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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Darah 

 

Darah adalah suatu suspensi partikel dalam suatu larutan koloid cair yang 

mengandung elektrolit (Baldy, 2006).  Darah mempunyai fungsi penting dalam 

sirkulasi.  Secara umum  fungsi darah adalah sebagai alat transportasi oksigen, 

karbondioksida, zat gizi, dan sisa metabolisme, mempertahankan 

keseimbangan asam basa, mengatur cairan jaringan dan cairan ekstra sel, 

mengatur suhu tubuh, dan sebagai pertahanan tubuh dengan mengedarkan 

antibodi dan sel darah putih (Goorha et al, 2003).   Sel-sel darah tersebut 

mempunyai umur tertentu, sehingga dibutuhkan pembentukan sel-sel darah 

baru yang disebut hematopoesis.  Proses hematopoesis dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1. Skema Hematopoiesis (Themi et al, 2004) 



14 
 

 

Proses ini berlangsung apabila terjadi pendarahan atau penghancuran sel, yang 

terjadi pada sumsum tulang, kemudian setelah dewasa bermigrasi ke darah 

perifer.  Terdapat 2 stem sel yang berperan dalam pembentukan sel darah yaitu 

stem sel mieloid dan stem sel limfoid.  Stem sel limfoid terkait dengan thymus 

dimana sel limfosit dihasilkan.  Stem sel mieloid jauh lebih kompleks dari stem 

sel limfoid.  Stem sel mieloid sedikitnya memiliki enam garis keturunan yang 

berbeda yaitu garis keturunan eritrosit, trombosit, neutrofil, eosonofil, basofil, 

dan monosit/makrofag.  Sel-sel ini terbentuk sebelum menjadi matang 

(dewasa) terjadi di sumsum tulang.  Tahap akhir garis keturunan mieloid ini 

terdapat dalam sel darah perifer normal (Wellman, 2010).  

 

Stem sel mieloid jauh lebih kompleks dari stem sel limfoid. Stem sel mieloid 

sedikitnya memiliki enam garis keturunan yang berbeda, yaitu garis keturunan 

(sel darah merah) eritrosit, trombosit, monosit, eosinofil, basofil, dan 

neutrofil/makrofag.  Proses terbentuknya eritrosit, trombosit, monosit, 

neutrofil, eosinofil, dan basofil sebelum menjadi matur (dewasa) terjadi di 

dalam sumsum tulang seperti pada (Gambar 1).  Tahap akhir dari garis 

keturunan mieloid ini terdapat dalam sel darah perifer normal.  Sumsum tulang 

dan timus merupakan tempat pembentukan sel-sel darah.  Apabila kebutuhan 

sel darah dalam tubuh berkurang, timus dan sumsum tulang akan memproduksi 

sel-sel darah tersebut (Wellman 2010). 
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B.  Sel Darah Putih (Leukosit) 

 

Leukosit tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak secara amoeboid dan 

dapat menembus dinding kapiler /diapedesis. Jumlah normal 4 × 109 hingga 11 

× 109 sel leukosit dalam satu liter darah manusia dewasa yang sehat atau 

sekitar 7000 - 25000 sel per tetes (Harahap, 2008).  Leukosit adalah sel darah 

yang mengandung inti, disebut juga sel darah putih.  Dilihat dibawah 

mikroskop sitoplasmanya sel darah putih mempunyai granula spesifik 

(granulosit), yang dalam keadaan hidup berupa tetesan setengah cair, dalam 

sitoplasmanya dan mempunyai bentuk inti yang bervariasi.  Sedangkan yang 

tidak mempunyai granula sitoplasmanya homogen dengan inti bentuk bulat 

atau bentuk ginjal.  Granula dianggap spesifik bila secara tetap terdapat dalam 

jenis leukosit tertentu dan pada sebagian besar precursor (prazatnya) (Effendi, 

2003).   

