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ABSTRAK  

Tukak Diabetes  merupakan  komplikasi  menahun  Diabetes  Melitus  (DM)  dan 
penyebab  terbanyak pasien dirawat di Rumah Sakit. Perawatan tukak diabetes 
memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Komplikasi lain pada pasien 
ini  berupa  gangguan  aktifitas   sehari-hari  dan  akhirnya  menderita  cacat. 
Patogenesis terjadinya tukak DM akibat iskemia, neuropati dan infeksi yang tidak 
sembuh.  Iskemia  disebabkan  buruknya  aliran  darah  ke  perifer  dan  ke  kulit, 
menyebabkan penurunan asupan O2  dan nutrisi untuk metabolisme serta proses 
perbaikan jaringan. Neuropati menyebabkan penurunan kemampuan mendeteksi 
sensasi atau vibrasi rasa, sehingga luka pada kaki akibat trauma tidak dirasakan. 
Luka yang disebabkan iskemia dan neuropati akan menimbulkan infeksi, hal ini 
juga   diakibatkan   kurangnya   kemampuan   leukosit   menahan   invasi   bakteri 
sehingga menimbulkan ulserasi dan destruksi pada jaringan. Penyembuhan tukak 
diabetes melibatkan beberapa faktor pertumbuhan yang merangsang 
pembentukan jaringan granulasi, epitel, neovaskular  dan respon imun. Faktor 
pertumbuhan  itu  berupa  :  PDGF  (Platelet  Derived  Growth  Factor),  TGF- 
(Transforming   Growth   Factor   Betha),   AF   (Angioneogenik   Factor),   EGF 
(Epidermis Growth Factor), Somatomedin atau IGF (Insulin-like Growth Factor) 
dan Fibronectin. Faktor tersebut bekerja merangsang proliferasi sel, sehingga sel 
jaringan pengganti  tumbuh dan berkembang tanpa tergantung faktor tumbuh. 
Untuk perawatan tukak diabetes dalam waktu yang cepat dan biaya yang kecil, 
diperlukan  perban  yang  menyembuhkan   sekaligus  menutup  jaringan  tukak. 
Beberapa  penelitian  menyebutkan  bahwa  amnion   (selaput  ketuban)  mampu 
merangsang  terjadinya  jaringan  granulasi,  epitelisasi,   neovaskularisasi  dan 
respon imun untuk penyembuhan luka bakar, luka pasca operasi dan tukak lepra. 
Penelitian ini bertujuan melihat efek pemakaian amnion sebagai perban biologis 
pada 7 pasien tukak diabetes. Setelah debridemant, tukak dibagi dalam 2 daerah 
sebagai : Kelompok I  (perlakuan) dan Kelompok II (kontrol positif). Kemudian 
dilakukan  insisi  untuk  pemeriksaan  histopatologi  setelah  tukak  sembuh  atau 
menutup.  Pemeriksaan  histopatologi  berupa   penghitungan  jumlah  jaringan 
granulasi,  sel  epitel,  neovaskular,  jaringan  nekrotik,  sel  MN  dan  sel  PMN. 
Lamanya   penyembuhan   pada   masing-masing   pasien   dihitung   berdasarkan 
kelompok yang sembuh lebih dahulu. Uji T-Test menunjukkan perbedaan yang 
signifikan antara Kelompok I dan Kelompok II, dengan hasil : jaringan granulasi 
(p=0,015),  sel  epitel   (p=0,126),  neovaskular  (p=0,000),  jaringan  nekrotik 
(p=0,055), sel MN (p=0,611) dan sel  PMN (p=0,271). Tukak pada Kelompok I 
lebih  cepat  sembuh  dan  menutup  dibandingkan   tukak  pada  Kelompok  II. 
Perbedaan penyembuhan itu juga signifikan antara kedua  kelompok penelitian 
(p=0,000). Uji Korelasi Pearson menunjukkan hubungan yang bermakna antara 
gambaran histopatologi jaringan tukak dengan Kelompok I (perlakuan), yaitu : 
jaringan  granulasi  (p=0,05),  neovaskular  (p=0,01)  dan  waktu  penyembuhan 
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(p=0,01). Jadi, dapat disimpulkan bahwa amnion (ALS-Radiasi) dapat 
meningkatkan  jumlah  sel  jaringan  pengganti  dan  mempercepat  penyembuhan 
tukak diabetes secara signifikan.  

