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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pupuk Nanosilika 

2.1.1  Silika 

 Silikon (Si) merupakan senyawa kimia metaloid dan semikonduktor dengan 

berat atom 28 dan jarang ditemukan secara bebas di alam. Silikon akan membentuk 

ikatan yang kuat dengan oksigen sehingga membentuk silikon dioksida (SiO2) atau 

silika.29 Semua silika terbentuk dari ikatan antara atom silikon dan oksigen (Si – O) 

yang merupakan ikatan paling stabil diantara ikatan atom silika dan elemen yang 

lain. Setiap atom silikon dikelilingi oleh 4 atom oksigen dan membentuk unit 

tetrahedral. Silika ditemukan sebagian besar dalam beberapa bahan alam seperti 

pasir, batu granit, pasir kwarsa, tipe batuan lain, tanah liat dan kerak bumi.30  

 Silika diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama yaitu silika kristalin, 

silika amorf yang terbentuk secara alami atau buatan dan silika amorf sintetik yang 

terdiri dari silika gel, silika presipitat, silika pirogenik, dan silika koloid. Silika 

amorf sintetik diproduksi dengan dua metode yaitu wet method untuk silika gel, 

silika presipitat dan silika koloid dan thermal method untuk silika pirogenik.31  
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Gambar 1. Klasifikasi silika. Silika amorf sintetik dibedakan dari bentuk silika amorf dari 

tingkat kemurnian kimia yang tinggi, sifat partikel halus dan oleh karakteristik partikel yang 

diamati oleh mikroskop elektron yaitu bentuk, struktur dan tingkat fusi.31 

 

 

 Silika amorf sintetik dihasilkan dari silikon dioksida (SiO2) yang identik 

dengan butiran halus berwarna putih dan bersifat menyerap air. Jenis ini tidak 

mengandung silika kristalin dan memiliki ketidakmurnian kurang dari 1 %.31  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Struktur kimia silika kristalin dan silika amorf. Silika kristalin memiliki bentuk 

kristal yang simetris, sedangkan silica amorf tidak berbentuk kristal simetris32 
 

 

 Pupuk nanosilika dalam penelitian ini menggunakan bahan dasar silika 

berjenis koloid. Nanosilika koloid merupakan salah satu jenis silika amorf sintetik 
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(Synthetic amorphous silica) dengan bentuk bulat bola, tidak berpori dan terdispersi 

dalam air. Hampir seluruh nanosilika koloid berbentuk suspensi dengan ukuran 

partikel 5-100 nm. Nanosilika koloid juga banyak digunakan sebagai pelapis cat, 

tinta printer, katalisator dan sebagai filter dalam produksi makanan.31 

 Tingginya penggunaan silika dalam bidang industri dapat menyebabkan 

risiko bahaya yang timbul terhadap kesehatan tubuh dan lingkungan menjadi 

semakin tinggi.31 Terpaparnya debu silika kristalin secara kronik dapat 

menyebabkan silikosis dan pneumokoniasis serta berhubungan dengan kejadian 

PPOK dan kanker paru.12 Sedangkan pada silika amorf sintetik cenderung untuk 

tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh, namun ketika 

dilakukan studi pada hewan coba, terjadi inflamasi paru yang bersifat reversibel, 

terbentuk granuloma dan terjadi emfisema. Dengan adanya perbedaan hasil 

tersebut, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai efek paparan dari silika amorf 

sintetik terhadap kesehatan.31 

2.1.2   Nanopartikel 

2.1.2.1  Definisi 

 Nanopartikel adalah material yang mempunyai ukuran kurang dari 1 μm 

atau dengan rentang ukuran 1-100 nm dengan bentuk minimal 1 dimensi.33 Karena 

ukuran yang kecil, nanopartikel membawa keuntungan dan kerugian. 

