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Latar Belakang: Luka dalam dan lebar dengan perawatan luka yang buruk akan 

memperparah kondisi pasien, menyebabkan sepsis dan, akhirnya sampai kematian. 
Sel induk yang tampak menjanjikan, menjadi perlu untuk dieksplorasi. Sel induk 
mesenchymal berperan dalam penyembuhan luka yaitu untuk meregenerasi kulit dan 
jaringan lunak pendukungnya. Pada luka yang memiliki dasar lebar dan dalam, belum 
diketahui kemampuan sel punca dalam hal migrasi pada luka primer dan proses 
penyembuhan luka di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 
perbedaan pola vascular endothelial growth factor (VEGF) dan jumlah pembuluh 
darah baru di kulit antara dua lesi dalam (full thickness) dengan penerapan sel induk 

mesenchymal pada salah satu lesi. 
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimental dengan 
rancangan kelompok kontrol acak. Kami melakukan eksisi untuk membuat lesi luka 
primer dan sekunder pada 46 kelinci albino Selandia Baru (Oryctolagus cuniculus). 

Spesimen diambil pada hari ke 5, 14, dan 21 dengan biopsi dari kulit di tengah luka 
primer dan sekunder (titik O), dan pada kulit dengan jarak 2,5 cm dari tepi luar luka 
sekunder (titik X). Pada masing-masing spesimen dianggap semiquantitative sesuai 
dengan metode Remmele yang dimodifikasi dan diamati pada 5 (lima) bidang pandang 
yang berbeda (LP) pada perbesaran 400x. Faktor pertumbuhan endotel vaskular 
(VEGF) diukur dengan pemeriksaan imunohistokimia. Untuk pengukuran jumlah 
kapiler baru, pemeriksaan histologis preparat menggunakan pewarnaan 
haematoxylin-eosin (HE). Uji statistik parametrik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah ANOVA (Analysis of Variant) untuk membandingkan jumlah sel yang 
mengekspresikan VEGF dan jumlah pembuluh darah baru yang terbentuk pada 
masing-masing kelompok 
Hasil: Tingkat VEGF pada hari ke 5 diperoleh rerata kelompok eksperimen "O" dan 

"X" 2,27 kali lebih besar dan 2,66 kali lebih besar dari kelompok kontrol (p <0,05). 
Tingkat VEGF rata-rata pada kelompok eksperimen "O" dan "X" adalah 2,68 kali lebih 
besar dan 3,12 kali lebih besar (p <0,05) dibandingkan kelompok kontrol pada hari ke 
14. Pada hari ke 21, tingkat eksperimen VEGF "O" dan "X" rata-rata 2,34 kali lebih 
besar dan 2,97 kali lebih besar dari kelompok kontrol (p <0,05). Sementara itu, pada 
pengamatan pembentukan pembuluh darah baru pada hari ke 5, 14, dan 21, rata-rata 
kelompok eksperimen "O" dan "X" berturut-turut adalah 1,87 kali, 1,95 kali, 2,09 kali, 
3,74 kali, dan 1,94 kali. dan 1,99 lebih besar dari kelompok kontrol dengan p <0,05 
 

Kesimpulan: Infiltrasi sel induk mesenkimal pada luka primer dapat meningkatkan 
kadar VEGF dan pembentukan pembuluh darah baru, sehingga mempercepat 
penyembuhan luka dan mengurangi durasi perawatan luka. Oleh karena itu, sel induk 
mesenchymal memiliki peran penting dalam penyembuhan luka 
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