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Abstrak
Kanker mammae adalah salah satu jenis kanker terbanyak pada wanita dan merupakan penyebab

kedua kematian pada wanita. Kanker mammae merupakan proliferasi sel epitel duktus atau lobulus
mammae. Propolis merupakan produk sarang lebah madu yang memiliki aktivitas antiinflamasi,
immunostimulan, dan antitumor. Kandungan ester feniletil asam kafeat dalam propolis telah banyak
diteliti memiliki aktivitas menghambat bioaktivasi karsinogen dan menstimulasi makrofag untuk
menghasilkan TNF-α yang menginduksi apoptosis sel kanker yang pada akhirnya mampu menurunkan
jumlah dan volume nodul kanker. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui pengaruh sediaan
kombinasi madu dan propolis dalam menghambat progresifitas nodul kanker berdasarkan pada jumlah
dan volume nodul tikus model kanker mammae.Penelitian ini merupakan studi eksperimental kuasi
menggunakan tikus Sprague Dawley yang diinduksi kanker mammae menggunakan DMBA dimethilbenz
(α) anthracene. Variabel yang digunakan adalah 2 variabel independen, yaitu  dosis sediaan kombinasi
madu dan propolis  dan doksorubisin dan variabel terikat yaitu jumlah dan volume nodul kanker. Jumlah
nodul  masing-masing kelompok di setiap minggu, didapatkan perbedaan yang bermakna pada minggu
pertama (p=0,04), dan minggu keempat (p=0,01). Terdapat ada perbedaan yang bermakna pada jumlah
nodul antar kelompok kontrol negatif dengan kelompok pemberian sediaan kombinasi madu dan pro-
polis dosis 0,6 ml yang dilarutkan dalam 1,4 ml aquades yaitu pada minggu keempat (p=0,03).Pemberian
sediaan  kombinasi madu dan propolis  terbukti dapat menghambat progresifitas nodul yang didasarkan
pada jumlah nodul. Pemberian sediaan kombinasi madu dan propolis memiliki aktivitas dalam menurunkan
volume nodul yang secara klinis tampak nyata namun belum dapat dibuktikan secara statistik.
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Pendahuluan
Kanker masih menjadi masalah kesehatan

karena penyakit ini tingkat keberhasilan terapinya
masih rendah sehingga angka mortalitasnya
tinggi.1 Tingkat keberhasilan terapi kanker masih
relatif rendah. Meskipun berbagai penyembuhan
secara kuratif saat ini telah dilakukan seperti
pembedahan, penyinaran, dan kemoterapi. Masing-
masing metode tersebut mempunyai kelemahan
yang menyebabkan kegagalan terapi.Penurunan
sistem imun pada penderita kanker masih menjadi
kendala penanganan kanker mammae secara
komprehensif. Sistem imun penderita diharapkan
dapat mengenali, menyerang, dan menghancurkan
sel kanker tanpa membutuhkan kemoterapi dan
radioterapi atau diberikan dalam dosis yang mini-
mal untuk menghindari efek samping.1

Madu, propolis, dan royal jeli merupakan
produk alami yang berasal dari sarang lebah. Madu

telah digunakan sejak zaman kuno sebagai bagian
dari obat tradisional.Penggunaan madu dalam
beberapa aspek pengobatan mengindikasikan
bahwa madu memiliki fungsi sebagai antibakteri,
antitumor, anti inflamasi, antivirus, dan antioksidan.
Senyawa aktif dalam propolis yang bertanggung
jawab terhadap aktivitas farmakologi tersebut yaitu
ester feniletil asam kafeat (caffeic acid phenethyl
ester) bahkan telah berhasil diisolasi dan dibuktikan
mempunyai aktivitas sebagai anti mitogenik, anti-
oksidan, antikarsinogenik, antiinflamasi, dan
immunomodulator.2,3,4

