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PENDAHULUAN 
 

  

 Fisiologi asal kt : fisis (physic) = tubuh/organ dan logi (logos) = ilmu yaitu 

merupakan ilmu yang mempelajari fungsi tubuh serta bagiannya (seperti sistem organ, 

jaringan, sel dan komponen sel), termasuk proses biofisika maupun biokimia yang 

terjadi dalam tubuh secara normal. Fisiologi erat kaitannya dengan anatomi, yang 

mempelajari struktur tubuh hewan, sehingga anatomi dan fisiologi merupakan ilmu 

yang mempelajari tubuh hewan secara menyeluruh. Dalam perkembangannya fisiologi 

menjadi sangat luas cakupannya, sehingga terbentuk beberapa cabang berdasarkan 

spesialisasi, seperti fisiologi sel, neurofisiologi, fisiologi gastrointestinalis, fisiologi 

kardiovaskularis, fisiologi renalis, fisiologi metabolisme, fisiologi respiratoris (fisiologi 

pulmonalis), fisiologi endokrin dan fisiologi reproduksi.  

 Tubuh terbentuk dari banyak jaringan dan organ (alat tubuh), masing-masing 

dengan fungsinya yang khusus, organ terbentuk dari beberapa jaringan yang sama,  dan 

jaringan dibentuk dari sel yang sejenis. Beberapa sel sangat khas misalnya sel sistem 

saraf dan otot, pada umumnya semakin khusus tugas sel, semakin kecil daya tahannya 

menghadapi kerusakan dan juga paling sukar diperbaiki atau diganti. Berdasarkan 

organisasi sel dapat diturunkan beberapa konsep biologi : 

1. Mekanisme proses hidup adalah reaksi-reaksi  kimia  intra sel. 

2. Organisasi sel memungkinkan terselenggaranya berbagai kondisi optimal bagi 

sejumlah reaksi kimia yang tersangkut dalam proses hidup normal. 

3. Hanya beberapa mekanisme dengan sedikit modifikasi digunakan oleh sel untuk 

melangsungkan fungsinya yang vital. 

4. Fisiologi pada dasarnya harus berurusan dengan ion, molekul dan reaksi kimia. 
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CAIRAN  TUBUH  

 Unsur air merupakan bagian terbanyak penyusun cairan tubuh, kira-kira sebesar 

2/3 massa tubuh hewan. Kandungan air tubuh hewan bervariasi dan dipengaruhi oleh 

umur dan jumlah lemak dalam jaringan, pada hewan dewasa (bebas lemak) secara 

relatif berkisar 71-73% dari berat badan.  

 Cairan tubuh digolongkan menjadi dua yaitu cairan dalam sel (cairan intra 

seluler = CIS) dan di luar sel (cairan ekstra seluler = CES), Kira-kira 1/3 dari cairan 

tubuh total adalah  cairan extracellulair (17-30% berat badan), cairan ini merupakan 

medium tempat sel hidup. Sel menerima garam, makanan serta oksigen dan melepaskan 

semua hasil buangan ke dalam cairan itu juga.  

 Cairan ekstra seluler dapat meliputi cairan intra vaskuler (plasma dan sel-

selnya), cairan interseluler (cairan yang terletak di antara sel somatic diluar pembuluh), 

dan cairan transseluler (cairan sekresi khusus misalnya enzim, cairan otak, sendi, cairan 

mata, limfe).  

 

Perbandingan kandungan CIS dengan CAS adalah sebaga berikut 

Mineral CES CIS 

Na
+
 142 mEq/l 10 mEq/l 

K
+
 5 mEq/l 141 mEq/l 

Glukosa 90 mg% 0-20 mg% 

Protein 30 mg% 200 mg% 

 

 Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang srtuktur dan fungsi tubuh 

serta bagiannya seperti sistem, organ, jaringan, sel dan komponen sel, termasuk proses 

biofisika maupun biokimia dalam keadaan normal. Oleh karena fisiologi mempelajari 
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fungsi setiap organ tubuh maka fisiologi berhubungan erat dengan anatomi. Fisiologi 

merupakan ilmu yang luas sehingga terdapat cabang ilmu yang masih termasuk ke 

dalam fisiologi misalnya fisiologi sel, fisiologi saraf, fisiologi gastrointestinalis, 

fisiologi kardiovaskularis, fisiologi renalis, fisiologi otot, fisiologi respiratoris (fisiologi 

pulmonalis), fisiologi endokrin dan fisiologi reproduks dan lain-lain.  

 Tubuh terbentuk dari sel, sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama 

membentuk jaringan, dan jaringan akan membentuk suatu organ (alat tubuh).Jadi sel 

merupakan unit terkecil dari tubuh dan dimiliki oleh semua jaringan. Beberapa sel 

mempunyai ciri yang khas misalnya sel sistem saraf dan otot dan sel jaringan ikat. 

Jaringan ikat tidak berkembangan sebaik sel otot atau saraf. Pada umumnya semakin 

khusus tugas sel, semakin kecil daya tahannya menghadapi kerusakan juga sulit 

diperbaiki atau diganti. 

Berdasarkan organisasi sel dapat diturunkan beberapa konsep biologi : 

1. Mekanisme proses hidup adalah reaksi-reaksi  kimia  intra sel. 

2. Organisasi sel memungkinkan terselenggaranya berbagai kondisi optimal bagi 

sejumlah reaksi kimia yang tersangkut dalam proses hidup normal. 

3. Hanya beberapa mekanisme dengan sedikit modifikasi digunakan oleh sel untuk 

melangsungkan fungsinya yang vital. 

4. Fisiologi pada dasarnya harus berurusan dengan ion, molekul dan reaksi kimia. 

 

CAIRAN TUBUH  

 Cairan tubuh tersusun sebagian besar dari air dan sedikit lemak, air beserta 

unsur-unsur di dalamnya diperlukan untuk fungsi sel, cairan ini sebagian berada di 

dalam (intra seluler) dan sebagian lagi di luar sel (ekstra seluler). Air menyusun 2/3 

massa tubuh hewan dan bervariasi dalam tiap hewan tergantung dari umur dan jumlah 
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lemak dalam jaringan. Kandungan air tubuh hewan dewasa tanpa lemak sekitar 71-73% 

dari berat badan. 

 

Cairan extracellulair  

Cairan extracellulair disebut juga cairan interstisial dapat ditentukan banyaknya dengan 

mempergunakan larutan thiocyanate, thiosulfate dan garam-garam natrium radioaktif.  

Volume cairan extracellulair  berkisar 17-30% dari berat badan, cairan ini merupakan 

medium tempat sel hidup. Cairan ini juga merupakan tempat sumber garam, nutrisi 

serta oksigen dan merupakan medium tempat melepaskan semua hasil metabolisme 

(waste product). Elektrolit yang banyak terkandung dalam cairan ekstraseluler adalah 

sodium (Na). Yang termasuk dalam cairan ekstra seluler adalah cairan sendi, cairan 

mata, cairan ludah, darah dan cairan limfe. Yang tergolong cairan interstisial adalah 

cairan jaringan dan lymphe (getah bening). 

 

Cairan intraseluler 

Cairan intracellulair merupakan cairan yang berada di dalam sel volumenya sekitar 40-

50% dari berat badan terletak di dalam sel, dan mengandung elektrolit serta sebagian 

besar kalium (K) dan fosfat (P), dan bahan makanan seperti glukosa dan asam amino. 

  

1. Darah    

 Darah berupa jaringan cair meliputi plasma darah (cairan intersellulair,  55%) 

yang di dalamnya terdapat sel-sel darah (unsur padat,  45%). Volume darah secara 

keseluruhan berkisar 1/12 dari berat badan. Secara fisiologis volume darah adalah tetap 

(homeostatik) dan diatur oleh tekanan osmotik koloid dari protein dalam plasma dan 

jaringan. 
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 Fungsi darah yang  terpenting di antaranya adalah : 

1. Sebagai alat transportasi, misalnya : 

a. Membawa dan mengantarkan zat-zat makanan (nutrisi) dan bahan kimia dari 

saluran   pencernaan  ke  jaringan  tubuh  yang memerlukannya. 

b. Mengantarkan oxigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. 

c. Membawa keluar hasil-hasil buangan metabolisme (waste product metabolit) dan 

CO2 dari jaringan ke organ-organ ekskresi mis. ginjal dan paru. 

d. Mengangkut hasil sekresi  kelenjar endokrin (hormon) dan enzime dari organ ke 

organ. 

2. Mempertahankan keseimbangan air dalam tubuh, sehingga kadar air tubuh tidak 

terlalu tinggi/rendah (homeostasis). 

3. Mempertahankan  temperatur  tubuh, karena darah mempunyai panas spesifik yang 

tinggi. 

4. Mengatur pH tubuh (keseimbangan asam dan basa) dengan jalan mengatur 

konsentrasi ion hydrogen. 

5. Sebagai alat pertahanan tubuh terhadap mikro-organisme (oleh leucocyte/butir darah 

putih). 

Pada dasarnya fungsi darah sebagai alat penyelenggaraan lingkungan internal atau 

matrix cairan yang tetap dan ini disebut sebagai homeostasis. 

1.1 Komposisi darah 

 Darah merupakan cairan kompleks yang mengandung banyak substansi di 

dalamnya dimana secara makroskopis darah terlihat sebagai cairan yang homogen, 

merata sedikit kental dan berwarna merah (akibat adanya erythrocyte)   

Sedangkan secara mikroskopis darah terdiri dari 2 bagian besar yaitu : 

- Bagian cair (plasma darah) (55-60% dari seluruh volume darah). 
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- Bagian padat (sel atau butir darah) (40-45%) meliputi sel darah merah (erythrocyte), 

sel darah putih (leucocyte) dan keping darah (thrombocyte). 

. Plasma berwarna kuning sampai jernih disebabkan oleh pigmen bilirubin dan 

karoten, dimana warna plasmaini berbeda pada setiap hewa. Pada kucing, anjing, dan 

domba, plasma darahnya jernih sampai kekuningan, sedang pada sapi dan kuda 

plasmanya berwarna lebih kuning kecoklatan. Konsentrasi bilirubin pada kuda rata-rata 

1,57 mg per 100 cc plasma dan pada kondisi dipuasakan akan meningkatkan kadar 

bilirubin. 

