
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rokok Elektronik 
 

2.1.1 Definisi dan Komponen Rokok Elektronik 

 

Rokok elektronik adalah suatu alat yang dapat menyalurkan aerosol yang 

mengandung nikotin dari pemanasan cairan (e-liquid) yang pada umumnya 

mengandung propilen glikol atau gliserin, nikotin, dan perasa (Grana, et al., 2014). 

Secara umum rokok elektronik terdiri dari 3 bagian, yaitu sebuah baterai yang dapat 

di isi ulang, sebuah atomizer yang berfungsi untuk memanaskan e-liquid agar 

menghasilkan asap, dan sebuah cartridge yang berisi larutan nikotin, propilen 

glikol, perasa untuk mengganti rasa tembakau, dan air (Electronic Cigarette 

Association, 2009). 

 
 

(Electronic Cigarette Association, 2009) 

Gambar 2. 1 Komponen Rokok Elektronik 

 
 

2.1.2 Kandungan asap rokok elektronik 

 

Tayyarah dan Long pada tahun 2014 dalam penelitiannya menganalisa 

kandungan yang terdapat dalam aerosol rokok elektronik menggunakan 5 jenis e- 

liquid yang berbeda. Analisis aerosol rokok elektronik ini menggunakan adaptasi 

metode analitik ISO 17025 yang telah terakreditasi untuk mengevaluasi asap rokok 

konvensional. Sebanyak 99 tiupan aerosol rokok elektronik yang telah tertangkap 
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di smoking mechine kemudian diidentifikasi dengan menangkap partikelnya 

menggunakan glass fiber filter pads berukuran 44 mm (Tayyarah & Long, 2014). 

Tabel 2. 1 Persentase komposisi aerosol rokok elektronik 

 Glycerin 
(%) 

Propylene 
glycol (%) 

Water (%) Nicotine 
(%) 

Flavor 
(%) 

Blu Classic Tobacco 

Disposable 

73 - 15 1 11 

Blu Magnificent 

Menthol Disposable 

80 - 18 2 - 

Blu Cherry Crush 

High Premium 

70 - 19 1 10 

SKYCIG Classic 

Tobacco Bold 

24 61 10,4 1,4 3 

SKYCIG Crown 

Menthol Bold 

21 59 12 2 6 

(Tayyarah & Long, 2014) 

Selain senyawa diatas, juga terdapat zat lain seperti Volatile Organic 

Compounds (VOCs), Tobacco-Specific Nitrosamines (TSNA) dan logam yang dapat 

memicu terbentuknya lesi aterosklerosis (Zhang, et al., 2018). Logam yang terdapat 

pada aerosol rokok elektronik merupakan hasil pemanasan gulungan pemanas, 

solder, dan sumbu ketika memanaskan e-liquid (Benowitz & Fraiman, 2017). 

2.1.3 Bahaya Paparan Aerosol Rokok Elektronik Bagi Sistem Kardiovaskular 

Aerosol rokok elektronik diketahui dapat menyebabkan iritasi saluran 

pernapasan atas, iritasi mata, batuk kering, sakit kepala hingga meningkatkan resiko 

kanker paru-paru (Meo & Al Asiri, 2014). Selain itu, penelitian yang dilakukan 

Qasim, et al. pada tahun 2017 menunjukan bahwa aerosol rokok elektronik juga 

memberikan efek negatif pada sistem kardiovaskular. 

Senyawa yang terkandung dalam aerosol rokok elektronik seperti, nikotin, 

komponen karbonil, dan senyawa aldehid dapat mempengaruhi keseimbangan 

sistem kardiovaskular dalam tubuh perokok itu sendiri maupun para perokok pasif. 

Nikotin merupakan senyawa utama yang diketahui dapat meningkatkan resiko 
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trombosis dengan merusak dinding endotel, memicu proses inflamasi dan 

angiogenesis. Sehingga paparan rokok elektronik juga dapat memicu timbulnya 

penyakit kardiovaskular seperti penyakit koroner akut dan hipertensi (Qasim, et al. 

2017). 