Propolis kaya akan komponen biokimia
diantaranya campuran polifenol, aglikon flavonoid,
asam fenolat dan ester, aldehid dan keton, terpen,
sterol, vitamin, serta asam amino. Kandungan asam
kafeat, ester feniletil asam kafeat, artepilin C,
naringenin, quercetin, resveratrol, galangin, dan
genistein di dalam propolis merupakan agen anti-
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tumor.5 Ester feniletil asam kafeat (CAPE) dalam
propolis mampu menurunkan aktivitas enzim
sitokrom P450 (CYP1A1 dan CYP1A2) yang pada
akhirnya menurunkan bioaktivasi dari karsinogen.
Ester feniletil asam kafeat (CAPE) secara kuat
menginhibisi proses oksidasi yang dimediasi oleh
12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate- yang
merupakan proses esensial dalam fase promosi
tumor yang meliputi: infiltrasi sel leukosit poli-
morfonuklear, produksi hidrogen peroksida (H2O2),
dan pembentukan DNA teroksidasi pada sel epi-
dermis tikus.2 Kandungan artepillin C, baccharin,
dan drupanin dalam Brazilian propolis memiliki
aktivitas dalam menginhibisi pertumbuhan sel tu-
mor melalui proses apoptosis yang dilihat dari
karakteristik morfologi apoptosis yakni kondensasi
dan fragmentasi nukleus sel tumor.4 Madu propo-
lis terbukti dapat meningkatkan produksi TNF-α,
IL-1β, dan IL-6 oleh monosit. Berdasarkan latar
belakang di atas, penulis ingin mengkaji apakah
sediaan kombinasi madu dan Propolis memiliki
aktivitas menghambat progresifitas nodul yang
didasarkan atas volume dan jumlah nodul pada
tikus model kanker mammae.

Metode
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperi-

mental kuasi dengan one group posttest only de-
sign. Subjek penelitian berupa tikus (Rattus nover-
gicus) betina, berumur 4 minggu, galur Sprague
Dawley (SD), berat badan 70 ± 20 gram, sebanyak
50 ekor. Tikus kemudian diinduksi dengan dimethil-
benz (α) anthracene (DMBA) untuk dibuat tikus
model kanker mammae.

Tikus yang telah tumbuh nodul kemudian
dikelompokkan ke dalam lima kelompok. Secara
rinci pembagian tersebut adalah: Kelompok I adalah
kelompok tikus model kanker mammae yang diberi
sediaan kombinasi madu dan propolis per oral
dengan dosis 0,3 ml  dilarutkan dalam 0,7 ml
akuades 2 kali sehari selama 4 minggu; kelompok
II adalah kelompok tikus model kanker mammae
yang diberi sediaan kombinasi madu dan propolis
per oral dengan dosis 0,6 ml  dilarutkan dalam 1,4
ml akuades 2 kali sehari selama 4 minggu;
kelompok III adalah kelompok tikus model kanker
mammae yang diberi sediaan kombinasi madu dan
propolis per oral dengan dosis 1,2 ml  dilarutkan
dalam 1,4 ml akuades 2 kali sehari selama 4
minggu; kelompok IV adalah kelompok tikus
model kanker mammae, diberi doksorubisin
sebanyak 0,224 mg dalam 2 ml intraperitoneum 1
kali/hari selama 5 hari (dilakukan 4 siklus); kelompok
V adalah kelompok tikus model kanker mammae,
diberi air matang sebanyak 4 ml secara oral selama
4 minggu.

Penghitungan dan pengukuran jumlah nodul
dan diameter nodul tumor glandula mammae
dilakukan setiap 1 minggu sekali. Pengukuran
tersebut di atas dimulai 1 minggu setelah induksi
terakhir dengan DMBA. Pemeriksaan nodul dilaku-
kan dengan cara palpasi. Pada tikus yang ditemukan
nodul tumor glandula mammae segera dicatat
nomor tikus, jumlah nodul, dan diameter nodul
tumor, dan selanjutnya tikus tersebut dimasukkan
ke dalam kelompok perlakuan. Diameter nodul tu-
mor glandula mammae (panjang x lebar) diukur
dengan menggunakan jangka sorong dan
dipresentasikan dalam mm2.

Tabel 1. Rerata ukuran volume nodul kanker Tikus Sprague Dawley  pasca
perlakuan per kelompok yang diukur tiap 1 minggu.
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Gambar 1 Grafik persentase kenaikan volume nodul kanker Tikus
Sprague Dawley yang diukur tiap minggu

Perbedaan persentase kenaikan volume nodul
di tiap minggunya dilakukan Uji Kruskal-Wallis, tidak
didapatkan perbedaan persentase kenaikan volume
nodul yang bermakna secara statistik pada masing-
masing kelompok perlakuan. Perbedaan persentase
kenaikan volume nodul antara 2 kelompok dilaku-
kan Uji Mann-Whitney dan hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan
persentase kenaikan volume nodul yang bermakna

secara statistik pada tiap-tiap kelompok. Hanya
kelompok kontrol positif (doksorubisin) yang
menunjukkan perbedaan yang bermakna dengan
kelompok kontrol negatif (aquades) pada minggu
keempat (nilai p=0,01). Hal ini menunjukkan
pemberian sediaan kombinasi madu dan propolis
dengan dosis 0,6 ml dapat menghambat volume
nodul yang tampak secara nyata namun belum
dapat dibuktikan kemaknaannya secara statistik.