Keuntungannya, yaitu dapat digunakan sebagai pembawa obat. Sedangkan 

kerugiannya, nanopartikel mudah masuk ke dalam tubuh melalui beberapa rute 

seperti peroral, intrakutan, intravena dan inhalasi kemudian bertranslokasi ke 
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berbagai jaringan dan organ melalui sirkulasi darah sistemik dan sistem limfatik 

sehingga berpotensi untuk bersifat toksik pada tubuh. 16 

 

Gambar 3. Ukuran Nanopartikel. Nanopartikel memiliki ukuran yang jauh lebih kecil 

dibanding dengan bakteri, virus, sel kanker dan bola tenis. Gambar ini tidak digambarkan sesuai 

skala, namun nanopartikel dengan ukuran 10 -9 nm tidak akan terlihat apabila dibandingkan 

dengan bola tenis.34 

 

2.1.2.2 Sifat fisikokimia nanopartikel dan kaitannya dengan toksisitas 

Perubahan menjadi bentuk nanopartikel menyebabkan terjadinya perubahan 

biokompatibilitas akibat perubahan pada sifat fisikokimia suatu zat.3 Terdapat 

beberapa karakteristik fisikokimia dari suatu nanopartikel yang sangat penting dan 

berhubungan dengan toksisitas, antara lain :  

1. Ukuran nanopartikel 

Aktifitas biologi dari nanopartikel diketahui akan meningkat seiring 

berkurangnya atau mengecilnya suatu ukuran partikel. Dengan kata lain, 

nanopartikel lebih bersifat toksik dibanding ukuran semula meskipun material 

yang digunakan sama karena nanopartikel dapat mencapai tempat yang 

sebelumnya tidak dapat dicapai oleh material dengan ukuran semula.35 

 

 



14 
 

 
 

2. Bentuk nanopartikel 

Terdapat beberapa bentuk nanopartikel antara lain, bulat bola, tabung, 

serat, lembaran, dan spiral. Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa 

bentuk dari nanopartikel memiliki efek terhadap respon biologis. Nanopartikel 

yang berbentuk fiber atau serat dapat menginduksi efek sitotoksisitas jangka 

panjang, inflamasi, proliferasi dan genotoksisitas. Masalah lain adalah bahwa 

beberapa nanofiber, berbentuk bola, lebih cenderung untuk menetap karena 

sifat resistennya terhadap biodegradasi.34  

3. Luas permukaan nanopartikel 

Ukuran nanopartikel yang kecil, area permukaan nanopartikel lebih  

luas dibanding ukuran semula. Permukaan yang luas menyebabkan 

peningkatan reaktifitas dan Reactive Oxygen Species (ROS). Selain itu, terjadi 

peningkatan reaksi oksidasi dan kerusakan DNA akibat lebih luasnya 

permukaan  nanopartikel dibanding  ukuran semula untuk dosis yang sama.33  

4. Muatan listrik permukaan nanopartikel 

Membran sel terdiri dari muatan anion (negatif) dan permukaan luar 

yang bersifat hidrofilik. Ketika nanopartikel terdistribusi ke dalam sel, muatan 

listrik pada permukaan nanopartikel perlu dipertimbangkan. Apabila muatan 

nanopartikel bersifat kationik (positif) maka nanopartikel akan tertarik ke 

permukaan sel dan akan di internalisasi. Sedangkan nanopartikel bermuatan 

netral memliki jangka waktu lebih lama untuk terjadi proses tersebut karna 

interaksi dengan membran sel kurang.34  
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5. Protein corona 

Ketika nanopartikel mengalami translokasi ke jaringan, permukaan 

nanopartikel akan diselimuti oleh protein. Hal ini dapat mengakibatkan 

interaksi antara nanopartikel dan sel. Lapisan permukaan ini pada awalnya 

dapat membentuk protein corona. Protein corona merupakan suatu  lapisan 

protein dinamis yang menyelimuti permukaan partikel. Adanya protein corona 

menyebabkan perubahan biodistribusi dan toksisitas.34 Nanopartikel yang telah 

terselimuti protein corona akan dikenali oleh reseptor scavenger makrofag, dan 

kemudian terjadi proses fagositosis.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pembentukan protein corona pada permukaan nanopartikel. 

Pembentukan protein corona menyebabkan terjadi perubahan muatan listrik menjadi 

negatif dan potensial zeta nanopartikel berada pada pH fisiologis yang menyebabkan 

nanopartikel lebih bersifat hidrofobik.34 

 

6. Aglomerasi 

Aglomerasi digambarkan dengan bergabungnya partikel – partikel 

menjadi satu yang ditemukan dalam bentuk butiran kering atau suspensi. 