Kata kunci : tukak diabetes, amnion (ALS-radiasi), histopatologi  

PENDAHULUAN  

Tukak  Diabetes  merupakan  suatu  komplikasi  menahun  pada  Diabetes 
Melitus  (DM)  berupa  gangguan  neurologi  dan  vaskular  (International  1999; 
Sarwono 1996). Tahun  1996, sekitar 15% pasien DM di dunia menderita tukak 
diabetes  dan  diperkirakan  akan   meningkat  2  kali  lipat  pada  tahun  2025 
mendatang.  40%-70%  dari  jumlah  tersebut  diamputasi,  karena  jaringan  tukak 
telah mengalami ganggren (Armstrong et al. 1998). 

Sub Bagian Endokrin UPF Penyakit Dalam Rumah Sakit (RS) Hasan Sadikin 
menyebutkan  50%-80%  indikasi  rawat  pasien  DM  adalah  karena  tukak  dan 
biasanya terjadi setelah 5-15 tahun menderita DM. Di RS Dr. M. Djamil Padang 
tahun 1990-1994 terdapat 106 kasus tukak DM, diantaranya 62,3% adalah wanita 
dan 50,9% pasien berumur lebih dari 50 tahun  (Endokrinologi UNDIP 2002; 
Dona 1996). 

Tukak DM merupakan penyebab utama pasien dirawat dan waktu perawatan 
yang  lama,   yaitu  20%  lebih  lama  dari  komplikasi  DM  lainnya.  Lamanya 
perawatan dan biaya pengobatan yang mahal merupakan salah satu masalah yang 
harus  dihadapi  pasien.  Tahun  1998,  beberapa  pusat  penelitian  di  Indonesia 
melaporkan biaya perawatan setiap pasien dengan tukak DM di kelas III sebesar 
Rp105.154,-/hari dengan lama perawatan 30 hari  (Sarwono 1998; Levin et al. 
1993). 

Umumnya tukak DM terjadi akibat iskemia, neuropati dan infeksi yang tidak 
sembuh.  Iskemia  disebabkan  buruknya  aliran  darah  ke  perifer  dan  ke  kulit, 
menyebabkan penurunan  asupan O2  dan nutrisi untuk metabolisme serta proses 
perbaikan jaringan. Neuropati  menyebabkan penurunan kemampuan mendeteksi 
sensasi atau vibrasi rasa, sehingga luka pada kaki akibat trauma tidak dirasakan. 
Luka yang disebabkan iskemia dan neuropati akan menimbulkan infeksi, hal ini 
juga   diakibatkan   kurangnya   kemampuan   leukosit   menahan   invasi   bakteri 
(Stadelmann et al. 1998; Siti et al. 2002). 

Penyembuhan tukak diabetes melibatkan beberapa faktor pertumbuhan yang 
merangsang  pembentukan  jaringan  granulasi,  epitel,  neovaskular  dan  respon 
imun. Faktor pertumbuhan itu berupa : PDGF (Platelet Derived Growth Factor), 
TGF-

 

(Transforming Growth Factor  Betha), AF (Angioneogenik Factor), EGF 
(Epidermis Growth Factor), Somatomedin atau IGF (Insulin-like Growth Factor) 
dan Fibronectin. Faktor tersebut bekerja merangsang proliferasi sel, sehingga sel 
jaringan  pengganti  tumbuh  dan  berkembang  tanpa  tergantung  faktor  tumbuh 
(Underwood 1999; Robbins 1995). 

