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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas efisiensi penggunaan 
membrane amnion sebagai terapi ulcer pada kulit. Hewan coba yang digunakan 
yakni 20 ekor tikus Wistar berumur satu bulan dengan kisaran berat 150 – 200 
gram. Insisi kulit dilakukan pada area subkutan otot longisimus dorsi dengan 
diameter tiga centimeter, kemudian diberikan obat anti-inflamasi untuk 
mendapatkan kondisi luka terbuka (ulcer) terhambat. Sampel dibagi menjadi dua 
kelompok perlakukan, kelompok pertama merupakan metode terapi standard 
dengan menggunakan kalsium alginan (P1), sedangkan kelompok kedua 
diberikan terapi membrane amnion (P2), kedua kelompok tersebut mendapatkan 
perlakuan penelitian selama 14 hari. Hewan coba dikorbankan pada hari ke tujuh 
dan ke empat belas untuk mengevaluasi proses kesembuhan luka secara 
mikroskopis dan makroskopis, serta menghitung efisiensi biayanya. Pada 
pengamatan makroskopis, kelompok P2, membrane ambion dapat mengurangi 
terbentuknya jaringan parut dan proses penyembuhan terjadi lebih cepat, 
dibandingkan dengan kelompok P1. Angiogenesis terjadi lebih cepat dengan 
menggunakan membrane ambion, disamping itu proliferasi fibroblast, kolagen, 
dan epitelisasi juga semakin progresif. Perhitungan Incremental Cost Effectiveness 
Ratio (ICER) menunjukkan nilai negative pada kelompok P2, dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa membrane amnion lebih efektif dan efisien 
menyembuhkan ulcer dibandingankan dengan kalsium alginan. 
 
Kata Kunci : Luka terbuka, Membrane amnion, Kalsium alginan 
 

Pendahuluan 

Kasus gagalnya penyembuhan 

luka terbuka hingga saat ini masih 

sering terjadi, baik di rumah sakit 

umum maupun rumah sakit hewan. 

adanya luka terbuka (ulcer) dapat 

disebabkan oleh kelaian darah 

khususnya pada factor pembekuan, 

infestasi kutu yang tidak terkendali 

dan luka bakar kronis. Hilangnya 

seluruh jaringan kulit hingga 

jaringan subcutan dengan ukuran 

yang luas serta kondisi luka ulcer 

yang kronis disertai eksudat 

mucopurulent akibat terlambatnya 

penanganan pasien menyebabkan 

penyembuha luka tertunda dan 

membutuhkan waktu yang lebih 

lama untuk pengobatannya. 

 

Jika kondisi tersebut diatas 

terjadi, primary wound closure dengan 

teknik flapping tidak akan dapat 

dilakukan, sehingga dokter yang 

menangani pasien tersebut akan 
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mengambil keputusan untuk 

melakukan secondary wound closure 

dengan cara membalut luka 

menggunakan teknik standart wet to 

dry dressing dan pemberian antibiotic 

secara sistemik. Namun teknik 

tersebut memiliki beberapa kendala 

antara lain proses kesembuhan 

pasien yang cukup lama sehingga 

menyebabkan membengkaknya 

biaya perawatan.   

 

Proses kesembuhan luka atau 

wound healing dipengaruhi oleh 

kondisi kesehatan individu pasien, 

bentuk luka insisi yang dilakukan 

saat operasi maupun luka akibat 

trauma benda tajam dan infeksi 

bakteri pada jaringan luka (Boateng, 

2008). Parameter ideal untuk balutan 

luka antara lain memiliki 

kemampuan dalam mengabsorbsi 

exudat maupun komponen toxic di 

atas permukaan luka, menjaga 

kelembaban, mempunyai sirkulasi 

udara yang baik, Thermal insulation, 

dan dapat diangkat dengan mudah 

tanpa menimbulkan trauma (turner 

et al., 1979).  