Aglomerasi dapat mengubah sifat hidrodinamik dari ukuran, penurunan 

kemampuan difusi, pembatasan ekstravasasi serta pengurangan efektifitas 

interaksi nanopartikel dengan reseptor. Karena rasio volume/berat dari 

nanopartikel, membuat luas permukaan menjadi lebih luas, nanopartikel rentan 
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mengalami aglomerasi. Aglomerasi dapat mempengaruhi bioavailabilitas dan 

toksisitas suatu partikel.31,34  

2.1.3 Nanosilika 

 Nanosilika merupakan silikon dioksida berukuran nano (<100 nm) dengan  

karakteristik fisikokimia unik yang dinilai mampu meningkatkan reaktivitas 

dibanding dengan partikel ukuran semula karena permukaan nanopartikel yang 

lebih luas. Pemanfaatan nanosilika dalam kehidupan cukup banyak. Nanosilika 

diproduksi dalam bidang industri sebagai bahan tambahan pada kosmetik, obat, 

tinta printer, pernis, dan  makanan. Pada bidang kesehatan, nanosilika digunakan 

dalam bidang biomedik dan bioteknologi untuk terapi kanker, pembawa obat, dan 

immobilisasi enzim.12  

 Meskipun secara umum silika dipertimbangkan tidak bersifat sitotoksik, 

perubahan silika menjadi nanopartikel, menyebabkan terjadinya perubahan pada 

sifat fisikokimia yang mengakibatkan perubahan pada biokompatibilitas suatu zat. 

Sehingga pemanfaatan nanosilika dalam berbagai bidang  industri dan kesehatan 

perlu untuk diteliti lebih lanjut.3  

2.1.4 Pemanfaatan nanosilika sebagai pupuk 

 Teknologi nanopartikel berkembang pesat dalam berbagai bidang, salah 

satunya dalam bidang pertanian. Pemanfaatan nanosilika dalam bidang pertanian 

yaitu dimanfaatkan sebagai bahan baku utama pupuk. Pupuk nanosilika merupakan 

salah satu pupuk yang menerapkan teknologi nanopartikel.  

 Penggunaan nanoteknologi dinilai memiliki dampak yang cukup besar pada 

hasil pertanian, diantaranya dapat memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi 
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tanah, selain juga membantu meningkatkan produksi tanaman dan meningkatkan 

kualitas produk tanaman  uji.6 Selain itu pemanfaatan nanosilika pada pupuk dinilai 

dapat meningkatkan kandungan protein, fenol dan klorofil pada tanaman jagung.7 

Pada tanaman tomat, penggunaan nanosilika mampu meningkatkan perkecambahan 

dari biji buah tomat, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih efektif dan 

mempercepat panen buah tomat.8 

 Silika merupakan salah satu nutrisi tanaman yang penting dan sering 

dilupakan oleh para petani maupun peneliti di Indonesia. Meskipun bukan unsur 

hara yang utama, silika dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerobohan 

tanaman dan penurunan produksi. Pemupukan dengan menggunakan silika dapat 

meningkatkan kandungan hemiselulosa dan lignin sehingga meningkatkan 

kekerasan dinding sel tanaman.37 

 Pupuk nanosilika yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pupuk Dipone 

Nanosil, dibuat dengan menggunakan metode presipitasi yang lazim digunakan 

untuk pengubahan ukuran partikel dari ukuran semula menjadi lebih kecil dengan 

penambahan larutan asam. Hasil presipitasi yang didapatkan yaitu perubahan 

ukuran partikel menjadi lebih kecil dan seragam. Ukuran nanosilika dalam Pupuk 

Dipone Nanosil berukuran 20 – 40 nm dalam uji karakteristik dengan Transmission 

Electron Microscope (TEM). 37 
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Gambar 5. Citra pupuk nanosilika dengan mikroskop elektron (TEM). Hasil karakterisasi 

nanosilika dari Pupuk Dipone Nanosil terlihat untuk partikel yang dihasilkan sangat kecil 

dibawah 100 nm.37 

 