Plasma dapat diperoleh dengan cara menambahkan antibeku kemudian mengendapkan 

sel-sel darahnya. Dalam hal ini plasma diperoleh sebelum darah menggumpal, 

sedangkan serum merupakan bagian cai darah yang diperoleh dari darah yang 

mengalami koagulasi. 

 Volume bagian padat darah dapat diperoleh dengan cara mengendapkan butir-

butir darah (pemusingan/sentrifugasi dapat mempercepat pengendapan). Berat jenis 

eritrosit paling besar sehingga berada dipaling bawah, kemudian disusul leukosit dan 

kemudian keping darah. Sedang paling ringan (paling atas) adalah plasma. Rata-rata 

persentase volume butir darah dari beberapa hewan adalah sebagai berikut : Kuda : 33 

%, Sapi : 32 %, biri-biri : 31 %, kambing : 28 %, babi : 39%.  

 Penentuan prosentase bagian padat darah dengan cara memasukkan  darah ke 

dalam tabung atau  pipa kapiler  kemudian didiamkan 1 jam atau lebih maka akan 

terjadi pengendapan. Endapan inilah menggambarkan prosentase bagian padat darah 

dan disebut juga sebagai volume total eritrosit (Pocket Cells Volume = PCV).  Berikut 

ini prosentase PCV metode mikrohaematokrit (%) : Sapi 40, Kuda 33,4 Domba 32  

Kambing 34 Mammalia 44,55. 
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 Derajat sedimentasi erythrocyte sangat berbeda pada species hewan yang 

berbeda. Pada kuda erythrocytenya mengendap dengan cepat dan stabilitas suspense 

dari darah yang demikian itu dikatakan kecil, sedang pada ruminansia stabilitas 

suspensinya besar, sehingga pengendapan/ sedimentasi erythrocyte berlangsung lambat. 

Derajat sedimentasi diukur dari jarak (dlm mm) pengendapan butir darah, diukur dari 

permukaan atasnya, biasanya dalam waktu 1 jam. Pada  kuda rata-rata derajat 

sedimentasinya : 2 - 12 mm/10 menit, sedang pada kuda yang menderita anemia : 26 

mm/10 menit. Derajat sedimentasi darah sapi rendah, FERGUSSON (1937) 

mendapatkan rata-rata 2,4 mm dalam waktu 7 jam. Dia menyatakan bahwa nilai di atas 

4 mm menunjukkan hewan dalam keadaan sakit. Babi : 1 - 14 mm/jam. Gravitasi 

spesifik darah total beberapa species hewan adalah sebagai berikut : 

kuda      =  1,053               babi      =  1,046 

sapi       =  1,052               anjing   =  1,052 

domba   =  1,051               kucing  =  1,051 

 Gravitasi spesifik butir darah, terutama erythrocyte lebih besar daripada GS 

plasma. Pada sapi dan domba GS. erythrocyte adalah 1,84, sedang GS. plasmanya 

adalah 1,029. Oleh karena GS. butir darah lebih tinggi, maka butir-butir darah dalam 

darah yang telah dicegah koagulasinya cenderung mengendap. Sel erythrocyte akan 

turun sampai dasar, sel leucocyte menempati zone tengah yang tipis dan plasma di 

atasnya. Kecepatan sedimentasi = derajat sedimentasi. Gravitasi spesifik = berat jenis. 

 

1.2 Reaksi Darah 

 Reaksi darah adalah reaksi plasma darah terhadap kandungan gasnya, terutama 

gas CO2 dari alkalis sampai ke netral. Berikut adalah pH darah pada pelbagai hewan :  
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manusia : 7,35 - 7,43; kuda : 7,20 - 7,55; sapi : 7,35 - 7,50; ayam  : rata-rata  pHnya  

7,56. 

 Darah arteri sedikit lebih alkalis daripada darah vena, dan plasma darah lebih 

alkalis daripada butir-butir darahnya. Reaksi darah terutama ditentukan oleh ratio 

(NaHCO3) dimana pada keadaan normal ratio ini kira-kira 1/20. Bila kandungan  bahan 

asam seperti asam laktat, asam fosfat, asam sulfat dan asam urat (uric acid) meningkat 

dalam jaringan dan akhirnya masuk ke dalam darah maka akan dipecah/diubah oleh 

bikarbonat. Misalnya asam laktat meningkat maka asam laktat akan bereaksi dengan 

NaHCO3 membentuk Na laktat dan H2CO3. Garam Na laktat akan dikeluarkan dari 

tubuh melalui ginjal dan asam karbonatnya (H2CO3) akan diuarai menjadi H2O dan 

CO2. Karbon dioksida ini akan dikeluarkan melalui paru-paru. 

Cadangan alkali 

 Cadangan alkali adalah simpanan bahan pengatur keasaman darah dan atau 

cairan tubuh (dalam hal ini senyawa bikarbonat/H2CO3 dan dinyatakan sebagai 

persentase volume CO2. Kadar CO2 darah sangat bervariasi dan besarannya berbanding 

terbalik dengan temperatur lingkungan. 

 

Acidosis dan alkalosis 

 Acidosis adalah kondisi abnormal terhadap keasaman darah dimana darah 

mempunyai pH yang asam. Hal ini bisa terjadi bila hewan mengkonsumsi pakan yang 

masam dalam jumlah besar atau pada hewan yang sangat kelaparan dalam waktu yang 

cukup lama. Pada kondisi diabetes pada manusia dan ketosis pada ruminansia 

(acetonemia sapi) bisa terjadi acidosis karena terjadinya akumulasi (pengumpulan) 

asam (hydroxy butyric acid dan aceto-acetic acid). Sebaliknya kondisi darah dengan pH 
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di atas 7 disebut dengan alkalosis. Ini dapat terjadi bila hewan mengkonsumsi pakan 

yang mempunyai pH tinggi. 

 

1.3 Berat jenis 

 Berat jenis erythrocyte lebih besar daripada leukocyte dan berat jenis leukocyte 

lebih besar daripada keping darah serta plasma darah mempunyai berat jenis paling 

ringan sehingga ada di lapisan paling atas. Oleh karena itu pada darah yang ditambah 

zat anti koagulans butir-butir darah merah mengendap paling bawah, sedang plasma 

darah terdapat di bagian atas dan butir-butir darah putih dan keping darah terletak di 

bagian tengah.  

Butir darah merah (erythrocyte) 

Butir darah merah mammalia tidak berinti kecuali pada unta, sedang eritrosit 

unggas dan reftil berinti. Dalam sirkulasi umumnyaeritrosit berbentuk cakram bikonkaf 

dan kebanyakan pada hewan mammalia berbentuk ellip. 

 

 

 

 

Struktur Erythrocyte 

 Erythrocyte merupakan stroma seperti spons dengan endapan hemoglobin di 

sela-selanya. Pendapat lain menyatakan bahwa erythrocyte adalah sebuah gelembung 

yang membrannya mengelilingi satu massa yang bersifat cair, juga ada yang 

berpendapat bahwa erythrocyte adalah satu balon yang mengandung stroma elastis dan 

haemoglobin, serta dikelilingi kondensasi (pengentalan) lipid protein yang bertindak 

sebagai membrana.  Konsistensi erythrocyte lembut sehingga bersifat elastic, oleh 
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karena itu erythrocyte bisa melewati kapiler darah yang diameternya lebih kecil 

daripada diameter erythrocyte, tetapi hal ini sering menyebabkan terjadinya trauma 

pada erythrocyte. 

 Ukuran (besar/diameter) erythrocyte pada hewan sangat berfariasi 

tergantung jenis dari hewan. Berikut adalah rata-rata diameter erythrocyte pada 

hewan dan manusia : 

Kuda         : 5,6   mikron       Babi        : 6,2   mikron 

Keledai     : 5,3                    Anjing      : 7,3 

Lembu      : 5,6                    Kucing     : 6,5 

Biri-biri      : 5,0                   Manusia   : 7,5 

Kambing   : 4,1 

 

Jumlah erythrocyte 

 Jumlah erythrocyte ditentukan dalam juta tiap mm3 darah dan dapat ditentukan 

dengan alat hemasitometer atau alah yang memakai system calorimeter. Jumlah 

erythrocyte beberapa hewan dan manusia adalah sebagai berikut : 

Mahluk Jumlah 

(juta/mm
3
 

darah) 

Mahkluk Jumlah 

(juta/mm
3
 darah) 

Kucing  

Sapi         

Ayam 

Anjing 

Kambing 

Babi 

                           

6 – 8 

6 - 8 

2,5 - 3,2 

6 – 8 

13 - 14 

6 - 8 

 

Merpati 

Kuda (darah 

panas) 

Kuda (darah 

dingin) 

Kelinci 

Biri-biri 

3,5 - 4,5 

9 - 12 

7 - 10 

5,5 - 6,5 

10 - 13 

5 - 6 

4 - 5 
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 Jumlah erythrocyte dipengaruhi oleh sex/jenis kelamin, latihan, makanan dan 

iklim. Hewan jantan mempunyai jumlah eritrosit lebih tinggi daripada hewan betina, 

karena factor hormone testosterone. Hewan yang sering digunakan latihan yang tinggi, 

misalnya kuda pacu, hewan pekerja akan mempunyai jumlah eritrosit yang lebih 

banyak dari pada hewan yang pasif. Begi juga makanan, hewanyang diberi ransum 

yang mengandung gisi baik terutama kandungan asam amino, vitamin dan Fe yang 

terpenuhi akan berakibat meningkaatkan jumlah eritrosit. Hewan yang berada di daerah 

panas mempunyai jumlah erythrocyte dan kandungan haemoglobin yang nyata lebih 

tinggi dari pada hewan di daerah dingin. Topografi juga berpengaruh terhadap jumlah 

eritrosit, hewan yang hidup di dataran tinggi mempunyai jumlah eritrosit lebih banyak 

daripada hewan di dataran rendah. Hal ini dapat terjadi karena di dataran tinggi kadar 

oksigen konsentrasinya rendah sehingga sebagai kompensasi hewan agar tidak 

kekurangan oksigen tubuh akan membentuk eritrosit lebih banyak. Dengan demikian 

hewan tidakdefisiensi oksigen. 

