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ABSTRACT 

 
High antioxidant found in propolis which is widely used at this time. Paracetamol has 

toxic effects to liver, kidney and stomach. To prevent the toxic effects of paracetamol, the 
provision of antioxidants which can protect cells damage caused by paracetamol is needed. 
This study used 25 male rats (Rattus norvegicus), which consists of five groups. Each 
treatment group was given standard food and drink. Group 1 (control negative) was given 
standard food and drink, group 2 (control positive) was given 250 mg/kg body weight of 
paracetamol orally, group 3 (Pp1) was given 250 mg/kg body weight of paracetamol and each 
rat was given 0.05 ml of propolis orally, group 4 (Pp2) was given 250 mg/kg body-weight of 
paracetamol and each rat was given 0.1 ml of propolis orally, and group 5 (Pp3) was given 
250 mg/kg body-weight of Paracetamol and each rat was given 0.15 ml of Propolis orally. 
The treatments were given for 10 days, and on the 11th day, the necropsy was done to take the 
livers of the 25 rats for histopatology preparation. From the examination and Kruskal-Wallis 
test were concluded; The Paracetamol caused degeneration and necrosis with signficant 
defference (P < 0.01) on liver, kidney and stomach. Administration of Propolis with 
Paracetamol treament could prevent the degeneration and necrosis of liver, kidney and 
stomach with significant defference (P < 0.05).  
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PENDAHULUAN 

Kata propolis berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata pro yang berarti pertahanan 
terhadap sesuatu, dan polis yang berarti kota (Salatino et al., 2005). Pada zaman mesir kuno 
propolis telah digunakan sebagai salah satu bahan untuk pembalsaman mayat yang pada saat 
itu diyakini dapat menghambat organisme yang dapat menyebabkan pembusukan pada mayat 
(Bankova et al., 2000). Suku Inca juga memanfaatkan propolis ini sebagai zat antipiuretik. 
Menurut Wollenweber (1990), propolis digunakan untuk mengobati luka, luka bakar, sakit 
tenggorokan, dan ulkus lambung. Bogdanov (2014) menyatakan bahwa propolis memiliki 
efek terapi yang komplek.  Disamping itu, Parasetamol merupakan obat yang paling banyak 
digunakan pada manusia maupun hewan. Parasetamol sering digunakan karena merupakan 
obat analgetik-antipiretik sekaligus memiliki zat anti inflamasi. Parasetamol sebagai analgesik 
merupakan zat yang dapat menghilangkan atau meminimalisir rasa sakit atau nyeri tanpa 
harus menghilangkan kesadaran. Sedangkan antipiretik ialah zat-zat yang dapat digunakan 
untuk menurunkan suhu tubuh (Wilmana et al., 2007). Pada proses metabolisme parasetamol 
dapat menyebabkan terbentuknya radikal bebas dalam sel hepar. Radikal bebas dapat merusak 
sel hepar. Kerusakan hepar terjadi karena hasil metabolisme parasetamol yang berupa N-
acetyl-para-benzoquinone-imine (NAPQI) tidak dapat dinetralisir semuanya oleh glutation 
hepar (Correia dan Castagnoli, 1989).  

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui profil farmakodinamik Propolis dan 
Parasetamol yang diberikan pada tikus putih (Rattus norvegicu) terutama pada sel hepar, 
ginjal dan lambung. 
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METODE  
Sampel dan ProsedurPenelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 ekor tikus putih jantan berumur 2-
3 bulan berat badan 180-200 gram. Sampel kemudian dibagi dalam 5 kelompok perlakuan. 
kelompok kontrol negatif (K-) yang diberi pakan dan minum saja berupa air dan pellet. 
Kelompok kontrol positif (K+) yang diberikan parasetamol 250 mg/kgBB secara oral.  
Kelompok (Pp1) diberikan parasetamol 250 mg/kgBB secara oral dan propolis 0,05 ml/ekor 
secara oral. Kelompok (Pp2) diberikan parasetamol 250 mg/kgBB secara oral dan propolis 0,1 
ml/ekor secara oral. Kelompok (Pp3) diberikan parasetamol 250 mg/kgBB secara oral dan 
propolis 0,15 ml/ekor secara oral. Perlakuan ini diberikan setiap hari selama 10 hari. Pada hari 
ke-11 tikus dinekropsi untuk diambil organ hepar, ginjal dan lambung untuk dibuat preparat 
unutk pemeriksaan histopatologi dan uji statistik (Steel and Torrie, 1980). 
Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut: parasetamol, propolis, 
pakan tikus putih (pellet), air minum, larutan neutral buffer formalin (NBF). Bahan yang 
digunakan untuk pembuatan histopat dengan pewarnaan HE (Haematoxilin-Eosin): alkohol 
70%, alkohol 80%, alkohol 90%, alkohol 96%, alcohol absolute, toluene, dan paraffin. 