Logam yang terkandung dalam asap rokok elektronik seperti cadmium dan 

timbal dapat memicu terbentuknya sel busa dengan cara meningkatkan stress 

oksidatif, meningkatkan peroksidasi lipid, menstimulasi produksi sitokin pro- 

inflamasi, serta menginduksi kerusakan sel endotel dengan menurunkan regulasi 

produksi nitrit oksida (Navas-Acien, et al., 2004). 

2.2 Rokok Konvensional 

 

2.2.1 Definisi 

 

Rokok merupakan hasil olahan tembakau dan bahan lainnya terbungkus dalam 

lintingan kertas yang dapat menghasilkan asap yang mengandung nikotin, tar dan 

karbon monoksida (Geiss & Kotzias, 2007). 

2.2.2 Kandungan Asap Rokok Konvensional 

 

Aliran asap rokok terbagi menjadi asap yang keluar ketika rokok diisap (main 

stream) dan asap yang keluar meski rokok tidak diisap (side stream). Asap rokok 

secara keseluruhan mengandung lebih dari 4800 senyawa kimia dimana diantaranya 

terdapat zat yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa-senyawa tersebut dapat dianalisa 

dengan menggunakan smoking machine yang dilengkapi filter cambridge. sehingga 

terbagi menjadi 2 macam, yaitu kondensat asap yang tertangkap pada filter 

cambridge dan komponen kimia asap yang lolos filter cambridge (Tirtosastro & 

Murdiyati, 2010). 
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Tabel 2. 2 Hasil analisis komponen kimia utama asap yang lolos filter cambridge 

 

Senyawa 
Konsentrasi/batang 

rokok (%aliran asap 

total) 

 

Senyawa 
Konsentrasi/batan 

g rokok (%aliran 

asap total) 

Nitrogen 280-120 mg (56- 
64%) 

Methyl-formate 20-30 µg 

Oksigen 50-70 mg (11-14%) Asam volatil lain 5-10 µg 

Karbon dioksida 45-65 mg (9-13%) Formaldehida 20-100 µg 

Karbon 

monoksida 

14-23 mg (2-5%) Asetaldehida 400-1400 µg 

Air 7-12 mg (1,5-2,5%) Acrolein 60-140 µg 

Argon 5 mg (1%) Aldehida volatil 

lain 

80-140 µg 

Hidrogen 0,5-1,0 mg Aseton 100-650 µg 

Amonia 10-130 µg Keton volatil lain 50-100 µg 

Nitrogen oksida 100-680 µg Methanol 80-100 µg 

Hidrogen sianida 400-500 µg Alkohol volatil 
lain 

10-30 µg 

Hidrogen sulfide 20-90 µg Acetonitrile 100-150 µg 

Metana 1,0-2,0 mg Volatile Nitriles 

lain 

50-80 µg 

Volatile alkene 0,4-0,5 mg Furan 20-40 µg 

Volatile alkenes 

lain 

1,0-1,6 mg Volatil furanes 

lain 

45-125 µg 

Isoprene 0,2-0,4 mg Pyridine 20-200 µg 

Butadiena 25-40 µg Picolines 15-80 µg 

Asetilena 20-35 µg 3-Vinylpyridine 7-30 µg 

Benzena 6-70 µg Volatile Pyridines 

lain 

20-60 µg 

Toluena 5-90 µg Pyrrole 0,1-10 µg 

Syrene 10 µg Pyrrolidine 10-18 µg 

Hidrokarbon 

aromatik lain 

15-35 µg N-Methyl 

pyrrolidine 

2,0-3,0 µg 

Asam Format 200-600 µg Volatile Pyrazines 3,0-8,0 µg 

Asam asetat 300-1700 µg Metil amina 4-10 µg 

Asam propionat 100-300 µg Amines aliphatic 

lain 

3-10 µg 

(Tirtosastro & Murdiyati, 2010) 
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Tabel 2. 3 Hasil analisis komponen kimia utama asap yang tertangkap filter 

