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BAB II 

                                            TINJAUAAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Jamur Coriolus vesicolor 

2.1.1 Klasifikasi Coriolus versicolor 

          Berdasarkan Arjun dan Ramesh (1982), klasifikasi dari jamur Coriolus 

versicolor adalah sebagai berikut 

                            Kingdom   :     Fungi 

                            Divisio      :     Basidiomycota 

                            Class         :     Basidiomycetes 

                            Sub class    :    Homobasidiomycetidae 

                            Ordo           :    Polyporales 

                            Familia       :    Polyporaceae 

                            Genus         :    Coriolus 

                           Species        :    Coriolus versicolor L 
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                 Gambar2.1  Morfologi jamur Coriolus versicolor (Anonimus, 2010)                                                                      

2.1.2 Karakteristik jamur Coriolus versicolor 

         Coriolus versicolor merupakan jamur berbentuk kipas dengan tepi 

bergelombang dan dengan zona konsentris yang berwarna-warni. Jamur ini 

termasuk obligat. Pada umumnya di temukan sepanjang tahun di kayu-kayu mati, 

batang pohon dan cabang-cabang pohon. Jamur ini dapat di jumpai di hutan Asia, 

Eropa dan Amerika utara serta belahan bumi utara (Cui dan Chisti, 2003), kadang-

kadang dapat di jumpai pada pohon-pohon konifer (Keizer, 1998). 

       Banyak nama berbeda yang di gunakan oleh jamur Coriolus versicolor, antara 

lain: yun zi (Cina) dan karatawatake (Jepang) (Cui dan Chisti, 2003). Jamur 

Coriolus versicolor memiliki tabung dengan ukuran 2-7x1-5 cm. Pada permukaan 

atas memiliki zona kosentris, undulatus, seperti beludru dengan zona-zona 

tersebut kehitaman, kebiruan, coklat kemerahan, keabuan dan kekuningan 

(Keizer, 1998). Permukaan tudung halus, tidak rata serta tidak terdapat lingkaran 

gill (Vashita, 1978). Pori berukuran 2-4 per mm berbentuk singular maupun 

angular dengan warna putih atau krem atau kekuningan. Pori memiliki kedalaman 

0.5-4 mm. Tubuh buah memiliki tekstur kaku, keras dan berwarna keputihan. 

Spora jamur ini berwarna putih (Keizer, 1998). 

 

2.1.3 Kandungan jamur Coriolus versicolor 

       Kandungan utama Coriolus versicolor adalah β-glucan (Keiteges, 2002), 

Yokohama et al , (1975), Endo (1981) dalam Anonimus (2006) menyatakan 

bahwa fraksi lipid dari karpophora Coriolus versicolor berjumlah 1,7% dari berat 
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total dan mengandung lanostane-type tetra cyclic triterpenoid egosta 7,22,dien-3-

ol sebagai sterol utama (umum di polyporaceae lain). yaitu  ergosta-7-en-3-ol 

(fungi sterol) dan ergostero. Selain itu juga mengandung sitosterol (Kim et al., 

1978 dalam Anonimus 2006) dan hydroxymethylqunoline (Abraham dan Spaso, 

1991 dalam Anonimus, 2006). Ekstrak tubuh buah Coriolus versicolor 

mengandung polisakarida sebesar 25-30%.  Beberapa monosakarida yang 

terkandung diantaranya galaktosa, manosa, xilosa, arabinose, ramnosa, glukosa 

dan fukosa. Ekstrak tubuh jamur berupa serbuk coklat dengan ukuran partikel 80-

100 mesh dan dapat larut dalam air (Cui dan Chisti, 2003). 