 

Seiring dengan perkembangan 

waktu kriteria tersebut bertambah, 

antara lain tidak mudah lepas 

apabila terkena air, dan steril 

(stashak et al., 2004). Bahan balut 

luka harus memiliki kemampuan 

dalam mengakselerasi wound 

healing, biocompatibility, 

biodegradability, dan cost effective 

(Saraswhaty et al., 2012). 

 

Waktu emas atau golden time 

penanganan luka yang baik antara 4 

hingga 6 jam pasca terjadinya 

trauma untuk menghindari 

kontaminasi (Fossum, 2002) yang 

bisa menyebabkan terjadinya delayed 

wound healing. Proses kesembuhan 

bisa terhambat akibat dari 

penggunaan anti inflamasi yang 

berlebih, infeksi, maupun adanya 

benda asing pada lokasi luka 

sehingga memperpanjang reaksi 

inflamasi. Kekurangan nutrisi serta 

umur tua juga berpengaruh pada 

turunnya kemampuan tubuh dalam 

melawan infeksi.  

 

Defisiensi protein, vitamin dan 

mineral akan berpengaruh pada fase 

inflamasi serta sintesis collagen yang 

mengakibatkan panjangnya waktu 

penyembuhan (Hemila and Douglas, 

1994); (Patel 2005). Rasa gatal akibat 

otitis menyebabkan hewan memiliki 

kecenderungan untuk menggaruk di 

bagian sekitar telinga sehingga bisa 

menyebabkan luka terbuka. Proses 

kesembuhan tersebut bisa terhambat 

akibat dari inflamasi akibat garukan 

terus menerus hingga infeksi 

sekunder sehingga menyebabkan 

delayed wound healing.  

  

Eksudat akan diproduksi pada 

kasus luka yang terinfeksi bakteri. 

Pada kasus tersebut menggunakan 

prinsip wet to dry dressing untuk 

menyerap seluruh cairan yang di 

hasilkan pada lokasi luka sehingga 

dapat mengurangi infeksi. 

Kombinasi kasa yang telah diberi 

antiseptic seperti iodine bisa 
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meminimalkan resiko infeksi 

bakteri.  

 

Penggunaan adherent dressing 

memiliki beberapa kelemahan 

seperti : harus dilakukan beberapa 

kali sehari pada luka yang 

terkontaminasi;  dalam melepas 

adherent dressing pada umumnya 

menyebabkan rasa sakit pada 

pasien, dalam beberapa kasus 

diperlukan sedasi dan anastesi 

dalam melakukannya; Adherent 

dressing akan melekat pada lokasi 

luka sehingga menyulitkan dalam 

proses penggantian; pelepasan 

adherent dressing pada permukaan 

luka akan memperlambat proses 

kesembuhan epitelisasi dan wound 

contraction 

 

Aplikasi penggunaan bahan 

bioaktif pada balut luka akan 

mengurangi trauma dan tingkat 

stress yang dialami oleh pasien 

selama proses perawatan. Bioactive 

dressing merupakan bahan natural 

berasal dari bagian tubuh. Bahan 

tersebut memiliki kemampuan 

sebagai bahan antimikrobial dan 

interaksi selular seperti memicu 

epitelisasi dengan cara 

memperlambat granulasi jaringan 

sebagai bahan bioactive. Bahan 

tersebut memicu inflamasi ringan 

yang dipercaya bermanfaat dalam 

proses wound healing (Hunt, 1990).  

   

Dehydrated amniotic membrane 

merupakan lapisan terdalam dari 

plasenta yang terdiri dari lapisan 

tebal basement membrane dan 

avascular stromal matrix.  Bahan 

tersebut telah dilolah dengan 

metode freeze dried irradiation-γ agar 

bisa disimpan dalam waktu yang 

lama dan telah dilakukan de-

epitelisasi untuk mengurangi reaksi 

immune. Koizumi menyatakan 

bahwa denuded epitel amnion 

mampu memberikan efek proliferasi 

sel serta deferensiasi, adesi sel dan 

pertumbuhan sel yang lebih seragam 

dibandingkan dengan menggunakan 

amnion secara utuh dalam balut 

luka. Extra cellular matrix dari 

dehydrated amniotic membrane  

memiliki fungsi sebagai penyangga 

dalam prosess kesembuhan luka 

karena memiliki berbagai macam 

protein seperti fibronectin, 

proteoglycans, glycosaminoglycans, 

laminins, dan material lainnya 

 

