV diketahui meng-
ekspresikan 2 onkogen, yaitu E6 dan E7. Protein
E6 dan E7 dari HPV memodulasi protein seluler
yang mengatur daur sel. Protein E6 berikatan
dengan tumor suppressor protein p53 dan
mempercepat degradasi p53. Protein E6 juga
menstimulasi aktivitas enzim telomerase. Protein
E7 dapat mengikat bentuk aktif terhipofosforilasi
dari p105Rb dan anggota lain dari famili Rb.
Ikatan ini menyebabkan destabilisasi Rb dan
pecahnya kompleks Rb/E2F yang berperan
menekan transkripsi gen yang diperlukan untuk
progresi siklus sel. Sebagian besar sel kanker leher
rahim, termasuk sel HeLa, mempunyai gen p53
dan p105Rb dalam bentuk wild type. Jadi, gen
pengatur pertumbuhan yang aktif dalam sel
normal ini juga terdapat dalam sel kanker leher
rahim. Namun, aktivitasnya dihambat oleh
ekspresi protein E6 dan E7 dari HPV (Fujita et al.,
1992). Adanya hambatan terhadap aktivitas
protein p53 menyebabkan induksi gen p53 wild
type tidak banyak memberikan perubahan
terhadap kematian sel HeLa, sehingga ekstrak
metanol dan fraksi etil asetat propolis terhadap
sel HeLa mempunyai IC50 yang besar terhadap
sel HeLa. Penelitian tentang sitotoksisitas propolis
pada penelitian ini perlu diadakan terhadap
cancer cell line lain yang mempunyai gen p53wild
type dan tidak mengalami gangguan ekspresi
gen p53 wild type sehingga dapat diketahui
efektivitas induksi gen p53 wild type oleh propolis
pada penelitian ini dalam menyebabkan kematian
pada sel kanker.

Nilai IC50 ekstrak metanol dan fraksi etil asetat
propolis jauh diatas batas yang ditetapkan
sebagai bahan alam yang berpotensi sitotoksik.
Nilai IC50 yang tinggi pada ekstrak dan fraksi
propolis pada penelitian ini berbeda dengan hasil
penelitian propolis merah dari Brazil. Ekstrak
etanol propolis merah dari Brazil tersebut ternyata
mempunyai nilai IC50 yang sangat rendah
terhadap sel HeLa yaitu 7,45 ìg/mL (Alencar et
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al., 2007). Hal tersebut mungkin disebabkan
perbedaan mekanisme sitotoksisitas propolis
merah dari Brazil. Penelitian sitotoksisitas ekstrak
metanol propolis merah terhadap sel kanker
pankreas manusia (PANC-1) menunjukkan nilai
IC50 yang juga rendah yaitu 10 ìg/mL, namun
mekanisme sitotoksisitasnya tidak terjadi melalui
jalur apoptosis tetapi melalui jalur nekrosis (Awale
et al., 2007), sehingga kemungkinan perbedaan
IC50 antara ekstrak metanol propolis dari daerah
Malang, Indonesia dengan IC50 ekstrak etanol
propolis merah Brazil disebabkan oleh mekanis-
me aksinya yang berbeda.

Perbedaan tersebut mungkin juga
disebabkan adanya variasi kandungan bahan
aktif didalam propolis dari berbagai daerah.
Propolis merah dari Brazil berasal dari eksudat
pohon Dalbergia ecastophyllum (L) Taub yang
tumbuh didaerah pinggir sungai dan pantai di
daerah Brazil timur utara (Daugsch et al., 2007).
Propolis yang digunakan pada penelitian ini
berasal dari daerah pegunungan di Malang
sehingga kemungkinan besar tanaman yang
digunakan sebagai sumber resin propolis juga
berbeda.

Penelitian tentang sitotoksisitas propolis
terhadap sel HeLa juga dilakukan oleh Szliszka et
al. (2009). Szliszka et al. (2009) melakukan uji
apoptosis ekstrak etanol propolis terhadap sel
HeLa dan membandingkannya dengan efek
induksi apoptosis TRAIL (Tumor Necrosis Factor
Related Apoptosis Inducing Ligand) yang
merupakan anggota superfamili TNF (Tumor
Necrotic Factori). Tumor Necrosis Factor Related
Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL) mampu
menimbulkan apoptosis pada sel kanker tanpa
menimbulkan kerusakan pada sel normal.
Penelitian tersebut juga meneliti efek kombinasi
ekstrak etanol propolis dengan TRAIL. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas
ekstrak etanol propolis saja maupun TRAIL saja
untuk menginduksi apoptosis pada sel HeLa
kurang kuat dibandingkan kombinasi keduanya.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui
bahwa ekstrak etanol propolis mampu
meningkatkan sensitifitas sel HeLa terhadap
TRAIL. Kemungkin propolis Malang pada
penelitian ini akan mempunyai sitotoksisitas yang
lebih baik apabila dikombinasikan dengan

dengan bahan sitotoksik lain yang kerjanya saling
mendukung. Ekstrak metanol dan fraksi etil asetat
propolis pada penelitian ini mempunyai
kemampuan untuk menginduksi gen p53 wild
type sehingga apabila dikombinasikan dengan
bahan lain yang kerjanya bersinergi dengan
aktivitas protein p53 dalam menyebabkan
apoptosis maupun hambatan terhadap siklus sel
maka sitotoksisitas propolis akan lebih baik.
Misalnya propolis pada penelitian ini dikombinasi
dengan TRAIL mungkin akan memberikan
sitotoksisitas yang lebih baik karena propolis
pada penelitian ini mampu menginduksi gen
p53wild type, sedangkan protein p53 mampu
meningkatkan ekspresi reseptor TNF (Tumor
Necroting Factor) yang salah satunya adalah
TRAIL (Haupt et al., 2003).

Kesimpulan
1. Ekstrak air, metanol, kloroform, fraksi etil

asetat dan nonetilasetat propolis mem-
punyai sitotoksisitas yang lebih lemah
terhadap sel HeLa dan sel MCF-7 dibanding
doksorubisin.

2. Kemampuan fraksi etil asetat propolis setara
dengan 5-fluorourasil dalam menginduksi
apoptosis pada sel HeLa.

3. Ekstrak metanol dan fraksi etil asetat propo-
lis memiliki kemampuan yang lebih lemah
dalam menginduksi gen p53wild type pada
sel HeLa dibanding 5-fluorourasil.
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