 

Komposisi Erythrocyte 

 Erythrocyte rata – rata mengandung 60 - 70 gram air per 100 ml sel, bagian 

padat erythrocyte meliputi pigment haemoglobin ( 95%) dan stroma (membrane) 

dimana stroma terdiri atas protein, lipid (lecithin, cholesterol dan cephalin) dan zat-zat 

anorganik. 

 

Haemolysis 

 Haemolysis adalah pecahnya membrane eritrosit sehingga Hb keluar dari 

erythrocyte berada bebas dalam plasma atau dalam medium di sekeliling erythrocyte 
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tersebut. Agar darah merah tetap utuh, maka harus ada dalam lingkungan bertekanan 

osmose yang sama dengan plasma darah. 

 Haemolysis dapat terjadi bila : 

- Pembekuan dan pencairan darah secara terus menerus. 

- Penurunan tekanan osmotik plasma. 

- Pengadukan dan pengocokan. 

- Pemanasan lebih dari 50 
0
 C. 

- Zat-zat yang bisa menurunkan tekanan permukaan misalnya saponin/sabun, garam 

empedu alkohol, ether, chloroform dan aceton. Zat-zat ini dimungkinkan bereaksi 

dengan beberapa penyusun membran erythrocyte. 

 Penurunan tekanan osmosis bisa dilakukan dengan menambahkan larutan garam 

lemah atau air ke dalam darah, maka airakan masuk ke dalam butir darah secara  

osmosis melalui dindingnya yang semi-permeable, akibatnya erythrocyte akan 

menggembung, merenggang membrannya dan bila membrane tidak kuat lagi menahan 

tekanan dari dalam eritrosit maka eritrosit akan pecah.Dengan demikian terjadi 

haemolysis yang secara makroskopis darah akan terlihat merah transparan. Larutan 

yang mempunyai tekanan osmosis lebih rendah dari plasma (membrane eritrosit) 

disebut larutan hypotonis (misalnya larutan NaCl 0-4 %), sedang larutan yang 

mempunyai tekanan osmosis sama dengan erythrocyte disebut larutan isotonik (tekanan 

sama dengan tekanan dinding eritrosit, misalnya larutan NaCi 0.55 – 0.9 %). Larutan 

yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi daripada plasma darah adalah larutan 

hypertonik (misalnya  NaCl 2% dan 3%). Larutan ini akan menyebabkan terjadinya 

perembesan cairan erythrocyte keluar menuju plasma sehingga mengakibatkan 

terjadinya pengerutan (krenasi = crenation). Larutan isotonik yang paling banyak 
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digunakan dalam fisiologi dikenal sebagai larutan NaCl 0,8%. Berikut ini larutan yang 

bersifat isotonis terhadap darah pada berbagai species hewan : 

Biri-biri      : 0,978% NaCl 

Sapi          : 0,933% NaCl 

Kambing   : 0,955% NaCl 

Kuda         : 0,927% NaCl 

Manusia    : 0,927 - 0,945% NaCl 

  

Hemaglutinasi. 

 

 Hemaglutinasi adalah penggumpalan (disebut juga aglutinasi) hemoglobin 

erythrocyte. Bila serum darah atau plasma darah seekor hewan dicampur dengan 

erythrocyte hewan species lain, maka akan terjadi penggumpalan proses ini disebut 

sebagai hemaglutinasi (hetero-hemaglutinasi). Hal ini terjadi karena tidak samanya 

susunan dari agglutinin (substansi aktif dari serum/plasma) dengan  aglutinogen  

(unsure aktif pada erythrocyte). Juga didapatkan bahwa aglutinasi erythrocyte bisa 

terjadi bila serum dan erythrocyte dari individu-individu species yang sama dicampur. 

Reaksi ini dikenal sebagai isohemaglutinasi dan ini sangat penting dalam transfusi 

darah. Aglutinasi erythrocyte pada aliran darah recipient/pasien akan berakibat fatal. 

Pada manusia dikenal adanya golongan darah : A, B, AB, dan O. (berdasarkan atas 

aglutin dan aglutinogen-nya).  

 

Pembentukan erythrocyte  

 Pembentukan butir darah merah (eritrosit) disebut erythropoisis terjadi di hati, 

ginjal dan nodus lymphaticus (lymphonodus) saat masih foetus, sedang setelah dewasa 
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secara normal sumsum tulangnya merupakan organ erythropoisis. Pada golongan aves 

sumsum tulang merupakan tempat utamai pembentukan erythrocyte, sedang ginjal 

dalam jumlah kecil. Pada keadaan pathologis dimana diprlukan eritrosit yang lebih 

maka hati, limpa dan nodus lymphaticus dapat berfungsi sebagai tempat erythropoiesis. 

Dalam sumsum tulang, erythropoiesis berjalan secara terus menerus seimbang dengan 

banyaknya eritrosit, sehingga jumlahnya dalam darah konstan. Pada darah mammalia 

normal dapat diketemukan sejumlah kecil erythrocyte yang masih muda yaitu masih 

berinti) disebut reticulocyte. Retikulosit ini selanjutnya akan berkembang menjadi 

erythrocyte dewasa dalam aliran darah. Peningkatan jumlah reticulocyte dalam darah 

(disebut reticulocytosis) menunjukkan bahwa erythropoiesis meningkat. Dalam 

perkembangannya eritropoiesis dipengaruhi oleh  

- Faktor  extrinsik (substansi yang terdapat dalam makanan) yaitu vitamin B12, asam 

folak, besi (Fe), Cu, dan Co  (Cobalt). 

- Faktor  intrinsik (substansi yang dihasilkan oleh sel daerah  pylorus lambung dan 

glandula     duodenum) yaitu termasuk hormone. 

Bila kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan turunnya pembentukan eritrosit 

akibatnya akan menderita anemia (kurang darah) disebut anemia perniciosa. Maka dari 

itu vitamin B12 disebut juga sebagai anti anemi perniciosa. Vitamin B12 ini tidak akan 

diabsorpsi dari dalam usus apabila tidak ada faktor instrinsik yang terdapat dalam usus 

(berupa mucoprotein). Vitamin lain yang juga terlibat dalam hematopoiesis adalah 

pyridoxin, riboflavin, nicotinic acid, pantothenic acid, biotin dan Vit.C. Kekurangan 

zat-zat yang berpengaruh dalam pembentukan eritrosit, dapat mengganggu eritropoisis. 

 Keadaan-keadaan yang dapat memicu terbentuknya eritrosit antara lain 

perdarahan, kurangnya  dan penyakit tertentu. Perdarahan dapat mengakibatkan 

banyaknya eritrosit yang hilang sehingga secara fisiologis tubuh akan meningkatkan 
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produksi eritrosit. Kondisi lingkungan yang sedikit oksigen sehingga mengakibatkan 

jaringan kekurangan O2 maka akan merangsang dihasilkannya faktor humoral oleh 

jaringan ginjal, yaitu hormone eritropoitin (hematopoitin), dimana hormone ini 

menyebabkan meningkatnya produksi eritrosit. Derivat pteroyglutamic acid (folic acid) 

dikenal sebagai faktor citrovorum yang mempengaruhi aktivitas regeneratif jaringan 

hematopoesis. Defisiensi faktor citrovorum pada hewan menyebabkan anaemia 

macrocytis (darah muda belum dewasa beredar). 

 Anaemia menunjukkan keadaan jumlah erythrocyte-nya atau konsentrasi Hb-

nya atau keduanya kurang dari normal. Anemia dapat disebabkanantara lain oleh 

kehilangan darah, destruksi darah yang meningkat, dan karena pembentukan darah 

yang menurun. 

 

Perkembangan eritrosit 

 Perkembangan eritrosit diawali dari megaloblast (hemositoblas) yang 

merupakan awal dari bentuk eritrosit kemudian menjadi basophil erythroblast 

(eritroblas awal), dan polychromatophil erythroblast (erythroblast intermediet) yang 

intinya sangat bersifat menyerap warna. Perkembangan selanjutnya menjadi normoblast 

dan kemudian menjadi reticulocyte (eritrosit muda). Bentuk ini adalah bentuk eritrosit 

yang masih berinti, tetapi intinya mudah hilang dan menjadi eritrosit (tidak berinti). 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 

 

Pronormoblas 
Basofilik  
normoblas 

Polikromato

pilik 

normoblas 
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Nasib erythrocyte: 

 Sel sistem reticulo-endothelial (S.R.E.) menghancurkan erytrocyte yang sudah 

tua. Sel ini dihasilkan oleh sel-sel khusus misalnya sel Kupffer, sel khusus pada limpa, 

dan sel-sel tertentu dari sumsum tulang dan nodus lympaticus. Sel SRE tersebut dikenal 

juga dengan namasel histiocyte, macrophage, atau plasmatocyte yang mampu ber-

phagocytosis (memakan bakteri). 

  Penghancuran erythrocyte tua oleh SRE menghasilkan bagian debris 

(membrane) dan hemoglobin (Hb). Selanjutnya Hbnya akan dipecah lagi  menjadi 

bagian pigment yang mengandung zat besi (haem) dan bagian protein (globin), dimana 

bagian pigmentnya diubah menjadi unsure Fe dan pigment. Fe selanjutnya di 

reabsorpdi dalam usus halus untuk digunakan lagi sebagai bahan eritropoiesis 

berikutnya. Sedangkan pigmentnya dibuang melalui empedu. Penelitian dengan 

menggunakan isotop radioaktif dari besi dapat menunjukkan bahwa zat besi hasil 

perusakan erythrocyte itu hampir dengan segera digunakan untuk membentuk Hb yang 

baru lagi, meskipun cukup tersedia zat besi cadangan. Hati dan limpa merupakan 

tempat penyimpanan zat besi terpenting yang tidak segera digunakan untuk pembentu-

kan Hb yang baru.  

 Nasib bagian protein Hb tidak diketahui dengan pasti, diperkirakan masuk ke 

kumpulan protein dalam tubuh dan dipergunakan untuk pembentukan Hb yang baru, 

atau protein lainnya. Menurut penelitian perkiraan umur dari erythrocyte yang dewasa 

4-120 hari tergantung pada species hewannya. Misalnya pada kuda rata-rata umurnya 

100 hari, sedang pada anjing 124 hari. Dari hasil penelitian itu dapat disimpulkan 

bahwa tempat perusakan erythrocyte berbeda-beda sesuai dengan speciesnya. Mungkin 

erythrocyte dihancurkan dengan haemolysis dalam lien (limpa) atau tempat lain.  
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 Arti sel-sel SRE di berbagai organ dalam destruksi erythrocyte kurang jelas. 