Selama ini tukak DM hanya dibersihkan dan ditutup dengan perban sintesis 
yang   steril   atau   perban   sintesis   berbasis   antibiotik   (Sofratulle),   sehingga 
membutuhkan waktu  perawatan dan penyembuhan yang lama serta biaya yang 
mahal. Untuk itu diperlukan suatu  perban biologis yang dapat menyembuhkan 
sekaligus melindungi jaringan tukak diabetes. 
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Di RS Dr. M. Djamil terdapat  perban biologis yang dapat mempercepat 

penyembuhan luka. Perban biologis itu adalah Amnion Lyophilisasi Steril Radiasi 
(ALS-Radiasi), yang dikonservasi dengan pengeringan beku tanpa melewati fase 
cair,  tanpa  merusak  fisik  dan  biokimia  amnion  (Nazly,  1992).  ALS-Radiasi 
berasal  dari  selaput  ketuban  wanita  setelah  melahirkan.  Selaput  ketuban  ini 
tersedia  banyak,  namun  selalu  dibuang,  dihanyutkan  atau   dikubur  karena 
mengikuti tradisi budaya masyarakat. Sekarang ini selaput itu dikonservasi  dan 
dipergunakan dalam bentuk ALS-Radiasi untuk mengobati dan menyembuhkan 
luka, seperti luka bakar, luka post operasi, tukak lepra dan pterigium pada mata 
(Menkher & Helfial 2000; Kamardi et al. 1993). 

Beberapa penelitian yang membandingkan pemakaian ALS-Radiasi dengan 
bahan sintesis (perban steril, sofratulle) menyebutkan bahwa Amnion merangsang 
proses granulasi, neovaskularisasi dan epitelisasi 2 kali lebih cepat dan lebih baik, 
mengurangi rasa nyeri, menahan evaporasi, menekan populasi kuman dan melekat 
rata pada permukaan sehingga akan mempercepat waktu penyembuhan. Manfaat 
lain yang dirasakan pasien adalah elastis, ringan,  tipis, transparan, tidak perlu 
dilepas   dan   tidak   menghalangi   pergerakan.   Dari   segi   ekonomi,   Amnion 
mengurangi biaya hari perawatan dan harga jual yang relatif lebih murah (Barry 
1991; Menkher et al. 2000; Yulfirstayuda 2001). 

Berdasarkan pada teori dan penelitian terhadap luka yang memakai Amnion 
(ALS-Radiasi)  dan  belum  adanya  kemajuan  penelitian  terhadap  penyembuhan 
tukak  diabetes  dengan  perban  sintesis,  maka  dirasakan  perlu  untuk  meneliti 
apakah  Amnion  (ALS-Radiasi)  dapat  dipakai  sebagai  perban  biologis  untuk 
mempercepat perbaikan jaringan pada tukak diabetes. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 
1. Efek  pemakaian  Amnion  (ALS-Radiasi)  terhadap  gambaran  histopatologi 

penyembuhan jaringan tukak diabetes. 
2. Efek pemakaian Amnion (ALS-Radiasi) dalam mempercepat waktu 

penyembuhan jaringan (lama sembuh) pada tukak diabetes. 
3. Membandingkan lama kesembuhan dan gambaran histopatologi 

penyembuhan jaringan tukak diabetes yang memakai Amnion (ALS-Radiasi) 
dengan memakai sofratulle (perban sintesis berbasis antibiotik). 

4. Mengetahui hubungan korelasi antara gambaran histopatologi penyembuhan 
jaringan tukak diabetes dengan pemakaian Amnion (ALS-Radiasi). 
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  membantu  pemanfaatan  bahan  buangan 

manusia (selaput ketuban yang sering dibuang, dikubur atau dihanyutkan) menjadi 
bahan berguna, yaitu sebagai perban biologis untuk penyembuhan tukak diabetes. 
Hasil penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, seminar pengembangan 
Bank Jaringan Indonesia dan dipakai sebagai dasar  penelitian selanjutnya dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan dasar teoritis  dan  aplikatif 
dari bukti klinis dan histopatologis yang ditemui nantinya. 