cambridge 

Senyawa µg/batang 
rokok 

Senyawa µg/batang 
rokok 

Nikotin 100-3000 Scopoletin 15-30 

Nornikotin 5-150 Polifenol lain  

Anatabin 5-15 Cyclotenes 40-70 

Anabasin 5-12 Quinonez 0,5 

Alkaloid tembakau yang lain - Solanesol 600-1000 

Bipyridils 10-30 Neophytadienes 200-350 

n-Hentriacontane 100 Limonene 30-60 

Total nonvolatil HC 300-400 Terpenes lain  

Naftalena 2-4 Asam asetat 100-150 

Naftalena lain 3-6 Asam stearate 50-75 

Penanthrene 0,2-0,4 Asam oleat 40-110 

Anthracenes 0,05-0,10 Asam linoleate 150-250 

Fluorenes 0,6-1,0 Asam linolenat 150-250 

Pyrenes 0,3-0,5 Asam laktat 60-80 

Fluoranthenes 0,3-0,45 Indol 10-15 

Karsinogen PAH 0,1-0,25 Skatole 12-16 

Fenol 80-160 Indol lain  

Fenol lain 60-180 Quinolines 2-4 

Catechol 200-400 Aza-arenes lain  

Catechols lain 100-200 Benzofuranes 200-300 

Dihydroxybenzenes lain 200-400   

(Tirtosastro & Murdiyati, 2010) 
 

2.2.3 Bahaya Paparan Asap Rokok Konvensional Bagi Sistem Kardiovaskular 

Merokok adalah faktor risiko utama peningkatan morbiditas dan mortalitas 

kardiovaskular, dan dianggap sebagai penyebab utama kematian yang dapat 

dicegah di dunia (Papathanasiou, et al., 2014) Paparan asap rokok dapat 

mempengaruhi miokardium dan menyumbat suplai darah, meningkatkan resiko 

aterosklerosis dan berkontribusi terhadap infark miokard, kardiomiopati dan 

penyakit pembuluh darah perifer (Cope, 2013). Merokok, melalui bahan dasar 

nikotin dan karbon monoksida (CO), meningkatkan stres oksidatif, kerusakan dan 

disfungsi endotel, peningkatan konsentrasi serum total kolesterol dan trigliserida, 

mengurangi High Density Lipoprotein (HDL) kardioprotektif, dan menyebabkan 

peradangan intravaskular yang merupakan faktor risiko yang signifikan untuk 
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perkembangan aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular (Papathanasiou, et al., 

2014). 

2.3 Perbedaan Rokok Elektronik dan Konvensional 

 

Selain dari bentuknya, cara penggunaan rokok elektronik dan konvensional 

pun berbeda. Rokok elektronik melalui proses menghangatkan e-liquid agar dapat 

menghasilkan asap/aerosol sementara rokok konvensional melalui proses 

pembakaran batang rokok itu sendiri agar dapat menghasilkan asap (Biondi- 

Zoccai, et al., 2019) 

Tabel 2.4 Perbedaan dampak rokok elektronik dan konvensional terhadap 

efek proaterogenik 

Sebelum paparan Setelah paparan 

 Rokok 

elektronik 

Rokok 

konvensio 

nal 

Rokok 

elektronik 

Rokok 

konvension 

al 

Marker stress oksidatif :     

sNox2-dp (pg/mL) 19.9±9.9 23.1±8.4 36.5±6.8 44.1±17.1 

H2O2 (lmol/L) 7.4±3.4 7.6±4.5 14.8±2.9 19.5±13.9 

8-iso-PGF-2α (pmol/L) 151±18 152±20 2.71±1.07 2.55±0.91 

Status Antioksidan :     

Vit.E (lmol/mmol) 4.27±1.3 3.95±1.62 2.71±1.07 2.55±0.91 

Pemecahan H2O2 (lmol/L) 54.4±18.4 54.1±17.1 37.3±7.6 25.3±13.0 

Marker aktivasi platelet :     

sCD40L (ng/mL) 3.2±1.16 3.10±1.22 4.25±2.12 5.26±1.97 

P-selectin (ng/mL) 6.45±1.07 6.76±1.28 7.97±1.65 11.58±3.56 

Marker disfungsi endotel :     

