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RINGKASAN 

PERBANDINGAN EFEKTIFITAS TOPIKAL SERBUK CmTOSAN 


DENGAN TVHE PADA SEL PM", SEL FIBROBLAS DAN EPITELISASI 


Ll'KA FVLL-THICKNESS 


Suatu Penelitian Eksl)erimefltal MQrni laboratorik 


Pada Tikus Putib (Rattus ft()rvegicu~' sl1'4in Wisfor) .Jan1an 


Roziana 

Penyembuhan luka merupakan seranghian kompleks biologis yang 

melibatkan sejumlah besar set sitokin. taktor pertumbuhan. protease dan 

kumponcfl d.strd:iCluler )o-ng bcrpcnm dalam re~torasi intcgrasi jaringan )ang 

fU:mk. Proses pcnycmbuhan luka diperiksa dan digambarkan olen Schuff:: ~(b;lg:li 

SUill-U pruM:s )ang tumpan~ tindih mcllbalkafl 5 lahap yang komplch D:Jik 

biokirnia dan scfukr, mencakup p-rosC's : hetnosta..b. innamasi. migrasi. 

prolifemsi dan matura:.i. 

Pemberian ohat secara topikal ditujukan .agar penetra:-;i obat dikulit !ehih 

C.-::pal dan segera mencarai target Kegunaan dan khasiat pengnhataJl ..,eCdfil 

topikal didapat dart pcngaruh fisJk dan "'imiawi obat yang diaplikasikan diata.., 

ku!il yang sakiL 

Aplikasi klinis chito.Mn dan tuiu' pada penyembuhan luka khususnya luka 

fuilwlhickness lelah ban::ak dilakukan. namun d.;;mikian masih helum hanyak 

pcnditian yang membandingkan kcduanya. IJada penclitinn itt! yang di:mUlii 

ada/ah mJ:ngt:nui gamhar'Jn dan jumhth ~I PM~_ ,><1 fihroh!us ..:Ifill (eh..:! ¢pitd 

selama masa penycmbuhan luka /i./lwlhicekm;s,\ pacta tikus putih janlan (R(1tfJ)~ 

non:egicus ,urain Hi/star) jantan. 

Dengan pcnelitian ini karol ingin mcngetahui ada tidaknya perbcdaan 

jumlah sci PMN. jumlah sci fibrobla~ dan tehal cpitC'! rada Juka fi.Il-lInda-fL'."s 

tikut) putih (RilUli.~ n(jrvt!~/cu.~ Sfrain Hilslar) jantan :yang dibandingkan antarJ. 

pemberian serbuk chi/man dengan tulle" 
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JetUs penelitian yang dliaktllian adaJah penel1tlim ekspenmental murni 

laboratorik dengan menggunakM rancangM penelitiM The Post Test Only Design 

dan data penelittan dianallsis se\:ara statistik menggunakan Anova untuk mencari 

perbedaan vanabel antar hari pengamatan pada kelompok dan variabel j ang s.arna; 

dan i-test unttlli membandingkan hasil parameter kedua kelompok perlakuan: 

dengan derqiat kemai..naan kurang dari 0,05 (p<O,05), 

Penelitian dilakukan dengan memberikan perlakuan berupa luka full~ 

rhickness dengan Ilkllran 1 xl em terhadap 50 ekor tiku$ putih (Raltus norvegicus 

strain Wismr) jantan dengan kedaIaman hingga jaringan 5ubkutan. 50 ekor tikus 

ll1i dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 25 ekor untuk keiompok chllosan dan 25 

ekor lainnya untuk kelompok tulle di atas luka Pemberian serbuk chuo.wlt 

dibenkan sebanyak 10 mg atau kira~kira menutupt seluruh permukaan luka: 

se<1angkan ruile diberikan pada masing-masing ~uka sampai menutupl se1uruh 

pennukaan luka. 

Tiap han ke-3, ke-6, ke-Y, ke-12 dan hari ke-15. sebanyak 10 ekor tikus 

dikorbankan, yailu 5 ekor tikus untuk kelompok chuosan dan 5 ukus lainnya 

uotuk keiompok fuf/e, Luka dieks-isi sekitar 05 em dan repl luka a"wai dimana 

sebeJumnya diberikan terlebih dahulu pelliUlda pada tempal pertama dilukai 

dengan menggunakan spidoL Hasil eksisi jaringan kulit dibuat menjadi sedinan 

histologi metode parafin dengan pev.'amaan HE 

Sediaan dlamati menggunakan teknik fotografi dan fotomikroskopi MOlle 

Image Plus 2Jj Mi., dengan pembesaran obJektif 4x. lOx dan -lOx. ScI PM1'\: dan 

sci fibroblas dihitung secara manual, sedangkan lebal epitel diub.'1Jr menggunakan 

penggaris software MOIic Image Plus 2.0 MI" i.alihrasi ohjektlf 40x. dengan saman 

mJkrometcr (mikron), 

Dari data peneiitian rata-rata jumlah sel Pl\-f~t sel fibroblas dan teba! 

epitel, chilosan cenderung lebih a\Vw mensttmulas.i munculnya sel PMN, yang 

kemudian menurun seiring mendekati penyembuhatl; jumJah sel fibroblas muncul 

lebjh banyak semenJak dmi; dan epitelisasi yang lebih cepat dibandingkan 

kelompok wile, Data penelitian tersebut di anal isis dengan Anova 1 arall (berbeda 

blla p<OJl»), petbedaan bermakna dltemukan pada jumlah sel PMN, jumlah sel 

fibroblas dan tebal epitel di kelompok chilOsan disetlap han pengamaian; 

xu 
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sedangkan kelompok tulle, perbedaan bermakna hanya tampak pada "anabel tebal 

epitel disetHl.p han pengamatan. untuk melihat pasangan han pengamatan mana 

yang menunjukkan perbedaan dan tiap \'atiabel, maka dllan.iutkan deogan uji 

LSD. Dengan He!)( menuiijukkan adanya perbedaan berrnakna jumlah sci PMN, 

jumlah sel fibroblas dan teba! epi\el mara. J..elompok perlakuan chiJosan dengan 

tulle. 

Berdasarkan penelitian ill! dapat disimpulkan balma terdapat perbedaan 

berma.kna jumlah set PMN, jumlah seI fibroblas dan tebal epitelisasi antara 

kelompok chitnsan dan thlle, dimana ,hitosan cenderung menstimulasi Jumlah sel 

PMN. sel fibrobJas dan epitelisasi 5eJak dini sehmgga diharapkan luka 

menyembuh lebih cepat 

Perlu dilakukan peneliban pada Juka!ull-tJuckness pada hewan percobaan 

yang struktur kulit mendekati struktur kulit manusia, sepertl : babl, sehingga 

aplikasinya lebih baik; pembuatan sediaan topikal chilOsan dalam bentuk lain. 

seperU gel, lasa atau lainnya sehingga lebih mudah diserap dan tidak menganggu 

luka. 
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