Penelitian ini berguna untuk melatih mahasiswa berkomunikasi, berinteraksi 
dan menghargai pasien (inform consent) terhadap tindakan yang dilakukan dalam 
penelitian dan memberikan tuntutan tanggung jawab serta kemampuan membagi 
waktu  bagi  peneliti  dalam  bekerjasama  melaksanakan  kegiatan  penelitiannya. 
Penelitian ini juga dapat melatih keterampilan dan menambah ilmu pengetahuan 
mahasiswa, baik dalam ilmu bedah, penyakit  dalam dan laboratorium patologi 
anatomi. 
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Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam  upaya  penyembuhan  dan  perbaikan  jaringan  tukak  diabetes  seoptimal 
mungkin, juga untuk  mengetahui keefektifan pemakaian Amnion (ALS-Radiasi) 
sebagai perban biologis. Sehingga dapat membantu pasien dalam mempersingkat 
waktu perawatan tukak, penderitaan terhadap komplikasi penyakit dan 
meringankan biaya penyembuhan tukak diabetes yang dideritanya.  

METODE PENELITIAN  

Disain penelitian  yang  dipakai  adalah  penelitian  eksperimental  di  klinik, 
melibatkan pasien tukak diabetes yang dirawat inap sebagai sampel (Sudigdo et 
al.  2002). 

Pada penelitian ini masing-masing sampel mempunyai 2 kelompok, dengan 
nama kelompok I dan kelompok II. 

 

Kelompok I  : atau  kelompok  perlakuan  adalah  ½  bagian  tukak  yang 
ditutup memakai Amnion (ALS-Radiasi) sebagai perban biologis. 

 

Kelompok II : atau kelompok kontrol adalah ½ bagian tukak yang ditutup 
memakai perban sintesis berbasis antibiotik (Sofratulle).  

Sampel (Satu Pasien) 
Debridemant  

Kelompok I : Kelompok II : 
Amnion (ALS-Radiasi) Perban sintesis (Sofratulle)  

Insisi Jaringan (A) Waktu Yang Sama Insisi Jaringan (B)  

Perbaikan Jaringan  

Populasi penelitian ini adalah semua pasien wanita dengan tukak diabetes 
derajat II yang dirawat inap. Sampel penelitian ini sebanyak 7 orang berdasarkan 
rumus (Fraenkle et al, 1993) : {(np 

 

1) 

 

(p 

 

1)}  p2 

Keterangan : n = Besar sampel, p = Banyaknya variabel perlakuan 
Sehingga dalam penelitian ini dibutuhkan sampel sebesar : 
{(6n 

 

1) 

 

(6 

 

1)}  62 

{(6n 

 

1) 

 

(5)}  36 
6n 

 

6  36 
6n  42 
n  7  

Variabel Bebas : 
Pakai ALS-Radiasi 

Variabel Perancu : 
Kriteria Inklusi 

Variabel Tergantung : 
Jaringan Granulasi 

Pakai

 

Sofratulle

 

&

 

Eksklusi

 

Epitelisasi

  

Neovaskularisasi

 

Jaringan

 

Nekrosis

 

Sel

 

Morfo Nuklear

 

Sel

 

Poli Morfo Nuklear

 

Waktu

 

Penyembuhan
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Kriteria Inklusi : 

a) Pasien wanita dengan tukak diabetes derajat II menurut Wagner 
(Klasifikasi Wagner pada lampiran No.1) yang dirawat inap. 

b) Berumur > 45 tahun dan punya riwayat keturunan DM. 
c) Bersedia mengikuti penelitian dan menandatangani Inform 

Consent. 
d) Termasuk pasien DM pengendalian baik (Kriteria pada lampiran 

No.2). 
e) Index massa tubuh 18,5-25 kg/m2. 

Kriteria Eksklusi : 
a) Perokok, peminum alkohol dan obat-obatan (jamu). 
b) Punya riwayat penyakit pembuluh darah atau penyakit kulit.  

Penelitian ini dilakukan di Bangsal Penyakit Dalam Perjan RS Dr. M. Djamil 
Padang  untuk  perlakuan. Pemeriksaan histopatologi dilakukan di laboratorium 
Patologi Anatomi  Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan tatalaksana 
sebagai berikut : 
1. Penyaringan sampel (pasien) 

Sampel dipilih secara manual memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pasien 
yang terpilih bersama keluarganya diberi penjelasan tentang manfaat dan 
resiko penelitian, pasien sebagai sampel tersebut menandatangani inform 
consent (surat keterangan kesediaan). 