Variasi terdapat antara species. Pada anjing tempat utama pembentukan pigment 

empedu (bilirubin) adalah dalam sumsum tulang merah, karena itu diperkirakan 

sumsum tulang merah sebagai tempat utama destruksi erythrocyte. Pada manusia 

tempat terpenting adalah lien, pada bangsa burung adalah hati. Pada kebanyakan 

species hewan, hati merupakan tempat destruksi erythrocyte yang penting pula. 

 

Haemoglobin (Hb) 

 Haemoglobin atau ferrohemoglobin merupakan pigment butir darah merah 

terjadi dari bagian pigmen (heme) dan globin yang merupakan protein sederhana 

(histone). Warna merah haemoglobin  disebabkan oleh haeme yang merupakan suatu 

senyawa logam atom besi pada pusat molekul porphyrin (ferrous-porphyrin) dengan 

formula C34H32N4FeOH, dan membentuk 5% dari pigment Hb. Pigment ini juga 

dikenal sebagai hematin atau protohematin, terdapat baik pada pigment hewan atau 

tumbuh-tumbuhan. Ada variasi haemoglobin dalam individu (tipe foetus dan dewasa) 

dan variasi di antara species, perbedaannya terletak dalam bagian globin dari molekul 

Hb, sedangkan haeme tidak berbeda komposisinya baik pada hewan atau pada tumbuh-

tumbuhan. 

Jumlah Hemoglobin  

 Jumlah Hb dinyatakan dengan gram per 100 ml darah (gr%) dan dapat 

ditentukan dengan alat hemoglobinometer/hemometer atau dengan kalorimeter. Dalam 

perhitungan itu karena jumlah absolute dari Hb dinyatakan dengan 100% dan skala dari 

alat-alat berbeda, hasilnya akan bervariasi dengan sangat besar, maka disarankan agar 

semua nilai Hb dinyatakan dalam gram/100 cc dan semua hemoglobinometer 

dibakukan dengan methode yang sama. 
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Pada mammalia kandungan Hb nya berkisar dari 10-16 gram per 100 cc darah. 

Kandungan Hb beberapa species hewan adalah sebagai berikut : 

- Kuda              : 11,3 gram/100 cc darah 

- Sapi               : 12,03 gram/100 cc darah 

- Kambing        : 10,9 gram/100 cc darah     

- Kucing           : 10,49 gram/100 cc darah 

- Biri-biri          : 11,18 gram/100 cc darah 

- Kelinci           : 11,9 gram/100 cc darah 

- Ayam jantan  : 13,5 gram/100 cc darah 

- Ayam betina  :  9,8 gram/100 cc darah 

- Merpati          : 15,34 gram/100 cc darah 

- Manusia laki  : 16,92 gram/100 cc darah 

- Manusia perm : 15,53 gram/100 cc darah 

- Kalkun            : 10,5 gram/100 cc darah 

 

 Jumlah Hb dalam darah dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain umur, jenis 

kelamin/sex, musim, kebiasaan hidup species hewannya, dan penyakit. 

  

Macam (bentuk) hemoglobin 

 Pada waktu erythrocyte lewat dalam kapiler-kapiler pulmonalis, Hb akan 

berikatan/ berkombinasi dengan O2 membentuk Oxy-Hb yang selanjutnya dalam 

jaringan akan melepaskan O2 nya itu dan kembali menjadi Hb. Hubungan antara Hb dan 

O2 bisa dinyatakan dengan persamaan sederhana sebagai berikut :  

Hb + O2  Hb O2 (bila jenuh dengan oxygen) 
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 Satu gram Hb mengandung kira-kira 1,34 cc oxygen. Oxy-Hb darah arterial 

berwarna merah terang, sedangkan Hb terreduksi dan darah vena berwarna merah 

keunguan (merah pekat). 

 Hb. mempunyai kemampuan untuk mengikat tidak hanya O2 tetapi juga gas 

lain, seperti CO, hasil ikatan dengan CO adalah  Carboxyhaemoglobin. Affinitas Hb. 

terhadap CO  200 x lebih besar daripada affinitas Hb terhadap O2, karena itu bila dalam 

udara pernafasan ada CO, maka CO akan mendesak O2 dan berikatan dengan Hb. CO 

terikat pada Fe dari haeme dan dengan cara yang sama seperti O2, tetapi ikatan itu lebih 

kuat, sehingga Hb sukar melepaskan CO. Karbonmonooksit (CO) selain mengakibatkan 

Hb tidak dapat mengangkut O2, juga mengganggu pembebasan O2 pada jaringan tubuh. 

Karena itu CO adalah gas yang sangat beracun. Bila hewan mengisap udara yang 

mengandung 0,1% CO timbul akibat yang hebat dalam waktu 30-60 menit, karena 20% 

daripada Hb sudah berubah menjadi HbCO. Therapi dijalankan dengan memberi O2 

dengan tekanan, sehingga partial O2 dalam darah meningkat dan dapat mendesak CO 

dari HbCO.  

HbCO +O2 ↔ HbO2 + CO. 

Peningkatan  tekanan  CO2 juga dapat menyebabkan reaksi berjalan ke kanan, karena 

CO2 ini juga akan merangsang pusat pernafasan. 

 Methaemoglobin dikenal pula sebagai ferrihaemoglobin, derivat Hb yang 

terbentuk oleh oxidasi zat besi ferro (Fe
++

) menjadi ion ferri (Fe
+++

). Jadi 

methaemoglobin adalah oxida Hb sejati, sedang Oxy-Hb adalah derivat oxygenasi. 

Met-Hb atau ferri-Hb tak dapat bersenyawa dengan O2 secara ferro-Hb, karena itu 

sebagai pigment respirasi dalam darah tak ada gunanya. Dalam peredaran darah 

sejumlah kecil met-Hb selalu terbentuk, tetapi sistem reduksi dalam erythrocyte 

mencegah akumulasi yang berkelebihan. Setelah pemakaian obat-obatan tertentu, 
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seperti nitrit, aminophenol, acetanilid, sulfonamid, dll., met-Hb dapat bertambah 

banyak dalam sirkulasi darah.  

 Haemato-porphyrin adalah Hb yang tidak mengandung unsur Fe dan 

terbentuk bila Hb dicampur dengan asam anorganis kuat. Haematoporphyrin ini secara 

kimiawi berdekatan dengan pigment empedu bilirubin. 

 Pigment mioglobin terutama dijumpai pada otot-otot yang menunjukkan 

aktivitas lambat dan jumlahnya meningkat sesuai dengan umur dan aktivitas otot 

tersebut. Pigment ini adalah haemo-globin yang sebenarnya, disusun oleh haeme dan 

globin. Haeme dari myoglobin identik dengan haeme dari hemoglobin darah, tetapi 

globinnya yang berbeda. Mioglobin bertindak memberi O2 pada organ yang 

berkontraksi dan bertindak sebagai penyimpanan O2 pada otot daging. Latihan dapat 

mempengaruhi warna daging (myoglobin) misalnya sapi yang dilepas mempunyai 

kandungan myoglobin yang lebih merah daripada sapi peliharaan. Begitu juga spesies 

hewan mempengaruhi warna myoglobin misalnya daging sapi lebih merah daripada 

babi. 

2.  Butir darah putih (Leucocyte) 

 Leucocyte jauh lebih sedikit jumlahnya daripada erythrocyte (hanya ribuan) 

sedang eritrosit jutaan. Klassifikasi butir darah putih adalah sebagai berikut : 

(klassifikasi leucocyte untuk kebanyakan darah mammalian). 
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a. Lymphocyte 

 Dibentuk dalam jaringan lymphoid (nodus lymphaticus, limpa, dll) dan 

menghasilkan antikorpora dan mengikat toxin, namun tidak mempunyai kemampuan 

untuk mengadakan phagocytosis walaupun mempunyai gerakan amoeboid.  

 

 

 

 

b. Monocyte :  

 Sel ini merupakan sel transisional dan mempunyai satu inti yang besar 

(leucocyte mononuclear yang besar). Jumlahnya terbatas, mempunyai pergerakan yang 

baik, dan aktif mengadakan phagocytosis. Asalnya dari sel-sel SRE (Sistem Reticulo 

Endothelial). 

Leucocyte 

Agranulocyte 

(plasma halus) 

lymphocyte 

monocyte 

Granulocyte 

(plasma kasar) 

eosinophile   : asam 

neutrophile   : netral 

basohile        : basa 
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c. Neutrofil 

 Tergolong leucocyte granulair, neutrofil terdapat paling banyak dalam darah 

manusia dan kebanyakan hewan. Mempunyai granula dalam cytoplasmanya yang bisa 

diwarnai dengan pengecatan yang bersifat neutral. Intinya mempunyai lobi atau 

segment (3-4 dan  polymorph bila sudah tua) sedang yang mempunyai inti yang 

sederhana (1-2) dianggap masih muda (disebut Stab). Terdapat hubungan antara 

keadaan patologis tertentu dengan derajat aktivitas pembentukan granulocyte neutrofil. 

Neutrophil mampu mengadakan pergerakan amoeboid, aktif memphagocytosis dan 

menunjukkan peningkatan jumlah yang cepat dalam keadaan infeksi bakteri. Sel ini 

juga disebut sebagai first line of defense (garis pertahanan pertama) dan terbentuk 

dalam sumsum tulang. 

 

 

 

 

d. Eosinophil 

 Sel ini mempunyai ciri seperti neutrofil hanya intinya bergelambir dua 

polymorph, dengan cat Giemsa granula dalam cytoplasmanya berwarna merah (bersifat 

Gambar neutrofil  
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asam). Jumlahnya relative sedikit pada kebanyakan hewan dan meningkat pada kasus 

alergi akut, infeksi parasit, bakteri, ragi, dan ntigen-antibodi. Sel yang dibuat di 

sumsum tulang ini mengandung histaminase dan dapat melepaskan serotonin, namun 

tidak mempunyai sifat phagocytosis.  