 

Leukosit mempunyai peranan dalam pertahanan seluler dan humoral organisme 

terhadap zat-zat asing.  Leukosit dapat meninggalkan kapiler dengan 

menerobos antara sel-sel endotelium dan menembus ke dalam jaringan 

penyambung.  Bila memeriksa variasi fisiologi dan patologi sel-sel darah tidak 

hanya persentase tetapi juga jumlah absolut masing-masing jenis per unit 

volume darah harus diambil (Effendi, 2003).  Ada enam macam sel darah putih 

yang secara normal ditemukan dalam darah yaitu neutrofil polimorfonuklear, 

eosinofil polimorfonuklear, basofil polimorfonuklear, monosit, limfosit dan 

kadang-kadang sel plasma.  Sel-sel polimorfonuklir seluruhnya mempunyai 
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gambaran granular sehingga disebut granulosit.  Granulosit dan monosit 

melindungi tubuh terhadap organisme penyerang terutama dengan cara 

mencernanya yaitu melalui fagositosis.  Fungsi pertama sel limfosit dan sel-sel 

plasma berhubungan dengan sistem imun.  Struktur macam leukosit pada darah 

pheriperal terlihat pada Gambar 2. 

 
a                               b                                 c 

 
d                                e 

 

Gambar 2.  Diferensiasi Sel Darah Putih (Leukosit) Mencit (Mus musculus) 

a. Neutrofil  b. Eosinofil c. Basofil  d. Limfosit  mencit (Perbesaran 100x)   

(Sumber: Themi et al, 2004) e. Monosit mencit (Perbesaran 100x) (Sumber: 

Weiss and Wardrop, 2010) 

 

C.  Sel Darah Merah (Eritrosit) 

 

Morfologi normal sel darah merah (eritrosit) bervariasi tergantung kepada 

spesies.  Eritrosit mamalia tidak berinti sedangkan eritrosit bangsa camellidae, 

reptil, dan aves memiliki inti.  Bentuk oval dan bikonkaf dari eritrosit berfungsi 

sebagai pertukaran oksigen.  Sel darah merah mencit mempunyai ketebalan sel 

2,1-2,13 μm dan diameter rata-rata 6,2 μm atau sekitar 5,7-7 μm.  Waktu hidup 

sel darah mencit adalah sekitar 43 hari.  Sel darah merah terdiri sekitar 20% air, 

40% protein, 35% lemak, dan 6% karbohidrat (Weiss and Wardrop, 2010).  
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Fungsi utama dari sel darah merah adalah untuk mengangkut HbO2 yang 

membawa oksigen ke jaringan.  Membran permeabel yang menutupi 

komponen sel darah merah terbuat dari lipid, protein, dan karbohidrat.  

Perubahan komposisi lipid membran dapat menghasilkan bentuk sel darah 

merah yang abnormal.  Ketidaknormalan membran protein juga mungkin 

menghasilkan bentuk tidak normal dari sel darah merah.  Jumlah eritrosit 

(RBC) sering digunakan untuk menegakkan diagnosa mengenai penyebab 

anemia (Thrall, 2004).  Struktur sel darah merah dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3.  Sel-sel darah merah normal secara mikroskopis (Vidinsky, 2011). 

 

D.  Kanker 

 

Kanker dan tumor disetujui oleh banyak ilmuwan spesialis bahwa penyakit ini 

berawal dari mutasi gen atau DNA sel.  Perubahan pada mutasi gen dapat 

terjadi melalui mekanisme kesalahan replikasi dan kesalahan genetika yang 

berkisar antara 10-15 %, atau faktor dari luar yang merubah struktur DNA 

seperti virus, polusi, radiasi, dan senyawa xenobiotik dari konsumsi pangan 
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sebesar 80-85 %.  Radikal bebas dan reaksi oksidasi berantai yang dihasilkan 

jelas berperan pada proses mutasi ini.  Di dalam tubuh pembentukan radikal 

bebas terjadi pada membran plasma yang banyak mengandung asam lemak  

mudah sekali teroksidasi menghasilkan berbagai senyawa radikal bebas 

(Sundaryono,  2011).  Proses oksidasi tersebut menyebabkan kadar asam lemak 

esensial pada membran plasma menjadi berkurang dan permeabilitas membran 

terganggu sehingga radikal bebas menjadi makin mudah menerobos masuk ke 

dalam sel dan mengakibatkan berbagai kerusakan, seperti merusak lisosom, 

Inti sel dan DNA yang dapat memicu timbulnya kanker (Sundaryono, 2011).    

 

Serangkaian proses berkembangnya kanker disebut karsinogenesis. 

