
ABSTRAK 

           Calcium hydroxide sebagai material direct pulp capping masih menunjukkan kegagalan 
dengan adanya tunnel defect dan masih terjadi inflamasi. Penelitian ini menggunakan material 
yang mengandung anti-inflamasi. Buah delima (punica granatum linn) adalah salah satu 
tanaman yang mempunyai aktivitas anti-inflamasi. Penelitian  tentang ekstrak buah delima 
banyak dikembangkan karena terbukti mempunyai aktivitas anti-inflamasi, anti oksidan , anti 
fibrotic, anti kanker, anti mikroba dan lain lain.   

           Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aktivitas ekstrak buah delima pada gigi tikus 
putih yang mengalami perforasi mekanik. Pemeriksaan dilakukan terhadap ekspresi IL-6, IL-
10, TGFβ-1, MMP-1 dan kolagen tipe I yang merupakan parameter penyembuhan luka pada 
pulpa. 

           Empat puluh delapan tikus putih jantan (Rattus norvegicus), umur 2,5 bulan dan 
mempunyai berat  badan sekitar 190-230 gram dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan. 
Kelompok pertama (K) adalah kelompok tikus dengan gigi perforasi mekanik yang diberi 
larutan  carboxy methyl cellulose (CMC) 3 %. Tiga kelompok yang lain adalah kelompok tikus 
dengan gigi perforasi mekanik  yang masing masing diberi calcium hydroxide (P Ca(OH)2) , 
ekstrak buah delima terstandar (PPGL) dan ellagic acid (PEA) dalam CMC 3 %. Pemberian 
perlakuan diberikan langsung setelah jejas mekanik dan pemeriksaan dengan teknik 
imunohistokimia dilakukan setelah 7 dan 14 hari  perlakuan.  

           Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak buah delima terstandar pada 
kelompok PPGL menurunkan ekspresi IL-6 secara signifikan  dibandingkan dengan kelompok K 
dan (P Ca(OH)2) (p < 0,05),  namun tidak berbeda dengan kelompok PEA (p > 0,05). Ekspresi IL-
10 dan TGFβ-1 juga mengalami peningkatan yang signifikan pada kelompok PPGL bila 
dibandingkan dengan kelompok perlakuan lain yaitu K dan P Ca(OH)2 (p < 0,05). Pada kelompok 
PEA, peningkatan TGFβ-1 tidak sekuat pada PPGL, dan menunjukkan perbedaan yang signifikan 
(p < 0,05). Ekspresi MMP-1 menunjukkan penurunan yang signifikan pada kelompok PPGL 
dibandingkan dengan kelompok K dan P Ca(OH)2,  (p < 0,05). Ekspresi MMP-1 pada kelompok 
PEA lebih tinggi secara signifikan dibandingkan PPGL (p < 0,05). Ekspresi kolagen tipe I 
mengalami peningkatan yang signifikan juga pada PPGL dibandingkan K dan PCa(OH)2 (p < 0,05), 
sedangkan pada  PEA  lebih tinggi secara signifikan dibandingkan kelompok PPGL  (p < 0,05). 
Pada 14 hari setelah perlakuan pada kelompok PPGL dibandingkan dengan kelompok PEA 
menunjukkan perbedaan ekspresi IL-6 , IL-10 dan MMP-1 yang tidak signifikan (p > 0,05). 
Ekspresi TGFβ-1 pada kelompok PPGL lebih tinggi secara signifikan bila dibandingkan dengan 
kelompok PEA, tetapi ekspresi kolagen tipe I pada kelompok PEA lebih tinggi secara signifikan 
dibandingkan kelompok PPGL .  

           Simpulan pada penelitian ini adalah pemberian ekstrak buah delima dapat meregulasi 
inflamasi dengan cara menurunkan ekspresi IL-6 dan meningkatkan IL-10 dan TGFβ-1, 
menurunkan MMP-1 serta meningkatkan kolagen tipe I pada gigi tikus putih yang mengalami 
perforasi mekanik. Pada masa datang dipertimbangkan penggunaan ekstrak buah delima untuk 
inflamasi yang disebabkan trauma mekanis non infeksi baik lokal maupun sistemik. Ekstrak 
buah delima mempunyai kemampuan menghambat aktivitas NF-kB melalui structure-activity 
relationship untuk meregulasi inflamasi. 
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