FMD (%) 6.14±3.17 6.2±3.26 3.72±3.14 2.40±1.89 

Tekanan sistol (mmHg) 121.7±6.5 121.5±8.3 130.6±6.5 132.4±6.2 

Tekanan diastole (mmHg) 72.2±4.4 73.3±4.8 78.0±4.8 80.2±5.2 

Bioavaibilitas NO (lmol/L) 24.9±13.6 25.8±18.9 17.0±5.4 12.7±6.6 

(Biondi-Zoccai, et al., 2019) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Mc Auley, et al pada tahun 2012, kandungan 

asap rokok elektronik dan rokok konvensional sama-sama mengandung nikotin. 

Nikotin dan senyawa lainnya dapat dianalisa dengan menggunakan smoking box 

untuk mengumpulkan asap yang dihasilkan dari pemanasan e-liquid dan 

pembakaran rokok konvensional yang kemudian disaring dengan menggunakan 

filter khusus untuk masing-masing senyawa untuk mendeteksi jumlah senyawa 

tersebut dalam asap (Mc Auley, et al., 2012). 

Tabel 2. 5 Perbedaan kandungan asap rokok elektronik dan konvensional 

(ng/L) 
 Rokok elektronik Rokok konvensional 

VOCs 317.5 3566.3 

Carbonyls 973.7 31865.2 

PAHs 0.18 2.69 

Nicotine 6794 5039 

TSNAs 15 121 

PG 77,390 3,185 

DEG 143 13 

(Mc Auley, et al., 2012) 

 

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Grana, et al., tahun 2014 yang juga 

membandingkan kandungan asap rokok konvensional dan aerosol rokok elektronik, 

didapatkan hasil pada kedua asap rokok tersebut sama-sama mengandung senyawa 

logam dengan perbandingan 2 sampai 100 kali lebih tinggi kandungannya pada 

aerosol rokok elektronik. 

Tabel 2.6 Analisis komponen asap rokok elektronik dan konvensional (mg/total 

puffs collected) 

 Rokok elektronik (blu CTD) Rokok konvensional 
(Marlboro Gold box) 

Cadmium ND - 0,022 … 

Nickel 0,011 - 0,029 … 

Lead 0,003 – 0,057 … 

(Grana, et al., 2014)  
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2.4 Aorta 

 

2.4.1 Anatomi Aorta 

 

Aorta merupakan arteri terbesar pada tubuh manusia dan menjadi segmen 

arteri pertama pada sirkulasi darah sistemik yang berhubungan langsung 

dengan jantung (Gasser, 2017). Aorta terbagi menjadi beberapa bagian, yakni 

aorta ascenden, arcus aorta, aorta (thoracica) descenden, dan aorta abdominal 

(Faiz & Moffat, 2002). 

Aorta Ascenden berada didalam lapisan serosa perikardial, dimana bagian 

ini berasal dari ventrikel kiri, yaitu sejajar dengan bagian bawah tulang kosta 

ketiga kiri pada sebelah kiri sternum. Selanjutnya naik ke bagian atas, sedikit 

ke depan dan ke kanan sampai sejajar tulang kosta kedua kanan dan pada titik 

ini, disebut arkus aorta. Arkus aorta akan bercabang menjadi tiga, yaitu trunkus 

brachiocephalic, arteri karotis komunis kiri, dan arteri subklavia kiri. Aorta 

thoracica dimulai pada tepi bawah vertebrae T4, yang merupakan lanjutan dari 

arcus aorta dan berakhir pada bagian hiatus aorticus pada diafragma sejajar 

dengan bagian bawah vertebrae T12 (Drake, et al., 2009). Aorta abdominal 

merupakan kelanjutan dari aorta thoracica yang telah melewati ligamen arkuata 

mediana pada diafragma (Faiz & Moffat, 2002). Aorta abdominal turun di 

bagian depan vertebrae lumbar melalui rongga retroperitoneum sampai 

vertebrae L4 kemudian bercabang menjadi arteri iliaka comunis dextra dan 

sinistra (Songur, et al., 2010). Cabang utama aorta abdominal pada bagian 

abdomen meliputi truncus coeliacus, arteri mesenterika superior, arteri renalis, 

arteri gonadal, dan arteri mesenterika inferior (Faiz & Moffat, 2002). 
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2.4.2 Histologi Aorta 