2. Persiapan sampel 
Pasien dirawat sebagai pasien DM dengan tukak diabetes, terapi dan diet 
pasien  sesuai  dengan  protap  Bangsal  Penyakit  Dalam Perjan  RS  Dr.  M. 
Djamil. Untuk antibiotik  diberikan obat-obatan   berupa ; metronidazol dan 
cepotaxime secara intra vena. 

3. Penanganan pasien selama penelitian 
a. Tukak pasien dibersihkan dengan NaCl 0,9%. Pus maupun jaringan 

nekrotik dibuang dengan tindakan debridemant. 
b. Tukak ditutup sebagai Kelompok I (perlakuan) pada ½ daerah tukak 

dan ½ daerah tukak lainnya ditutup sebagai Kelompok II (kontrol). 
c. Pengulangan cara kerja a dan b setiap hari, maksimal selama 30 hari. 
d. Jaringan tukak diambil dengan ukuran (Panjang x Lebar x Dalam) 

0,5cm x 1cm x 0,5cm dengan memasukkan jaringan di sekitar luka, 
kemudian dikirim dalam tabung berisi Formalin 10% ke laboratorium 
Patologi Anatomi untuk pemeriksaan histopatologi. 

4. Penangan pasien setelah penelitian 
Tukak pasien yang tidak sembuh pada kelompok II ditutup dengan perban 
biologis (ALS-Radiasi) untuk mempercepat perbaikan jaringannya. 
Data yang diperoleh dari pemeriksaan histopatologi dan lamanya perbaikan 

jaringan, dianalisa secara statistik dan dilakukan pengujian dengan menggunakan 
perbandingan  dua  rata-rata  (T-Test)  dengan  =0,05 

 

(95%),  sedangkan  untuk 
mencari hubungan antara data  yang diperoleh dengan kelompok I (perlakuan) 
dipergunakan Korelasi Pearson secara komputerisasi. 
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Klasifikasi tingkat pertumbuhan masing-masing variabel (jaringan granulasi, 

epitelisasi, neovaskularisasi, jaringan nekrosis, sel morfo nuklear, sel poli morfo 
nuklear dan waktu penyembuhan) adalah :   

Variabel Nilai  
Intensit 
as  

Jaringan Granulasi  

Epitelisasi   

Neovaskularisasi   

Jaringan Nekrosis  

Sel Morfo Nuklear  

Sel Poli Morfo Nuklear  

Waktu Penyembuhan   

< 10 lapis sel kolagen / LPB  Tipis  

 

> 11 lapis sel kolagen / LPB Tebal   
< 5 lapis sel epitel / LPB  Tipis  

 

> 6 lapis sel epitel / LPB Tebal 
< 5 pembuluh darah / LPB Sedikit 
6-10 pembuluh darah / LPB Sedang 
> 11 pembuluh darah / LPB banyak   
Tidak terdapat mikroabses / LPB  Negatif  

 

Terdapat mikroabses / LPB Positif   
< 10 sel MN / LPB  Sedikit  

 

> 11 sel MN / LPB Banyak   
< 10 sel PMN / LPB  Sedikit  

 

> 11 sel PMN / LPB Banyak   
> 21 hari perawatan tukak  Lambat  

 

< 20 hari perawatan tukak Cepat  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Telah dilakukan insisi jaringan setelah pemakaian perban (ALS-Radiasi dan 
Perban Berbasis Antibiotik-Sofratulle) pada seluruh sampel guna untuk 
pembuatan sediaan histopatologi dan pemeriksaan jaringan granulasi, sel epitel, 
neovaskular,  jaringan  nekrosis,  sel  MN  dan  sel  PMN.  Penghitungan  jaringan 
granulasi,  sel  epitel,  neovaskular,  jaringan  nekrosis,  sel  MN  dan  sel  PMN 
menggunakan mikroskop perbesaran 10 x 100 dilakukan secara manual per satu 
lapangan pandang besar (LPB) dengan hasil seperti terlihat pada tabel 4.1.  