 

 

 

 

 

 

e. Basophil  

 Basofil mempunyai granula cytoplasma yang bersifat alkalis sehingga berwarna 

biru keunguan pada pengecatan Giemsa. Terdapat dalam jumlah yang sedikit, dan tidak 

mempunyai sifat atau sedikit phagocytosis. Sel ini berfungsi terhadap reaksi 

hipersensitifitas (alergi), metabolisme lemak. Basofil mempunyai reseptor IgE dan IgG, 

mengandung heparin, histamin, asam hialuron, kondroitin, dan serotonin dan dibuat 

dalam sumsum tulang. 

 

 

 

 

 

Life span (Umur leucocyte) 

 Berapa lama sel-sel ini hidup dalam jaringan sukar ditentuka sehingga tidak 

semudah mengukur umur erythrocyte, karena darah mengantarkan leucocyte ke tempat 

   
Gambar neutrofil 

 
Gambar basofil 
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infeksi di luar pembuluh (extravasculair) atau di jaringan. Lymphocyte mempunyai 

kemampuan membentuk macrophage (histiocyte) ataupu sel plasma yang dapat 

memfagosit zat-zat antigen (bakteri) dan membentuk antigen-antibodi.  

Sel leukosit Life span (umur) 

Neutrofil 5 hari 

Eosinofil 3 - 5 hari 

Basofil - 

Limfosit 1 - 4 hari atau sampai 29 bulan 

Monosit - 

 

Jumlah Leucocyte  

 Leucocyte dihitung per mm3 darah. Jumlah leucocyte dari beberapa species 

hewan bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

Species  Jumlah/mm3 lymphocyt mono Neutro Eosino basophil 

    %  % % % %     

Kuda  10300  38 4 54 4 1     

Sapi    7900  64 10 21 5 1     

Anjing  13600  25 8 57 10 1     

Biri-biri   7440  48 6 42 4 1     

Kambing        8940                     48            5            45           1,5         1     

Kelinci            8910                     63           1            31           2            2     

Manusia         5500                      23           7            67           3            1     

 Jumlah leucocyte tergantung pada variasi fisiologis dan pathologis. Peningkatan 

jumlah leucocyte (secara pathologis) disebut leucocytosis sedangkan penurunan 

jumlahnya disebut leucopenia. Pada equine influenza terjadi leucocytosis yang 
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didominasi oleh neutrocytosis. Kolera babi (Hog Cholera) disertai dengan leucopenia. 

Pada penyakit virus yang menyerang kucing yang dikenal sebagai panleucopenia terjadi 

penurunan jumlah semua elemen cellulair darah, tetapi  penurunan jumlah yang 

terbesar terjadi pada leucocyte. Leucocytosis yang fisiologis bisa disebabkan karena 

waktu, hari, makanan, latihan, epinephrine (adrenaline), anesthesia ether dan kondisi 

stress lainnya. Setelah latihan bisa terjadi neutrophilia. Biasanya epinephrine 

menyebabkan meningkatnya lymphocyte, neutrophil dan eosinopenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Thrombocyte 

 Thrombocyte merupakan keping-keping kecil yang tidak berwarna dan 

berbentuk bulat atau seperti batang dengan diameter hanya 2-4 micron, tetapi pada 

ayam 3-5 micron dengan panjang 7-10 micron dengan sebuah nucleus bulat di 

tengahnya. Thrombocyte dibuat dalam hati, limpa dan sumsum tulang ketika masih 
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foetus. Pada mammalia dewasa sumsum tulang adalah tempat utama pembuatan 

thrombocyte. Thrombocyte berasal dari pembelahan cytoplasma sel raksasa (mega-

karyocyte) yang terdapat dalam sumsum tulang. Telah diketahui bahwa beberapa 

mammalia domestik mempunyai thrombocyte dalam darahnya sejumlah 450.000 - 

150.000 per mm
3
 darah. Jumlahnya pada ayam biasanya berkisar dari 25.000 - 

40.000/mm
3
. Kelihatannya terdapat variasi antara hewan muda dengan hewan dewasa 

pada beberapa species hewan. Domba dan sapi yang masih muda mempunyai lebih 

banyak thrombocyte daripada yang dewasa, sedangkan anjing muda mempunyai lebih 

sedikit. Thrombocyte pada babi biasanya berjumlah 350.000 + 150.000. Babi muda 

mempunyai lebih sedikit daripada babi tua. Umur thrombocyte relatif pendek, 

diperkirakan lamanya hidup dalam sirkulasi darah 8 - 11 hari. Thrombocyte mempun-

yai beberapa fungsi dalam tubuh hewan. Fungsi utamanya adalah mencegah terjadinya 

haemorrhagia bila terjadi perlukaan. Selama proses koagulasi darah, thrombocyte 

menjadi sangat aktif dan dapat menghasilkan enzyme thrombokinase (thromboplastin) 

yang sangat berguna dalam proses koagulasi darah tersebut. Pada keadaan 

thrombocytopenia jumlah thrombocyte akan menurun, terjadi gangguan koagulasi 

darah, sehingga perdarahan akan berlangsung sangat lama. Jadi thrombocyte penting 

dalam haemostasis dan thrombosis (penggumpalan darah dalam pembuluh darah). 
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1.4. Plasma darah 

 Plasma darah berkisar dari 55 - 70% dari darah. Plasma bisa diperoleh dari 

darah yang diberi antikoagulans. Komposisi plasma darah sangat komplex. Susunan 

plasma darah berbagai hewan secara kwalitatif sama, hanya terdapat perbedaan dalam 

jumlah (kwantitatif) dari penyusun-nya. Adapun susunan plasma darah sebagai berikut : 

1. Air 

2. Gas  : O2 (oxigen), CO2 (karbondioxida), dan  N2 (nitrogen) 

3. Protein : albumin, globulin, fibrinogen 

4. Glukose, pyruvat, laktat      

5. Lipid : lemak, lecithin, cholesterol, dll 

6. Substansi N.P.N : asam amino, urea,  uric acid, kreatinine, kreatin, garam 

ammonium, dll. 

7. Substansi anorganik  = Na, Fosfat, K ,  besi (Fe) Ca,  Mn, Mg, Co, terdapat dalam 

jumlah yang sangat kecil Cl, Cu, Sulfat, Zn, J. 

8. Enzyme, hormon, vitamin dan pigment, dan lain-lain. 

1.5.  Protein Plasma 

 Protein ٠plasma diidentifikasi sebagai : albumin, globulin dan fibrinogen. 

Globulin dibedakan lagi atas : alpha, beta dan gamma globulin; gamma globulin 

mengandung paling banyak aktivitas anticorpora, sebagai faktor restitusi tubuh terha-

dap serangan kuman penyakit. Serum ayam yang sedang bertelur mengandung 5,40 

gram protein per 100 ml serum, sedangkan yang tidak bertelur atau pejantan 

mengandung lebih sedikit (3,6 g/100 ml) dan pada anak ayam lebih sedikit lagi. 

Albumin, fibrinogen dan kebanyakan globulin dibentuk dalam hati, hanya gamma 

globin dibentuk dalam limfonodi (kelenjar getah bening) dan sel-sel SRE lainnya dalam 

lien (limpa) dan sumsum tulang. Sinthesis protein plasma ini akan sangat berkurang 
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pada kerusakan hati yang keras atau pada keadaan defisiensi protein pada makanan 

dalam jangka waktu yang lama. Hal ini akan mengurangi kandungan fibrinogen yang 

mengakibatkan bertambah lamanya waktu penggumpalan darah. Protein plasma 

membantu mempertahankan tekanan osmose koloid darah. Kapasitas menarik air dari 

darah tergantung pada konsentrasi protein plasma. Keadaan hypoproteinanemia 

biasanya menyebabkan oedema. Albumin membentuk larutan kolloid dan menimbulkan 

tekanan kolloid osmosis, sehingga dengan adanya tekanan ini menarik air ke dalam 

kapiler darah. Juga albumin berfungsi menentang desakan oleh aksi jantung. Fibrinogen 

berfungsi dalam koagulasi darah. 

 

1.5.1. Fungsi Protein Plasma 

 Protein plasma, asam amino dan protein jaringan ada dalam keadaan 

equilibrium. Bila konsentrasi asam amino dalam sel-sel jaringan turun di bawah 

konsentrasi dalam plasma, asam-asam amino masuk ke dalam sel-sel dan dipergunakan 

untuk sinthesis protein plasma dan jaringan yang esensial. Protein plasma yang 

terutama dibentuk oleh sel-sel hepar dapat pula dipecah menjadi asam-asam amino oleh 

sel-sel SRE untuk pembentukan protein cellulair, terutama bila asam amino dari proses 

pencernaan kurang cukup. 

 Protein plasma membantu penyelenggaraan tekanan osmotik kolloid darah 

(jangan dikacaukan dengan tekanan osmotik kristalloid darah). Protein plasma itu 

kolloidal dan  non-diffusible. Tekanan osmotik yang dihasilkan melawan tekanan darah 

hydrostatis dalam kapiler, sehingga mencegah keluarnya zalir secara berlebihan ke 

jaringan, yang dapat menimbulkan oedema. Kemampuan penahanan air dari darah itu 

tergantung pada konsentrasi protein plasma. Hypoproteinaemia biasanya menimbulkan 
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oedema. Albumin menyumbangkan 80% tekanan osmotik kolloid plasma karena 

banyak jumlahnya dan berat molekulnya lebih kecil. 

Fungsi lain dari protein plasma adalah : 

1. Membantu mempertahankan tekanan normal darah dengan jalan menyokong 

viskositas darah. 

2. Mempengaruhi stabilitas suspensi erythrocyte. 

3. Membantu mengatur keseimbangan asam-basa dalam darah. 

4. Menyediakan anticorpora (gamma globulin). 

5. Mempengaruhi kelarutan karbohidrat, lipid dan substansi lain yang larut dalam 

plasma. 

6. Mengangkut Ca, P dan substansi lain dalam darah dengan jalan berikatan dengan 

albumin. 

 

1.6. Proses Koagulasi Darah. 

 Kemampuan darah untuk mengadakan koagulasi bila darah itu keluar dari 

pembuluh darah sangat penting artinya. Nilai fisiologis koagulasi itu karena 

penggumpalan darah itu dapat menyumbat pembuluh darah yang luka, sehingga 

menghentikan haemorrhagia (bagian dari haemostasis). Koagulasi penting bagi 

penyembuhan luka, kegagalannya tampak pada beberapa penyakit haemorrhagia, 

sedang excess-nya pada thrombosis. Darah cair itu makin lama makin kental seperti 

agar-agar, lalu lebih padat dan kemudian mengkerut karena terbentuk anyaman fibrin. 