Wet to dry dressing sendiri 

memiliki kemampuan dalam 

melakukan debridement luka, 

kombinasi dengan penggunaan 

calcium alginate mampu merangsang 

proses eptihelisasi serta mencegah 

infeksi sehingga dapat mempercepat 

proses kesembuhan. Dehidrated 

amniotic membrane memiliki fungsi 

dalam mempercepat proses 

kesembuhan dengan berbagai 

macam kandungan growth factor 

pada extra cellular matrix (ECM) serta 

perannya sebagai tissue scafold. Pada 

manusia bahan tersebut sering 

digunakan terutama pada 

perawatan luka bakar dan kronis.  

 

Namun kedua bahan tersebut 

memiliki perbedaan cara aplikasi, 
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tingkat kesembuhan dan biaya 

terapi sehingga akan berpengaruh 

pada besaran biaya rawat inap yang 

akan ditanggung oleh klien serta 

tingkat stress yang di alami pasien 

selama proses perawatan. Pada 

hewan, dehydrated amniotic membran 

sangat jarang digunakan dalam 

perawatan chronic skin ulcer sehingga 

perlu dilakukan penelitian guna 

mengetahui efisiensi dan efektifitas 

penggunaan dehydrated amniotic 

membrane sehingga bisa menjadi 

bahan pertimbangan dalam 

melakukan perawatan ulcer. 

 

Materi dan Metode 

 

 Penelitian ini telah 

dilaksanakan di laboratorium hewan 

coba fakultas kedokteran hewan 

universitas Airlangga pada bulan 

Juli hingga November 2015, mulai 

dari proses persiapan hingga 

pengambilan data. Pengamatan 

makroskopis akan dilakukan di 

laboratorium  patologi fakultas 

kedokteran universitas airlangga 

surabaya. 

 

 Penelitian ini menggunakan 

hewan coba berupa 30 ekor tikus 

Rattus noverrgicus strain wistar 

berumur 30 hari dengan berat 150-

200 gram yang akan dilakukan 

pembuatan delayed healing ulcer di 

bagian longisimus dorsi sebesar 3 cm 

menggunakan antiinflamasi.  

 

 Sample tikus dibagi menjadi 

dua kelompok perlakuan yaitu pola 

perawatan luka kronis dan lebar 

menggunakan metode perawatan 

luka dengan menggunakan calcium 

alginant sebagai kontrol (P1) dan 

membran amnion (P2) selama 14 

hari masa perawatan.  

 

 Alat serta bahan yang 

digunakan antara lain blade, scalpel, 

gunting metzenbaum, pinset cirurgic, 

pinset anatomis, plat besi, kandang 

tikus, dehydrated amniotic membrane 

produksi Bank Jaringan RSUD Dr 

Soetomo, Calcium alginant, methyl-

prednisolone, ketamine, spuit 

tuberculin, dan dermafix.  

 

Teknik Pembuatan Delayed Healing  

 

Full Tickhness Ulcer 

 

Pada penelitian ini tiap sampel 

tikus tiap perlakuan akan dilakukan 

pembuatan model luka full thcikness 

dengan melakukan insisi berbentuk 

lingkaran dengan luas permukaan 7 

cm2 (diameter = 3 cm) di bagian 

longisimus dorsi. Anasthesia yang 

digunakan adalah kombinasi 

ketamin dan xilazyne dengan dosis 

50-100 mg/kg (ketamine) + 5-10 

mg/kg (xilazyne) secara intra 

muscular kemudian akan diberikan 

20 mg/kg/hari methyl-prednisolone 

intra muscular selama 7 hari 

berturut-turut untuk menghambat 

proses kesembuhan luka.  