 

2.1.4 Manfaat jamur Coriolus versicolor 

          Senyawa aktif  β-glucan yang terkandung dalam ekstrak jamur 

C.versicolor memiliki fungsi sebagai biological response modifier (BRM) dimana 

digunakan sebagai suplemen kemoterapi dan radioterapi dari kanker dan penyakit 

infeksi lainya (Cui dan Chisti, 2003). β-Glucan yang merupakan salah satu 

metabolit dari jamur dapat mempengaruhi sel-sel sumsum tulang dan 

menginduksi hemopoesis (Lull et al., 2005). Pengaruh hemopoietik berupa 

stimulasi perbaikan stem cell dan regenerasi hemopoesis sumsum tulang yang 

mengalami kerusakan diketahui melibatkan interleukin-1β  dan  interleukin-6  (Jin 

et al., 2003). 

      Beberapa pengaruh fisiologis dari penggunaan ekstrak jamur ini diantaranya 

sebagai imunopotensiator dengan menginduksi produksi interleukin-6, interferon, 
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imunoglubolin G, makrofag dan limfosit T, menghambat proliferasi berbagai 

kanker dengan menginduksi produksi superoxide dismutase (SOD) dan 

gluthathione peroxidase. meningkatkan fungsi hati, menenangkan sistem saraf 

pusat dan meredakan gejala-gejala yang berhubungan dengan kanker seperti rasa 

sakit, lelah, haus dan keringat dingin (Cui dan Chisti, 2003). 

2.2. Tinjauan Tentang Darah. 

        Darah adalah sebuah medium dari transport dan sirkulasi, tidak hanya 

mengangkut oksigen dan karbon dioksida dari ke jaringan-jaringan dan organ 

lainya. Darah juga mengangkut bahan-bahan lainya ke seluruh tubuh. Bahan-

bahan tersebut meliputi molekul makanan (gula, asam amino), limbah 

metabolisme (urea), ion-ion Na+, Ca+, Cl-, HCO-
3) dan hormon. Darah juga 

sebagai pengatur suhu tubuh. Darah sebagai alat pengangkut darah juga berperan 

penting dalam memerangi bibit penyakit (Kimball, 1983). 

            Volume darah pada tubuh orang dewasa adalah 6-8% dari berat tubuh. 

Darah adalah jaringan cair yang terdiri dari 2 bagian. Bagian intra seluler adalah 

cairan yang disebut plasma dan didalamnya terdapat unsur-unsur padat yaitu sel 

darah. Susunan darah sebagai berikut; 

a)  Serum darah plasma  (50-60% dari total volume darah) terdiri atas air 

(91-92%), protein plasma 7-8% (albumin, glubolin, protombin, 

fibrinogen,  serta mineral, gula, lipid, asam amino, hormon, vitamin dan 

gas-gas terlarut (1-2%). 
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b)   Sel darah (40-60% dari total volume darah) terdiri dari 3 jenis   yaitu; 

eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih dan trombosit 

atau butir pembeku ( Star dan taggart, 1995) . 

2.2.1 Tinjauan umum tentang eritrosit 

          Sel darah merah (eritrosit)  adalah jenis sel darah yang paling banyak dan 

berfungsi membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh. Bagian dalam eritrosit 

terdiri dari hemoglobin, sebuah biomolekul yang dapat mengikat oksigen. 

Hemoglobin akan mengambil oksigen dari paru-paru maupun insang, dan 

oksigen akan dilepaskan saat eritrosit melewati pembuluh kapiler. Warna 

merah sel darah merah sendiri berasal dari warna hemoglobin yang unsur 

pembuatnya adalah zat besi. Pada manusia, sel darah merah dibuat di sumsum 

tulang belakang, lalu membentuk kepingan bikonkaf. Di dalam sel darah merah 

tidak terdapat nukleus. Sel darah merah sendiri aktif selama 120 hari sebelum 

akhirnya dihancurkan  ( Carola  et al., 1990). 

