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JARINGAN IKAT
Jaringan ikat berbeda dengan jaringan epitel dalam beberapa hal antara
lain : jaringan ikat jarang sekali terletak bebas, lazimnya terdapat di bawah
jaringan epitel atau terdapat di antara organ-organ tubuh sebagai pengikat atau
pengisi ruang antara. Selanjutnya jumlah sel jaringan ikat relatif lebih sedikit dari
jaringan epitel dari jaringan epitel dan bahan antar selnya lebih banyak.
Perimbangan antara sel dan matriks atau bahan antar sel menunjukkan
variasi cukup jelas, tergantung dari macam jaringan ikat tersebut. Dalam tubuh
hewan terdapat berbagai bentuk jaringan ikat, bahkan ada yang mengalami
modifikasi sesuai fungsinya. Fungsi jaringan ikat adalah :
1. Sebagai penunjang tubuh dalam arti luas, misalnya kerangka tubuh
2. Sebagai penunjang serta pengantar pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf
masuk organ tubuh vital, misalnya otak, ginjal, hati, paru-paru dan sebagainya.
3. Merupakan media antara pembuluh darah kapiler dengan sel-sel tubuh dalam
mengantarkan zat makanan, zat asam, dan mengambil sisa metabolisme.
4. Dapat berfungsi sebagai penimbun lemak (sel lemak), pigmen (sel pigmen),
penghasil benda darah (sel hemopoetik).

KLASIFIKASI JARINGAN IKAT
1. Jaringan ikat embrional
a. Mesenkim
b. Jaringan ikat mukosa
2. Jaringan ikat dewasa
a. Jaringan ikat sejati
- jaringan ikat longgar
- jaringan lemak
- jaringan pigmen
- jaringan ikat padat :
a. Teratur (tendo, ligamen, dan aponeurosis)
b. Tidak teratur (dermis, fasia, periosteum, perikondrium)

- jaringan ikat elastik
- jaringan ikat retikular
b. Kartilago
- kartilago hialin
- kartilago fibrosa
- kartilago elastik
c. Tulang
d. Jaringan vaskular
- darah
- limfa (getah bening)
Catatan : Materi tulang dan jaringan vaskuler akan dibahas lebih lengkap
pada topik sistem rangka dan sistem sirkulasi

JARINGAN IKAT EMBRIONAL
Mesenkim
Mesenkim adalah jaringan ikat embrio yang kelak akan menumbuhkan
jaringan ikat dewasa, pembuluh darah dan limfe, dan otot polos. Secara histologis
terdiri atas sel-sel mesenkim dan bahan dasar (matriks). Sel mesenkim bentuknya
tidak teratur dan memiliki banyak penjulran dan saling berhubungan. Inti lonjong,
besar, pucat karena sedikit mengandung kromatin. Secara umum sifat selnya
uniform dan monoton. Matriks bersifat homogen seperti lendir. Dengan
meningkatnya umur embrio pada matriks mulai terbentuk filamen-filamen yang
bergabung menjadi fibril yang bersifat submikroskopik. Kumpulan fibril ini kelak
membentuk serabut. Pembuluh dara belum tampak pada mesenkim. Apabila
jaringan ini diambil dan dibiakan dalam biakan jaringan (tissue culture), sel-sel
mesenkim akan lepas dan menunjukkan gerakan amuboid.

Jaringan ikat mukosa
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perkembangan lanjut dari mesenkim. Fibril sudah mulai terbentuk pada matriks
yang berkonsistensi jel. Bagaimana terjadinya fibril ini masih dipermasalahkan,
yang jelas sangat halus, tidak bercabang dan sulit diwarnai. Pembuluh darah dan
syaraf belum banyak. Zat makanan dan oksigen menuju sel-sel melalui difusi.
Jaringan ikat mukosa ditemukan pada tali pusar (umbilicus) di sekitar pembuluh
darah, dikenal sebagai „jaringan Wharton‟. Pada mammalia tidak terdapat lagi,
hanya pada pupil omasum terdapat jaringan yang mirip, begitu pula pada balung
dan pial ayam yang berperan sebagai penunjang.