Karsinogenesis adalah suatu proses terjadinya kanker melalui mekanisme 

multitahap yang menunjukkan perubahan genetik dan menyebabkan 

transformasi progresif sel normal menjadi sel malignan (ganas) (Hanahan and 

Weinberg, 2000).  Perubahan basa DNA (mutasi) merupakan perubahan selular 

mendasar yang menyebabkan terjadinya kanker.  Kanker tidak berasal dari 

mutasi tunggal, namun dibutuhkan akumulasi dari beberapa mutasi (3 sampai 

20 mutasi) dalam karsinogenesis (Lodish et al, 2000).  Proses karsinogenik 

diawali dengan masuknya senyawa karsinogenik dan berikatan dengan DNA, 

sehingga DNA mengalami mutasi atau memasuki tahap inisiasi.  Gen yang 

bertanggung jawab terhadap pertumbuhan kanker ada tiga, yaitu: gen reparasi 

DNA, gen penekan tumor (tumor supressor gen) dan protoonkogen (Zakaria,  

2001). 
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E.  Leukemia 

 

Saat ini, penyakit leukemia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai 

penyebab kematian akibat kanker yang terutama menyerang anak-anak dan 

remaja berusia antara 3 – 14 tahun  (Lorenzo, 2000).  Leukemia umumnya 

muncul pada diri seseorang sejak dimasa kecilnya, pada sumsum tulang tanpa 

diketahui dengan jelas penyebabnya telah memproduksi sel darah putih yang 

berkembang tidak normal atau abnormal.  Normalnya, sel darah putih me-

reproduksi ulang bila tubuh memerlukannya atau ada tempat bagi sel darah itu 

sendiri.  Tubuh manusia akan memberikan tanda/signal secara teratur kapankah 

sel darah diharapkan be-reproduksi kembali. 

 

 Pada kasus kanker darah (leukemia), sel darah putih tidak merespon kepada 

tanda/signal yang diberikan.  Akhirnya produksi yang berlebihan tidak 

terkontrol (abnormal) akan keluar dari sumsum tulang dan dapat ditemukan di 

dalam darah perifer atau darah tepi (Yuliangga, 2008).  Jumlah sel darah putih 

yang abnormal ini bila berlebihan dapat mengganggu fungsi normal sel 

lainnya, seseorang dengan kondisi seperti ini (leukemia) akan menunjukkan 

beberapa gejala seperti; mudah terkena penyakit infeksi, anemia dan 

perdarahan (Yuliangga, 2008). 
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F.  Klasifikasi Leukemia                                                                        

1. Perjalanan alamiah penyakit akut dan kronis 

Leukemia akut ditandai dengan suatu perjalanan penyakit yang sangat cepat, 

mematikan dan memburuk.  Apabila tidak diobati segera, maka penderita 

dapat meninggal dalam hitungan minggu hingga hari. Sedangkan leukemia 

kronis memiliki perjalanan penyakit yang tidak begitu cepat sehingga 

memiliki harapan hidup yang lebih lama, hingga lebih dari 1 tahun bahkan 

ada yang mencapai 5 tahun (Yuliangga, 2008). 

 

2. Tipe sel predominan yang terlibat limfoid dan mieloid 

Kemudian, penyakit diklasifikasikan dengan jenis sel yang ditemukan pada 

sediaan darah tepi. 

 Ketika leukemia memengaruhi limfosit atau sel limfoid, maka disebut 

leukemia limfositik. 

 Ketika leukemia memengaruhi sel mieloid seperti neutrofil, basofil dan 

eosinofil, maka disebut leukemia mielositik (Yuliangga, 2008). 

 

3. Jumlah leukosit dalam darah 

 Leukemia leukemik, bila jumlah leukosit di dalam darah lebih dari normal, 

terdapat sel-sel abnormal. 

 Leukemia subleukemik, bila jumlah leukosit di dalam darah kurang dari 

normal, terdapat sel-sel abnormal. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Limfosit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Leukemia_limfositik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Neutrofil
http://id.wikipedia.org/wiki/Basofil
http://id.wikipedia.org/wiki/Eosinofil
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Leukemia_mielositik&action=edit&redlink=1
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 Leukemia aleukemik, bila jumlah leukosit di dalam darah kurang dari 

normal, tidak terdapat sel-sel abnormal (Yuliangga, 2008). 

G. Pemeriksaan Penunjang  

 

Pemeriksaan darah tepi  

Pada LLA ditemukan leukositosis (60%) dan kadang-kadang leukopenia 

(25%).  Pada LMA ditemukan penurunan eritrosit dan trombosit (Yuliangga, 

2008).
 