 

Diharapkan dari proses 

tersebut akan didapatkan luka 

terbuka dengan luas permukaan 

yang lebar disertai reaksi 

peradangan, nekrosis jaringan dan 

produksi eksudat sebagai model 
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delayed healing ulcer. Hewan coba 

tidak akan digunakan apabila terjadi 

sepsis, proses kesembuhan alami, 

reaksi alergi dari corticosteroid yang 

digunakan. 

 

Metode Balut luka 

   

 Luka dari dua perlakuan akan 

dibersihkan terlebih dahulu 

menggunakan NaCl fisiologis serta 

anti septic berupa povidone iondine. 

Kemudian dilakukan debridement 

atau penghilangan jaringan mati dan 

material yang menghambat proses 

kesembuhan. Tiap perlakuan akan 

dibalut dengan dua bahan balut luka 

yang berbeda. Pada P1 luka dibalut 

menggunakan calcium alginant, 

Sedangkan pada P2 luka akan 

dibalut dengan dehydrated amniotic 

membrane. 

 

P1 dan P2 a dilakukan 

pengantian bahan balut luka setiap 

hari ke 4 sesuai aturan pakai,  dan 

sebelumnya dilakukan pembersihan 

daerah sekitar luka menggunakan 

antiseptic povidon iodine 

 

 

 

 

 

Analisa efektifitas biaya. 

 

a. Pengamatan mikroskopis dan 

makroskopis 

 

Tiap perlakuan akan dilakukan 

pengambilan jaringan sebanyak 6 

ekor pada hari ke 7 untuk melihat 

proses kesembuhan dan 6 ekor pada 

hari ke 14 kemudian dilihat secara 

makroskopis dan mikroskopis.  

 

Pada pengamatan mikroskopis 

akan dilihat pembentukan ephitel, 

collagen, pembulu darah, dan 

fibroblast masing-masing metode 

balut luka dengan dilakukan 

pewarnaan (HE – basic staining), 

kemudian akan dinilai secara secara 

semi quantitative : 1 (absent), 2 

(ringan), 3 (sedang), dan 4 (banyak) 

(Gal et al. 2008; Lacjakova et al. 

2010).  

 

Sedangkan untuk pengamatan 

makroskopis akan menggunakan 

metode Bates Jensen Wound 

Assesment tool untuk melihat 

perkembangan kesembuhan luka 

dengan kriteria penilaian 1 (absent), 

2 (minimal), 3 (ringan), 4 (sedang), 5 

(banyak).   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skala penilaian luka metode Bates-jensen, Nilai yang semakin besar 
menunjukan luka belum sembuh atau menuju degenerasi sedangkan nilai yang 
semakin kecil menunjukan regenerasi jaringan 
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b. Total biaya perawatan  

 

Komponen biaya yang 

dihitung berupa biaya variable dan 

biaya tetap masing-masing metode 

bahan balutan selama masa 

perawatan luka. Biaya tidak variabel 

yang dihitung antara lain: bahan 

balut luka (Calcium Alginant, amniotic 

membrane, kasa, dermafix), bahan 

pembersih luka, obat-obatan, 

anasthesi, jarum suntik. 

 

Untuk biaya tetap yang 

dihitung antara lain: biaya rawat 

inap, jasa dokter, jasa paramedic, 

biaya tetap dihitung menggunakan 

standart harga rawat inap yang 

digunakan rumah sakit hewan 

unversitas airlangga.  

 

c. Analisa efektifitas biaya 

 

Efektivitas biaya akan dihitung 

rasio perbandingan dari selisih biaya 

perlakuan dengan selisih efektivitas 

metode perawatan 1 dan 2, 

menggunakan formula Incremental 

Cost Effectiveness Ratio (ICER) seperti 

pada rumus dibawah ini.  