2.2 Limpa 

2.2.1 Organ limpa 

 Limpa merupakan organ limfoid terbesar dengan pembuluh darah ekstensif 

dan berperan sebagai tempat respon imun terhadap antigen – antigen darah dan 

filtrasi darah. Limpa terletak intraperitoneal pada epigastrium kiri dan dibungkus 

oleh kapsul jaringan ikat kolagen dengan permukaan cembung dan cekung yang 

disebut hilus.38,39 

 Terdapat tiga fungsi utama limpa yaitu sebagai imunitas untuk aktivasi 

limfosit dan meningkatkan produksi antibodi. Kedua, sebagai tempat untuk filtrasi 

darah dan penghancuran eritrosit yang telah tua. Ketiga, sebagai penyimpanan 

platelet dan eritrosit.39 

2.2.2 Histologi limpa 

 Limpa dilingkupi oleh sebuah kapsul jaringan ikat padat, yang menjulurkan 

jaringan ikat trabekula dengan pembuluh darah yang masuk melalui hilus dan 

meluas ke dalam organ. Pada trabekula terdapat arteri trabekularis dan vena 

trabekularis yang berperan sebagai pembawa aliran darah pada limpa.40  
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 Limpa memiliki banyak agregasi nodulus limfoid. Nodulus ini membentuk 

pulpa putih. Arteri sentralis berada di pinggir nodulus limfoid melewati setiap 

nodulus limfoid.40 Arteri sentralis merupakan cabang dari arteri trabekularis yang 

dikelilingi oleh Periarteriolar Limphoid Sheats (PALS).41 PALS merupakan 

jaringan limfatik yang mengelilingi arteri sentralis saat meninggalkan jaringan ikat 

trabekula. Sel-sel limfe yang mengelilingi arteri sentralis pulpa putih terutama 

adalah limfosit T, PALS juga turut membentuk nodulus limfoid dengan sel 

utamanya adalah limfosit B dan pulpa putih limpa.40,42  

 Nodulus limfoid besar sering disebut pulpa putih dikelilingi oleh zona 

marginalis yang merupakan pemisah antara pulpa putih dan pulpa merah. Zona 

marginalis terdiri dari banyak sinus darah dan jaringan limfoid. Zona marginalis 

tersusun atas sel plasma, makrofag, dan sel dendritik yang sering disebut Antigen 

Presenting Cells (APC) yang dapat mendeteksi adanya antigen yang terperangkap 

dan dapat memicu sistem imun untuk melawannya serta sejumlah antigen penting 

sehingga mempunyai peranan penting dalam sistem imunologis limpa.42,43  

 Pulpa putih terdiri dari nodulus limfatik primer dan nodulus limfatik 

sekunder. Nodulus limfatik primer utamanya mengandung limfosit, sedangkan 

nodulus limfatik sekunder mempunyai sentrum germinativum tempat sel B aktif.41 

Nodulus limfatik primer dapat berubah menjadi nodulus limfatik sekunder karena 

APC membawa antigen dan melewati berbagai tahap untuk dikenalkan kepada 

limfosit B, kemudian limfosit akan berproliferasi di bagian sentral nodul 

membentuk sentrum germinativum.42  
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Gambar 6. Histologi Limpa. Dilihat dengan mikroskop perbesaran rendah. Pengecatan 

menggunakan Hematoxylin dan Eosin. 40 

 

Sebagian besar pulpa merah tersusun oleh korda limpa dan sinus vena. 

Korda limpa berisi jaringan retikuler longgar yang menunjang sel plasma, limfosit 

B, limfosit T, makrofag dan banyak sel darah (eritrosit, trombosit, granulosit). 

Korda limpa dipisahkan oleh sinusoid lebar tidak beraturan. Stave cell merupakan 

sel – sel endotel panjang yang melapisi sinusoid limpa. Sinusoid limpa sangat 

permeabel dikelilingi lamina basalis yang tidak utuh. Ukuran lumen sinusoid kecil 

dan sering terisi darah dan korda limpa terinfiltrasi sel eritrosit sehingga perbedaan 

mikroskopis antar keduanya susah untuk dibedakan. Di dalam pulpa merah terdapat 

arteri pulpa yang merupakan cabang dari arteri sentralis setelah keluar dari nodulus 

limfoid dan terdapat kapiler dan venula pulpa.40,42 

 Fungsi utama pulpa merah adalah digunakan untuk menyaring darah. 