JARINGAN IKAT DEWASA
Bentuk umum jaringan ikat dewasa jelas berbeda dari jaringan ikat embrio
karena fibril-fibril sudah membentuk serabut yang mudah diwarnai dan bahkan
dapat dibedakan adanya tiga macam serabut. Selanjutnya sel-selnya mulai
berdiferensiasi menjadi sel-sel jaringan ikat dewasa yang cukup banyak
macamnya. Matriks jaringan ikat dewasa sudah berbeda dan mengandung cairan
jaringan (tissue fluid). Ketentuan bagi jaringan ikat mensyaratkan adanya tiga
unsur utama, yaitu : (1) adanya sel-sel (fibroblast, adiposit, makrofag, plasma sel,
sel mast, osteosit, kondrosit); (2) serabut (kolagen, eslatik, retikular); dan (3)
matriks.

(1) Sel-Sel Jaringan Ikat
Kalau pada jaringan ikat embrio sel-sel mesenkim masih bersifat uniform,
maka pada jaringan ikat dewasa telah berkembang menjadi berbagai macam,
antara lain : fibroblas, histiosit atau makrofag, sel mast, sel pigment. Empat sel
jaringan ikat tersebut di atas selalu ada dalam jaringan ikat longgar di berbagai
tempat tubuh hewan. Di samping itu masih ada beberapa macam sel di tempattempat khusus, misalnya limfosit dan leukosit, berasal dari darah, keluar dari
pembuluh darah kapiler melalui proses diapedesis dengan tujuan tertentu. Sel
lemak, terdapat pada jaringan lemak, sel pigmen terdapat pada jaringan pigmen.
Fibroblast
Sering disebut fibrosit atau desmosit. Fibroblast merupakan sel-sel
jaringan ikat tetap, jumlahnya paling banyak dan mudah dikenali pada tiap bentuk
jaringan ikat. Inti lonjong mengandung sedikit khromatin. Pada sediaan rutin inti
mengecil dan runcing, sitoplasma cerah dan homogen dan membran plasma tidak
jelas. Fungsi fibroblast yaitu membentuk serabut dan bahan dasar (matriks).
Fibroblast dikenal mampu membentuk serabut kolagen.

Histiosit
Sering disebut klasmatosit atau makrofag tetap, bersama fibroblast selalu
terdapat pada jaringan ikat longgar. Bentuk selnya tidak teratur, penjuluran sel
pendek dan tumpul, sedangkan intinya lebih kecil dan bulat dari fibroblast.
Histiosit dalam keadaan istirahat sulit dibedakan dengan fibroblast. Histiosit
tergolong sistem makrofag, sering pula disebut keluarga RES (Resticulo
Endothelial System) yang berfungsi memfagositosis benda asing (kuman, pecahan
sel) dalam tubuh. Fungsi histiosit membersihkan benda asing dari luar atau
dalamtubuh sendiri, misalnya sisa sel yang sudah mati.
Sel Plasma
Sel plasma jarang terdapat pada jaringan ikat biasa, sering terdapat pada
jaringan ikat selaput lendir saluran pencernaan. Pada jaringan retikular pembentuk
benda darah, pada tempat perdangan mudah ditemukan. Bentuk selnya lonjong
tidak teratur, lebih kecil dari histiosit, inti terletak eksentrik dengan kromatin jelas
membentuk jalinan seperti roda. Sitoplasma bersifat basofil kuat, mirip limfosit,
tetapi di daerah di mana banyak sitoplasma dekat inti, lemah mengambil warna
sehingga tampak cerah. Daerah ini merupakan lokasi dari aparatus Golgi yang
memang besar dan aktif seperti pada kelenjar eksokrin. Sepintas lalu sel plasma
agak mirip dengan limfosit, karena ada anggapan bahwa proplasmasit (prekursor
sel plasma) berkembang dari limfosit medium tipe-B. Fungsi sel plasma adalah