 

ICER P2= _______Total biaya P1 – Total Biaya P2__________ 

   Tingkat kesembuhan P2 – Tingkat kesembuhan P1 

   

Hasil negative ICER P1 atau P2 

akan menunjukan bahwa salah satu 

perlakuan memberikan dampak 

positif terhadap kesembuhan luka 

maupun efektifitas biaya yang 

dikeluarkan terhadap penanganan 

kasus yang sama (Philips, 2009). 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Tabel 1. Nilai kesembuhan 

makroskopis hari ke-7 

Ulangan P1 P2 

1 29 31 

2 29 31 

3 32 15 

4 33 16 

5 30 17 

Rata-Rata 30,6 22 

 

 

 

Tabel 2. Nilai kesembuhan hari ke 

14 

Ulangan P1 P2 

1 14 15 

2 14 14 

3 14 15 

4 14 17 

5 14 15 

Rata-Rata 14 15.2 

 

Tabel 3. Total Cost Perawatan 14 

hari 

Ulangan P1 (Rp) P2  (Rp) 

1 1.498.500 954.500 

2 1.500.950 959.500 

Rata-Rata 1.499.725 957.00 

 

Tingkat Kesembuhan Luka sacara 

makroskopis 

 

Secara makroskopis 

penggunaan membrane amnion 
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mampu mengurani terbentuknya 

jaringan parut dan mempercepat 

proses pertumbuhan jaringan kulit. 

Amniotic membrane meregulasi 

produksi TGF-β dan setiap reseptor 

dalam memproduksi fibroblast 

untuk menfurangi resiko fibrosis. 

Fungsi penyangga Membran amnion 

bisa memodulasi proses 

kesembuhan dengan merekonstruksi 

jaringan daripada memproduksi 

jaringan parut. Hsiao juga 

mengatakan bahwa kemampuan 

membrane amnion sebagai 

antiinflamasi dan antiscarring 

mampu menurunkan necrosis serta 

mempercepat proses kesembuhan 

ulcer. 

 

 Hasil yang lebih baik 

ditunjukan dari P2 dibandingkan 

dengan P1 pada hari ke 7 perawatan 

hingga hari ke 14 perawatan. 

Penggunaan membrane amnion (P2) 

dapat mengurangi resiko mechanical 

debridement yang diakibatkan oleh 

proses penggantian balutan kasa. 

Bentuk sediaan membrane amnion 

dilapisi oleh kasa pada lapisan 

paling luar sehingga jaringan luka 

tidak bersentuhan langsung oleh 

kasa. Selain itu penggantian hanya 

dilakukan dalam waktu empat hari 

sekali. Berbeda dengan 

pengggunaan balutan luka standart 

(P1) yang membutuhkan proses 

penggantian setiap hari sehingga 

memungkinkan debridement akibat 

proses penggantian balutan luka.  

 

 

Tingkat Kesembuhan Secara 

Mikroskopis 

 

 Pada hari ke 7 terdapat 

perbedaan yang sangat nyata dari 

penggunaan membrane amnion (P2) 

dibandingkan dengan (P1). Hal ini 

ditunjukan pada P2 proses 

angiogenesis berjalan lebih baik 

diikuti dengan pertumbuhan sel 

fibroblast, collagen dan proses 

ephitelisasi yang ditandai 

pembentukan keratinin di lapisan 

permukaan kulit. 

 

 Dibandingkan dengan 

perawatan standart (P1) 

penggunaan membrane amnion (P2) 

memiliki kecenderungan dalam 

mempercepat proses angiogenesis 

atau proses pembentukan pembuluh 

darah yang berfungsi sebagai 

transport nutrisi untuk 

pertumbuhan jaringan. Kim 

menyatakan bahwa tampak 

peningkatan dari Vascular Endhotelial 

Growth factor baik receptor 1 

maupun 2 setelah aplikasi dari 

membran amnion. Aplikasi bahan 

tersebut juga meningkatkan 

pelepasan angiogenic factor seperti 

Insuline Derived Growth Factor (IGF) 

yang akan mempromosi 

pembentukan jaringan granulasi 

serta ephitelisasi. (Kim et all, 2000).  

 

 Pada P2 tampak 

pertumbuhan sel endhotel, 

machropage, dan fibroblast mulai 

mengisi jaringan luka atau biasa 

disebut sebagai jaringan granulasi. 

