
II. TINJAUAN PUSTAKA 

Klasifikasi Tikus Putih 

 Tikus putih termasuk dalam kingdom Animalia, 

Filum Chordata,  Klas Mamalia, Ordo Rodentina, Famili 

Muridae, Subfamily Muroidae, Genus Rattus, Species 

Rattus norveginus (Anonim 2012). 

 

Histologi Darah 

 Darah terdiri dari beberapa jenis korpuskula 

yang membentuk 45% bagian dari darah. Korpuskula 

darah terdiri dari sel darah merah atau disebut dengan 

Eritrosit, berperan dalam penentuan golongan darah, 

Trombosit yang bertanggung jawab terhadap 

pembekuan darah, dan sel darah putih atau disebut 

Leukosit, bertanggung jawab terhadap sistem imun 

tubuh dan bertugas untuk memusnahkan benda-benda 

yang dianggap asing dan berbahaya oleh tubuh, misal 

virus atau bakteri. Komposisi masing-masing jenis 

darah berturut-turut yaitu 99%, 0,6-1,0%, dan 0,2%. 

Bagian 55% berupa cairan kekuningan yang 

membentuk medium cairan darah yang disebut plasma 

darah. Plasma darah tersusun atas air; 91,0%, protein; 

8,0% (Albumin, globulin, protrombin, dan fibrinogen), 

mineral; 0,9% (natrium klorida, natrium bikarbonat, 
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garam dari kalsium, fosfor, kalium dan zat besi, 

nitrogen, dan lainnya), dan garam.  

 

Jenis Darah Leukosit 

 Pada kondisi normal, leukosit mempunyai bentuk 

lonjong atau bulat, tidak berwarna dan merupakan unit 

yang berperan aktif dalam sistem pertahanan imun 

tubuh. Leukosit terdiri sari dua macam sel yaitu sel 

granulosit dan sel agranulosit. Sel granulosit terdiri dari 

netrofil, eusinofil dan basofil. Sedangkan sel agranulosit 

terdiri dari limfosit dan monosit (Purwanto 2006). 

Penjelasan jenis leukosit tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut. 

 

A. Sel Granulosit 

Neutrofil.-- Sel bergaris tengah 12–15µm. 

Neutrofil memilliki inti yang khas padat terdiri atas 

sitoplasma pucat di antara 2 hingga 5 lobus dengan 

rangka tidak teratur dan mengandung banyak granula 

merah jambu (azuropilik) atau merah lembayung. 

Granula terbagi menjadi granula primer yang muncul 

pada stadium promielosit, dan granula sekunder yang 

muncul pada stadium mielosit dan terbanyak pada 

neutrofil matang, kedua granula berasal dari lisosom. 
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Granula primer mengandung mieloperoksidase, asam 

fosfatase dan asam hidrolase lain, dan granula 

sekunder mengandung fosfatase lindi dan lisosom. 

(Hoffbrand et al. 2006) 

 

Gambar 1. Neutrofil (Anonymous 2012) 

 

 Eosinofil.-- Eosinofil terbentuk pada proses 

haematopoiesis yang terjadi pada sumsum tulang 

sebelum bermigrasi ke dalam sirkulasi darah. Rasio 

eosinofil pada individu normal sekitar 1 hingga 6% 

terhadap sel darah putih dengan ukuran sekitar 12-17 

μm. Eosinofil serupa dengan neutrofil, namun berbeda 

pada granula sitoplasma memiliki struktur lebih kasar 

dan berwarna merah lebih gelap dan jarang terdapat 

lebih dari tiga lobus inti. Warna merah gelap 

dikarenakan mengandung protein basa. Mielosit 

eosinofil dapat dikenali tetapi stadium sebelumnya 

tidak dapat dibedakan dari prekursor neutrofil. Waktu 

perjalanan dalam darah untuk eosinofil lebih lama 
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daripada untuk neutropil. Eosinofil memasuki eksudat 

peradangan dan memainkan peranan penting pada 

respon alergi, pada pertahanan melawan parasit dan 

dalam pengeluaran fibrin yang terbentuk selama 

peradangan. (Hoffbrand et al. 2006). Eosinofil dapat 

ditemukan pada medulla oblongata dan sambungan 

antara korteks otak besar dan timus, dan di dalam 

saluran pencernaan, ovarium, uterus, limpa, dan lymph 

nodes. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Eosinofil (Anonymous 2012) 

 

Basofil.-- Basofil hanya terlihat kadang-kadang 

dalam darah tepi normal. Diameter basofil lebih kecil 

dari neutrofil yaitu sekitar 9-10 µm. Jumlahnya 1% dari 

total sel darah putih. Di dalam jaringan, basofil disebut 

sebagai “mast cells. Disebut demikian karena memiliki 

banyak granula sitoplasma yang menutupi inti dan 

mengandung heparin dan histamin. Basofil berperan 

dalam  sistem kekebalan turunan dengan bertahan 
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melawan patogen, menyembuhkan luka, dan juga 

berkaitan dengan alergi dan anafilaksis. (Hoffbrand  et 

al. 2006) 

 

Gambar 3. Basofil (Anonymous 2012) 

 

B. Sel Agranulosit 

Limfosit.-- Limfosit dibuat di sumsum tulang 

hati pada fetus dengan bentuk awal yang sama tetapi 

kemudian berdiferensiasi. Limfosit menghasilkan 

antibodi pada anak-anak dan akan meningkat seiring 

dengan bertambahnya usia. Limfosit memiliki peranan 

dalam respon imunitas.  