penghasil utama zat kebal (antibodi) yang bersirkulasi berkat penelitian dengan
teknik flouresent antibodi.
Sel Mast
Sel mast lazimnya terlihat pada jaringan ikat longgar, khususnya di sekitar
pembuluh darah. Bentuk selnya besar, lonjong dengan inti agak pucat. Dalam
sitoplasma terdapat banyak butir yang lazimnya bersifat basofil. Butir ini mudah
larut dalam air seperti butir pada leukosit basofil, karenanya sulit dilihat pada
sediaan rutin. Fungsi sel mast menghasilkan heparin (antikoagulan), histamin, dan
serotonin. Histamin menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan meningkatkan
permeabelitas pembuluh darah kapiler dan vena kecil pada kasus alergi.
Sel lemak
Sel lemak terdapat pada jaringan lemak, bisa bersifat soliter atau
mengelompok. Pada sediaan rutin sel lemak larut dalam silol, sehinga tampak
kosong, tinggal sitoplasma tipis di tepi dan intinya.
Sel Pigmen
Sel pigmen lazim disebut „melanosit‟ dan pigmen yang berwarna coklat
hitam disebut „melanin‟. Melanosit banyak terdapat jaringan ikat berpigmen pada
lapis khoroidea mata, rambut, kulit, dan sebagainya.

(2) Serabut Jaringan Ikat
Pada jaringan ikat dewasa telah berkembang tiga macam serabut, yaitu
serabut kolagen, serabut elastik dan serabut retikular. Masing-masing serabut
memiliki bangun, jumlah serta sifat berbeda.
Serabut Kolagen
Serabut kolagen pada jaringan segar (fasia, tendon) beraspek putih,
karenanya disebut „serabut putih‟ (white fiber), dan jumlahnya paling banyak.
Sifat-sifat umum : lentur (flexible), tapi susah diregang. Dapat dicerna oleh pepsin
(kolagen adalah protein) lambung, tetapi sulit dicerna oleh tripsin yang alkalik.
Bila direbus menjadi gelatin. Bila direndam dalam asam lemah akan
menggembung, tapi dalam basa lemah bahan antar fibril akan larut, sehingga akan
terurai.

Bangun histologik serabut kolagen berbentuk berkas, panjangnya tidak
menentu, berdiameter antara 10 sampai 100 µm. Diameter serabut tunggal pada
sediaan rutin bervariasi antara 1 sampai 12 µm. Serabut merupakan gabungan
sejumlah fibril, berdiameter 0,2 sampi 0,5 µm. Pewarnaan rutin serabut kolagen
dengan H&E memberikan warna merah jambu; dengan metoda khusus Mallory‟s
triple stain yang mengandung anilin biru, memberikan warna biru, dan dengan
metoda Van Dieson akan berwarna merah dengan metoda pewarnaan khusus
dapat diketahui selain jumlah, susunan serta persebaran serabut kolagen dalam
suatu organ.

Serabut Elastin
Dalam keadaan segar serabut elastin beraspek kuning, karenanya disebut
„serabut kuning‟ (yellow fibers). Ligamentum nukhe, tunika flava yang banyak
mengandung serabut elastin memang beraspek kuning. Sifat umum : serabut
elastin bersifat elastik. Tahan terhadap pengaruh pans, dingin dan enzim
pencernaan, kecualioleh enzim pakreatin atau elastase dari pankrea. Sulit diwarnai
dengan pewarnaan H&E, jadi hasrus dengan metoda khusus. Bangun histologi
serabut elastin halus, membentuk jalinan kerangka atau retikulum. Pada
ligamentum nukhe sapi diameternya antara 10 sampai 12 µm. Pada arteria tipe
elastik serabut elastin membentuk selaput bercelah dikenal sebagai “lamina
elastika interna dan eksterna”.
Secara elektron mikroskopik serabut elastin tidak menunjukkan adanya
silang periodik seperti serabut kolagen, dan memberikan kesan seperti terdiri dari
bahan amorf dengan kekuatan elektron yang berbeda. Pembesaran yang lebih
kuat dengan sayatan yang lebih tipis diwarnai urasil asetat dan sitrat tembaga,
tampak adanya dua komponen yaitu bahan homogen disebut elastin dan filamen
mikro elastin berdiameter 120 Angstrom.

