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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secretory Leukocyte Protease Inhibitor (SLPI) suatu protein yang 

ditemukan pada berbagai tempat di dalam tubuh manusia diantaranya di dalam 

membran amnion. SLPI mempunyai beberapa fungsi di antaranya, menghambat 

protease, kontrol aktivitas leukosit, meregulasi TGF-β, anti inflamasi, anti bakteri, 

anti retroveral (human immunodeficiency virus). SLPI juga berfungsi untuk 

mengontrol sintesis enzim intraseluler, menekan produksi Matrix 

metalloproteinase (MMP), dan mencegah pembentukan jaringan parut (Zhang et 

al., 2002, p. 575).  

Secretory Leukocyte Protease Inhibitor adalah protein rantai tunggal 

dengan berat molekul 11,7 kDA yang terdiri dari 107 asam amino, tidak 

mengalami glikosilasi, stabil dalam kondisi asam, dan terdiri dari dua domain 

homolog kaya sistein pada daerah domain C-terminal yang berperan dalam 

inhibisi elastase (Angelov et al., 2004, p. 288). SLPI berperan pada percepatan 

penyembuhan luka (Zhang et al., 2002, p. 575; Angelov et al., 2004, p. 288). 

SLPI ditemukan dalam air liur memiliki aktivitas anti retroveral pada konsentrasi 

fisiologis (0,1 - 10 µg / ml) (Doumas et al., 2005, p. 1272). 

Penelitian sebelumnya telah berhasil mengisolasi SLPI manusia yang 

berasal dari membran amnion sebagai SLPI rekombinan full-length (rSLPI) dalam 

vektor E.coliBL21 star (Munadziroh 2008, p. 68). SLPI rekombinan telah diuji 

sebagai pengobatan untuk kondisi inflamasi paru, iskemia atau cedera reperfusi 
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dalam transplantasi jantung, dan TBC (Gibbons et al., 2008, p. 1; Schneeberger et 

al., 2008, p. 773; Gomez et al., 2009, p. 247).  

Tindakan yang dapat menimbulkan luka termasuk tindakan pembedahan 

banyak ditemukan di bidang Kedokteran Gigi, misalnya bedah prostetik, bedah 

periodontal, pencabutan gigi, odontektomi, dan perawatan di bidang endodonsia. 

Tindakan pembedahan pada dasarnya selalu melibatkan proses insisi dalam 

prosedurnya. Pembuatan insisi ini akan menyebabkan kerusakan jaringan tubuh 

dan akan sembuh kembali melalui proses penyembuhan luka (Gabriel et al., 2006, 

p. 5).  

Penyembuhan luka yang normal merupakan suatu proses yang komplek 

dan dinamis, tetapi mempunyai suatu pola yang dapat diprediksi. Proses 

penyembuhan luka dapat dibagi menjadi tiga fase pokok yaitu fase hemostasis dan 

inflamasi, fase proliferasi, fase maturasi dan remodeling. Fase ini terjadi saling 

bertindihan (overlapping), dan berlangsung sejak terjadinya luka, sampai 

tercapainya resolusi luka (Cohen et al., 1999, p. 263; Wiksman et al., 2007,          

p. 768). Tanda dimulainya tahap proliferasi pada proses penyembuhan ditandai 

dengan peningkatan adanya sel fibroblas (Robbins et al., 2006, p. 46-47). 

Fibroblas merupakan elemen utama pada proses perbaikan untuk 

pembentukan protein struktural yang berperan dalam pembentukan jaringan. 

Fibroblas muncul pertama kali secara bermakna pada hari ke 3 sampai hari ke 7 

(Ike 2007, p. 60). Pada penelitian ini, peneliti menentukan dilihat pada hari ke 4, 

diharapkan jumlah sel fibroblas mulai meningkat setelah muncul pertama kali. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang aplikasi SLPI  rekombinan yang berasal dari membran amnion 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI APLIKASI SECRETORY LEUCOCYTE... CORNELIA JOHANA CORPUTTY



3 
 

 
 

pada luka dalam hal ini luka sayat  Rattus Norvegicus terhadap peningkatan 

jumlah fibroblas pada hari ke-4. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

masalah, apakah aplikasi cairan SLPI rekombinan membran amnion pada luka 

sayat  Rattus norvegicus dapat meningkatkan jumlah fibroblas pada hari ke-4? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian untuk mengetahui aplikasi cairan SLPI rekombinan 

membran amnion pada luka sayat Rattus norvegicus dalam meningkatkan jumlah 

fibroblas pada hari ke-4. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat  memberikan informasi bahwa 

cairan SLPI rekombinan membran amnion yang diaplikasikan pada luka sayat 

Rattus norvegicus dapat meningkatkan jumlah fibroblas yang nantinya dapat 

digunakan sebagai kandidat biomaterial pada penyembuhan luka. 
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