 

H. Diagnosis Leukemia 

 

1.  Kenaikan jumlah sel Leukosit yang sangat tinggi (3-4 kali nilai normal) 

harus diwaspadai sebagai tanda adanya pertumbuhan ke arah keganasan. 

Hal tersebut bisa memicu terjadinya kanker darah atau leukemia (Aryanto, 

2014). 

2.  Dikatakan bahwa apabila di dalam darah jumlah leukosit pada lebih dari 

11.000 sel/mm
3
 disebut leukositosis (menderita penyakit leukemia) dan bila 

kurang dari 4.000 sel/mm
3
 disebut leukopenia (Playfair and Chain, 2001).  

3.  Pada awalnya, pasien sering mengeluh pembesaran limpa, atau keluhan lain 

yang   tidak spesifik, seperti rasa cepat lelah, badan lemah, demam yang 

tidak terlalu tinggi, keringat malam, dan penurunan berat badan yang 

berlangsung lama. Semua keluhan tersebut merupakan gambaran 

hipermetabolisme akibat proliferasi sel-sel leukemia. Gejala kanker darah 

(leukemia) dapat dilihat pada Gambar 4. 
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                      I                                   II                                         III 

 
Gambar 4. Gejala Kanker (Vidinsky, 2011) 

Keterangan 

I. struktur sel darah yang normal 

II. struktur sel darah yang terkena kanker 

III. struktur sel darah yang telah diterapi obat antikanker 

a : Eritrosit  b : Leukosit 
  

I.  Taurin 

 

Taurin juga dikenal sebagai 2-aminoethanesulfonic acid, adalah senyawa yang 

diproduksi secara alami dalam tubuh manusia. Taurin ditemukan dalam kadar 

tinggi di otot rangka, jantung, serta dalam sel darah putih dan sistem saraf 

pusat.  Menurut  Stapleton et al (1998), taurin adalah setua manusia itu sendiri, 

yang pada akhirnya ditemukan pada tahun 1827 oleh Tiedemann dan Gmelin 

pada empedu sapi.  Menurut  Stapleton et al (1998), taurin merupakan asam 

amino bebas berkonsentrasi tertinggi dan banyak ditemui dalam berbagai jenis 

sel pada manusia.  

 

1. Fungsi Taurin 

Penelitian taurin mulai digalakkan pada tahun 1975 dengan penjelasan 

peranan taurin sebagai asam amino esensial terdapat pada kucing, di mana 

a 

a 

a 

b 

b 

b 
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kekurangannya menyebabkan degradasi retina dan akhirnya menimbulkan 

kebutaan.  Sejak saat itu mulai banyak peneliti yang menggunakan taurin 

sebagai objeknya, sehingga didapatkan banyak sekali manfaat taurin.  

Menurut Stapleton et al (1998), penelitian biologis dengan mengkaitkan 

taurin hasilnya sangat mengagumkan, termasuk taurin sebagai antioksidan, 

membran stabilisasi, detoksifikasi, neuromodulation dan regulasi kalsium 

homeostasis, kekurangan pada awal kehidupan yang akan merugikan 

integritas fungsional normal retina.  Menurut Stapleton et al (1998), banyak 

sekali bukti yang melibatkan taurin dalam regulasi homeostasis kalsium.  

Taurin adalah salah satu asam amino bebas yang paling banyak terdapat 

pada sel leukosit.  Taurin telah terbukti menjadi pengobatan yang efektif 

untuk jantung kongestif dan untuk melindungi terhadap efek buruk dari 

spesies oksigen reaktif (ROS) (Stapleton et al, 1998). 

 

Beberapa peran taurin berhubungan dengan osmoregulasi, antioksidan, 

detoksifikasi, dan stimulasi glikolisis dan glikogenesis.  Penelitian terbaru 

menyatakan bahwa kadar taurin diukur dalam darah pada 50 pasien wanita.  

Kesimpulannya, pengukuran taurin pada serum wanita dengan perdarahan 

uterus yang tidak teratur bisa membantu deteksi dini transformasi maligna 

dari dinding endometrium (Agouza dan Nashar, 2011).  Penelitian lainnya 

taurin sebagai antioksidan kuat dan asam amino semi esensial anti inflamasi 

ekstensif terlibat dalam kegiatan neurologis, bertindak sebagai faktor 

neurotropik, sehingga diprediksi  taurin dapat sebagai zat antikanker 

khususnya kanker leukemia, taurin mengikat Reseptor GABA A / glisin dan 
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memblokir excitotoxicity glutamat-induced jalur mengarah menjadi efek 

saraf dan neuromodulation.  Seperti pernyataan Stapleton et al (1998) 

meskipun taurin berhubungan dengan banyak fungsi fisiologis, kondisi 

patologis, dan tindakan farmakologis, masih relatif sedikit diketahui tentang 

taurin dari sudut pandang fisiologis, dan biokimia  dalam kaitannya dengan 

mekanisme di mana asam amino yang bisa diambil manfaatnya.   