(Putz & Pabst, 2011) 

Gambar 2. 2 Struktur anatomi aorta 

 

Dinding pembuluh darah yang berukuran lebih besar terdiri dari tiga 

komponen struktur dasar, yaitu lapisan endotel, otot polos dan jaringan ikat 

dengan elemen elastik. Lapisan endotel merupakan lapisan epitel bersifat 

semipermeable yang membatasi antara plasma darah dan cairan intersisial 

jaringan. Sel otot polos pada dinding pembuluh darah ini lebih besar dari 

kapiler, tersusun secara heliks dan setiap selnya tertutup oleh lamina eksternal 

dan berbagai material ekstraseluler lainnya. Proporsi dan jumlah komponen 

jaringan ikat pada tiap pembuluh darah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 

dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Jaringan kolagen dapat 

ditemukan di semua dinding pembuluh darah yaitu pada lapisan subendotel. 

(Mescher, 2012). 

Dinding aorta terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu tunika intima, tunika media, 

dan tunika adventisia. Tunika intima pada aorta lebih tebal dari arteri lainnya. 

Lapisan subendotel pada tunika intima terdiri dari jaringan ikat dengan kolagen 

dan serat elastin. Perbatasan antara tunika intima dan tunika media dibatasi oleh 

membran elastin interna. Tunika media merupakan bagian paling tebal pada 
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dinding pembuluh aorta (Ross & Pawlina, 2011). Pada tunika ini terdapat serat 

kolagen dan sel otot polos membuat dinding pembuluh darah tahan terhadap 

tekanan (Mescher, 2012).Semakin bertambahnya usia elastisitas dinding 

pembuluh aorta menurun. Tunika adventisia terdiri dari jaringan ikat padat 

tidak beraturan dan serat elastis yang tersusun secara melingkar. Lapisan ini 

juga mengandung pembuluh darah kecil atau disebut vasa vasorum yang 

menutrisi bagian luar tunika media (Ross & Pawlina, 2011). 

 
(Ross & Pawlina, 2011) 

Gambar 2. 3 Lapisan dinding aorta dengan pengecatan Hematoksilin-eosin 

perbesaran x365, terdiri dari : I : Tunika intima, M : Tunika media, A : 

Tunika adventisia 

 
Pembuluh darah besar biasanya memiliki pembuluh darah kecil berupa 

kapiler, arteriol atau venula yang bercabang-cabang pada tunika adventisia dan 

bagian luar dari tunika media yang disebut vasa vasorum. Vasa vasorum 

mendistribusikan metabolit ke sel-sel pada lapisan tersebut karena pembuluh 

darah besar memiliki dinding pembuluh yang terlalu tebal untuk dapat 

ternutrisi secara difusi dari darah yang mengalir pada lumen dibawahnya. 

Darah dalam lumen menyediakan nutrisi untuk sel tunika intima (Mescher, 

2012). 
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2.4.3 Aterosklerosis pada arkus aorta 

 

Aterosklerosis dapat terbentuk di aorta hingga pembuluh darah perifer 

(Ambrose & Barua, 2004). Meskipun aterosklerosis merupakan penyakit pada 

pembuluh darah, lokasi plak aterosklerosis tidak sembarangan karena terbentuknya 

plak ini dipengaruhi oleh faktor hemodinamik. Plak aterosklerosis biasanya 

terbentuk pada beberapa titik di aorta dan arteri-arteri percabangan dari aorta 

(Wasilewski, et al., 2013). Pada aorta, plak aterosklerosis lebih sering terbentuk di 

bagian arcus aorta, hal tersebut disebabkan karena pada bagian ini tingkat stress 

oksidatif yang dapat memicu pembentukan plak lebih tinggi dibandingkan bagian 

aorta lainnya (Haidari, et al., 2010). 