Serabut Retikular
Serabutnya kecil, bercabang-cabang membentuk retikulum. Bentuknya
cukup halus sehingga mudah terselubung oleh matriks dan bahan lain pada proses

pewarnaan, sehingga sulit tampak. Dengan pewarnaan khusus metoda
Bielchowsky yang mengandung perak nitrat, akan berwarna coklat hitam,
sedangkan seabut kolagen akan tampak kuning atau coklat. Serabut retikular
sering disebut „serabut argirifil‟. Secara elektron mikroskopik serabut retikular
memiliki silang perioduk seperti serabut kolagen pada kulit, hanya berbeda
diameternya.
Serabut retikular sering merupakan kelanjutan dari serabut kolagen, jadi
sulit memperoleh bahan murninya yang disebut „retikulin‟. Serabut retikular
relatif jarang terdapat pada jaringan ikat dewasa, kecuali disekitar serabut otot,
pembuluh darah, syaraf, dan membran basal. Pada jaringan retikular serabut
retikular menempel pada sel-sel retikular.
(3) Bahan Dasar (Matriks)
Pada jaringan ikat sel-sel dan serabut terendam dalam bahan dasar yang
bersifat amorf dan nonfibrilar. Konsistensinya mirip gel yang mampu mengikat
air. Air tersebut merupakan media untuk difusi gas dan metabolik dari pembuluh
darah ke sel atau sebaliknya. Jadi matriks dan cairan jaringan sangat erat
kaitannya.
Bahan dasar mengandung mukopolisakarida (glikosaminoglikans) yang
dibagi dalam dua kelompok yaitu (1) asam hialuron dan khondroitin; (2)
khondroitin sulfat A, B, C dan keratosulfat. Asam hialuron yang terdapat pada tali
pusar, cairan sinovial, jaringan-jaringan ikat longgar dan humor aquosus mata,
memiliki kemampuan mengikat air yang menyebabkan terjadinya perubahan
viskositas serta permiabilitas dari bahan dasar, sehingga mampu menahan serta
melokalisasi penyebaran bahan beracun, misalnya pada kasus infeksi lokal. Enzim
hialurom (di ambil dari air mani atau bisa ular) mampu menguraikan asam
hialuron melalui proses hidrolisis, sehingga viskositas menurun dan memudahkan
penyebaran dalam jaringan. Oleh karenanya dikenal sebagai ‘spreading factor’
dan sifat ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan.

JARINGAN IKAT SEJATI
1. Jaringan Ikat Longgar
Jaringan ikat longgar luas dalam tubuh hewan, strukturnya dapat sedikit
berbeda sesuai dengan lokasi serta namanya. Antara subkutan, endomisium, dan
jaringan interstitial, tidak hanya nama serta lokasinya yang berbeda, strukturnya
pun ada bedanya. Bangun histologi selnya banyak dan bermacam-macam.
Serabutnya sedikit dan bermacam-macam. Matrik atau bahan dasarnya cukup
banyak.
Pemberian nama jaringan ikat longgar tergantung pada tempatnya serta
fungsinya, misalnya subkutan : terdapat di bawah kulit dan menghubungkan kulit
dengan organ tubuh dibawahnya. Merupakan tempat penimbunan sel-sel lemak.
Endomisium : jaringan ikat longgar yang menghubungkan serabut otot satu
dengan lain sambil membawa pembuluh darah dan syaraf. Jaringan interstitial :
jaringan ikat longgar yang terdapat diantara ujung kelenjar, merupakan media
antara pembuluh darah dan sel-sel kelenjar yang aktif membuat sekreta, misalnya
kelenjar ambing.