Tabel 2. Rerata jumlah nodul Tikus Sprague Dawley pada masing-masing kelompok perlakuan
yang diukur tiap minggunya.

Didapatkan  perbedaan rerata jumlah nodul
pada minggu pertama dan minggu keempat
(p=0,04). Didapatkan perbedaan rerata jumlah
nodul yang bermakna pada Uji Mann-Whitney
yakni pada minggu keempat antara kelompok II
(madu propolis 0,6 ml) dengan kelompok kontrol

negatif dimana (nilai p=0,01). Hasil ini menunjukkan
bahwa sediaan kombinasi madu dan propolis
dengan dosis 0,6 ml memiliki aktivitas dalam
menghambat pertumbuhan jumlah nodul pada
minggu keempat yang tampak secara nyata dan
bermakna secara statistik.
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Gambar 2 Graf ik rerata jumlah nodul kanker T ikus
Sprague Dawley pada masing-masing
kelompok perlakuan yang diukur tiap minggu.

Pembahasan
Proses karsinogenesis dimulai ketika suatu sel

normal mengalami suatu kerusakan DNA. Kerusak-
an tersebut dapat terjadi akibat faktor endogen
(adanya perubahan hereditas genetik) maupun
faktor eksogen atau dapatan. Faktor eksogen adalah
zat yang berasal dari lingkungan yang dapat berupa
zat kimia, radiasi, maupun virus. Sel normal yang
terekspos oleh faktor-faktor tersebut kemudian
akan mengalami kerusakan pada DNA penyusun-
nya, dan apabila mekanisme perbaikan DNA dapat
berjalan dengan baik, maka sel tersebut akan
kembali normal, namun apabila mekanisme per-
baikan DNA gagal, yang kemudian terjadi adalah
suatu mutasi pada genom sel somatik, yang
kemudian akan mengalami akumulasi dan
menyebabkan munculnya neoplasma.  Pada
penelitian ini, faktor eksogen yang digunakan untuk
memunculkan proses karsinogenetik adalah
dimetilbenz(á)anthracene (DMBA). DMBA termasuk
karsinogen kimia yang bekerja secara tidak
langsung.Penamaan zat yang bekerja tidak
langsung menunjukkan zat kimia yang memerlukan
perubahan metabolik sebelum menjadi aktif.DMBA
merupakan salah satu senyawa hidrokarbon
polisiklik yang sangat potensial memunculkan
kanker apabila diaplikasikan.Senyawa ini terbentuk
dalam pembakaran bahan organik pada suhu
tinggi, dan juga dapat dihasilkan dari lemak hewan
saat pemanggangan daging. Produk aktif utama
pada banyak hidrokarbon adalah epoksida, yang
membentuk adduct (addition product)kovalen