Alat-alat yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut: kandang hewan, alas 
kandang, tempat minum, spuit 3 ml, timbangan digital, mikroskop binokuler, gelas objek, 
kaca penutup, alat bedah, pot urine, tissue cassette, staining jar, embedding set, dan 
microtome. Pembuatan preparat histopatologi dilakukan dengan metode Kiernan (1990). 

 
DISKUSI 

Histopatologi Hepar 
Hasil pemeriksaan histopatologi dan analisis statistik uji Kruskall-Wallis pada penelitian 

pengaruh pemberian propolis terhadap gambaran histopatologi hepar tikus putih yang diberi 
parasetamol dosis toksik, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan (P < 0,05). Hal ini 
menunjukkan bahwa parasetamol dosis 250 mg/kgBB menimbulkan lesi patologi berupa 
degenerasi melemak, nekrosis, dan kongesti pembuluh darah.  

Pada lesi kongesti pembuluh darah terdapat perbedaan yang signifikan pada perlakuan 
kontrol negatif dan perlakuan (kontrol positif, Pp1, Pp2, dan Pp3). Sedangkan antara kontrol 
positif, Pp1, Pp2, dan Pp3 tidak ada perbedaan signifikan. Kongesti adalah pembendungan 
darah dalam suatu pembuluh. Kongesti merupakan lesi dualisme yaitu lesi yang 
menggambarkan gangguan sirkulasi dan dapat pula sebagai indikator perbaikan jaringan 
(Amirudin, 2007; Price dan Wilson, 1995; Stockham dan Scott,2008).  

Degenerasi melemak paling tinggi ditemukan pada perlakuan kontrol positif dan Pp1. 
Degenerasi melemak merupakan akumulasi lemak dalam sitoplasma (Berata et al., 2011). 
Hasil metabolit reaktif N-acetyl-para-benzoquinone-imine (NAPQI) yang berperan sebagai 
radikal bebas yang akan mengoksidasi makromolekul seperti lemak. Pemberian parasetamol 
dosis 250 mg/kgBB juga menyebabkan meningkatnya kolesterol yang diikuti dengan 
menurunnya konsentrasi fosfolipid (Ojo et al., 2006). Pada perlakuan kontrol positif dan Pp1 
masih terbentuk banyak N-acetyl-para-benzoquinone-imine yang menyebabkan 
terperangkapnya lemak didalam sel hepar sehingga terjadi degenerasi melemak. Propolis 0,05 
ml/ekor tidak dapat mengatasi tingginya jumlah N-acetyl-para-benzoquinone-imine yang 
dihasilkan oleh parasetamol sehingga pada perlakuan Pp1 masih terdapat degenerasi 
melemak. 

Ada persamaan hasil penelitian antara lesi degenerasi melemak dan nekrosis, dimana 
pada perlakuan Pp3 yaitu parasetamol 250 mg/kgBB dan propolis 0,15 ml/ekor  menunjukkan 
hasil perbaikan jaringan yang paling baik. Hal ini mungkin karena lesi nekrosis dan 
degenerasi melemak selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa propolis dosis 0,15 ml/ekor pada perlakuan Pp3 merupakan dosis 
optimal dalam perbaikan jaringan hepar akibat paparan toksik parasetamol. Propolis berperan 
sebagai antioksidan yang dapat menurunkan kerusakan pada jaringan hepar. Senyawa yang 
berperan sebagai antioksidan adalah senyawa flavonoid (Fatoni, 2008). Hal ini juga 
menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan flavonoid dalam propolis maka semakin 
tinggi pula aktivitas antioksidannya (Hegazi, 1997). Propolis meningkatkan kadar nitrit oxide 
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(NO) dijaringan hepar, nitrit oxide ini berfungsi untuk mengeliminasi radikal bebas yang 
dapat menyebabkan kerusakan hepar (Erguder, 2008). 