Dibandingkan dengan P1 
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pertumbuhan jaringan granulasi 

tampak lebih baik. Kondisi tersebut 

menunjukan bahwa proses 

kesembuhan luka sudah memasuki 

fase proliferative. Pada fase 

proliferasi dicapai pada 2 hingga 3 

hari pasca terjadinya trauma, 

jaringan granulasi yang terdiri 

fibroblast, machropahge dan sel 

endotel membentuk extracellular 

matrix dan pembuluh darah baru.  

 

 Granulasi tampak pada hari 

ke 4 pasca terjadinya luka. Fibroblast 

akan bekerja sangat keras pada fase 

ini dengan membentuk ECM yang 

akan mengisi daerah luka untuk 

menyediakan platform migrasi 

keratinosit. Machropage akan terus 

memproduksi growth factor seperti 

PDGF dan TGF- β Kemudian 

mengiduksi fibroblast untuk 

berproliferasi, migrasi dan 

mendeposit ECM juga menstimulasi 

proses angiogenesis. Seiring dengan 

proses tersebut provisional matrix 

dari fibrin akan digantikan dengan 

collagen type III. Pada P2 collagen 

sudah mulai tampak dibandingkan 

dengan P1.  

 

 Disaat yang bersamaan 

membran amnion mampu 

mereduksi proinflammatory 

cytokines like tumor necrotic factor-

alpha (TNF-alpha) and interferon 

(IFN) juga mampu meningkatkan 

produksi anti-inflammatory 

cytokines interleukin (IL) 10, IL -4, 

IL-1alpha and IL-1beta, dimana IL-4 

mempunyai kemampuan dalam 

proliferasi fibroblast dan sintesis 

collagen (Solomon et all, 2001). 

 

 Machropage akan mencakup 

proses re-epitelisasi yang akan 

terjadi dalam waktu cepat. Regresi 

dari koneksi desmosomal antara 

keratinosit dan sebagai dasar 

pelepasan sel dari basement 

membrane serta melepaskannya 

secara lateral. Bersamaan dengan 

actin filamens di sitoplasma dari 

keratinosit, yang akan menyediakan 

lokomosi untuk bermigrasi secara 

aktif ke jaringan luka. Keratinosit 

akan berpindah melalui interaksi 

extracellular matrix protein 

(fibronectin, Vitronectin, dan 

collagen type 1) melalui mediator 

integrin spesifik selama berjalan dari 

desiccated eschar dan provisional 

matrix fibrin. 

 

 Secara berkala provisonaly 

fibrin matrix diganti dengan 

platform baru untuk migrasi 

jaringan granulasi. Jaringan 

granulasi disusun oleh tiga macam 

sel yaitu, fibroblast, macrophage, 

dan endothel. Sel tersebut 

membentuk extra cellular matrix 

(ECM) dan pembuluh darah baru. 

Granulasi terbentuk pada luka 

setelah hari ke empat post injury. 

Fibroblast bekerja banyak selama 

proses tersebut serta memproduksi 

ECM mengisi jaringanluka dan 

menyediakan jalur untuk migrasi 

keratinocyte. Macrophages akan 

terus memproduksi growth factor 

seperti PDGF dan TGF-β1 yang 

menginduksi fibroblast untuk 
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proliferasi, migrasi, dan deposit 

extracellular juga menstimulasi sel 

endothel untuk membentuk 

pembuluh darah baru. Provisional 

matrix dari fibrin akan diganti 

dengan collagen type III dan akan 

diganti oleh collagen type I selama 

fase remodeling (Thorne, 2007). 

 

 Dalam proses implant 

jaringan sering menimbulkan 

inflamasi akibat reaksi benda asing. 

Material tersebut bisa saja 

merupakan bahan yang bisa 

didegradasi atau tidak. Meskipun 

proses inflamasi merupakan awal 

dari proses kesembuhan namun bisa 

juga menyebabkan kegagalan dalam 

implant. Benda asing akan 

menstimulasi giant cel dan 

macrophage yang memproduksi 

cytokine dan memicu produksi 

fibroblast sehingga bisa 

menyebabkan fibrosis.  