                sel darah merah 

       Gambar 2.2 Sel darah merah bentuk bikonkaf (Bijanti, dkk, 2010)   
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Eritrosit dikelilingi oleh suatu plasmalema, yaitu suatu membran yang 

terdiri atas lebih kurang 40% lipid (fosfolipid, kolestrol, glikolipid, dan 

sebagainya), 50% protein dan 10% kabohidrat (Junquea et al., 1997). Membran 

eritrosit tersusun dari tiga komponen dasar yaitu lipid bilayer, protein trans 

membran (integral) dan jaringan sitoskeleton. Protein trans membran terdiri dari 

glycoprotein, glycophorin dan anion exchanger atau band 3. Sitosekeleton 

tersusun dari polipeptida dari fibrosa yang disebut spectrin. Spectrin membantu 

menyokong membran dengan berhubungan dengan protein ankryn. Ankryn 

sendiri berhubungan dengan protein trans membrane yang disebut band 3 atau 

anion exchanger. Protein band 4.2 atau  paladin  berfungsi  sebagai menstabilkan  

ikatan antara ankryn dan anion exchanger spectrin. Spectrin juga berhubungan 

dengan protein trans membrane yang disebut glycophorin C melalui band 4.1 

(Caprette, 2005). Kira-kira dari setengah dari protein berada diantara lapis ganda 

lipid yang di kenal sebagai  protein integral. Fungsi dari protein perifer sebagai 

kerangka membran  menentukan bentuk sel darah merah. Protein membran 

memungkinkan fleksibilitas dari membran yang di perlukan untuk perubahan 

bentuk yang terjadi bila eritrosit melewati pembuluh kapiler (Junquiera et al., 

1997). 

       Membran sel darah merah tidak kaku, maka viskositas darah tetap rendah. Sel 

darah merah mengandung 33% hemoglobin, yaitu protein pembawa oksigen yang 

bersifat asidofilik  (Janqueeira et al., 1997).  Setiap sel darah merah mengandung 

640 juta molekul hemoglobin (Hoffbart dan Pettit, 1987). Fungsi utama dari sel 
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darah merah adalah mengangkut  oksigen (02) ke suluruh jaringan dan membawa 

karbon dioksida (CO2) dari seluruh jaringan menuju ke paru-paru (Hoffbart dan 

Pettit, 1987).  

2.2.2 Sintesis eritrosit 

       Produksi sel darah merah dalam minggu pertama kehidupan berupa 

peredaran darah primitif yang di hasilkan dalam yolk sac, selama masa 

pertengahan tri-semester masa gastesi. Hati dianggap sebagai organ utama untuk 

memproduksi sel-sel darah merah. Setelah masa dewasa yang memproduksi 

adalah sumsum tulang belakang (Guyton dan Hall, 1997). 

    Eritrosit  dibentuk  dari embryonic cell di dalam bone marrow yang disebut 

juga hemocytoblast yang mana akan berubah menjadi bermacam-macam sel 

darah yang berbeda ( Carola, et al., 1990). Beberapa dari hemocytoblast 

membelah di bone marrow  melalui myeloid progenitor cell dan diantaranya 

berubah menjadi lymphoid progenitor cell. Di tengah pembelahan dan 

pembentukan dari myeloid progenitor terdapat  rubriblast. Rubriblast  berubah  

menjadi   prorubricyte yang mana di mulai pembentukan hemoglobin. Peristiwa 

pembelahan pada rubricyte di temukan banyak hemoglobin. Setelah sel 

memecah menjadi beberapa bagian, dan nukleus tumbuh menjadi lebih kecil dan 

terjadi peristiwa metarubricyte, di mana nukleus akan menghilang dan menjadi 

sebuah basophilic erythrosid. Setelah beberapa hari kemudian sel darah masuk 

menembus aliran vascular yang berasal dari  bone marrow,dinamakan sel 
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reticulocyte. Melalui  jalan  berliku-liku  endoplasmic reticulum  selama  

beberapa  jam akan merubah reticulocyte menjadi eritrosit ( Carola,  et al.,1990). 