Bagian ini membersihkan antigen, mikrorganisme, trombosit dan eritrosit tua atau 

abnormal dari darah.40 
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2.2.3 Mekanisme sistem imun pada limpa 

 Limpa mengombinasikan sistem imun innate dan sistem imun adaptif secara 

unik dan terorganisasi. Aliran darah yang masuk ke limpa akan melewati zona 

marginalis dan berhubungan langsung dengan pulpa putih sehingga pemantauan 

adanya antigen dalam darah oleh sistem imun menjadi efektif. Pada limpa, kedua 

sistem imun innate dan sistem imun adaptif dapat berjalan secara efisien. Hal ini 

membuat limpa menjadi organ penting dalam homeostasis imun. Pulpa putih limpa 

terbatas pada sistem imun adaptif, sedangkan zona marginalis terlibat dalam sistem 

imun innate dan adaptif, melalui peran makrofag di zona marginalis dan sel B zona 

marginalis (MZB).44 

 Untuk efesiensi dalam penangkapan patogen dan antigen dalam darah, sel 

– sel di dalam zona marginalis akan mengekspresikan reseptor khusus. Makrofag 

Zona Marginalis (MZM) mengekspresikan reseptor C-type lectin SIGNR1 dan 

reseseptor tipe 1 scavenger  MARCO. SIGNR1 efektif mengikat antigen 

polisakarida, seperti pada permukaan Mycobacterium tuberculosis, yang kemudian 

pengikatan ini mengarahkan Mycobacterium tuberculosis untuk menjadi target 

lisosom dan proses degradasi dimulai. Reseptor MARCO dapat mengenali banyak 

patogen termasuk E. Coli dan Staphylococcus aureus. Pada nanopartikel, proses 

penelanan bukan melibatkan reseptor lectin melainkan melibatkan reseptor 

scavenger. Sedangkan  makrofag metofilia zona marginalis mengekspresikan 

SIGLEC1, yang dapat mengikat tidak hanya molekul yang mengandung sialic acid 

yang diekspresikan di permukaan sel tetapi juga residu sialic acid di permukaan sel 

patogen.44 
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 Setelah uptake patogen pada zona marginalis, MZM dilaporkan kurang 

mengekspresikan MHC Class II, dan diperkirakan bahwa aktivasi dari MZB terjadi 

melalui penumpahan produk degradasi patogen yang teropsonisasi, oleh 

komplemen.44 Studi yang lain mengatakan bahwa antigen yang telah diikat oleh 

MZM akan dikenalkan ke sel MZB. MZM mempunyai interaksi interseluler melalui 

MARCO yang diekspresikan oleh MZM dengan ligan yang tidak ditentukan pada 

MZB.45 Pada akhirnya sel MZB akan menangkap antigen yang dikenalkan oleh 

MZM dan dengan cepat membentuk antibodi tanpa bantuan sel T. Sebagai 

tambahan, sel MZB mentransport antigen ke folikel dimana mereka diambil oleh 

sel dendritik folikuler dan mencetuskan sistem imun adaptif.46  

 Sel MZB mempunyai tugas khusus untuk mendeteksi patogen dalam darah 

dan selanjutnya mereka akan merespon yang baik dan cepat dengan  berdiferensiasi 

menjadi sel plasma penghasil IgM atau memenuhi kapasitasnya sebagai APC. 