Secara umum, limfosit terbagi menjadi dua yaitu 

limfosit berbutiran besar (large granular lymphocytes) 

dengan ukuran garis tengah mencapai 18 μm dan 

limfosit kecil (Small granular lymphocytes) dengan 

ukuran garis tengah 6-8 μm. Perbedaan ini mempunyai 

arti fungsional karena limfosit yang lebih besar diduga 
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adalah sel yang telah diaktifkan oleh antigen spesifik. 

Sel ini akan berkembang menjadi limfosit T atau B 

efektif. Limfosit kecil lebih mendominasi dalam darah 

bila dibandingkan dengan limfosit besar. Limfosit kecil 

memiliki inti sferis, kadang-kadang berlekuk, kromatin 

padat dan tampak sebagai gumpalan kasar, sehingga 

inti terlihat gelap. Pada sediaan apus darah, anak inti 

limfosit tidak terlihat, namun dapat diperlihatkan 

dengan teknik pewarnaan khusus dan dengan 

mikroskop elektron. Sitoplasma limfosit kecil sangat 

sedikit dan mengandung banyak poliribosom bebas. 

Pada sediaan apus darah tampak sebagai tepian tipis di 

sekitar inti. Limfosit kecil sedikit basofilik, berwarna 

 

Gambar 4. Limfosit (Anonymous 2012) 

 

biru muda pada sediaan berwarna. Limfosit kecil 

mungkin mengandung granulo azurofilik. Sitoplasma 

limfosit kecil memiliki beberapa mitokondria dan 



 

 

 

13 

 

sebuah kompleks golgi kecil yang berhubungan dengan 

sepasang sentriol (Effendi 2003). 

Dalam darah, 80% limfosit adalah sel T dengan 

umur sangat panjang. Limfosit T berfungsi mengatur 

aktivitas sel T atau sel B lain baik secara positif (sel T 

helper) dan secara negatif (sel T supresor). Beberapa 

limfosit T (sel sitotoksik) menghasilkan substansi yang 

mematikan sel-sel lain, termasuk sel tumor, sel yang 

terinfeksi virus dan cangkokan asing. Persentase lebih 

kecil dari limfosit yang bersirkulasi adalah limfosit B 

sebanyak 15%. Apabila limfosit B mendapat 

rangsangan yang sesuai maka limfosit B akan 

membelah diri beberapa kali dan berdiferensiasi 

menjadi sel plasma dalam jaringan dan menghasilkan 

imunoglobulin. Imunoglobulin spesifik menyelubungi 

bakteri dan penyerang lainnya, sehingga mereka lebih 

mudah difagositosis oleh makrofag. Di dalam darah 

terdapat sejumlah 5 % limfosit yang tidak memiliki 

antigen permukaan limfosit T maupun B. Keadaan 

tersebut disebut dengan sel null. Sel null kemungkinan 

adalah sel induk yang bersirkulasi. 

Monosit.--Monosit berasal dari sumsum tulang 

yang ukuran garis tengahnya antara 12-20 μm. 

Monosit berinti lonjong, berbentuk tapal kuda, atau 
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berbentuk ginjal dan umumnya terletak eksentris. 

Kromatinnya kurang padat dan tersusun lebih fibrilar. 

Inti monosit berwarna lebih pucat daripada inti limfosit 

besar. Hal ini disebabkan penyebaran kromatin yang 

baik. Sitoplasma monosit bersifat basofilik dan 

seringkali mengandung granula azurofilik yang sangat 

halus, beberapa di antaranya mendekati batas resolusi 

mikroskop cahaya. Granula disebarkan ke seluruh 

sitoplasma dan berwarna biru kelabu pada pulasan 

berwarna. Granula azurofilik dari monosit adalah 

lisosom.  

 

Gambar 5. Monosit (Anonymous 2012) 

 

Monosit dijumpai dalam darah, sebagai prekursor 

sistem fagosit mononukleus yang baru dibentuk. 

Setelah menerobos dinding kapiler dan masuk dalam 

jaringan ikat, monosit berkembang menjadi makrofag. 

waktu paruh monosit dalam darah ialah 12-100 jam, 
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dan tidak terdapat bukti nyata adanya resirkulasi 

setelah monosit memasuki jaringan ikat. Dalam 

jaringan ini monosit berinteraksi dengan limfosit dan 

berperan penting dalam pengenalan dan interaksi dari 

sel imunokompeten dan antigen (Effendi 2003). 

