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RINGKASAN 

 

Ekspresi TNF-α dan Peningkatan Jumlah Pembuluh Darah pada Luka Insisi 

Tikus Rattus norvegicus yang Diinfeksi Pseudomonas aeruginosa Terhadap 

Pengaruh Pemberian Ekstrak Aloe vera Secara Topikal  

 

Rizka Ayu Wahyuni 

 

Luka merupakan suatu gambaran sebuah gangguan keadaan pada lapisan 

epitel kulit atau mukosa yang diakibatkan oleh kerusakan fisik dan panas. Luka 

menyebabkan terbukanya port de entry antara lingkungan luar tubuh dan organ 

dalam tubuh. Kulit yang rusak akan mengalami penurunan fungsi sebagai 

perlindungan barier sehingga mikroorganisme mudah masuk melalui luka. 

Mikroorganisme yang masuk menjadi merupakan salah satu penyebab luka 

infeksi. Infeksi pada luka umumnya disebabkan oleh berbagai mikroorganisme 

salah satunya adalah bakteri gram negatif seperti Pseudomonas aeruginosa. 

Pengobatan penyembuhan luka yang terinfeksi umumnya menggunakan 

antibiotik, penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan menyebabkan kerusakan 

sistemik. Penggunaan berlebih dan penyalahgunaan antibiotik mampu membuat 

mikroorganisme resistensi terhadap antibiotik. sehingga diperlukan tanaman obat 

yang efektif untuk aktivitas mikroba.  

Salah satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 

menggunakan bahan alam seperti Aloe vera. Berbagai bagian tanaman A. vera 

mempunyai manfaat untuk berbagai kasus kesehatan, salah satunya bermanfaat 

untuk penyembuhan luka. Aloe vera (A. vera) adalah tanaman herbal yang 

mempunyai beberapa komponen zat yang berkhasiat obat. Beberapa penelitian 

menunjukkan adanya aktivitas penyembuhan luka yang diberi ekstrak A. vera. 

Penelitiian ini menggunakan ekstrak A. vera dibuat dengan teknik maserasi 

menggunakan etanol. Sebanyak 36 tikus dibagi menjadi 3 kelompok yaitu 

kelompok luka tanpa diinfeksi bakteri dan tanpa pemberian A. vera, kelompok 

luka yang diinfeksi bakteri tanpa pemberian A. vera dan kelompok luka yang 
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diinfeksi bakteri dan pemberian A. vera. Ekstrak A.vera diberikan setiap hari dan 

dilakukan pengamatan pada hari ke-3 dan ke-7. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian A. vera secara topikal 

mampu meningkatkan jumlah sel makrofag yang mengekspresi TNF-α pada hari 

ke-3 (fase inflamasi) dan menurun pada hari ke-7 (fase proliferasi) sama dengan 

kelompok luka yang diinfeksi tanpa pemberian A. vera, walaupun dengan kadar 

yang lebih rendah, dalam hal ini peningkatan ekspresi TNF-α pada proses 

penyembuhan luka berperan penting untuk fase inflamasi. Sedangkan penurunan 

ekspresi TNF-α setelah pemberian ekstrak A. vera secara topikal dapat membantu 

mengurangi proses inflamasi pada luka yang terinfeksi bakteri P. aeruginosa. 

Jumlah pembuluh darah pada kelompok luka yang diinfeksi bakteri dan 

pemberian A. vera secara topikal mengalami penurunan pada hari ke-3 sampai 

dengan hari  ke-7, hal tersebut menunjukkan pemberian A. vera secara topikal 

tidak mampu meningkatkan proses angiogenesis, tetapi secara makroskopik 

terlihat bahwa luka telah mengering dan secara mikroskopik menunjukkan bahwa 

telah terjadi penutupan luka akibat pemberian A. vera secara topikal. Hal ini 

menunjukkan bahwa A. vera mempunyai kemampuan penyembuhan luka tetapi 

tidak diikuti dengan peningkatan angiogenesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EKSPRESI TNF-α DAN . . . . RIZKA AYU WAHYUNI



xi 

 

SUMMARY 

TNF-α expression and increased number of blood vessels in the wound 

incision of rat Rattus norvegicus infected Pseudomonas aeruginosa against the 

effect of administering the Aloe vera extract topically 

Rizka Ayu Wahyuni 

 

Wounds are an overview of the condition of the skin or mucous epithelium 

layer caused by physical and thermal damage. The wound causes the opening of 

the port de entry between the outside of the body and organs inside the body. 

Damaged skin will experience decreased function as barrier protection so that 

microorganisms easily enter through the wound. The incoming microorganisms 

are one of the causes of infected wounds. 

Infections of the wound are generally caused by various microorganisms, 

one of which is a gram-negative bacteria such as Pseudomonas aeruginosa. 

Treatment of infected wound healing generally uses antibiotics, improper use of 

antibiotics will cause systemic damage. Excessive use and antibiotic abuse are 

capable of making an organism resistant to antibiotics. So it is necessary for 

medicinal plants that are effective for microbial activity. 

One alternative to overcome this is to use natural materials such as Aloe 

Vera. Various parts of A. vera plant have benefits for various health cases, one of 

which is beneficial for wound healing. Aloe vera (A. vera) is a herbal plant that 

has several components of medicinal substances. Some studies indicate the 

presence of wound healing activities that are given A. vera extract. 

The water content of A. vera gel is beneficial for wound healing as it can 

decrease the TNF-α proinflammatory cytokines and keep the wound moist. The 

Sterol found in A. vera gel has an anti-inflammatory effect that can reduce pain 

and accelerate the wound healing process, while the content of β-sitosterol can 

stimulate angiogenesis and neovascularity so that it can increase the formation of 

blood vessels in the wound healing process. 

Based on the research results on the number of cells expressing TNF-α, 

groups of wounds infected with the bacteria P. aeruginosa and the granting of A. 

vera were topically able to increase the expression of TNF-α on day 3 
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(inflammatory phase) and decreased on the 7th day (phase proliferation) In this 

case the increased expression of TNF-α in the wound healing process is important 

for tissue repair. While the number of blood vessels in the wound group of 

bacteria and the granting of A. vera is topically decreased, it indicates the granting 

of A. vera is topically incapable of improving the process of angiogenesis, but 

Macroscopic look that the wound has dried up and indicates that there has been A 

wound healing due to topical A. vera Administration. This suggests that A. 

vera has wound-healing capabilities but is not followed by an increase in 

angiogenesis. 
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