       Perkembangan eritrosit dari pertama rangkaian sel tersebut dikenali sampai 

dengan pelepasan retikulosit dalam darah membutuhkan kurang lebih 7 hari  

(Junquire et al., 1997). Dalam pembentukan sel darah merah di pengaruhi juga 

oleh erito-poetin. Fungsi dari eritro poetin sendiri untuk merangsang produksi 

sel darah merah dan juga sebagai respon hipoksia  (Guyton dan Hall, 1997). 

2.3. Tinjauan Umum Tentang Hemoglobin 

         Hemoglobin beratnya sama dengan eritrosit dan berfungsi  sebagai protein 

globular membawa oksigen. Hemoglobin sudah  matur  terdiri dari 5% yang 

berisikan besi dan pigmen, dan 95 % globin adalah sebuah polypeptide protein. 

Laki-laki mempunyai lebih banyak hemoglobin ( 14-18/g/ 100 ml) daripada 

perempuan ( 12-16/g/100 ml). Pada globulin terdapat 4 ikatan rantai peptida 

yang berupa rantai ( dua rantai α dan dua rantai β ) dalam sebuah grup heme 

yang mana memberi warna pada darah. Ikatan heme dalam satu grup adalah 

berupa besi. Ikatannya dapat mengikat oksigen. Atom besi mengikat hemoglobin 

yang berfungsi membawa  oksigen ke  jaringan ( Carola, et al., 1990). 

     Hemoglobin  bergantung  pada udara  dari luar  ke  dalam  paru-paru  melalui  

transportasi  jaringan  vassel  darah  dalam  tubuh,  dan membutuhkan sebuah 

relaksasi dalam jaringan tersebut. Hemoglobin juga membawa karbon dioksida. 

Udara dari luar banyak sekali membawa oksigen dan membuang karbon dioksida 
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dari paru-paru. Selain itu juga menjaga kestabilan dan keseimbangan asam basa 

di darah. Warna dari hemoglobin adalah biru ke unguan karena peristiwa dari 

deoxigenatet dan menjadi merah karena tercampur dengan oksigen. Reaksi 

oxigenatet  terdiri  oximoglobin dan Hbo2. Sedangkan  reaksi  deoxigenatet  

terdiri reduksi  hemoglobin ( Carola,  et al., 1990). 

      Oxigenatet darah yang berasal dari paru-paru untuk mengistirahatkan tubuh. 

Sampai kelihatan berwarna biru di veins. Oximoglobin  di eritrosit kapiler  kulit  

akan memberi warna merah muda pada pipi dan bibir ( Carola,  et al., 1990). 

                     

       Gambar 3.3 Ikatan hemoglobin ( Carola,  et al., 1990)                                                                              
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2.3.1 Sintesis hemoglobin 

       Sintetis heme banyak terjadi dalam mitokondria oleh sederet reaksi biokimia 

yang dimulai dengan kondensasi glisil dan suksinil ko enzim A di bawah 

pengaruh enzim delta amino levidine acid (δ-ALA) sintase. Pirikdosal fosfad 

(vitamin B6) adalah koenzim reaksi ini, dimana dirangsang oleh eritropoetin dan 

dihambat oleh heme. Akhirnya eritropoetin bergabung dengan besi untuk 

membentuk heme yang masing-masing molekul-nya bergabung dengan rantai 

glubulin yang dibuat oleh ribosom. Kemudian tetramer empat rantai globin 

dengan masing-masing gugus hemenya sendiri terbentuk dalam kantung  untuk 

membentuk  molekul hemoglobin (Hoffbrand dan Pettit, 1987).              

2.3.2 Penguraian hemoglobin     

      Hemoglobin yang dilepaskan ketika  sel-sel darah merah pecah akan segera di 

fagositosis oleh sel makrofag hati (sel kuffer), limpa dan sumsum tulang  beberapa 

jam atau beberapa hari sesudahnya. Makrofag akan melepaskan besi yang didapat 

dari hemoglobin untuk kembalikan  ke dalam darah dan diangkut oleh transferrin 

menuju sumsum tulang. Besi dipakai untuk  membentuk sel darah merah baru 

atau menuju ke hati dan jaringan lainya untuk disimpan dalam bentuk feritin 

(Guyton dan Hall, 1997). 