2.5 Sel Busa 

 

2.5.1 Definisi 

 

Sel busa (foam cell) merupakan sel di dalam ateroma yang terdiri dari 

makrofag yang mengandung inklusi lipid kaya kolesterol (Insull, 2009). 

 
(Lapatta, et al., 2013) 

Gambar 2. 4 Dinding aorta dengan pengecatan hematoksilin-eosin. Panah : Sel 

busa 
 

2.5.2 Patofisiologi 

 

Sel busa memiliki peranan penting dalam pembentukan lesi aterosklerosis. 

Penyebab utama terbentuknya sel busa adalah masuknya Low Density 

Lipoprotein (LDL) yang termodifikasi dan akumulasi kolesterol dalam 
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makrofag tunika intima (Chistiakov, et al., 2017). Terbentuknya lesi ini dapat 

diawali dengan disfungsi endotel yang dapat dipicu oleh keadaan hipertensi, 

hiperlipidemia, toksin dari asap rokok, homosistein, dan bahkan agen pemicu 

infeksi (Mitchell, 2013). Sel endotel yang mengalami disfungsi kemudian akan 

mengekspresikan molekul adhesi Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (VCAM- 

1) dan Intracellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1), kemoatraktan, dan 

growth factor yang akan berinteraksi dengan reseptor pada monosit sehingga 

menyebabkan migrasi dan diferensiasi monosit menjadi makrofag (Bentzon, et 

al., 2014). Disfungsi endotel juga meningkatkan permeabilitas sel endotel yang 

menyebabkan akumulasi lipid dan LDL pada tunika intima (Evans, 2012). 

Akumulasi LDL akan teroksidasi sehingga menjadi agen pro-inflamasi (Insull, 

2009) dan bersifat kemotaktik bagi makrofag. Selanjutnya makrofag akan 

memfagosit LDL teroksidasi sehingga terbentuklah sel busa (Evans, 2012). 

 
(Libby, 2012) 

Gambar 2.5 Proses terbentuknya plak aterosklerosis 

Disfungsi endotel yang mengakibatkan peningkatan permeabilitas endotel 

menyebabkan akumulasi LDL didalam tunika intima. LDL yang teroksidasi 

dapat memicu respon inflamasi lokal kemudian memberi sinyal untuk 

meningkatkan ekspresi molekul adhesi dan kemoatraktan. Kemoatraktan 

memicu migrasi monosit lainnya ke dalam tunika intima. Monosit kemudian 

memfagositosis LDL yang teroksidasi dan menjadi sel busa. Ditandai dengan 

sitoplasma yang diisi tetesan lipid. 
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2.6 Nikotin 

 

2.6.1 Sifat Kimia dan Abrobrbsi Nikotin 

 

Nikotin merupakan senyawa psikoaktif yang bersifat alkali (pKa=8,2) dan 

mediator adiksi utama perokok (Royal College of Physicians, 2016). Perubahan 

partisi nikotin dari fase partikel menuju fase uap (Benowitz & Fraiman, 2017) dan 

penyerapan nikotin melintasi membrane bergantung pada derajat keasaman atau pH 

(Royal College of Physicians, 2016). E-liquid yang biasa digunakan untuk rokok 

elekronik memiliki pH ≥ 7 sementara rokok konvensional pada umumnya memiliki 

pH ± 5,5 (Benowitz & Fraiman, 2017). Pada suasana pH yang lebih tinggi, akan 

lebih banyak nikotin yang tidak terionisasi dan bebas berdifusi (Benowitz & 

Fraiman, 2017). Asap rokok konvensional dengan pH asam menyebabkan lebih dari 

setengah nikotin terprotonasi dan tidak dapat diabsorbsi (Royal College of 

Physicians, 2016). 

2.6.2 Paparan Nikotin 

 

Nikotin merupakan salah satu substansi toksik yang terdapat dalam asap rokok 

dan bersifat toksik bagi jantung dan pembuluh darah. Efek kardiovaskular yang 

disebabkan nikotin antara lain, stimulasi nervus simpatis, meningkatkan rilis 

katekolamin, meningkatkan tekanan sistolik, meningkatkan denyut jantung, dan 

menyebabkan disfungsi endotel (Leone, 2015). 

