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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

 3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luka eksisi 

Vasokonstriksi, 

agrerasi platelet, 

pembentukan klot 

fibrin,  pelepasan 

mediator inflamasi 

dan faktor 

pertumbuhan 

Sel inflamasi 

PMN ↓ 

Rilis sitokin 

dan growth 

factor 

Sel fibroblas ↑ 
Angionegenesis 

↑ 

Pembentukan 

kolagen ↑ 

Pembentukan 

epitel baru 

atau jaringan 

parut 

Gel ekstrak daun 

kenikir (Cosmos 

caudatus) : Quercetin, 

Vitamin C, 

kaempferol, 

betakaroten, 

antosianin, ferulic acid, 

dll 
 

Sel inflamasi 

MN ↓ 

 

 

Keterangan : 

Diteliti 

Tidak diteliti 

Mempengaruhi 

Menghambat 
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Luka eksisi didefinisikan sebagai adanya penghilangan volume yang 

signifikan pada jaringan yang mana menyebabkan ruangan yang kehilangan 

jaringannya tersebut diisi oleh material-material dari penyembuhan luka 

(Martin & Wysocki, 2008). Proses pernyembuhan luka tersebut dimulai dari 

koagulasi dan hemostasis, reaksi inflamasi kemudian dilanjutkan dengan 

proliferasi, dan remodeling/maturasi matriks ekstraselular (Samanta et al, 

2016). Fase koagulasi dan hemostasis segera berlangsung setelah terjadi luka 

untuk mencegah perdarahan. Fase ini melibatkan beberapa peristiwa, seperti 

vasokonstriksi, agregasi platelet, dan pembentukan klot fibrin. Pada fase ini, 

platelet mengeluarkan beberapa faktor pertumbuhan dan mediator-mediator 

inflamasi (Pereira & Bartolo, 2016). Kemudian dilanjutkan dengan fase 

inflamasi untuk membentuk pertahanan imun lingkungan sekitar luka. Sel-sel 

inflamasi PMN mulai tertarik pada daerah luka karena beberapa agen 

kemotaktik, yaitu TGF-β, komponen komplemen dan peptida formylmethionyl 

yang dihasilkan oleh bakteri dan platelet, selanjutnya sel-sel inflamasi akan 

memfagosit mikroorganisme dan benda asing di daerah luka. Setelah tugas 

PMN selesai maka akan dilanjutkan oleh sel-sel inflamasi MN. Selanjutnya 

yaitu fase proliferasi yang merupakan proses perbaikan jaringan dengan adanya 

migrasi fibroblas, angiogenesis, pembentukan jarigan granulasi, dan seterusnya. 

Sel-sel fibroblas selanjutnya akan mensintesis kolagen untuk memberi keutuhan 

dan kekuatan jaringan. Dan fase terakhir adalah fase maturasi yang bertanggung 

jawab untuk perkembangan epitel dan jaringan parut (Velnar et al, 2009).  
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Salah satu kandungan tertinggi pada daun kenikir / Cosmos caudatus 

adalah quercetin. Pada penelitian sebelumnya, quercetin telah terbukti 

mempengaruhi ekspresi beberapa faktor pertumbuhan dan sitokin yang 

berhubungan dengan proses penyembuhan luka. Ekspresi VEGF dan TGF-β1 

meningkat signifikan pada kelompok tikus yang diberi perlakuan menggunakan 

quercetin, sedangkan level TNF-α menurun secara nyata (Gopalakhrisnan et al, 

2015). TNF-α adalah sitokin pro-inflamatori yang dapat meningkatkan respon 

inflamasi. Dengan menurunnya TNF-α, maka proses inflamasi juga dapat 

segera terselesaikan, sehingga penyembuhan luka segera memasuki fase 

selanjutnya. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya jumlah sel-sel inflamasi. 

TGF-β1 memiliki beberapa fungsi pada proses penyembuhan luka, yaitu 

modulator pertumbuhan dan diferensiasi sel, dan mengingkatkan angiogenik 

bersama dengan VEGF. Meningkatnya ekspresi TGF-β1 mendukung aktivitas 

fibroblas, deposisi matriks ekstraseluler dan pembentukan jaringan granulasi 

yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah fibroblas. 

VEGF adalah agen angiogenik mayor yang menstimulasi migrasi, proliferasi, 

dan diferensiasi sel endotel. Ekspresi VEGF yang meningkat menyebabkan 

kepadatan pembuluh darah baru meningkat (Gopalakhrisnan et al, 2015). Selain 

itu penelitian Rasdi et al (2010) dan Yusoff et al (2015) menunjukkan bahwa 

kenikir memiliki potensi sebagai anti-bakteri. Hal tersebut dapat membantu 

dalam fase inflamasi yaitu apabila jumlah bakteri/mikroorganisme di daerah 

luka berkurang, maka akan mempermudah tugas sel-sel inflamasi sehingga 

proses penyembuhan luka lebih cepat masuk ke fase selanjutnya. 
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3.2 Hipotesis  

Terdapat pengaruh pemberian gel ekstrak daun kenikir (Cosmos 

caudatus) terhadap sel fibroblas dan mononuklear pada luka eksisi tikus putih 

jantan (Rattus novergicus strain wistar). 

 

 