 

Vitamin E 

Vitamin E merupakan fitonutrien yang penting 

didalam makanan. Vitamin E bersifat larut dalam 

lemak. Di dalam tubuh, vitamin ini banyak terdapat 

dalam membran eritrosit dan lipoprotein plasma. 

Menurut kelompoknya, vitamin E terbagi menjadi dua 

kelompok senyawa yaitu tokoferol dan tokotrienol. Baik 

tokoferol maupun tokotrienol mempunyai 4 isomer yang 

dinyatakan sebagai α-, β-, γ-, dan δ- yang dibedakan 

berdasarkan jumlah posisi gugus metil pada cincin 

kromanol. Sanagi (2006) menyatakan bahwa α-

tokotrienol lebih efisien 3 kali lipat sebagai scavenger 

radikal peroksil daripada α-tokoferol. Jumlah dan lokasi 

dari kelompok metil pada cincin kromanol memainkan 

peran penting dalam mempengaruhi aktivitas biologis 

tokoferol dan tokotrienol. 

Secara umum, kerja vitamin E sebagai 

antioksidan dapat ditunjukkan dengan dua mekanisme 
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yang berbeda yaitu vitamin E bereaksi langsung dengan 

oksigen singlet. Selain itu, vitamin E bekerja untuk 

menangkap radikal turunan asam lemak tidak jenuh 

dan menghentikan autooksidasi. Tokotrienol diyakini 

memiliki sifat antioksidan yang 50 kali lebih besar 

dalam induksi peroksidasi lipid dan 6,5 kali lebih besar 

sebagai pelindung dari kerusakan oksidatif sitokrom P-

450 dibanding α-tokoferol. Hal ini berkaitan dengan 

distribusi yang lebih baik pada lapisan berlemak 

membran sel (Kagan et al. 1993). Rantai samping 

tokotrienol yang tidak jenuh menyebabkan penetrasi 

pada lapisan lemak jenuh pada otak dan hati. 

Disamping mempunyai sifat penangkapan radikal 

bebas, sifat antioksidatif tokotrienol juga berkaitan 

dengan kemampuannya menurunkan pembentukan 

tumor, kerusakan DNA, dan kerusakan sel. Dengan 

demikian, tokotrienol sangat potensial sebagai 

antioksidatif yang berperan penting bagi kesehatan 

manusia dibanding dengan tokoferol, khususnya pada 

beberapa penyakit kanker. 

 

VITAMIN C (Asam askorbat) 

Vitamin C merupakan jenis antioksidan yang 

larut dalam air dan terdapat di semua jaringan. 
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Vitamin C mempunyai fungsi sebagai pertahanan 

tubuh pertama terhadap oksigen reaktif dalam plasma 

dan sel. Vitamin C mampu menangkap radikal bebas 

hidroksil dikarenakan vitamin ini memiliki gugus 

pendonor elektron berupa gugus enandiol dan gugus ini 

terletak pada atom C (Muhammad 2009). Menurut 

Cooler (2011), Metabolisme dari Vitamin C terdiri dari 

tiga tahap, yaitu oksidasi, ekskresi dan regenerasi. 

Hasil oksidasi pertama dari vitamin C berupa radikal 

bebas askorbil yang bisa berubah menjadi bentuk 

vitamin C dan dehydro-L-ascorbic acid. Vitamin C 

dapat juga mengalami oksidasi setelah berikatan 

dengan radikal urat atau vitamin E. Vitamin E 

merupakan hasil regenerasi dari vitamin C dalam 

peranannya sebagai pelindung sel di dalam sitosol.  

Di dalam tubuh, vitamin C tidak disimpan secara 

khusus melainkan akan dikeluarkan oleh sistem 

pembuangan tubuh yaitu melalui urin. Sehingga 

asupan vitamin ini selalu dibutuhkan setiap hari. 

Seringkali vitamin yang terkandung dalam makanan 

atau minuman tidak berada dalam keadaan bebas, 

namun terikat baik secara fisik maupun kimia. 

Makanan dan minuman yang dikonsumsi akan diserap 

oleh usus. Agar mudah terserap oleh usus maka 
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vitamin C dilepaskan dari makanan dengan bantuan 

lambung maupun usus halus. Proses penyerapan 

vitamin C dilakukan secara difusi pasif dan lambat dan 

langsung diserap melalui saluran darah melalui vena 

porta (pembuluh darah besar) dan ditransportasikan ke 

hati kemudian ke jantung (Rahayu 2010). Rata-rata 

penyerapan di dalam tubuhn adalah 90% dengan 

konsumsi 20-120 mg/hari. Sedangkan konsumsi tinggi 

sampai 12 gram dalam bentuk pil maka hanya diserap 

sebanyak 16%. Angka kecukupan gizi Vitamin C untuk 

pria dan wanita dewasa sekitar 60 mg sehari, untuk 

balita sekitar 40 mg perhari, dan untuk ibu hamil 

sekitar 70 mg perhari (Almatsier 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