2. Jaringan Ikat Padat Teratur
Jaringan ikat padat teratur dikarenakan susunan serabutnya. Bila serabutnya
padat, maka sel-selnya relatif sedikit serta macamnya terbatas. Matriks pun relatif
sedikit. Dengan melihat macam serabutnya, dibagi sebagai berikut :

- Mayoritas serabut kolagen : tendon, ligamentum, fasia, aponeurosis.
- Mayoritas serabut elastin : ligamentum nukhe, tunika flava
Tendon atau Urat
Tendon hampir seluruhnya dari serabut kolagen, tersusun paralel dan
membentuk berkas yang cukup pekat. Di antara serabut kolagen yang membentuk
berkas terdapat fibroblast yang sering disebut “sel tendon” Di antara berkas satu
dengan yang lain terdapat jaringan ikat longgar yang membawa pembuluh darah
dan syaraf. Jaringan tendon yang bersifat makroskopis sebenarnya merupakan
gabungan sejumlah berkas serabut kolagen. Fungsi tendon merupakan alat untuk
menghubungkan antara otot pada bungkul tulang, misalnya pada otot kaki yang
mempunyai tendon yang cukup panjang.

Ligamentum
Secara struktural mirip dengan tendon, mayoritas terdiri atas serabutserabut kolagen yang tersusun padat teratur sejajar. Fungsi sebagai pengikat
persendian, menyebrang dari bungkul satu dengan bungkul tulang yang lain.
Aponeurosis
Aponeurosis mirip dengan tendon dan ligamentum, hanya saja bentuknya
lebar dan agak tipis. Susunan serabut kolagen yang sejajar dan padat, dapat
berlapis-lapis dengan arah berbeda. Aponeurosis kadang-kadang tampak
membalut otot, terletak di antara otot, bisa tidak berhubungan dengan otot.

Fasia
Secara struktural fasia dan aponeurosis mirip, sehingga kedua istilah
tersebut sering dikacaukan pengertiannya. Sebenarnya istilah fasia lebih bersifat
umum, bisa tebal dan bisa tipis tergantung pada tempat serta fungsinya. Ada fasia
yang hanya terdiri dari dua lapis sehingga mudah dipelajari secara miksroskopik,
tetapi ada pula yang tebal dan kuat. Semakin banyak lapis yang membentuk
anyaman makin kuat fasia tersebut. Fasia superfisialis terletak di bawah subkutan,
langsung membalut otot, dimana sel-selnya akan menyusup ke dalam fasia
tersebut. Fasia profunda, letaknya lebih dalam, terdiri atas jaringan ikat padat
teratur membentuk anyaman dengan arah serabut berbeda. Di bagian dalam dapat
bertaut pada tulang, ligamen, dan tendon. Fasia sering mebentuk daun menyusup
di antara otot membentuk septa intermuskularis.

3. Jaringan Ikat Padat Tidak Teratur
Struktur serabut kolagen padat dan susunannya tidak teratur. Di samping
mayoritas adalah serabu kolagen, terdapat pula serabut elastik sedikit dan bahkan
otot polos, misalnya tunika albugenea testis kuda, kapsula dan trabukula limpa,
jelas memiliki otot polos. Misalnya jaringan ikat padat tidak teratur antara lain
korium (kulit), tunika albugenia, kapsula, trabukula, septa dan sebagainya.

4. Jaringan Retikular
Jaringan retikular terdiri atas sel-sel retikular yang membuat jalinan, dan
serabut retikular yang menempel pada tubuh serta penjuluran sel yang saling
berhubungan. Inti sel retikular besar dan pucat, sitoplasma cerah tanpa adanya
vakuola didalamnya. Dilihat sari segi lokasi serta fungsinya, sel-sel retikular
dibagi sebagai berikut:
- Di tempat tertentu masih memiliki potensi embrionik, dengan pengertian dapat
menumbuhkan beberapa macam benda darah, misalnya pada folikel getah
bening, pulpa putih limpa, sumsum tulang merah.
- Sel retikular pada kelenjar getah bening dan lain tempat memiliki sifat
fagositosis terhadap benda asing.
- Memiliki sifat fibroblastik, karena mampu menghasilkan serabut retikular
- Jaringan retikular terdapat pada organ hemopoietik (pembentuk benda darah),
pada sumsum tulang disebut jaringan mieloid, sedangkan pada kelenjar getah
bening disebut jaringan limfoid.

