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 ABSTRAK 

Latar belakang : 
Pada proses penyembuhan luka bakar derajat 2sering menimbulkan masalah 

yaitu terbentuknya jaringan fibrosis yang berlebihan dalam bentuk hipertropik scar dan 
keloid serta dapat menjadi kontraktur.Keadaan ini sangat menggangu baik fungsi 
maupun penampilan pasien dan kehidupan psikososialnya. Penanganan jaringan fibrosis 
yang berlebih akibat luka bakar sampai saat ini masih belum memberi hasil yang 
memuaskan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terbentuknya jaringan fibrosis 
yang berlebihan pada kasus luka bakar.Salah satu upaya adalah mengembangkan 
penelitian yang menggali potensi tanaman yang diduga memiliki efek antifibrotik. Salah 
satunya adalah buah delima (Punica granatum L.). 
Tujuan : 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses hambatan sintesis 
kolagen tipe 1 pada luka bakar derajat 2 yang mendapat terapi ekstrak buah delima per 
oral, dengan melihat jumlah sel yang mengekspresi IL-6,TGF-β1,MMP-1,TIMP-1 dan 
ekspresi  kolagen tipe I dibandingkan dengan yang tidak diberi ekstrak delima. 
Metode penelitian : 

Tigapuluh enam (36)ekor tikus putih (Rattus norvegicus), umur sekitar 2,5 bulan 
dan memiliki kisaran berat badan 150-200 gram dibagi menjadi tiga kelompok 
perlakuan. Kelompok pertama (P1) adalah kelompok dengan lukabakar yang diterapi 
dengan larutan carboxy methyl cellulose (CMC) 0,3% sebanyak 2 ml per oral. Kelompok 
kedua(P2) adalah kelompok dengan luka bakar yang diberi terapi carboxy methyl 
cellulose (CMC) 0,3% 2ml dan ellagic acid (EA) 60 mg/kgbb/po/hari. Kelompok kedua 
(P3) adalah kelompok tikus dengan luka bakar yang diterapi dengan larutan carboxy 
methyl cellulose (CMC) 0,3% 2ml dan ekstrak buah delima terstandar 150 
mg/kgbb/po/hari. Setiap kelompok diterminasi pada hari ke-7 dan 14, Kemudian 
dilakukan pemeriksaan imunohistokimia untuk melihat ekspresi IL-6, TGF-β1, MMP-1, 
TIMP-1 dan kolagen tipe I. Data yang didapat diolah menggunakan computer. Dilakukan 
analisa dengan Uji Analisis of Varians (ANOVA) dan Uji Komparasi Ganda.Tingkat uji 
kemaknaan sebesar 0.05. 
Hasil : 

Ekspresi IL-6dan TGF-β pada P1 berbeda secara bermakna ( lebih besar )dari P2 
dan P3, sedangkan P2 dan P3 tidak berbeda bermakna.Ekspresi MMP1  pada kelompok 
P1 berbeda secara bermakna ( lebih besar ) disbanding pada kelompok P2 dan 
P3.Ekspresi TIMP-1 dan kolagen tipe 1 pada kelompok P1 tidak berbeda bermakna 
dengan kelompok P2 (p>0,05), namun berbeda bermakna dengan kelompok P3 (p<0,05) 
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Kesimpulan : 
Pemberian ekstrak buah delima 150 mg/kgbb/po/hari memiliki efek menghambat 

sintesa kolagen tipe 1 melalui penurunan ekspresi IL-6, TGF-β1. Dan ekspresi kolagen 
tipe I .secara bermakna (p<0,05) pada penderita luka bakar derajat 2. 
Kata kunci : sintesa kolagen tipe 1, luka bakar derajat 2 dalam, ekstrak 
delima.terstandart. 
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