Anyaman itu terbentuk pada gumpalan darah, sehingga ada cairan jernih keluar yang 

disebut sebagai serum darah. Fibrin terbentuk dari fibrinogen di bawah pengaruh 

thrombine yang berasal dari prothrombine, sedang prothrombine adalah substansi 

inaktif dalam plasma darah yang dibuat dalam hepar. Anyaman fibrin pada interseksi 
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diperkuat oleh thrombocyte, yang membantu membuat koagulum (gumpalan) kuat dan 

elastis. Koagulum yang terbentuk tanpa thrombocyte tidak mengkerut. Erythrocyte 

terperangkap dalam rongga-rongga jaringan fibrin. Demikian juga leucocyte, tetapi 

karena aktivitas amoeboidnya dapat keluar ke dalam serum. Pembentukan prothrombin 

memerlukan Vit.K. Perubahan prothrombin menjadi thrombin dipengaruhi oleh Ca, 

enzyme thromokinase/thromboplastin yang terbentuk dari jaringan yang rusak atau dari 

thrombocyte yang pecah karena bergesekan dengan permukaan yang kasar. Sebenarnya 

ion Ca saja dapat mengubah protrombin menjadi thrombin tetapi hal ini tidak bisa 

berlangsung karena protrombin berkaitan dengan anti-prothrombin, sehingga karena 

itulah diperlukan thrombokinase untuk merusak ikatan prothrombin dengan antipro-

thrombin itu. Kalau kita ringkaskan sebagai berikut : 

Prothrombin - anti-prothrombin + thrombokinase  prothrombin 

Prothrombin + ion Ca    thrombin 

thrombin + fibrinogen    fibrin/menggumpal/koagulasi 

 Heparin adalah substansi anti-koagulans yang berasal dari hepar. Heparin dapat 

diperoleh dalam bentuk murni dan merupakan polysaccharida yang bermolekul besar 

yang mengandung N2. Cara kerjanya adalah menghambat reaksi thromboplastin. 

Mengapa darah dalam pembuluh darah tidak bisa berkoagulasi ? Heparin mencegah 

interaksi protein, untuk menolak butir darah merah dari dinding pembuluh darah. Darah 

defibrinasi terbentuk bila waktu proses koagulasi sedang berjalan darah itu diaduk atau 

dikocok dengan batang gelas yang halus karena fibrin mengendap sebagai massa spons 

pada batang pengaduk itu. Akibatnya darah tidak bisa mengada-kan koagulasi. Darah 

yang dipisahkan fibrinnya secara itu disebut darah defibrinasi, yang komposisinya 

terdiri dari serum, erythrocyte dan leucocyte dan menyerupai darah normal, meskipun 

tak bisa berkoagulasi lagi. Waktu yang diperlukan darah itu menjadi koagulum disebut  
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waktu koagulasi dan berbeda untuk species hewan yang berbeda. Pada temperatur 25
0
C 

waktu koagulasi adalah sebagai berikut : 

Sapi    6,5 menit         Kambing    2,5 maximum 5 menit 

Kuda   11,5 menit         Babi       3,5 menit  

Domba   2,5 menit         Unggas     4,5 menit 

 

Faktor yang mempercepat koagulasi: 

1. Kontak permukaan dengan  benda asing atau permukaan kasar seperti kain kasa atau 

tampon. 

2. Peningkatan temperatur. 

3. Penggojogan darah secara perlahan. 

4. Penambahan thrombin, extract jaringan, bisa ular tertentu enzyme antiprothrombin C 

dan beberapa enzyme lain. 

5. Penempatan bahan yang mengandung cellulose seperti kapas, benang, kertas. 

6. Peningkatan kadar ion Ca pada darah. 

 

Faktor yang menghambat koagulasi : 

1. Pelenyapan ion-ion Ca, ini dapat terjadi dengan penambahan Na-citrate atau 

Ethylene-Diamine-Tetra-Acetate. Oxalate membentuk endapan microcrystalline 

dengan Ca (sampai kadar 0,2%). 

2. Penambahan heparin, tidak mengganggu Ca tetapi mencegah interaksi protein. 

Dengan cara yang dari saliva lintah) bekerja sebagai antikogulans. 

3. Pendinginan darah atau pemutaran (centrifuge) untuk menghilangkan elemen-elemen 

yang terbentuk terutama thrombocyte, menyebabkan mekanisme plasma dalam 

keadaan seimbang. 
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4. Kekurangan Vitamin K dalam makanan atau gangguan absorpsinya karena defisiensi 

garam empedu, diikuti oleh turunnya konsentrasi prothrombin plasma dan 

berkurangnya kemampuan menggumpal. 

5. Berkurangnya fungsi hepar karena kerusakan pathologis hati, juga inhibisi proses 

metabolisme seperti dengan dicoumarin, dapat dikaitkan dengan terbatasnya suplai 

prothrombin dalam plasma darah dan memperlambat koagulasi darah. 

6. Penyuntikan pepton ke dalam aliran darah dapat mencegah penggumpalan darah 

karena pepton menyebabkan bertambahnya produksi heparin dalam hepar (jadi 

kerja pepton tidak langsung dalam proses koagulasi). 

7. Permukaan yang halus dan licin dapat mencegah koagulasi, karena itu alat yang 

berhubungan dengan pembuluh darah dilapisi dengan paraffin/vaselin atau silikon. 

 

Penyakit yang berkaitan dengan koagulasi darah: 

a. Sweet-clover disease. 

 Ruminansia yang makan jerami atau silage sweet-clover trifolium) dalam 

jumlah yang cukup akan mengalami peningkatan waktu koagulasi darah karena makin 

berkurangnya jumlah prothrombin dalam darah. Penyakit ini biasanya berakhir dengan 

kematian karena hameorrhagia ke dalam jaringan atau karena luka akibat kecelakaan 

atau pembedahan. Penyebab tak dapatnya haemorrhagia itu dihentikan adalah 

dicoumarin (dikumarol) dalam jerami sweet clover yang kurang baik. Dicoumarin 

menekan produksi komplex prothrombin karena menghalangi penggunaan vitamin K 

oleh hepar. Hypoprothrombinanemia karena keracunan dicoumarin dapat diobati 

dengan pemberian vitamin K. 
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b. Penyakit perdarahan pada babi. 

 Babi yang kena penyakit ini dapat mengalami haemorrhagia sampai mati karena 

luka kecil. Penyakit ini mirip haemophilia pada manusia, tetapi pada babi kedua jenis 

kelamin kena dan menurunkan penyakit itu, sedang pada haemophilia manusia hanya 

diturunkan melalui yang perempuan. Haemophilia terdapat juga pada anjing. 

Kecenderungan untuk perdarahan terdapat pada yang jantan dan diturunkan sebagai 

karakter yang sex-linked dan recessive. 

 

c. Thrombosis 

   Thrombosis terjadi karena adanya thrombus, yaitu koagulum darah yang terbentuk 

dalam pembuluh darah. Thrombosis femoralis dapat terjadi sesudah operasi. Gumpalan 

dalam arteri koroner menyebabkan thrombosis koroner. Bila sebagian dari gumpalan itu 

lepas dan masuk sirkulasi darah, disebut embolus. Bila embolus ini melewati jantung 

dan masuk paru-paru melalui salah satu arteri pulmonalis, maka sebuah pembuluh kecil 

dapat tersumbat dan terjadilah emboli pulmonalis. 

 

1.7. Volume Darah 

 Status volume darah seekor hewan penting artinya untuk mengartikan PCV, 

kadar haemoglobin, jumlah erythrocyte,  konsentrasi protein plasma dan nilai 

haemotologi. Nilai itu berubah dengan perubahan volume darah, dan tidak memberi 

informasi tentang volume darah. Tidaklah mungkin untuk menetapkan volume darah 

seekor hewan dengan pendarahan sampai hewan tersebut mati, karena masih banyak 

darah yang tinggal dalam pembuluh darah. Karena itu pembuluh darah itu harus 

dibersihkan benar dan darah yang diperoleh itu ditambahkan pada darah yang diperoleh 

pada pendarahan tadi dan akhirnya didapatlah jumlah total darah hewan tersebut. Ini  
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adalah methode langsung dan hasilnya untuk berbagai hewan adalah sebagai berikut : 

Kuda        : 9,7% dari berat badan 

Sapi         : 7,7% dari berat badan 

Domba    : 8,0% dari berat badan 

Kambing : 6,2% dari berat badan 

Selain methode langsung ini, methode tak langsung, a.l.  

a. Ditentukan volume plasma dengan menyuntikkan zat asing seperti zat warna Evans 

Blue ke dalam darah, yang akan berkombinasi dengan protein plasma, lalu 

menghitung pengenceran yang dialami zat asing itu dalam plasma selama waktu 

tertentu dengan mempergunakan rumus : Jumlah yang disuntikkan 

konsentrasi/ml.plasma 

 Volume erythrocyte dapat ditentukan dengan cara yang sama, dengan 

menyuntikkan misalnya Phospor radioaktif, yang akan berkombinasi dengan 

erythrocyte, lalu dihitung pengencerannya selama waktu tertentu. Setelah diperoleh 

volume plasma dan volume erythrocyte, volume darah dapat dihitung dengan rumus. 

                   

          
                  

                  
 

 

                      
   

       
 

 

                   
   

   
 

 



 38 

 Darah tidak homogen, karena itu untuk menghitung volume darah secara akurat, 

harus ditentukan volume plasma dan volume erythrocyte dan lalu mempergunakan 

faktor-faktor koreksi untuk PCV sejati dan PCV badan. 

 

Kehilangan darah 

 Hewan yang kehilangan darah karena hemorrhagia sampai 45-67%dari volume 

darah total, keadaannya sudah berat, tetapi tidak menyebabkan kematian hewan. 

Kematian akan terjadi bila  

kehilangan 85% dari volume total. Kehilangan darah ini dapat diganti dengan transfusi 

darah hewan yang sejenis atau dengan plasmanya saja. Dapat juga diganti dengan 

larutan NaCl fisiologis 0,9% atau dengan bahan lain yang termasuk  plasma "volume 

expanders" (zat yang dapat mengubah/memperbesar volume plasma darah).  