 

 Fibroblast tersebut diaktivasi 

oleh transforming growth factor 

(houw et al 1999). Membran amnion 

bisa mengurangi produksi TGF dan 

reseptornya sehingga mengurangi 

resiko fibrosis. Oleh karena itu 

membrane amnion bisa memodulasi 

proses kesembuhan dengan memicu 

rekonstruksi jaringan dari pada 

memproduksi jaringan parut (tseng 

et all 1999).  

 

 Secara keseluruhan cost atau 

biaya perawatan standart maupun 

menggunakan membrane amnion 

tidak berbeda signifikan secara 

statistic, namun memiliki selisih 

harga. Selisih harga tersebut 

berpotensi berbeda secara signifikan, 

karena pada hari ke 7 perawatan 

menggunakan membrane amnion 

menunjukan proses epitelisasi serta 

pembentukan jaringan lebih baik 

dimana sel radang masih banyak 

ditemui pada P1 sehingga tidak 

menutup kemungkinan rawat inap 

berhenti pada hari ke 5. Semakin 

cepat pasien sembuh maka semakin 

ringan biaya perawatan yang akan 

ditanggung klien selain itu 

ketepatan dalam menentukan 

diagnose, prognosa dan therapy 

mampu meningkatkan kepercayaan 

klien terhadap layan medis veteriner 

di rumah sakit hewan. Selain itu 

tingkat kesembuhan yang berjalan 

lebih efektif juga bisa 

meminimalisisr resiko stress yang 

dialam hewan selama proses 

perawatan di rumah sakit.  

 

 Selain biaya, efektifitas 

penggunaan amnion ditunjukan 

dengan frekuensi penggantian balut 

luka yang lebih rendah 

dibandingkan dengan perawatan 

standart. Penggunaan satu lembar 

amnion selama 4 hari mampu 

mengurangi waktu perawatan 

sehingga dokter maupun paravet 

bisa bekerja lebih efektif dalam 

menangani pasien yang bisa 

berakibat pada peningkatan biaya 

jasa dokter. Tidak hanya itu dengan 

minimnya aktifitas penggantian 

bahan balut luka mampu 

mengurangi tingkat stress pada 

pasien akibat dari rasa sakit saat 

penggantia balutan. 
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 Pada perawatan standart 

sering terjadi debridement secara 

mekanis pada saat penggantia 

balutan luka akibat dari gesekan 

kasa pada permukaan luka. 

Debridement sebenarnya 

bermanfaat untuk membersihkan 

luka dari debris atau benda asing 

yang ada pada permukaan luka 

namun kegiatan tersebut hanya 

dilakukan pada awal proses 

pembersihan permukaan luka. 

Debridement yang berlangsung 

secara terus menerus akan 

menimbulkan inflamasi secara terus 

menerus yang bisa memperlambat 

proses kesembuhan luka. Sehingga 

mempengaruhi efektifitas pada 

proses kesembuhan luka. 

 

 Kualitas hasil akhir yang 

lebih baik juga dapat ditemui pada 

penggunaan membrane amnion. 

Pada hari ke 14 disaat proses 

kesembuhan telah memasuki fase 

remodeling Secara makroskopis dan 

mikroskopis jaringan parut yang 

berlebih tidak tampak. Kemampuan 

membrane amnion dalam 

meregulasi TGF- β mampu 

mereduksi produksi fibroblast yang 

berlebih. Sehingga selain efektif 

dalam menyembuhkan ulcer kronis 

dan total biaya perawatan yang 

lebih murah. Membrane amnion 

juga memberikan hasil estetika yang 

lebih baik dibandingkan dengan 

perawatan standart 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa  penggunaan 

membrane amnion memiliki 

kecenderungan dalam mempercepat 

proses kesembuhan, selain itu juga 

lebih efektif dari segi biaya maupun 

kecepatan kesembuhan 

dibandingkan perawatan standart 

pada penanganan ulcer kronis. 
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