 
 

 
 

Gambar 1. Histopatologi hepar tikus putih (kontrol negatif) sel hepatosit dan pembuluh darah 
masih normal (HE, 400x) 

 

 
 

Gambar 2 (kontrol positif; 250 mg/kgBB parasetamol) ditemukan kongesti pembuluh darah, 
degenerasi melemak, dan neksosis (HE, 400x). (Keterangan: panah kuning: kongesti 
pembuluh darah, panah biru: degenerasi melemak, dan panah hitam: nekrosis) 
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Gambar 3.,Pp1 (250 mg/kgBB parasetamol dan 0,05 ml/ekor propolis) kongesti, degenerasi 
melemak, dan nekrosis masih ditemukan pada semua sampel. (Keterangan: panah kuning: 
kongesti pembuluh darah, panah biru: degenerasi melemak, dan panah hitam: nekrosis) 

 
 
 

 
 
Gambar 4, Pp2 (250 mg/kgBB parasetamol dan 0,1 ml/ekor propolis) kongesti pembuluh 
darah masih ditemukan pada semua sampel, degenerasi melemak dan nekrosis jumlahnya 
menurun pada semua sampel. (Keterangan: panah kuning: kongesti pembuluh darah, panah 
biru: degenerasi melemak, dan panah hitam: nekrosis) 
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Gambar 5, Pp3 (250 mg/kgBB parasetamol dan 0,15 ml/ekor propolis) kongesti masih 
ditemukan pada semua sampel, degenerasi melemak dan nekrosis tidak ada pada satu sampel. 
(Keterangan: panah kuning: kongesti pembuluh darah, panah biru: degenerasi melemak, dan 
panah hitam: nekrosis) 

 
 

 
Histopatologi Ginjal 

Hasil pemeriksaan histopatologi dan analisis statistik uji Kruskall-Wallis pada penelitian 
pengaruh pemberian propolis terhadap gambaran histopatologi hepar tikus putih yang diberi 
parasetamol dosis toksik, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan (P < 0,05). Hal ini 
menunjukkan bahwa parasetamol dosis 250 mg/kgBB menimbulkan lesi patologi berupa 
degenerasi melemak, nekrosis, dan kongesti pembuluh darah.  

Pada lesi kongesti pembuluh darah terdapat perbedaan yang signifikan pada perlakuan 
kontrol negatif dan perlakuan (kontrol positif, Pp1, Pp2, dan Pp3). Sedangkan antara kontrol 
positif, Pp1, Pp2, dan Pp3 tidak ada perbedaan signifikan. Kongesti adalah pembendungan 
darah dalam suatu pembuluh. Kongesti merupakan lesi dualisme yaitu lesi yang 
menggambarkan gangguan sirkulasi dan dapat pula sebagai indikator perbaikan jaringan 
(Price dan Wilson, 1995).  

Degenerasi melemak paling tinggi ditemukan pada perlakuan kontrol positif dan Pp1. 
Degenerasi melemak merupakan akumulasi lemak dalam sitoplasma (Berata et al., 2011). 
Hasil metabolit reaktif N-acetyl-para-benzoquinone-imine (NAPQI) yang berperan sebagai 
radikal bebas yang akan mengoksidasi makromolekul seperti lemak. Pemberian parasetamol 
dosis 250 mg/kgBB juga menyebabkan meningkatnya kolesterol yang diikuti dengan 
menurunnya konsentrasi fosfolipid (Ojo et al., 2006). Pada perlakuan kontrol positif dan Pp1 
masih terbentuk banyak N-acetyl-para-benzoquinone-imine yang menyebabkan 
terperangkapnya lemak didalam sel hepar sehingga terjadi degenerasi melemak. Propolis 0,05 
ml/ekor tidak dapat mengatasi tingginya jumlah N-acetyl-para-benzoquinone-imine yang 
dihasilkan oleh parasetamol sehingga pada perlakuan Pp1 masih terdapat degenerasi 
melemak. 