dengan berbagai molekul di sel terutama DNA,
RNA, dan protein. Perubahan karsinogen menjadi
senyawa aktif sangat dipengaruhi oleh berbagai
enzim monooksigenase dependen sitokrom P450
yang berperan menghasilkan zat antara mutagenik
dari banyak karsinogen. Pada penelitian ini, adanya
perbedaan waktu munculnya nodul pada H0 pada
tiap-tiap tikus menunjukkan adanya polimorfisme
genetik terkait aktivitas enzim monooksigenase
sitokrom P450 dalam mengaktivasi DMBA menjadi
senyawa epoksida yang pada akhirnya akan
menyebabkan kerusakan DNA, akumulasi mutasi,
dan memunculkan nodul tumor. Ketika nodul tu-
mor telah muncul pada masing-masing tikus
Sprague Dawley yang diinduksi dimetilbenz (α)
anthracene, hal tersebut menunjukkan bahwa
proses karsinogenesis yang terjadi telah melalui fase
progresi. Pada fase ini, telah terjadi kegagalan per-
baikan DNA, dan kegagalan apoptosis sel. Pada
fase inilah efek antitumor makrofag berkerja.Secara
in vitro, makrofag aktif memperlihatkan sitotoksi-
sitas selektif terhadap sel tumor. Sel T, sel Natural
Killer (NK), dan makrofag mungkin bekerja sama
dalam reaktivitas antitumor karena interferon-γ,
yaitu sitokin yang dikeluarkan oleh sel T dan sel NK
adalah aktivator kuat bagi makrofag. Sel ini dapat
menghancurkan sel tumor melalui mekanisme yang
serupa dengan yang digunakan untuk mematikan
mikroba, atau dengan sekresi faktor nekrosis tu-
mor (TNF). Selain banyak efek lainnya, sitokin ini
bersifat litik bagi beberapa sel tumor.6
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Madu propolis, seperti yang telah disebutkan
sebelumnya, telah banyak dikaji memiliki aktivitas
sebagai antitumor. Aktivitas ini terkait kandungan
ester feniletil asam caffeat, artepillin C, baccharin,
dan polifenol yang ada di dalamnya. Madu pro-
polis bekerja sebagai antitumor pada ketiga fase
karsinogenesis.Pada fase inisiasi, ester feniletil asam
kafeat dalam propolis bekerja dalam menurunkan
aktivitas enzim monooksigenase sitokrom P450.
Penurunan aktivitas enzim ini pada akhirnya akan
menurunkan bioaktivasi karsinogen DMBA
sehingga senyawa reaktif epoksida tidak terbentuk,
dan kerusakan DNA tidak meluas. Ketika tidak
terjadi kerusakan DNA, maka sel masih memiliki
kemampuan perbaikan DNA, dan sel akan kembali
normal. Pemberian madu propolis pada fase inisiasi
ini, merupakan salah satu pencegahan terhadap
kerusakan DNA dan menghambat terjadinya
mutasi pada genom sel somatik. Pada fase pro-
mosi, madu propolis melalui aktivitas ester feniletil
asam kafeat, melakukan inhibisi pada aktivasi pro-
motor, dimana pajanan yang berulang-ulang antara
inisiator (DMBA) dan promotornya akan menye-
babkan terjadinya ekspansi klonal yang akhirnya
mengalami proliferasi berkelanjutan. Proliferasi
berkelanjutan yang terjadi, menyebabkan suatu sel
normal berubah menjadi lesi preneoplastik.Aktivitas
madu propolis pada fase promosi ini adalah terkait
pencegahan terjadinya ekspansi klonal serta
menghambat terbentuknya lesi preneoplastik,
dimana dalam penelitian ini lesi preneoplastik yang
terjadi adalah lobulus carcinoma in situ dan adeno-
carcinoma.Ketika lesi preneoplastik telah terbentuk,
madu propolis memiliki aktivitas pencegahan
terhadap kerusakan dan mutasi DNA tambahan
sehingga lesi preneoplastik tidak berkembang
menjadi suatu neoplasma ganas. Pada fase
progresi, lesi preneoplastik telah berubah menjadi
lesi neoplastik, dimana telah terbentuk nodul tu-
mor, dan nodul tersebut bisa mengalami metasta-
sis. Adanya kecacatan genetik yang semakin luas,
ditambah kemampuan invasi serta menghindar dari
apoptosis menyebabkan tumor berkembang men-
jadi suatu bentuk keganasan. Pada fase progresi
ini, madu propolis memiliki aktivitas dalam
meningkatkan aktivasi makrofag melalui sitokin in-
terferon-γ yang pada akhirnya, makrofag ini bekerja
dengan 2 mekanisme, yaitu membentuk senyawa
metabolit oksigen reaktif yang menginduksi
kematian sel (seperti pada aktivitas antimikroba)