Tabel 4.1. Jumlah rata-rata dan perbedaan rata-rata dua kelompok penelitian berdasarkan 
pemeriksaan histopatologi secara mikroskopik. (Hasil perhitungan pada lampiran 
No.4)   

Gambaran 
Histopatologi  

Intensit 
as  

Tipis  

Kelompo 
k I 

N = 7  

Kelompo 
k II 

N = 7  

100, 

T- 
Test 

(p< 
0,05)  

Jaringan Granulasi    
42,9 %  0 %  

 

Tebal 
57,1 % 0,0 % 

0,01 
5   

Epitelisasi 

Tipis    
28,6 %  71,4 %  

 

Tebal 
71,4 % 28,6 %  

0,12 
6    

Neovaskularisasi 

Sedikit  

Sedang  
0,0 % 

100, 
0 %   

0,00  

Banyak 
71,4 % 0,0 % 0  

28,6 % 0,0 % 
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Jaringan Nekrosis 

Negatif 100,   
0 %  57,1 %  

 
Positif 

0,0 % 42,9 %  

0,05 
5   

Sel Morfo Nuklear 

Sedikit   
71,4 %  57,1 %  

 
Banyak 

28,6 % 42,9 %  

0,61 
1   

Sel Poli Morfo Nuklear 

Sedikit    
85,7 %  57,1 %  

 

Banyak 
14,3 % 42,9 %  

0,27 
1   

Waktu Penyembuhan 

Lambat    
0,0 %  85,7 %  

 

Cepat  100, 
0 % 14,3 %  

0,00 
0  

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa jumlah rata-rata (T-Test) jaringan 
granulasi,  neovaskular  dan  jaringan  nekrosis  antara  dua  kelompok  penelitian 
(kelompok  I  dan  kelompok  II)  mempunyai  perbedaan  bermakna,  sedangakan 
pertumbuhan sel epitel, sel MN  dan sel PMN antara dua kelompok penelitian 
tidak mempunyai perbedaan yang signifikan.  

Tabel 4.2. Korelasi   Pearson   antara   perlakuan   sampel   penelitian   dengan   gambaran 
histopatologinya. (Hasil perhitungan pada lampiran No. 4)  

Gambaran Histopatologi Korelasi 
Pearson  

Interprestasi 

Jaringan Granulasi 0,05 Bermakna 

Epitelisasi ----- Tidak 
Bermakna 

Neovaskularisasi 0,01 Bermakna 

Jaringan Nekrosis ----- Tidak 
Bermakna 

Sel MN ----- Tidak 
Bermakna 

Sel PMN ----- Tidak 
Bermakna 

Waktu Penyembuhan 0,01 Bermakna  

Insisi dan pemeriksaan histopatologi ditentukan dari salah satu daerah atau 
bagian tukak  (kelompok I atau kelompok II) yang menutup atau sembuh lebih 
dahulu,  dengan  batas   maximal  40  hari.  Pada  kedua  kelompok  penelitian, 
penyembuhan  lebih  dahulu  terjadi  pada  kelompok  I,  sedangkan  kelompok  II 
masih membutuhkan waktu lebih lama untuk penyembuhan jaringan tukak. Oleh 
karena itu, batas waktu insisi histopatologi berdasarkan pada kelompok I. Waktu 
penyembuhan tersebut berkisar antara 12 hari sampai 38 hari, dengan perbedaan 
rata-rata kedua kelompok yang bermakna (lihat tabel 4.1). 

Tukak Diabetes merupakan komplikasi DM terbanyak dan penyebab utama 
pasien dirawat dengan waktu yang lama (Sarwono 1998 ; Levin 1993). Lamanya 
perawatan merupakan masalah besar bagi pasien, karena memerlukan biaya yang 
banyak baik biaya perawatan maupun biaya pengobatan tukak. Kerugian lainnya, 
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pasien akan kehilangan pekerjaan, gangguan aktifitas dan menderita cacat pada 
ekstremitas (Levin 1996). 

Pada penelitian ini bertujuan melihat efek pemakaian amnion (ALS-Radiasi) 
sebagai  perban  biologis dalam mempercepat penyembuhan jaringan tukak DM. 
Didapatkan  hasil  bahwa  amnion  bermakna  secara  klinis  dan  statistik  dalam 
menyembuhkan  tukak  diabetes.   Secara   klinis   amnion   mempercepat   waktu 
penyembuhan dan pertumbuhan jaringan  pengganti dalam mengisi defek pada 
tukak, sedangkan secara statistik amnion (ALS-Radiasi)  meningkatkan jumlah 
jaringan  granulasi  dan  neovaskular  dalam  pemeriksaan  sediaan  histopatologi. 
Hasil terlihat pada tabel 4.1. dan tabel 4.2. 