5. Jaringan Elastin
Serabut elastin berbeda dengan serabut kolagen, karena tidak membentuk
berkas, tetapi dapat bercang-cabang yang saling beranastomose, misalnya pada
arteria pulmonaris kuda. Jaringan elastin dapat tampil sebagai lamina elastika

interna dan eksterna pada arteria tipe elastin, misalnya aorta dan cabang-cabang
utamanya, arteria tipe otot. Pada paru-paru jaringan elastin mempunyai peran
cukup penting, bahkan pada epiglotis sapi membentuk nodulus.

6. Jaringan Lemak
Suatu bentuk jaringan ikat di mana mayoritas sel-selnya mampu menimbun
lemak dalam sitoplasma. Serabut yang terdapat di antaranya adalah serabut
kolagen, serabut elatin, dan serabut retikular, di samping pembuluh darah yang
cukup banyak. Sel lemak berkembang dari mensenkim yang berdiferensiasi
menjadi „steatoblast‟ yang nantinya menjadi sel lemak. Butir lemak mula-mula
tersebar merata dalam sitoplasma. Lama-lama butir tersebut bergabung menjadi
butir besar dan mengisi sebagian besar sitoplasma (80-90%).
Secara kimiawi lemak tubuh adalah ester dari gliserol dan asam lemak
(asam palmitin, stearin, dan olein). Lemak tidak larut dalam air atau alkohol
dingin, tetapi larut dalam silol, khloroform, eter, bensol. Pada pewarnaan seharihari (H&E) lemak larut dalam silol, sehingga tampak sel-sel kosong, tinggal inti
dengan sitoplasma yang tipis di tepi.

7. Jaringan Pigmen
Jaringan pigmen atau lengkapnya jaringan ikat berpigmen, memiliki sel-sel
khusus yang mampu mensintesa serta menimbun pigmen. Selnya disebut
„melanosit‟, sedangkan pigmennya „melanin‟ dan warnanya coklat hitam. Bangun
hisologis sel-selnya memiliki penjuluran dan dalam sitoplasma terdapat butir-butir
melanin, berbentuk pipih aau bulat dengan diameter 0,2-0,5 µm.
Pada sedian rutin tanpa pewarnaan melanosit dapat dipelajari dengan jelas,
butir melanin jelas hanya inti tampak kosong. Melanosit terdapat pada lapisan
khoroida dan iris mata, stratum germinativum dan korium kulit hitam (Melanesia,
Afrika), rambut serta bulu yang berwarna hitam.

KARTILAGO
Tulang rawan (kartilago) sebagai alat penunjang tubuh, harus kuat dan
lentur, tahan terhadap tekanan maupun tarikan. Pada vertebrata tingkat rendah
misalnya elasmobranchii, seluruh kerangka tubuh terdiri atas tulang rawan. Pada
mamalia (fetus) hampir seluruh kerangka terdiri atas tulang rawan hialin. Sekitar
kelahiran (partus) menjelang dewasa tulang rawan tersebut di rombak secara
bertahap dan diganti dengan tulang sejati, meskipun tidak seluruhnya, yang tetap
tinggal sebagai tulang rawan adalah permukaan persendian, trakea, laring, bronki,
tulang rusuk, dan sebagainya.

Ciri khas tulang rawan memiliki se-sel (kondrosit), serabutnya dapat
kolagen atau elastin, dan matriks atau bahan dasar yang mengeras kecuali pada
tulang rawan fibrosa. Khas bahwa pada tulang rawan tidak terdapat pembuluh
darah atau limfe, jadi zat makanan serta oksigen akan menyebar secara difusi.
Matriks meskipun mengeras tapi tetap lentur dan permeabel. Dalam tubuh hewan
dikenal adanya tiga tulang rawan masing-masing (1) tulang rawan hialin; (2)
tulang rawan elastin; (3) tulang rawan fibrosa.