 

1.8. Lien (limpa) 

 Lien adalah organ lymphoid yang terbesar dari tubuh karena itu susunan 

histologisnya lebih komplex dengan jaringan lymphoid. Terbungkus oleh kapsula dan 

terdiri atas sel-sel SRE. Jadi lien terbagi atas 2 : 

- Pulpa putih (cortex) terdiri dari jaringan lymphoid  serta  terdapat lymphocyte.- Pulpa 

merah (medulla) terdiri dari erythrocyte. 

 

Fungsi lien 

1. Sebagai reservoir/tempat cadangan darah yang terpenting, kecuali pada unggas (yang 

akan dipakai dalam keadaan pendarahan, keracunan, Co, dalam keadaan 

emosi/stress). 
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2. Tempat pembentukan sel darah merah pada waktu masih foetus, sedang kalau sudah 

dewasa akan membentuk lymphocyte dan monocyte. 

3. Sebagai kuburan erythrocyte karena di sini terjadi destruksi erythrocyte. 

4. Membantu resistensi tubuh karena adanya lymphocyte dalam jumlah yang besar dan 

karena adanya sel-sel SRE yang mampu membentuk anticorpora. 

5. Penting dalam pembuatan pigment empedu dan penyimpanan zat besi. 

 Haemalo (haemolympho) nodi, hanya terdapat pada ruminansia, struktur sama 

seperti lien dan mungkin juga fungsinya.Erythropoesis terjadi dalam nodi ini selama 

foetus pada periode postnatalis terutama terjadi granulopoesis 

 

2. Limfe (zalir getah bening) 

 Sistem pembuluh darah di dalam tubuh umumnya tertutup, darah tidak 

berhubungan langsung dengan sel jaringan, makanan bagi sel-sel itu disampaikan 

melalui zalir yang dibentuk dari darah dan disebut zalir jaringan. Zalir ini merupakan 

perantara antara darah dan jaringan. Zalir itu memungkinkan oxigen dan bahan-bahan 

makanan lewat dari darah ke jaringan tubuh, dan karbon dioxida serta metabolit-

metabolit (bahan buangan) lainnya lewat dari jaringan ke darah .   

 Zalir dalam rongga-rongga jaringan itu dapat kembali ke dalam kapiler-kapiler 

darah secara langsung atau dapat disalurkan kembali sebagai lymphe oleh sistem 

saluran lymphe. Jadi zalir jaringan yang masuk ke dalam sistem pembuluh limfe itulah 

yang disebut limfe. Struktur pembuluh-pembuluh lymphe menyerupai struktur vena 

meskipun dindingnya lebih tipis. Lymphe dari bagian kanan kepala dan leher, kaki 

muka kanan dan bagian kanan thorax masuk ke dalam sistem vena dari pembuluh 

lymphe melalui ductus lymphaticus dexter. Lymphe dari bagian tubuh lainnya masuk 

ke vena melalui ductus thoracicus. Dengan masuknya lymphe ke dalam darah, lymphe 
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kehilangan identitasnya dan menjadi bagian darah.Ductus thoracicus seperti banyak 

pembuluh darah ada di bawah kontrol saraf autonom. Acetylcholine menyebabkan 

konstriksi, sedang adrenaline menyebabkan dilatasi ductus itu. Stimulasi n. vagus 

menyebabkan konstriksi. Peredaran lymphe terjadi karena tekanan otot daging yang 

menyelubungi pembuluh lymphe. Pada vasa lymphatica (pembuluh limfe) terdapat 

valvula yang mencegah pengaliran kembali. Zalir jaringan berhubungan dengan darah 

dalam kapiler, zalir intracellulair berhubungan dengan lymphe dalam kapiler lymphe. 

Lymphe mengeluarkan bahan-bahan yang tak dapat masuk kapiler darah dari rongga-

rongga jaringan. Air dan kristaloid dapat keluar masuk. Molekul-molekul yang besar 

seperti protein dan lipid tidak dapat memasuki kapiler darah, tetapi dapat menembus 

dinding  kapiler lymphe yang lebih permeabel. Aliran lymphe dalam pembuluh lymphe 

lambat dan menuju ke satu arah, dari jaringan ke jantung. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi aliran lymphe : 

1. Perbedaan tekanan pada kedua ujung sistem lymphe. 

2. Efek pijatan karena gerakan otot daging. 

3. Adanya valvula dalam vasa lymphatica yang memungkinkan aliran ke satu arah saja. 

 Tekanan dalam kapiler lymphe lebih tinggi daripada tekanan pada tempat 

masuk ductus thoracicus ke dalam sistem vena. Tekanan pada tempat masuk itu akan 

menjadi lebih rendah lagi pada setiap inspirasi oleh gerakan penghisapan udara oleh 

thorax dan oleh gerakan diafragma ke belakang, yang meningkatkan tekanan dalam 

abdomen, sehingga membantu pengosongan lymphe ke arah thorax.Lymphe dalam 

perjalanannya menuju peredaran darah harus melalui lymphonodus. Lymphonodus itu 

mempunyai 2 fungsi : 

1. Produksi  lymphocyte.  Sel-sel  ini ditambahkan  ke dalam lymphe, ketika secara 

perlahan melalui nodus itu. 
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2. Menyaring lymphe dari benda-benda asing yang dikandungnya.  Penyaringan  

dilakukan  secara mekanis dan oleh aktivitas  phagocytis sel-sel reticulo-endothelial. 

 Komposisi lymphe yang bagian terbesar berasal dari darah, serupa dengan 

komposisi plasma darah. Plasma darah lewat melalui dinding tipis kapiler darah 

memasuki rongga-rongga jaringan dan menjadi zalir jaringan atau lymphe. Sel-sel 

jaringan juga menyumbang bahan pembentuk lymphe, karena ada pertukaran zat antara 

zalir intracellulair dan zalir jaringan. Dengan cara ini sel-sel itu melepaskan metabolit-

metabolit dan menyerap zat-zat makanan. Komposisi lymphe bervariasi sesuai dengan 

stadia aktivitas alat pencernaan.  

 Lymphe yang datang dari usus ketika absorpsi lemak mempunyai rupa seperti 

susu karena kandungan lemaknya dan dikenal sebagai chylus. Biasanya lymphe itu 

jernih, tak berwarna seperti air dan mempunyai berat jenis sekitar 1,015. Lymphe 

mengandung beberapa erythrocyte dan lymphocyte. Infeksi menyebabkan banyak 

leucocyte neutrophil terdapat dalam lymphe. Meskipun tak ada thrombocyte, lymphe 

dapat menggumpal dan zalir yang keluar disebut serum lymphe. Lymphe mengandung 

air, gas, protein, NPN, glukose, bahan anorganik, hormon, enzyme, vitamin dan zat 

pelawan. 

 

Pertukaran cairan dalam jaringan 

 Cairan dalam plasma ada di bawah tekanan hydrostatik yang lebih besar 

daripada tekanan interstisial, karena itu cairan condong untuk keluar dari pembuluh 

kapiler, tetapi dalam plasma ada protein, sedang zalir interstisial tidak mengandungnya. 

Protein plasma ini mengeluarkan tekanan osmotik yang berusaha menghisap zalir 

masuk ke dalam pembuluh kapiler. Di ujung kapiler arteri tekanan hydrostatik lebih 

besar daripada tekanan osmotik, maka imbangan kekuatan mendorong zalir masuk ke 
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jaringan. Pada ujung vena tekanan hydrostatik kurang, tekanan osmotik mengatasinya 

dan menarik kembali zalir masuk ke dalam kapiler. Secara normal zalir yang 

meninggalkan kapiler lebih banyak daripada zalir yang masuk kembali. Kelebihan zalir 

itu disalurkan melalui lymphe. Pertukaran antara zalir extracellulair dan intracellulair 

tergantung pada tekanan osmotik. Membran sel mempunyai permeabilitas selektif dan 

beberapa bahan seperti O2, CO2.dan urea dapat lewat secara bebas, akan tetapi akan 

memompa bahan lain keluar atau masuk untuk mempertahankan perbedaan konsentrasi 

dalam zalir intracellulair dan extracellulair, misalnya K dikonsentrasikan dalam zalir 

intracellulair, sedang natrium dikeluarkan. 

 Dalam keadaan normal, jumlah zalir yang masuk ke dalam tubuh sama 

banyaknya dengan zalir yang dibuang. Air dan elektrolit masuk ke dalam tubuh dalam 

bentuk air minum, zalir dan makanan lainnya. Air dibuang tubuh melalui ginjal, 

keringat dan dalam bentuk uap air yang keluar bersama udara pernafasan. Elektrolit 

ikut terbuang melalui urine, keringat dan bersama kotoran (faeces). Kesanggupan tubuh 

untuk mempertahankan keseimbangan zalir dan elektrolit ini sungguh mengagumkan. 

Ginjal akan bertambah aktif bila zalir yang diminum banyak dan bila tubuh merasa 

kekurangan zalir, hewan akan merasa haus. 

 Dehidrasi adalah berkurangnya zalir tubuh karena kekurangan zalir yang masuk 

atau karena kehilangan zalir tubuh (natrium) karena muntah atau diarrhea. Dehidrasi 

karena kurang zalir yang masuk menimbulkan rasa haus, demam dan gangguan mental. 

Dehidrasi karena kehilangan zalir menyebabkan kulit mengerut, tekanan darah turun 

dan otot daging melemah. Pada keadaan shock, denyut nadi sangat cepat, kulit lembab, 

volume darah yang beredar menyusut dan tekanan darah sangat rendah. Penyebab 

shock yang tersering ialah perdarahan dan kekurangan zat garam (Na). Na menyusut 

sehabis banyak berkeringat (pada golongan hewan jarang terjadi), bila tidak segera 
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diperbaiki akan menyebabkan kejang otot, kehilangan tenaga, letih dan pingsan. 

