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2.1 Otak 

Manusia memiliki sistem syaraf yang terdiri atas syaraf 

pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang, serta syaraf tepi 

yaitu semua syaraf yang menjulur ke seluruh bagian tubuh 

dari sistem syaraf pusat yaitu otak. Secara umum otak 

manusia terdiri atas tiga bagian utama: otak besar (cortex), 

otak kecil (cerebellum), dan batang otak (pons) [21].  

 

 
Gambar 2.1. Struktur bagian otak 

 

100-200 milyar sel syaraf (neuron) saling berhubungan 

sehingga otak dapat mengatur fungsi seluruh bagian tubuh. 

Sel otak memiliki 4 bagian utama yaitu badan sel yang terdiri 

dari nukleus dan sitoplasma, dendrit sebagai penerima pesan 

dari sel lain, akson sebagai pengirim pesan dari badan sel 

untuk neuron, otot, ataupun kelenjar, dan serat Mielin untuk 

mempercepat proses pengeriman pesan [21]. 

 



 
Gambar 2.2. Struktur bagian sel otak 

 

2.2 Traumatic Brain Injury (TBI) 

Cedera otak traumatik (Traumatic Brain Injury) adalah 

suatu proses patologis pada jaringan otak yang bukan bersifat 

degeneratif maupun kongenital, melainkan akibat kekuatan 

mekanis dari luar (trauma), menyebabkan gangguan fungsi 

kognitif, fisik dan psikososial yang sifatnya menetap atau 

sementara dan disertai hilangnya atau berubahnya tingkat 

kesadaran [12]. Secara umum, cedera traumatik otak terbagi 

menjadi dua tahap, yaitu cedera otak primer dan sekunder. 

Cedera otak primer disebabkan dari kekuatan mekanik 

yang merusak jaringan otak saat terjadinya cedera kepala 

(hancur, robekan, memar dan perdarahan). Cedera otak primer 

menyebabkan kerusakan jaringan otak lokal, multi fokal dan 

difus pada sel neuron, axon, glia dan pembuluh darah. Pada 

CT Scan otak ditemukan perdarahan epidural, perdarahan sub 

dural, perdarahan intra serebral, bercak perdarahan kontusio, 

cedera difus dan sebagainya [13]. 

 Cedera otak sekunder adalah lanjutan dari cedera otak 

primer terdiri dari faktor-faktor lokal (intra kranial) dan 



sistemik (ekstra kranial) [13]. Suatu hal penting dalam 

memahami cedera kepala murni (isolated) dengan atau tanpa 

disertai cedera struktur anatomi di bawah leher (polytrauma). 

Cedera ganda (polytrauma, multitrauma) memiliki kontribusi 

besar pada kejadian insult cedera otak sekunder [12]. 

 

 

2.3 Hewan Coba Tikus Putih (Rattus norvegicus) Model 

Traumatic Brain Injury (TBI) 

Hewan coba atau hewan laboratorium adalah hewan 

yang sengaja dikembangbiakkan untuk keperluan 

pembelajaran dan pengembangan berbagai macam ilmu baik 

dalam skala penelitian maupun laboratorik. Terdapat berbagai 

macam jenis hewan coba, salah satunya adalah tikus putih 

(Rattus norvegicus). Rattus norvegicus memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan tikus pada umumnya (Rattus rattus) 

antara lain: lebih cepat dewasa, penanganan dan pemeliharaan 

yang mudah karena ukuran tubuh yang kecil, tidak bergantung 

pada musim kawin dan masa kehamilan yang singkat 

sehingga kemampuan reproduksinya tinggi [14]. 

 

 
Gambar 2.3. Tikus Putih (Rattus norvegicus) Strain Wistar 

 



Klasifikasi tikus putih (Rattus norvegicus) adalah 

sebagai berikut [15] :  

Kingdom : Animalia  

Filum : Chordata  

Subfilum : Vertebrata (Craniata)  

Kelas : Mamalia  

Subkelas : Theria  

Infra Kelas : Eutheria  

Ordo : Rodentia  

Subordo : Rodentia  

Famili : Muridae  

Subfamili : Murinae  

Genus : Rattus  

 Spesies : Rattus norvegicus 

 

  

2.4 Imunohistokimia 

Imunohistokimia (IHK) merupakan sebuah teknik yang 

pada umumnya digunakan untuk karakterisasi secara 

morfologis dari tumor atau kerusakan jaringan lain. IHK 

menggunakan antibodi untuk mendeteksi dan menganalisis 

ekspresi protein dengan menjaga komposisi, karakteristik 

selular, serta struktur dari jaringan asing. Fiksasi kimia, yang 

sering menggunakan bufer netral formalin atau formaldehida, 

mengunci tempat terjadinya interaksi molekular di dalam dan 

di antara kedua sel. Sampel jaringan akan tertanam di dalam 

lilin parafin atau membeku di dalam larutan kriogenik untuk 

pengawetan sebelum dipotong menjadi irisan-irisan tipis dan 

di-mounting menjadi preparat untuk analisis. 