Nikotin dalam darah bersifat kemotaktik bagi neutrofil. Neutrofil yang 

terstimulasi nikotin akan memproduksi lebih banyak ion superoksida (O2
-) dimana 

senyawa ini sangat reaktif berikatan dengan Nitrit Oksida (NO) yang dihasilkan sel 

endotel. Ikatan antara ion superoksida (O2
-) dan NO akan menghasilkan senyawa 

peroksinitrit (OONO-) (Iho, et al., 2003) yang dapat menurunkan bioavaibilitas dan 
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sintesis NO (Ambrose & Barua, 2004). Stress oksidatif yang disebabkan oleh 

peningkatan senyawa peroksinitrit dan penurunan NO dalam darah dapat 

mengakibatkan disfungsi sel endotel sehingga mengaktivasi sitokin pro-inflamasi, 

seperti Interleukin-6 (IL-6) dan Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α), 

meningkatkan sintesis molekul adhesi seperti E-selectin, VCAM-1, dan ICAM-1, 

dan faktor pertumbuhan dimana semua senyawa tersebut berperan dalam 

pembentukan lesi aterosklerotik (Raja B, et al., 2002). Molekul adhesi berperan 

dalam migrasi monosit ke dalam tunika intima yang kemudian berdiferensiasi 

menjadi makrofag (Ambrose & Barua, 2004). LDL yang masuk ke dalam tunika 

intima kemudian akan teroksidasi oleh oksigen reaktif yang diproduksi oleh sel otot 

polos, sel endotel, dan makrofag (Mitchell, 2013). Selanjutnya makrofag akan 

memfagositosis LDL teroksidasi sehingga terbentuklah sel busa (foam cell) 

(Mitchell, 2013). 

2.7 Tikus Putih 

 

2.7.1 Dasar Penentuan Hewan Coba 

Tikus memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan mencit atau 

hewan lainnya bagi penelitian mengenai penyakit manusia terutama penyakit 

kardiovaskular (Iannaccone & Jacob, 2009). Hal ini disebabkan oleh pola 

hemodinamik pada aorta tikus menyerupai manusia dimana dipengaruhi oleh 

kemiripan anatomi, kecepatan aliran darah, bentuk gelombang curah jantung, dan 

tekanan darah (Casteleyn, et al., 2010). 
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(Laflamme, et al., 2012) 

Gambar 2. 6 Histologi aorta tikus. (A) dengan pengecatan H&E. (B) dengan 

pengecatan movat’s pentachrome. I : Tunika intima, M : Tunika media, A : 

Tunika adventisia 

Tabel 2. 7 Perbandingan histologi dan anatomi aorta tikus dan manusia  

Keterangan Tikus Manusia Keterangan 
Sumber 

Diameter aorta 
ascenden 

0,82 ± 0,01 mm 27,48 ± 1,37 mm (Casteleyn, et 
al., 2010) 

Diameter arcus 
aorta 

1,06 ± 0,02 mm 26,35 ± 1,00 mm  

Diameter aorta 
descenden 

0,74 ± 0,02 mm 20,36 ± 0,58 mm  

Bagian aorta Aorta ascenden, 

arcus aorta, aorta 

descenden 

Aorta ascenden, 

arcus aorta, aorta 

thoracica, aorta 
abdominalis 

(Laflamme, et 

al., 2012) 

Epitel Epitel selapis 
pipih (endotel) 

Epitel selapis 
pipih (endotel) 

 

Lapisan dinding 

aorta 

Tunika intima, 

tunika media, 
  tunika adventisia  

Tunika intima, 

tunika media, 
tunika adventisia  

 

 

2.7.2 Taksonomi Hewan Coba 

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 

 

Kelas : Mammalia 

 

Ordo : Rodentia 

 

Subordo : Odontoceti 

 

Familia : Muridae 

 

Genus : Rattus 

 

Spesies : Norvegicus 
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(Johnson, 2012) 

Gambar 2. 7 Tikus putih (Rattus Norvegicus) 