 

2. Struktur Kimia Taurin dan Biosintesis Taurin 

Prospek masa depan untuk penggunaan taurin dalam bidang klinis memang 

menarik, dikatakan Menzie et al (2013), bahwa defisit taurin telah 

menyebabkan beberapa penyakit SSP, seperti Alzheimer, Parkinson, 

epilepsi, dan kerusakan neuron retina.  70% jumlah dari asam amino pada 

sel leukosit  pada sistem imun adalah asam amino bebas taurin, apabila 

jumlah taurin berkurang akan menurunkan fungsional dan jumlah persentase  

dari sel-sel Polimorfonuklear (PMN) dan mononuclear leukosit (Stapleton 

et al, 1998).  Struktur diagram taurin dapat dilihat pada Gambar 5 dan  

biosintesis taurin dapat dilihat pada Gambar 6. 

  
 

Gambar 5. Struktur diagram bola dan stik taurin (Asha, 2009) 
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METHIONINE  S-Adenosylmethionin S-Adenosylhomocysteine 
 
 
 CYSTEINE Cystathionine Homocysteine 
 

Cysteine Dioxygenase 
 
 
 Cysteine Sulphinic Acid Cysteamine 
 
 CSAD  CysteamineDioxygenase 
 CO2 
 
 Hypotaurine 
 
 CO2 

Cysteic  Acid TAURINE 
 CSAD 
 

Gambar 6. Biosintetis Taurin (Menzie et al, 2013). 

Gambar 6 menunjukkan jalur biokimia utama dari biosintesis taurin. 

Metionin diubah menjadi sistein melalui transulfuration.  Enzim sistein 

dioksigenase mengoksida sistein untuk sistein asam sulphinic yang 

kemudian decarboxylized untuk membentuk hypotaurine oleh enzim, sistein 

sulphinic asam dekarboksilase (Csad) Cysteine juga dapat dikonversi.  

Untuk panteetheine via koenzim A dan kemudian cysteamine, yang 

teroksidasi untuk membentuk hypotaurine.  Oksidasi hasil hypotaurine 

ditaurin sebagai asam sulphinic akhir produk.  Cysteine juga dapat diubah 

menjadi asam cysteic yang kemudian dekarboksilasi untuk membentuk 

taurin (Menzie et al, 2013). 

 

J. Daun Dewa (Gynura segetum (Lour) Merr) 

 

Tanaman daun dewa, selain dapat tumbuh liar di beberapa kawasan hutan di 

Indonesia, juga banyak dibudidayakan sebagai tanaman obat (Sundaryono, 

2011).  Daun dewa dapat digunakan sebagai antikoagulan, antitoksik, 
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antiradang, antipiretik, analgesik dan pembersih darah (Rivai, 2012).  Dari 

beberapa hasil penelitian diketahui bahwa tanaman ini memiliki efek sebagai 

antikanker, analgesik, dan penurun kadar kolesterol (Putri, 2007).  Tanaman 

daun dewa mempunyai kandungan kimia yang bermanfaat bagi manusia.  Daun 

dewa mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, minyak atsiri dan tanin (Rivai, 

2012).  Berdasarkan telaah data spektrum ultraviolet-sinar, diketahui flavonoid 

yang berikatan dengan gula pada 3-O dan 7-O serta memiliki gugus hidroksi 

pada posisi C-5, C-3’dan C-4’, flavonoid tersebut merupakan kuersetin 3,7-O-

diglikosida (Rivai, 2012).  Struktur daun dewa terlihat pada Gambar 7. 