         Bilirubin yang beredar di hati akan berkonjugasi dengan glukoronida yang 

di sekersi ke dalam usus melalui empedu dan dikonversi  menjadi  sterkobilinogen 

dan sterkobilin (di ekskresi dalam feses). Sebagian sterkobilinogen dan sterkobilin 

diserap dan di eskresi dalam urin sebagai urobilinogen dan urobilin. Fraksi kecil 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Pemberian Polisakarida Krestin Dari Estrak Coriolus versicolor  
Terhadap Jumlah Eritrosit Dan Kadar Hemoglobin Pada Mencit Yang Terpapar timbal,

Nugroho Kartika Aditama. 



 
 

 
 

protoporfirin di konversi menjadi karbon monoksida (CO) dan di eskresi melalui 

paru-paru. Rantai globin di pecah menjadi asam amino yang di pakai kembali 

untuk sintesis protein dalam tubuh (Hoffbrand dan Petit, 1987).    

2.4  Pengaruh PSK terhadap Pembentukan Darah 

       β-Glucan penyusun polisakarida krestin akan mengaktifkan sistem 

komplemen pada imuno complement b3  (icb3) di stem cell yang berikatan 

dengan CR3. Karena  berikatan dengan reseptor complement  β-glucan sehingga 

menyebabkan sel mengalami poliferasi dan difrensiasi. CR3 yang mengikat β-

glucan ditemukan juga pada makrofag sehingga menginduksi  sekresikan sitokin 

seperti interleukin-1, interleukin-6, granulocyte-macrophage stimulating factor 

(GM-CSF), mempengaruhi perkembangan stem cell  sehingga terjadinya 

homopoesis pada sumsum tulang. Sitokin yang terinduksi  menyebabkan 

terjadinya homeopoesis pada sumsum tulang. Akibat homeopoesis  dapat 

menyebabkan peningkatan jumlah eritrosit  (Ganong , 2003 dan Ros et al., 2004 

dalam Winarti, 2007). 

2.5 Tinjauan tentang Timbal ( Pb) 

    Di antara beberapa logam, hanya beberapa logam yang berbahaya dan dalam 

jumlah kecil  dapat menimbulkan keracunan. Terdapat lima logam berbahaya bagi 

manusia yaitu; arsen ( As), kadmium ( Cd), timbal ( Pb),  merkuri ( Hg) dan besi  

(Fe) ( Darmono, 2001). 

      Cara masuknya timbal melalui dua cara yaitu: pencernaan dan pernapasan, 

keracunan tersebut terjadi  karena diangkut oleh eritrosit darah. Penyerapan timbal 
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terjadi karena defisiensi ion Ca, dan Fe. Jalur penyerapan timbal dalam tubuh 

sama dengan penyerapan ion Ca, Fe, dan K (Sugiharto, 2004) . 

       Timbal  yang  ada   pada  darah akan  terikat  pada  eritrosit. Dalam  eritrosit 

terdapat hemoglobin. Penyebab kerusakan eritropoesis   sendiri  disebabkan oleh 

hambatan δ-amino-levolinat dehidrase. δ-Amino-levolinat  dehidrase  pada serum 

dan plasma akan meningkat. Disamping itu terjadi blokade dekarbosilaksi 

koproporfirinogen III sehingga ekskresi koproporfirinogen III meningkat dalam 

urin. Selain itu timbal menyebabkan pencegahan masuknya besi (Fe) dalam  

protoporfirin IX dan mengakibatkan anemia hipokromik dan menyebabkan lebih 

dari 1‰ eritrosit menjadi basophil dalam darah ( Ernst mutschler, 1991). 
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