Pada penelitian ini perbedaan jumlah sel radang (sel MN dan sel PMN) 
antara bagian  yang memakai amnion dengan sofratulle tidak signifikan, hal ini 
menandakan bahwa respon pertahanan tubuh awal terhadap penyembuhan tukak 
adalah  sama.  Secara  fisiologis   peningkatan  sel  radang  ini  berguna  untuk 
memfagosit bakteri dan membuang massa nekrotik serta fibrin dalam bentuk pus, 
sehingga   jaringan   tukak   bersih   dari   bakteri   dan   bahan   suplai   hidupnya 
(Underwood et al. 1999 ; Robin et al. 1995; Cotrans et al.  1999; Peters 2000). 

Hasil penelitian  ini  memperkuat  dugaan  bahwa  amnion  berperan  dalam 
menurunkan  populasi bakteri dan meningkatkan respon imun lokal karena tidak 
ada perbedaan efektifitas antara Amnion dengan pembandingnya (perban berbasis 
antibiotik). Diduga allantoin dan  lisozim pada amnion yang berfungsi sebagai 
bakteriostatik dan bakterisid. Allantoin berfungsi  sebagai pembangkit anti bodi, 
selain itu lisozim merupakan enzim yang bersifat bakteriostatik dan bakteriolitik. 
Permeabilitas amnion terhadap O2  dan CO2  juga merupakan faktor penting dalam 
menurunkan infeksi dan populasi kuman anaerob. Hasilnya, populasi kuman aerob 
maupun  anaerob  akan  menurun  akibat  mekanisme  penarikan  sel  radang,  sifat 
bakteriostatik  dan  bakterisid  substansi  serta  permeabilitas  dari  amnion  (Bose 
1979; Gruss et al. 1978; Robson 1973). 

Namun,   untuk   membuktikan   kemampuan   amnion   dalam   menurunkan 
populasi  kuman  pada  tukak  diabetes,  diperlukan  penelitian  untuk  menghitung 
jumlah  populasi  kuman  dan  pengaruhnya  terhadap  pemakaian  amnion  (ALS- 
Radiasi)  serta  uji  sensitivity  dengan  amnion  secara  invitro.  Pada  kasus  yang 
berbeda (pada luka bakar) Nursal H. menghitung sekitar 4,372 juta koloni kuman 
dapat dihindari dengan memakai amnion pada luka bakar ditubuh pasien (Nursal 
1994). 

Penarikan sel radang dan interaksi trombosit beserta komplemen pada tukak 
akan melepaskan 2 faktor pertumbuhan potensial yaitu PDGF dan TGF- .

 

PDGF 
dan  TGF-

   

menyebabkan  proliferasi  miofibroblast  berupa  pembelahan  dan 
menghasilkan kolagen  membentuk serabut otot dan perlekatan sel didekatnya, 
sehingga menghasilkan anyaman  kolagen atau jaringan granulasi. Peningkatan 
pembentukan  granulasi  ini  berperan  dalam  mengisi  defek  dan  memperbaiki 
jaringan yang hilang (Underwood et al. 1999; Robins et al.  1995; Cotran et al. 
1999; Peters et al. 2000). 

Pada bagian tukak diabetes yang sembuh dengan memakai amnion, secara 
histopatologi  memperlihatkan  peningkatan  jumlah  jaringan  granulasi.  Namun 
waktu pembentukannya tidak  diukur, karena membutuhkan pengamatan berkala 
secara   mikroskopis.   Sebagai   perbandingan,   Kamardi   T.   menghitung   lama 
terjadinya jaringan granulasi pada luka bakar yang memakai amnion yaitu sekitar 
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6-7 hari atau 2-3 hari lebih cepat dibandingkan dengan sofratulle. Diduga dengan 
penyembuhan yang lebih awal ini, akan memperbanyak jumlah jaringan granulasi 
sampai menutupi defek pada tukak (Kamardi et al. 1993). 