Setelah adanya aktifasi pada zona marginalis, beberapa sel zona marginalis seperti 

sel B dan DC akan bermigrasi ke pulpa putih. Setelah menelan antigen yang larut, 

sel B zona marginalis menjadi APC dalam pulpa putih dan mengaktifasi sel T CD4+ 

naive.44  

 Masuknya APC ke pulpa putih, khususnya ke zona sel T, merupakan tahap 

penting dalam memulai sistem imun adaptif. Pada limpa, semua sel masuk ke dalam 

pulpa puth melalui zona marginalis. Dalam zona marginalis, sel dari imun sistem, 

seperti sel MZB terletak di lokasi yang strategis untuk mengefektifkan pembersihan 

patogen dalam darah. Dalam respon awal terhadap bakteri, yang bertanggungjawab 

untuk menangkap bakteri adalah sel DC, kemudian selanjutnya mentransport ke 
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limpa. Saat masuk limpa, sel DC memediasi mulainya diferensiasi dan 

kelangsungan hidup sel B menjadi plasmablast penghasil antibodi. Masuknya APC 

aktif ke pulpa putih, sel T teraktifasi kemudian mempengaruhi ekspresi CXCR5 dan 

CCR7, sehingga memungkinkan terjadinya migrasi ke tepi folikel sel B. Demikian 

pula pada sel B folikel, pengikatan antigen oleh reseptor juga mempengaruhi 

ekspresi CCR7 dan  menyebabkan terjadinya migrasi ke tepi folikel sel B dan 

menerima bantuan dari sel T yang aktif.  Setelah kontak dengan sel T yang 

teraktifasi, kemudian sel B beralih ke isotipe yang lain di dalam folikel kemudian 

bermigrasi ke pulpa merah dan zona marginalis atau tetap di dalam sentrum 

germinativum limpa.44  

 Mekanisme molekuler dan rute yang digunakan limfosit untuk 

meninggalkan pulpa putih belum diketahui. Diasumsikan bahwa limfosit 

meninggalkan pulpa putih melalui zona marginalis dan kemudian masuk kembali 

ke aliran darah.44  

2.3 Pengaruh Paparan Inhalasi Nanosilika terhadap Limpa 

2.3.1 Mekanisme nanosilika masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi 

 Nanopartikel dapat masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi dan dapat 

terdisposisi pada tiga tempat dalam sistem respirasi yaitu nasopharyngeal, 

tracheobronchial dan alveoulus. Nanopartikel yang terdeposisi terutama 

nanopartikel berukuran berkisar antara 1 – 100 nm. Pada penelitian sebelumnya, 

menyatakan bahwa 90% nanopartikel ukuran 1 nm terdeposisi pada daerah 

nasopharyngeal, hanya 10 % pada daerah  tracheobronchial dan tidak ada deposisi 

pada alveolus. Pada penelitian lain menyatakan bahwa nanopartikel berukuran 5 
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nm 30% terdeposisi pada ketiga region tersebut. 50 % nanopartikel berukuran 20 

nm terdeposisi pada daerah alveolus, 15% pada tracheobronchial dan 

nasopharyngeal. 47 

 Paru – paru manusia memiliki luas permukaan antara 75-140 m2 dan 

memiliki kurang lebih 300 juta alveolus. Oleh karena luasnya permukaan, paru 

menjadi tempat utama partikel yang terinhalasi untuk mengendap. Partikel yang 

berdiameter lebih kecil akan lebih mudah untuk berdifusi dan mengendap pada 

alveolus, sedangkan partikel yang lebih besar akan mengendap di saluran 

pernafasan atas sebagai akibat dari gaya gravitasi, tumbukan antar partikel dan 

intersepsi. Partikel berdiameter besar cenderung akan mengendap di cabang 

bronkus. Partikel berdiameter lebih kecil dipengaruhi oleh difusi dan dapat 

mengendap pada saluran pernafasan yang lebih kecil dan alveoulus.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Deposisi nanopartikel pada sistem respirasi. Prediksi pengendapan fraksi 

nanopartikel yang terhirup di wilayah nasofaring, tracheobronchial dan alveolar saluran 

pernapasan manusia berdasarkan data dari International Commission on Radiological 

Protection tahun 1994. 47 

 