Ada persamaan hasil penelitian antara lesi degenerasi melemak dan nekrosis, dimana 
pada perlakuan Pp3 yaitu parasetamol 250 mg/kgBB dan propolis 0,15 ml/ekor  menunjukkan 
hasil perbaikan jaringan yang paling baik. Hal ini mungkin karena lesi nekrosis dan 
degenerasi melemak selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa propolis dosis 0,15 ml/ekor pada perlakuan Pp3 merupakan dosis 
optimal dalam perbaikan jaringan hepar akibat paparan toksik parasetamol. Propolis berperan 
sebagai antioksidan yang dapat menurunkan kerusakan pada jaringan hepar. Senyawa yang 
berperan sebagai antioksidan adalah senyawa flavonoid (Fatoni, 2008). Hal ini juga 
menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan flavonoid dalam propolis maka semakin 
tinggi pula aktivitas antioksidannya (Hegazi, 1997). Propolis meningkatkan kadar nitrit oxide 
(NO) dijaringan hepar, nitrit oxide ini berfungsi untuk mengeliminasi radikal bebas yang 
dapat menyebabkan kerusakan hepar (Erguder, 2008). 
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Gambar 1. Gambaran histopatologi ginjal tikus putih (Rattus norvegicus) normal. 
 
 

 
Gambar 2 yang diberikan parasetamol dosis 250mg/kg BB dapat menyebabkan degenerasi 
melemak dan nekrosis pada bagian tubulus proksimal. 
 

 
Gambar 3. Pemberian propolis pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang diberikan 
parasetamol dosis 250mg/kg BB dapat menghambat kerusakan tubulus proksimal ginjal. 
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Gambar 4. Pemberian propolis pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang diberikan 
parasetamol dosis 250mg/kg BB dapat menghambat kerusakan tubulus proksimal ginjal. 
 
 

 
Gambar 5. Pemberian propolis pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang diberikan 
parasetamol dosis 250mg/kg BB dapat menghambat kerusakan tubulus proksimal ginjal. 
 
 
 
Histopatologi Lambung 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian propolis terhadap efek samping 
parasetamol dosis tinggi (250 mg/kg BB) pada lambung tikus putih menunjukkan perbaikan 
mukosa lambung tikus putih dari setiap perlakuan yaitu Pp1, Pp2, dan Pp3. Pada perlakuan 
kontrol positif (K+), yang diberi parasetamol dosis 250 mg/kg BB secara oral, terjadi 
kerusakan epitel mukosa yang berat pada lambung tikus putih berupa deskuamasi atau 
pengelupasan epitel mukosa.  
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Gambar 1. Histopatologi lambung tikus putih yang diberikan parasetamol 250 mg/kg BB 
Ditemukan deskuamasi dan perdarahan didalam sel tersebut. 
 

 
Gambar 2. Pemberian Propolis dapat menghambat kerusakan pada mukosa lambung 

 

 
Gambar 3. Pemberian Propolis dapat menghambat kerusakan pada mukosa lambung 
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Gambar 4. Pemberian Propolis dapat menghambat kerusakan pada mukosa lambung 

 
 
Dari pemeriksaan dan Uji Kruskall-Wallis dapat disimpulkan bahwa parasetamol dosis 250 
mg/kgBB dapat menyebabkan kerusakan hepar, ginjal dan lambung sangat nyata (P < 0,01). 
Pemberian Propolis berpengaruh nyata (P < 0,05) menghambat kerusakan hepar, ginjal dan 
lambung. Kemampuan untuk mengurangi efek parasetamol tersebut didapatkan dari 
kandungan flavonoid yang tinggi dalam propolis (Bankova, et.al.;Bhadauria, 2012; 
Bogdanov, 2014; Fitrianur, 2009).  

 
KESIMPULAN DAN SARAN  

 
Hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu (1) pemberian parasetamol dosis 250 mg/kgBB 

pada tikus putih dapat menimbulkan lesi histopatologi berupa kongesti, degenerasi melemak, 
dan nekrosis pada hati dan ginjal. Selanjutnya (2) pada  lambung mengakibatkan erosi, 
deskuamasi dan ulserasi. Sedangkan (3) pemberian propolis dapat menghambat kerusakan 
jaringan hepar, ginjal dan lambung akibat pemberian parasetamol.  Hasil penelitian juga 
direkomendasikan (1) propolis baik digunakan sebagai agen penghambat dampak negatif dari 
parasetamol. Rekomendasi lain adalah (2) perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan jangka 
waktu pengamatan yang lebih lama, sehingga didapatkan hasil yang lebih lengkap. 
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