dan melalui sekresi tumor nekrosis faktor yang
melisiskan sel tumor. Pada penelitian kali ini, aktivitas
madu propolis yang dinilai adalah ketika bekerja
pada fase progresi, dimana saat itu telah terbentuk
adanya tumor. Volume nodul yang semakin ber-
tambah menunjukkan adanya fase promosi-
progresi yang berjalan terus-menerus, sedangkan
jumlah nodul yang semakin bertambah menunjuk-
kan adanya metastasis, dimana lesi tumor menga-
lami perpindahan ke area yang lain. Dari hasil
pengukuran yang diperoleh, tampak adanya
penurunan persentase kenaikan volume nodul di
setiap minggu pada kelompok perlakuan madu
propolis dosis 0,6 ml. Penurunan persentase
kenaikan volume nodul pada kelompok II terlihat
paling rendah dibandingkan dengan kelompok
madu propolis yang lain. Berdasakan uji statistik
menggunakan uji Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney
menunjukkan tidak ditemukan adanya perbedaan
persentase kenaikan volume nodul yang bermakna
secara statistik.Hal ini menunjukkan bahwa sediaan
kombinasi madu dan propolis memiliki aktivitas
menghambat kenaikan persentase volume nodul
yang terlihat secara nyata namun tidak berbeda
bermakna secara statistik. Aktivitas yang sama
ditunjukkan madu propolis dosis 0,6 ml terhadap
jumlah nodul. Dimulai pada minggu kedua, tidak
terjadi peningkatan rerata jumlah nodul pada
kelompok II. Uji statistik menggunakan Kruskal-
Wallis dan uji Mann-Whitney menunjukkan terdapat
perbedaan rerata jumlah nodul pada minggu
pertama dan keempat, serta terdapat perbedaan
rerata jumlah nodul yang bermakna pada minggu
keempat antara kelompok perlakuan madu pro-
polis 0,6 ml dengan kelompok kontrol negatif. (nilai
p<0,05). Penelitian ini terbatas pada pengukuran
outcome jumlah dan volume nodul pasca tumbuh
nodul, sehingga aktivitas madu propolis yang
diamati adalah ketika pada fase progresi.Untuk
mengamati aktivitas madu propolis pada fase
inisiasi atau fase promosi, maka pemberian madu
propolis seharusnya diberikan beberapa hari pasca
induksi menggunakan DMBA, sehingga aktivitas
madu propolis sebagai antitumor dapat diketahui
pada masing-masing fase karsinogenesis. Ketika
madu propolis diberikan beberapa hari pasca
induksi DMBA dimana nodul tumor belum muncul,
maka kemungkinan yang terjadi adalah adanya
penghambatan bioaktivasi karsinogen DMBA, yang
menyebabkan terjadinya kegagalan mutasi DNA,
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serta terjadi mekanisme perbaikan DNA dan sel
kembali menjadi normal. Sedangkan ketika fase
promosi terjadi, dimana setelah induksi karsinogen
DMBA dan terbentuk lesi preneoplastik, maka
aktivitas madu propolis dapat dilihat dalam
menghambat perubahan lesi preneoplastik menjadi
suatu neoplasma maligna.Sedangkan ketika madu
propolis diberikan pada fase progresi, seperti pada
penelitian ini, aktivitas madu propolis yang diamati
adalah progresifitas kanker yang meliputi per-
tumbuhan tak terkendali yang meluas, invasi, serta
metastasis yang diamati berdasarkan jumlah dan
volume nodul. Dan pada penelitian ini, didapat-
kan hasil bahwa sediaan kombinasi madu dan pro-
polis memiliki aktivitas menghambat persentase
kenaikan volume nodul secara nyata namun tidak
bermakna secara statisti dan penurunan jumlah
nodul yang tampak secara nyata dan bermakna
secara statistik (nilai p<0,05). Hal ini memberikan
efek yang signifikan khususnya terkait keganasan
pada kanker mammae, dimana pengurangan vol-
ume dan jumlah nodul pada jenis kanker keganasan
memberikan makna klinis yang lebih signifikan.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh yang nyata antara pemberian
sediaan kombinasi madu dan propolis terhadap
penurunan persentase kenaikan volume dan jumlah
nodul pada tikus model kanker mammae. Sediaan
kombinasi madu dan propolis mampu memiliki
aktivitas menghambat pertumbuhan volume nodul
yang tampak nyata namun belum dapat dibuktikan
secara stastistik. Sediaan kombinasi madu dan pro-
polis juga memiliki aktivitas menghambat jumlah
nodul tikus model kanker mammae yang tampak
secara nyata dan bermakna secara statistik (nilai
p<0,05).

Meskipun sediaan madu propolis mempunyai
efek menurunkan volume dan jumlah nodul pada
tikus model kanker mammae, namun efek tersebut

masih lebih rendah bila dibandingkan dengan
doksorubisin (kontrol positif). Sehingga perlu
diadakan penelitian lanjutan yang mengkaji kembali
komposisis sediaan kombinasi madu dan propo-
lis dengan meningkatkan kandungan propolis serta
mengkaji efek antikanker dalam terapi kombinasi
dengan obat antikanker yang terstandart untuk
memperoleh efek terapi yang optimal dengan efek
samping yang maksimal.
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