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Latar Belakang : Luka bakar listrik dapat mengakibatkan kerusakan berat pada 

struktur kulit bahkan pada struktur yang lebih dalam. Banyak pasien mengalami 

cedera permanen dan sequele. Sebagai antioksidan N-acetylcysteine (NAC) 

memiliki efek preventif dan terapetik terhadap kerusakan jaringan 

(hepatotoksisitas, nefrotoksisitas, dan gagal organ multipel) pada manusia, 

sehingga pada penelitian ini efeknya untuk menyelamatkan zona stasis dan 

rhabdomiolisis ekstensif akan diteliti. 

Tujuan : untuk mempelajari efek NAC peroral pada indikator kerusakan jaringan 

pada luka bakar listrik. 

Metode : Penelitian eksperimental dilakukan pada 36 tikus strain Wistar albino 

dibagi menjadi Kelompok Kontrol (n=18) dan Kelompok Perlakuan, yaitu 

kelompok luka bakar listrik tanpa pemberian NAC peroral dan kelompok luka 

bakar listrik dengan pemberian NAC peroral. Luas jaringan nekrotik dievaluasi 

secara planar dengan alat ukur luka digital. Spesimen darah dianalisis kadar serum 

creatine kinase(CK)nya sebagai marker adanya rhabdomiolisis. Kedua data 

diambil pada jam pertama dan pada hari ke – 7 setelah penyetruman. 

Hasil : Terdapat penurunan kerusakan jaringan signifikan pada hari ke -7, dilihat 

dari luas area nekrotik dan kadar serum CK pada Kelompok Perlakuan 

dibandingkan Kelompok kontrol (p=0,007). 

 Kesimpulan : Pemberian terapi NAC peroral, secara bermakna mengurangi luas 

area nekrotik dan kerusakan jaringan yang terjadi pada luka bakar listrik. 

Diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk melihat efek jangka panjang dan 

lebih spesifik dari NAC. 
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