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ABSTRAK 

 
Luka merupakan kerusakan fisik yang mengenai jaringan sehingga 

mengakibatkan ketidakseimbangan fungsi dan anatomi kulit normal. Adanya infeksi 

pada luka dapat memperlambat penyembuhan dan dapat memicu produksi TNF-α 

dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan reaksi sistemik. +dalethyne merupakan 

senyawa alami yang mengandung beberapa senyawa yang diketahui merupakan anti 

mikroba yang efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa efek 

+dalethyne pada penyembuhan luka punggung tikus putih galur Wistar yang diinfeksi 

bakteri Streptococcus pyogenes. penelitian ini dilakukan secara eksperimental murni 

laboratorium dengan rancangan penelitian Post Test only Control Group Design. 36 

ekor tikus putih (Rattus norvegicus) strain Whistar jantan berumur 3 bulan dengan  

berat 200-250 gram dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok kontrol, tikus luka 

dengan infeksi dan tikus luka dengan infeksi yang diberikan +dalethyne. Masing-

masing kelompok tersebut dibagi lagi menjadi kelompok yang didekapitasi pada hari 

ke-4 dan hari ke-6. Jaringan kulit diambil dan dibuat sediaan histologis dengan 

pengecatan Hematoksilin Eosin untuk pengamatan epitelisasi dan imunohistokimia 

untuk pemeriksaan ekspresi TNF-α. Data hasil pemeriksaan epitelisasi dan TNF-α 

dianalisis dengan menghitung ukuran pemusatan dan pencaran. Nilai rerata 

epitelisasi kelompok yang diberikan +dalethyne lebih tinggi dan ekspresi TNF-α 

lebih rendah dibanding kelompok luka infeksi yang tidak diberikan +dalethyne baik 

pada hari ke-4 dan ke 6. Pemberian +dalethyne mampu meningkatkan epitelisasi dan 

menurunkan ekspresi TNF-α pada penyembuhan luka punggung tikus putih galur 

wistar yang diinfeksi Streptococcus pyogenes 
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