Peningkatan jumlah vaskular pada hasil penelitian yang memakai amnion 
diduga disebabkan oleh transferin sebagai faktor angioneogenik, berupa 
perangsangan pertumbuhan pembuluh darah   baru.  Faktor angioneogenik 
menyebabkan sel endotel kapiler akan tumbuh ke dalam daerah yang diperbaiki, 
dimulai  dengan  tunas  padat  yang  kemudian  segera  terbuka  menjadi  saluran. 
Vaskularisasi tersebut tersusun sebagai lengkungan yang masuk ke jaringan yang 
rusak  (ulkus).  Menurut  Nursal  H.  pada  penelitiannya  mengenai  luka  bakar, 
terdapat 2,5-3 kali lebih banyak neovaskular bila memakai amnion dibandingkan 
dengan perban biasa (Nursal 1994). 

Pada penelitian ini tidak didapatkan perbedaan jumlah sel epitel pada dua 
kelompok perlakuan. Hal ini dikarenakan permeabilitas dua penutup luka terhadap 
O2    sebagai  bahan   metabolisme.  Selain  itu  epitelisasi  juga  dirangsang  oleh 
pelepasan PDGF, EGF, Fibronectin  dan Somatomedin (IGF-1 & IGF-2) yang 
bekerja memindahkan sel dari fase istirahat sampai fase sintesa DNA, setelah itu 
sel  epitel  yang  terbentuk  bermigrasi  menjadi  sel  epitel  basalis.  Kamardi  T. 
menyebutkan  bahwa  proses  epitelisasi  ini  terjadi  lebih  cepat  bila  memakai 
amnion,  hal  ini  juga  diduga  dari  pelepasan  substansi  yang  ada  pada  amnion 
(Kamardi et al. 1993). 

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa amnion merangsang 
peningkatan jumlah sel secara mikroskopis untuk membentuk jaringan pengganti. 
Mekanisme peningkatan sel radang, jaringan granulasi, sel epitel dan neovaskular 
pada bagian yang memakai  amnion sesuai dengan respon hemostatik terhadap 
penyembuhan  dan  perbaikan  tukak  sehingga  akan  mempercepat  waktu  dalam 
penyembuhan.  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  waktu  penyembuhan  tukak 
yang memakai amnion lebih cepat dibandingkan dengan memakai perban berbasis 
antibiotik, ini disebabkan oleh respon dari substansi biologis yang dilepaskan 
amnion. 

Peningkatan  jumlah  sel  dan  percepatan  waktu  penyembuhan  ini  secara 
biomolekular  belum  dapat  dijelaskan  dengan  pasti.  Oleh  karena  itu  guna 
mengetahui  mekanisme  biomolekular  dan  substansi  apa  yang  terdapat  pada 
amnion yang merangsang penyembuhan tukak ini, perlu diadakan suatu penelitian 
lanjutan.  Tujuannya  adalah  untuk   memastikan  pelepasan  dan  perangsangan 
substansi  amnion  terhadap  mekanisme  penyembuhan  tukak  ditingkat  seluler 
dalam tubuh manusia.  

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 
1. Amnion  (ALS-Radiasi)  merupakan  perban  biologis  yang  meningkatkan 

jumlah   jaringan   granulasi  dan  neovaskular,  serta  menurunkan  jumlah 
jaringan nekrotik  sebagai respon radang yang berkelanjutan pada jaringan 
tukak diabetes. 

2. Amnion  (ALS-Radiasi)  dapat  mempercepat  waktu  penyembuhan  tukak 
diabetes. 
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3. Penyembuhan jaringan tukak diabetes yang memakai amnion mempunyai 

perbedaan  yang  bermakna  secara  klinis  dan  histopatologis  dibandingkan 
dengan memakai perban berbasis antibiotik (Sofratulle). 

4. Terdapat korelasi yang bermakna antara gambaran histopatologi 
penyembuhan  jaringan  tukak  diabetes  dengan  pemakaian  amnion  (ALS- 
Radiasi).  
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