 

  

Gambar 7. Daun Dewa (Gynura segetum (Lour) Merr) (Tracker, 2013) 

 

Kandungan flavonoid pada daun dewa juga merupakan antioksidan sehingga 

mampu menangkal radikal bebas.  Dalam penelitian Sofia (2005), 

menunjukkan bahwa gugus prenil flavonoid dikembangkan untuk pencegahan 

atau terapi terhadap penyakit-penyakit yang diasosiasikan dengan radikal 

bebas.  Senyawa flavonoid dan isoflavonoida banyak dinyatakan sebagai anti 

kanker, sebagai contoh geneistein.  Penghambatan dan pembentukan sel pada 

jaringan kanker oleh geneistein ini melalui mekanisme pembelahan sel pada 

membran sel makhluk hidup, khususnya protein yang mengandung tirosin 
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(Sujatmoko, 2002).  Antioksidan merupakan inhibitor yang bekerja 

menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif 

membentuk radikal bebas yang tidak reaktif dan relatif stabil (Sofia, 2005).  

Kerangka flavonoid dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Kerangka dasar flavonoid (Sundaryono, 2011) 

 

Kandungan kimia dari tumbuhan daun dewa pada spesies Gynura segetum 

(Lour) Merr mengandung saponin, minyak atsiri, flavonoid, etanol, alkohol, 

tanin, senesfilin dan alkaloid (Priadi, 2004). 

 

K. Benzo (α) piren 

 

Benzo(α)piren merupakan senyawa hidrokarbon polisiklik aromatik (PAH) 

yang digolongkan sebagai senyawa prokarsinogen kuat.  Senyawa ini dijumpai 

di lingkungan sebagai hasil proses pembakaran yang tidak sempurna seperti 

pada daging panggang, sate, makanan yang diasap, asap rokok dan asap 

kendaraan (Nebert et al, 2013).  Sebagai senyawa karsinogen, benzo(α)piren 

dapat menimbulkan mutasi gen yang dapat dimanifestasikan sebagai kerusakan 

kromosom yaitu terjadi aberasi atau patahan-patahan kromosom (Sumpena, 

2009).   Struktur bagan molekul benzo(α)piren dapat dilihat pada Gambar 9 

dan proses metabolismenya dalam tubuh dapat dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 9.  Struktur Benzo(α)piren (Brown et al, 2009). 
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Gambar 10. Proses metabolime benzo(α)piren dalam tubuh (Uno dan 

Makishima, 2009)  

 

Pada tubuh yang memiliki cyctochrome P450 1A1, adanya benzo(α)piren 7,8-

trans-diol ini ternyata mengakibatkan terjadinya reaksi lain.  Benzo(α)piren 

7,8-trans-diol merupakan substrat bagi cyctochrome P450 1A1, sehingga 

terjadi oksidasi yang menghasilkan benzo(α)piren 7,8-trans-diol, 9,10-oxide, 
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http://1.bp.blogspot.com/-9ydDjoI6yZI/Uygx8WNa58I/AAAAAAAAByI/nQhsyWEEKAA/s1600/New+Picture.bmp
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yang memiliki sifat mutagenik tinggi.  Pada metabolisme dalam sel, 

benzo(α)piren 7,8-trans-diol, 9,10-oxide berinteraksi dengan guanine residue 

DNA.  Mutagenic diol epoxide ini masuk ke dalam retikulum endoplasma atau 

ke nukleus dan berinteraksi dengan DNA, sehingga menyebabkan struktur 

kimia DNA berubah (DNA adducts) (Walker, 2009).  Penelitian Qian et al 

(2014), menyatakan benzo(α)piren membahayakan dengan menginduksi 

kerusakan DNA dan stres oksidatif .   

 

Dalam studi sebelumnya, penemuan Arylhydrocarbon receptor (AHR) 

mengikat benzo(α)piren ke dalam tubuh dan permukaan sel, aktivasi transkripsi 

sitokrom P450, dalam pembentukan metabolit utama benzo(α)piren-diol-

epoxidedeoxyribonucleic acid  (BPDE) dan spesies oksigen reaktif (ROS) 

(Wang et al, 2013) dan kedua zat yang benzo(α)piren memiliki mediator utama 

toksisitas.  ROS-dimediasi stres oksidatif  in vivo, menyebabkan peradangan, 

apoptosis melemahkan resistensi kekebalan tubuh dan ketidakstabilan genomik 

dan reaksi yang merugikan lainnya (Hananan and Weinberg, 2011).  BPDE 

dibentuk dengan mengikat DNA adduct,  BPDE-DNA memblokir 

penggabungan DNA polymerase dan RNA polymerase sehingga memicu 

pembentukan sel-sel kanker (John et al, 2012).   