Kartilago Hialin
Dalam keadaan segar bersifat lentur, semitranparan, dan berwarna putih
kebiruan. Di permukaan terdapat perikondrium, suatu jaringan ikat yang pada
waktu muda mampu membentuk tulang rawan secara aposisi. Pada tulang rawan
tidak terdapat pembuluh darah, tetapi bila ada, suatu pertanda adanya
pengkapuran. Secara fisiologik kalsifikasi sering terjadi pada tulang rawan rusuk.
Bangun histologik
Perikondrium : membungkus permukaan tulang rawan, kecuali pada tulang
rawan persendian. Perikondrium terdiri dari dua lapis, yaitu (1) lapis luar terdiri
dari jaringan ikat longgar atau pada tidak teratur. (2) Lapis dalam pada fetus dan
hewan muda jelas terdapat kondroblast. Setelah dewasa (tua) tidak jelas lagi.
Kondrosit : Sel-sel tulang rawan ini menempati rongga yang disebut “lakuna”.
Kondrosit bebentuk bulat atau lonjong, dengan inti besar terletak di tengah.
Nukleolus jelas sedangkan inti sendiri tampak pucat. Dalam sitoplasma
terkandung lemak serta glikogen, itulah sebabnya pada sediaan rutian tampak
adanya rongga-rongga, karena kedua bahan tersebut larut pada proses pengerjaan
sediaan. Di daerah dalam kondrosit sering mengelompok disebut kelompok isogen
(isogenous group), jumlah kondrosit dapat mencapai 12. Kelompok isogen ini
terjadi karena kondroblast masih mampu membelah beberapa kali, sedang matriks
mulai mengeras tidak mampu memisahkan diri dan tetap terkurung dalam lakuna.
Serabut : sebenarnya pada tulang rawan hialin terdapat serabut kolagen, hanya
pada sediaan rutin (H&E) tidak tampak. Serabut kolagen tersebut diselubungi oleh
matriks yang mempunyai indeks refraksi sama, sehingga tidak tampak. Untuk

membuktikan adanya serabut kolagen, tulang rawan perlu terlebih dahulu
dimaserasikan dalam larutan NaCl 10%, atau larutan tripsin, baru dilakukan
pewarnaan seperti biasa.
Matriks : Matriks tampak homogen, didalamnya mengandung kondromukoid,
terdiri dari dari glikosaminoglikan yang mengandung kondroitin.
Tulang rawan hialin terdapat pada permukaan persendia, tulang rawan rusuk,
trakhea, laring, bronkus dan sebagainya.

Kartilago Elastik
Tulang rawan segar beraspek kuning karena banyak mengandung serabut
elastin. Secara garis besar memiliki bangun histologik mirip tulang rawan hialin,
hanya berbeda dalam macam serabutna. Serabut ealstin membuat anyaman pada
interteritorial mastriks secara merata. Makin menuju permukaan jalinan serabut
makan tipis, sebaliknya makin ke dalam makn pekat jalinannya. Penapuran tulang
rawan elastin agak jarang mungkin terjadi pada umur tua. Tulang rawan elatin
terdapat pada pada daun telinga, tuba auditiva eustachii, epiglotis, membran
nictitans, dan sebagainya.

Kartilago Fibrosa
Jenis kartilago (tulang rawan) ini mempunyai serabut kolagen padat
dengan hondrosit tersusun dalam deretan lakuna. Matriks relatif sedikit, umumnya
tidak dikelilingi oleh perikondrium. Tulang rawan fibrosa terdapat pada miniskus,
simfisis pubis, diskus intervetebralis, tempat pertautan ligamen atau tendon pada
tulang, pada hidung sebagian dari laring, trakea, bronki, bronkioli, dan rangka
embrionik. Diskus intervetebralis sebagian besar terdiri dari tulang rawan fibrosa,
pada bagian atas dan bawah berkelanjutan dengan tulang rawan persendian
spinalis. Mempunyai fungsi untuk melancarkan gerakan pada sendi, kelenturan
dan sebagai penyokong.

