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KARYA AKHIR PERAN MMP-1,TIMP-1… TAUFIQ HIDAYAT 

ABSTRAK 

 

Latar belakang : Hipertensi arteri pulmonal didefinisikan sebagai rerata tekanan arteri 

pulmonal (pPA) saat istirahat melebihi 25 mmHg yang dapat menyebabkan fibrosis 

miokardium. Proses tersebut melibatkan kolagenase yakni matriks metalloproteinase 

(MMPs) dan tissue inhibitor of metalloproteinase (TIMPs) yang mempengaruhi 

keseimbangan sintesis dan degradasi kolagen tipe I. Penimbunan kolagen tipe I di otot 

jantung ventrikel kanan dapat mengakibatkan fibrosis ventikel kanan. Ekstrak buah delima 

memiliki kandungan bahan aktif asam ellagik yang memiliki efek anti inflamasi, anti 

proliferasi, antioksidan, dan penghambat ACE yang bermanfaat pada fibrosis jaringan tanpa 

efek samping. Namun sampai saat ini belum ada penelitian mekanisme efek buah delima 

terhadap proses fibrosis miokardium ventrikel kanan akibat timbulnya HAP yang disebabkan 

oleh PJB dengan pirau kiri ke kanan.  

Tujuan : melihat efektifitas ekstrak buah delima terhadap proses fibrosis akibat HAP 

khususnya pada miokardium ventrikel kanan dengan melihat jumlah sel yang mengekspresi 

MMP-1, TIMP-1, rasio MMP-1/TIMP-1 dan kolagen 1 pada otot jantung ventrikel  kanan  

tikus model hipertensi arteri pulmonalis 

Metode : penelitian eksperimental laboratorik yang dilakukan pada hewan coba tikus putih 

(Rattus norvegicus) strain Sprague Dawley berkelamin jantan berumur 3 bulan dengan berat 

badan 300-500 gram di laboratorium Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 

Tikus model dikelompokkan sebagai kelompok kontrol dan eksperimen yang mendapatkan 

CMC selama 2 minggu dan 4 minggu. Monokrotalin diinjeksikan kepada tikus untuk 

menginduksi terjadinya hipertensi arteri pulmonal. Bahan penelitian ini menggunakan ekstrak 

buah delima (Punica granatum L) dengan 40% ellagic acid yang diproduksi oleh Xi’an Biof 

Bio-Technology Co., Ltd. (Room 1-1111, High-tech Venture Park, No. 69 Jinye Road, Gaoxin 

Distric of Xi’an, People Republic of China). Sebagai pembanding pada penelitian ini 

menggunakan larutan sodium carboxy methyl cellulose (CMC) 0,3%. 

Hasil : Rerata tekanan sistolik dan diastolik arteri pulmonalis pada kelompok tikus model 

yang diberi EBD lebih rendah dibandingkan kontrol dan berbeda bermakna pada pengamatan 

setelah 2 minggu maupun 4 minggu (p=0,002). Ekspresi MMP-1 otot jantung ventrikel kanan 

pada kelompok kontrol lebih sedikit dibandingkan EBD setelah 2 minggu maupun 4 minggu 
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(p<0,001 dan p<0,001). Jumlah sel yang mengekpresikan TIMP-1 lebih banyak pada 

kelompok kontrol dibandingkan EBD pada pengamatan 2 minggu maupun 4 minggu 

(p<0,001). Rasio jumlah sel yang mengekspresikan MMP-1/TIMP-1 lebih tinggi pada 

kelompok EBD dibanding kontrol dan berbeda bermakna pada pengamatan setelah 2 minggu 

maupun 4 minggu (p<0,001). Jumlah sel yang mengekspresikan kolagen tipe I pada 

kelompok EBD lebih rendah dibandingkan kontrol pada pengamatan setelah 4 minggu 

(p<0,001). 

Kesimpulan : EBD dapat menghambat proses awal fibrogenesis sekaligus meningkatkan 

resolusi fibrosis meningkatkan kadar MMP-1, menurunkan kadar TIMP-1, meningkatkan 

rasio MMP-1/TIMP-1, dan menurunkan kolagen tipe I. 
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