 

Menurut Akram (2012), adanya akumulasi benzo(α)piren (PAH) membentuk 

spesies oksigen reaktif (ROS) melalui pembentukan kuinon oleh dihydrodiol 

dehydrogeneses,  menuju  kearah pembentukan sel-sel kanker.  Pemaparan zat 

karsinogen benzo(α)piren  (PAH) menimbulkan penurunan kekebalan humoral, 
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disamping itu menimbulkan komplikasi patologi sekunder selain proses 

karsinogenesis  yaitu adanya toksisitas hematologi (Gangar et al, 2010).  Pada 

penelitian Gangar et al (2010), tikus yang diinduksi benzo(α)piren mengalami 

penurunan berat badan dibanding kelompok perlakuan yang diberi zat 

kemopreventif  ekstrak daun Azadirachta indica disebabkan efek negatif 

benzo(α)piren dalam  proses karsinogenesis atau tumorigenesis, sehingga 

menurut Gangar et al (2010), pengukuran berat badan, penghitungan sel darah 

merah (RBC), penghitungan sel darah putih (WBC), dan jumlah persentase 

diferensial leukosit merupakan parameter penting untuk mengetahui sejauh 

mana proses perkembangan sel-sel kanker akibat induksi zat karsinogen 

benzo(α)piren dan keberhasilan pengobatan zat antikanker.   

 

L.  Mencit (Mus musculus) 

 

Hewan coba yang digunakan pada penelitian ini yaitu mencit.  Mencit (Mus 

musculus) telah digunakan sebagai subyek penelitian sejak abad ke-19.  Alasan 

penggunaan mencit sebagai hewan coba yaitu memiliki potensial reproduksi 

yang tinggi, masa kebuntingan yang singkat, jangka hidup yang pendek, 

berukuran kecil, harga relatif murah, dan mudah dipelihara (Sirois, 2005).   

Berat badan mencit berbeda-beda untuk tiap individu.   Mencit laboratorium 

biasanya mengkonsumsi pakan yang disediakan dalam bentuk pelet dan 

merupakan hewan yang banyak beraktivitas pada malam hari.  Hal yang paling 

penting adalah mencit laboratorium tidak pernah tanpa air minum, harus 

konstan disuplai minuman terus-menerus.  Semua galur mencit laboratorium 
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yang ada pada waktu ini merupakan turunan mencit liar sesudah melalui 

peternakan selektif (Yuwono, 2009).   Mencit merupakan hewan yang jinak, 

lemah, mudah ditangani, takut cahaya, dan aktif pada malam hari.  Mencit yang 

dipelihara sendiri makannya lebih sedikit dan bobot lebih ringan dibanding 

mencit yang dipelihara bersama-sama dalam satu kandang, kadang-kadang 

mempunyai sifat kanibal.  Temperatur ruangan untuk pemeliharaan mencit 

berkisar antara 20-25° C.  Reproduksi mencit yang cepat membuat hewan ini 

menjadi mudah ditemukan dan dikembang biakan.  Oleh karena itulah mencit 

sering sekali menjadi hewan percobaan oleh para peneliti atau ahli biologi.  

Mencit juga memiliki julukan lain yaitu hewan eksperimen (Soegijanto dkk, 

2003).  Mencit (Mus musculus) terlihat pada Gambar 11.  

 

 

Gambar 11.  Mencit (Mus musculus) (Yuwono, 2009) 
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Tabel 1.  Klasifikasi dan Data Biologis Mencit (Mus Musculus) 

Klasifikasi Data Biologis 

Kingdom Animalia* Lama hidup 1-3 tahun 

Filum Chordata Umur disapih 21 hari 

Kelas Mammalia Lama produksi 9 bulan 

Ordo Rodensia Berat Dewasa 
20-40 g jantan ;        

18-35 g betina 

Superfamili Muroidea 
Pengambilan darah 

maksimum 
0,7 ml/g 

Famili Muridea 
Jumlah sel darah 

putih 

2.61-10.05 x 10
3 

sel/µl* 

Subfamili Murinea 
Jumlah sel darah 

merah 

6.5-10.1 x 10
6
 

sel/μL* 

Genus Mus 
Jumlah hemoglobin 

(Hb) 
13,4 g/dL 

Spesies 
Mus 

musculus 
Umur dewasa 35 hari 

  
Jumlah sel darah 

merah 
282 x 106 /cc 

  Lama bunting 19-21 hari 

    Sumber : Malole dan Pramono (1989),* Thrall (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