Proses Pembentukan Tulang Rawan
Proses pembentukan tulang rawan dapat dilihat dari dua aspek yaitu : (1)
pertumbuhan pada stadium embrio dari blastema tulang rawan, berupa sel-sel
mesenkim yang berproliferasi dan membesar; (2) pertumbuhan pasca natal yang
berasal dari perikondrium.
Sel-sel blastema pra tulang rawan bersifat basofil, karena berkembangnya
retikulum endoplasmik kasar, disebut kondroblast. Kondroblast menghasilkan
fibril kolagen dan matriks. Pembentukan matriks terus berlangsung di bagian
tengah, sehingga sel-sel tersebut terpisah satu dengan yang lain dan menjadi
kondrosit. Di bagian tepi kndroblast terus mengadakan aktivitas membentuk
tulang rawan. Jadi tulang rawan yang mula-mula terjadi berbentuk pulau dengan
sel-sel tersebar dalam matriks. Di bagian tepi di balut oleh bakal perikondrium
yang mengandung kondroblast, sedangkan di tengah kondrosit belum membentuk
membentuk zimogen. Di luar pulau tulang rawan masih berupa mesenkim.
Pola pertumbuhan tulang rawab menganut dua cara yaitu : (1) Pertumbuhan
interstitial, melalui ekspansi dari dalam dengan cara pembelahan kondrosit
berulang-ulang. Tiap kondrosit yang terbentuk berpisah dan membentuk kapsula
sendiri. Cara ini terjadi pada kehidupan embrio saja dan nantinya terhenti dan
dilanjutkan dengan pertumbuhan aposisi. (2) Pertumbuhan aposisi, penambahan
luas areal tualng rawan berlangsung di bagian tepi, kondroblast berkembang dari
perikondrium, membelah beberapa kali menjadi kondrosit.
Pola pertumbuhan aposisi ini dapat berlangsung pada satdium embrio
maupun dewasa. Pada stadium embrio mesenkim berkembang menjadi
kondroblast, dan seterusnya membentuk kondrosit. Pada stadium pasca nata
fibroblast pada perikondrium berkembang menjadi kondroblast dan seterusnya
menjadi

kondrosit.

Pertumbuan

aposisi

sering

disebut

pertumbuhan

subperikondrium. Dengan meningkatnya umur tulang rawan, matriks mulai
mengeras, sedangkan kondrosit terus membelah dan terbentuklah kelompok
isogen. Kondromukoid yang dihasilkan oleh sel-sel baru serta sisa kapsula diduga
membentuk teritorial matriks yang bersifat basofil, sedangkan interteritorial
matriks dengan adanya fibril kolagen meningkat maka basofilitas menurun.

Kelainan pada tulang rawan dapat terjadi karena gizi buruk (malnutrisi) dan
faktor-faktor lain, maka matriks yang homogen menjadi kasar karena serabut.
Tulang rawan yang terjadi menunjukkan rongga-rongga sehingga rapuh. Kasus ini
disebut degenerasi amiantin. Pada umur, sifat transparan berkurang dan warna
biru menjadi kuning serta keruh, disebabkan kondromukoid banyak diganti oleh
albuminoid. Kalsifikasi bisa terjadi bila terjadi degenerasi sel-sel tulang rawan.
Tetapi pada proses pembentukan tulang kasus ini normal. Regenerasi tulang
rawan berlangsung amat lambat. Bila terjadi patah atau luka, maka perikondrium
mengadakan aktivitas mengisi bagian yang rusak untuk membentuk tulang rawan
baru. Setelah sembuh pada sambungan tampak jaringan ikat padat atau bahkan
mengalami pertulangan.

