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ABSTRAK 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regenerasi jaringan 
kulit mencit (Mus musculus) setelah dipapari Laser Nd: YAG Q-Switch serta 
perubahan morfologi akibat paparan Laser Nd: YAG Q-Switch dibandingkan 
dengan pemanas konvensional (hairdryer). Dua puluh tujuh ekor mencit yang 
berumur 2-3 bulan digunakan sebagai hewan coba. Mencit dilukai pada bagian 
punggung dengan dosis energi laser yang sifatnya merusak (dosis terapi) sebesar 
29,5 J/cm2 selama 10 sekon dan repetition rate sebesar 10 hz, jumlah pulsa energi 
tunggal yang diberikan adalah 100 pulsa. Perlukaan pada jaringan kulit mencit 
menggunakan hairdyer untuk menimbulkan efek luka bakar. Mencit dibagi 
menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 (kontrol) yang tidak dilakukan perlakuan 
apapun, kelompok II yang dipapari laser Nd: YAG Q-Switch dan dikorbankan 
pada (0, 1, 3, 5) hari, serta kelompok III yang diberi luka bakar dan dikorbankan 
pada (0, 1, 3, 5) hari. Gambaran mikroskopis menunjukkan bahwa perlukaan 
menggunakan laser dosis 29,5 J/cm2 menimbulkan efek lubang (ablasi) sampai 
pada lapisan hypodermis dikarenakan peristiwa optical breakdown dan koagulasi 
kolagen, sedangkan luka bakar dengan suhu 60 ºC menunjukkan nekrosis 
koagulatifa karena ditemukannya piknosis pada daerah luka. Pada proses 
regenerasi didapatkan hasil bahwa kemampuan jaringan kulit untuk beregenerasi 
setelah di papari laser lebih cepat karena perusakan dengan laser Nd: YAG Q-
Switch bersifat fokus. Hal itu terlihat dengan terlepasnya keropeng pada hari ke-3 
dan terbentuknya re-epitelisasi secara sempurna pada hari ke-5. Distribusi serabut 
kolagen sama dengan jaringan kulit normal pada hari ke- 5 dan angiogenesis yang 
jumlahnya banyak. Untuk itu laser Nd: YAG Q-Switch dapat diaplikasikan untuk 
terapi medis permasalahan dermatologi, khususnya penyakit melasma, nevus of 
ota dan terapi tatto. 
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