Keadaan ini dapat diperbaiki dengan memberi minum larutan NaCl encer atau tablet 

garam sampai tubuh dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Kelebihan Na 

terjadi pada kegagalan ginjal dan juga bila terlalu banyak larutan NaCl yang diberikan 

melalui infus intravenous. Kalium juga merupakan elektrolit yang penting, dan 

kekurangan K terjadi pada beberapa keadaan, misalnya muntah-muntah, kehilangan 

zalir karena ileostomi dan setelah mendapat obat diuretika, kecuali bila disertai 

pemberian K. Keracunan air dapat terjadi pada hewan yang terlalu banyak mendapat air 

tanpa pemberian Na, misalnya hanya air dan glukosa, sedang hewan tidak mampu 

membuang kelebihan air. Kadar Na dalam darah akan sangat menyusut (jangan 

dikacaukan dengan keadaan kekurangan Na) dan hewan menjadi gelisah dan kejang-

kejang. 

 Oedema atau dropsi adalah tertimbunnya zalir dalam jaringan bila produksi 

lymphe berlebihan dibandingkan dengan penyingkirannya dari jaringan, sehingga 

terjadi akumulasi lymphe. Penyebab utama dari Oedema adalah : 

1. Tekanan hydrostatik pada pembuluh kapiler yang sangat meningkat, seperti bila 

aliran darah vena tersumbat. 

2. Tekanan  osmotik  kolloid  darah  terlalu  rendah, karena kadar protein plasma, 

terutama albumin sangat rendah. 

3. Sumbatan pada aliran lymphe. 

4. Kerusakan dinding kapiler sehingga plasma dapat  merembes   keluar  dan  masuk  

ke dalam  jaringan  serta menimbulkan  tekanan  osmotik  yang  melawan  tekanan  

osmotik protein dalam aliran darah. 

Penyebab tambahan dari Oedema adalah : 

1. Tekanan jaringan yang rendah. 
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2. Pengambilan (konsumsi) garam yang tinggi. 

3. Konsumsi zalir yang tinggi. 

4. Temperatur sekitar yang hangat. 

5. Gangguan dalam innervasi. 

 

 Oedema kardiak terjadi pada payah jantung kongestif. Tekanan vena dan 

sebagai akibatnya juga tekanan kapiler meningkat. Ginjal ikut terpengaruh dan 

pembuangan Na menurun. Fakta penting adalah bahwa yang menyebabkan Oedema 

ialah ketidakmampuan ginjal membuang Na. Oedema karena sumbatan saluran lymphe 

terjadi pada penyakit elephantiasis yang disebabkan oleh adanya filaria yang 

menyumbat saluran lymphe. Oedema juga terlihat pada adanya thrombosis pada vena-

vena betis yang terletak dalam, biasanya merupakan komplikasi berbahaya akibat 

berbaring terlalu lama, yang menyebabkan aliran darah dalam vena menjadi lambat 

sehingga menggumpal. Thrombosis macam ini juga terjadi akibat adanya infeksi. 
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2.  Cairan Cerebrospinalis 

 Meningea atau selaput otak adalah membrana yang membungkus otak dan 

chorda spinalis (sumsum tulang punggung). uramater yang tebal dan berserabut 

(fibrous) merupakan bagian terluar selaput itu. Di bawahnya terdapat rongga sundural 

yang halus yang mengandung selapis cairan. Bagian dalam rongga ini dibentuk oleh 

arachnoidea yang dari pangkal sebelah dalamnya menjulur sejumlah trabeculae ke 

dalam rongga subarachnoidea. Trabeculae ini terus ke bawah ke pia mater, membrana 

yang banyak mengandung pembuluh dan melekat pada chorda spinalis dan otak. Dua 

membrana yang terdalam, arachnoidea dan pia mater, kadang-kadang disebut bersama 

sebagai leptomeningea atau pia-arachnoidea. Cavum subarachnoideea, sambungan 

perivasculairnya, ventrikel-ventrikel otak dan canalis centralis sumsum punggung 

secara bersama   membentuk lorong cerebrospinalis, dan mengandung zalir 

cerebrospinalis. Rongga subdural tidak mempunyai hubungan dengan rongga 

subarachnoidea. 
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 Zalir cerebrospinalis itu berasal dari darah, tipis dan seperti air, tidak 

mengandung fibrinogen dan bahan-bahan lain yang ber-molekul besar (lipid, enzyme, 

dll), tetapi mengandung sejumlah kecil protein. Kebanyakan kristalloid yang ada dalam 

darah juga ada dalam zalir cerebrospinalis tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Na, 

K, urea dan glukosa terdapat dalam jumlah yang kira-kira sama dan pH juga sama 

seperti dalam plasma darah. Cl terdapat banyak dalam zalir cerebrospinalis, tidak 

mengandung sel, kecuali beberapa lymphocyte. Dalam kondisi pathologis tertentu, 

leucocyte (neutrofil) bisa ada.Komposisi rata-rata zalir cerebrospinalis sapi (mg per 100 

ml zalir) sebagai berikut : Protein total = 34, glukosa = 37, chlorida (sebagai NaCl) = 

685, nitrogen urea = 11, nitrogen non protein = 16, creatinine = 1,4, calcium = 5,5, pH 

= 7,4 - 7,6 dan berat jenis 1,006-1,007. 

 Zalir cerebrospinalis dari ventrikel lateralis dan ventrikel III masuk ke ventrikel 

IV, melalui atap masuk rongga sona-arachnoidea, lalu mengalir ke bawah ke dalam 

rongga subarachnoidea spinalis dan ke atas melalui otak dan dalam aliran bercampur 

dengan zalir yang berasal dari rongga perivasculair dan perineuronalis. Alirannya 

dimungkinkan oleh pulsasi yang dipancarkan dari pembuluh-pembuluh darah. Cairan 

cerebrospinalis itu beredar dengan lambat dalam canalis centralis chorda spinalis, 

ventrikel-ventrikel otak dan rongga subarachnoidea. Tekanan zalir cerebrospinalis 

dapat diukur dengan memasukkan sebuah jarum ke dalam cisterna magna dan 

menghubungkan jarum itu dengan sebuah manometer yang mengandung larutan Ringer 

atau garam fisiologis. Pada sapi muda yang menderita defisiensi vitamin A tekanan 

zalir cerebrospinalis meningkat (normal 80-150 mm. garam). Ketika zalir itu beredar 

dalam rongga subarachnoidea, zalir itu berkontak dengan villi arachnoidea dan melalui 

villi itu diserap ke dalam sinus venosis yang berdekatan. Dalam jumlah yang lebih kecil 
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penyerapan zalir itu terjadi melalui rongga-rongga perineuralis dari saraf-saraf spinalis 

dan cranialis ke vasa lymphatica. 

 Dengan mengisi canalis centralis chorda spinalis, ventrikel-ventrikel otak dan 

rongga subarahnoidea, zalir cerebrospinalis berfungsi sebagai bantalan zalir bagi otak 

dan sumsum  

tulang punggung. Sebagai ganti sistem lymphatica sistem saraf pusat mempergunakan 

saluran-saluran perivasculair dan perineuronalis untuk mengeluarkan zalir ke dalam 

rongga subarachnoidea.Perubahan jumlah darah dalam cranium dikompensasi dengan 

perubahan jumlah zalir cerebrospinalis. Jadi volume isi cranium tinggal tetap. Volume 

zalir cerebrospinalis pada kuda sekitar 170-300 ml. 
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3. Cairan Synovialis (persendian) 

 Cairan synovialis adalah cairan yang terkandung dalam rongga sendi. Jumlah  

cairan yang diperoleh dari sebuah sendi bervariasi dari 20-50 ml. Cairan itu jernih, 

berwarna seperti jerami dan kental lengket. Kandungan protein 1% terdiri terutama atas 

albumin, selain globulin dan mucin sedang fibrinogen tak ada. Cairan synovialis 

merupakan dialysat plasma darah. Mucin diperkirakan dibentuk oleh sel-sel jaringan 

ikat sekeliling sendi. Mucin bekerja sebagai pelumas dan membantu mengatur 

pertukaran air dan bahan-bahan lain antara darah dan rongga sendi. Jadi fungsi zalir 

synovialis adalah untuk melumasi (lubrikasi) permukaan persendian dan memberi 

makanan pada cartilago articularis.Viskositas cairan ini sebagian besar ditentukan oleh 

adanya asam hialuronat (hyaluronic acid) yang selanjutnya membentuk mucin. 

Viskositas cairan synovialis meningkat dengan meningkatnya konsentrasi asam 

hialuronat. Sebaliknya, bila asam hialuronat dikeluarkan dengan jalan hidrolisis enzym, 

maka viskositasnya akan turun menjadi seperti air. 

 

 

 

 

 

Tabel gambaran darah pada beberapa hewan 

 

 Aj Kc Sp Kd Bb Db Kb Br 

unta 

Itik Ay 

Erit (10
6
/𝝁l) 6-9 5-10 5-10 6-12 5-7 9-15 8-18 17 2-4 3-4 

Hb (gr%) 12-18 8-15 8-15 10-13 9-13 9-15 8-12 12 7-13 7-13 
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PCV (%) 37-55 30-45 24-46 32-48 36-43 27-45 22-38 32 30-43 22-35 

MCV (fl) 60-77 39-55 40-60 34-58 52-62 28-40 16-25 174 - 90-140 

MCH (pg) 20-25 13-17 11-17 13-19 17-24 8-12 5-8 61 - 33-47 

MCHC (g/dl) 32-36 30-36 30-36 31-37 29-34 31-34 30-36 - - 26-35 

Leu (10
3
/𝝁l) 6-17 6-20 4-12 6-12 11-22 4-12 4-13 5.5 5-13 12-30 

Diff count           

Neutr (%) 60-70 35-75 15-45 30-75 20 10-50 30-48 63 30-70 30-60 

Band (%) 0-3 0-3 0-2 0-1 0-4 0 jarang - - - 

Lim (%) 12-30 20-55 45-75 25-60 35-70 40-75 50-70 34 20-65 45-70 

Mono (%) 3-10 1-4 2-7 1-8 0-10 0-6 0-4 3 0-3 0-2 

Esi (%) 2-10 2-12 2-10 1-10 0-15 0-10 1-8 0-1 0-4 0-1 

Baso (%) jarang jarang 0-2 0-3 0-3 0-3 0-1 0-1 0-5 jarang 

Tromb(10
2
/𝝁l) 2-9 3-7 1-8 1-6 2-5 3-7 3-6 - - 20-40 

LED (mm/j) 5-25 7-23 2-4 15-38 - 3-8 2-3 - - 20-35 

 

 