Pengelompokkan jaringan, pengawetan, dan fiksasi dapat 

bervariasi tergantung pada jenis sampel atau target yang 

diinginkan [16]. 

IHK mengidentifikasi keberadaan dan pola dari 

ekspresi protein pada sampel biologis melalui ikatan antibodi 

yang spesifik. Ikatan yang terjadi antara antibodi dan protein 



target memungkinkan adanya deteksi dari sekuen asam amino 

spesifik di dalam protein. Karakterisasi menggunakan teknik 

IHK pada umumnya melalui beberapa tahap berikut yaitu 

preparasi slide preparat, deparafinisasi, pengambilan antigen, 

pendinginan, bloking, pencucian, deteksi, pencucian, inkubasi 

dengan antibodi primer, dehidrasi, mounting dan pemeriksaan 

[16].  

 

 

2.5 THY-1 

THY-1 atau CD90 atau thymus cell antigen 1, adalah 

gen yang mengkodekan glikoprotein yang berlabuh ke 

permukaan sel thymocytes, neuronal dan sel lainnya melalui 

bagian glikosil-fosfoloklinositol. Bentuk protein encoded 

yang larut juga telah terdeteksi pada cairan serum dan 

serebrospinal. Protein yang dikodekan mengalami pemrosesan 

lebih lanjut untuk menghasilkan protein matang yang 

menengahi interaksi sel-sel untuk memicu jalur sinyal hilir 

[8]. 

THY-1 adalah anggota keluarga imunoglobulin dan 

memiliki residu sistein yang membentuk ikatan disulfida. 
THY-1 terdapat pada otak, limfa, dan thymus. THY-1 dapat 

ditunjukkan dari permukaan sel thymusit, permukaan neuron 

matang, akson, fibroblas, dan kematian sel yang teraktivasi 

(apoptosis) [8]. 

 

2.6 Hematoxylin-Eosin 

Kebanyakan jaringan didapati tidak berwarna, sehingga 

tidak banyak yang dapat dilihat di bawah mikroskop. Agar 

dapat dilihat dibawah mikroskop, kebanyakan sediaan harus 

diwarnai. Oleh sebab itu, telah dirancang pewarnaan jaringan 

agar berbagai unsur jaringan jelas terlihat dan dapat 

dibedakan. Bahan warna untuk mewarnai berbagai jaringan, 

kurang lebih secara selektif [9]. 



Salah satu pewarnaan jaringan yang umum digunakan 

adalah pewarna Hematoxylin-Eosin. Pada dasarnya, inti yang 

bersifat asam akan menarik zat/ larutan yang bersifat basa 

sehingga akan berwarna biru. Sitoplasma bersifat basa akan 

menarik zat /larutan yang bersifat asam sehingga berwarna 

merah. Hematoxylin bersifat basa sehingga akan mewarnai 

nucleus menjadi biru, sedangkan Eosin bersifat basa dan akan 

mewarnai sitoplasma menjadi merah [9]. 

 

 

2.7 Minocycline 

Minocycline, salah satu antibiotik dari keluarga 

tetrasiklin, telah menunjukkan peran sebagai senyawa 

neurorestoraktif (perbaikan kecacatan akibat penyakit saraf 

melalui aktivasi sistem saraf pusat) atau neuroprotektif seperti 

penundaan perubahan motorik, peradangan, dan apoptosis 

pada berbagai model penyakit neurodegeneratif [11]. 
 

 

Gambar 2.4. Struktur Kimia Minocycline 

 

 

2.8 Manggis (Garcinia mangostana Linn.) 

Manggis (Garcinia mangostana Linn.) merupakan 

tanaman buah berupa pohon yang berasal dari hutan tropis 



kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah klasifikasi tanaman 

manggis[17]: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyte 

Sub-divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledoneae 

Ordo : Guttiferanales 

Famili : Guttiferae 

Genus : Garcinia 

Spesies : Garcinia mangostana Linn. 

 

 
Gambar 2.5. Manggis (Garcinia mangostana Linn.) 

 

Manggis mengandung senyawa-senyawa antioksidan 

seperti flavonoid, mangostin, dan xanton. Lebih dari 60 

senyawa xanton dan lainnya telah berhasil diisolasi dari 

beberapa bagian tanaman manggis, 50 senyawa diantaranya 

berasal dari kulit buah manggis [11]. Xanton merupakan 

derivat dari campuran polifenol yang mempunyai aktivitas 

biologis yang signifikan dalam sistem in vitro. Sebagian besar 

xanton ditemukan dalam tumbuhan tinggi yang dapat diisolasi 

dari empat suku, yaitu Guttiferae, Moraceae, Polygalaceae, 

dan Gentianaceae. Senyawa utama dari xanton adalah α-

mangostin dan γ-mangostin [18]. Pada kulit buah mangostin 

mengandung senyawa lain di antaranya mangostenol, 

mangostinon, trapezifolixanton, caloxanton dan lain 

sebagainya [19]. 



 

Gambar 2.6. Beberapa struktur kimia senyama Xanton yang 

terdapat pada Manggis 

 