 Pembersihan nanopartikel yang terhirup akan dilakukan pertama kali oleh 

eskalator mukosiliar. Kontak pertama nanopartikel yang terinhalasi melalui adalah 

dengan lapisan lendir yang mengandung fosfolipid dan protein. Nanopartikel yang  
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dibersihkan melalui eskalator mukosiliar akan masuk dan dibuang melalui sistem 

gastrointestinal. Partikel dengan ukuran yang lebih kecil (<10 μm) akan diteruskan 

ke sistem respirasi bagian bawah. Pembersihan partikel dari alveoulus melalui 

fagositosis oleh makrofag.33  

 Fagositosis memiliki mekanisme kompleks dalam membersihkan partikel 

asing yang masuk ke dalam tubuh. Mekanisme ini dimulai dari pengenalan 

komponen asing oleh reseptor khusus dari membran makrofag dan berikatan 

dengan ligan yang berlokasi di permukaan partikel. Penandaan molekul asing atau 

dikenal dengam opsonisasi membuat proses fagositosis yang dilakukan oleh 

makrofag lebih efektif dan berlangsung cepat. Setelah berikatan dengan ligan, sel 

fagosit akan berubah menjadi bentuk pseupod dan mulai menelan partikel asing 

dengan membentuk kantung fagosit (fagosom). Fagosom bersama dengan lisosom 

membentuk fagolisosom. Lisosom kemudian melepaskan enzim protease dan 

NADPH oksidase untuk proses degradasi. Kemudian partikel yang telah 

didegradasi oleh enzim tersebut kemudian akan dikeluarkan melalui proses 

eksositosis.33  

 Apabila makrofag tidak dapat mencerna partikel asing, maka akan terjadi 

kerusakan pada membran fagolisosom dan dapat menyebabkan kematian makrofag. 

Makrofag yang mati menyebabkan pelepasan senyawa lisosom oksidatif. Apabila 

terjadi secara terus menerus maka dapat memunculkan sumber senyawa oksidatif 

dan terjadi peradangan dengan akumulasi debris yang akan membentuk pus.33 

 Makrofag alveoulus manusia memiliki ukuran antara 14-21 μm, sedangkan 

makrofag alveolus tikus berkisar antara 10 – 13 μm. Makrofag akan mencerna 
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partikel asing sesuai dengan ukurannya, sehingga apabila makrofag memakan 

partikel yang lebih besar atau lebih kecil, efektifitas fagositosis akan turun. 

Nanopartikel berukuran kecil dinilai dapat menghindar dari alveolar makrofag dan 

mudah masuk ke dalam epitel alveolus sehingga terjadi translokasi ke sirkulasi 

darah dan sistem limfatik.33  

2.3.2 Translokasi nanosilika dari paru ke sistemik dan akumulasi nanosilika 

pada limpa 

 Perbedaan disposisi nanopartikel pada sistem respirasi berpotensi untuk 

terjadi endapan pada organ ekstrapulmonal melalui pemberian secara inhalasi. 

Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa translokasi tersebut melibatkan proses 

transitosis melalui epitel sistem respirasi menuju ke interstisial kemudian masuk ke 

dalam sirkulasi darah secara langsung atau melalui sistem limfatik kemudian 

terdistribusi ke seluruh tubuh.47  

 Limpa merupakan penyaring utama dari patogen dan antigen dalam darah. 

Limpa tidak memiliki aliran limfatik aferen sehingga antigen masuk ke dalam limpa 

melalui peredaran darah.48 Aliran darah masuk ke dalam limpa melalui arteri 

linealis yang masuk ke dalam limpa melalui hilus limpa, kemudian bercabang 

menjadi arteri dengan diameter yang lebih kecil dan berjalan di jaringan ikat 

trabekula yang berasal dari kapsul limpa sampai batas terakhir. Kemudian menjadi 

arteri sentralis yang dikelilingi oleh PALS. PALS sering membesar membentuk 

folikel limpa yang disebut pulpa putih. Setelah keluar dari pulpa putih, arteri 

sentralis kemudian bercabang menjadi arteri penisiliar dan masuk ke dalam pulpa 

merah limpa. Aliran darah pada limpa dapat diarahkan pada dua tujuan yang 
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berbeda, yaitu dapat berfusi ke pulpa putih melalui zona marginalis dan dapat 

masuk ke dalam pulpa merah dan melewati korda limpa.36  

 Ada dua jenis struktur utama di dalam pulpa merah yaitu sinus dan korda 

limpa. Sinus limpa mempunyai struktur unik yang berbeda dengan kapiler pada 

umumnya. Sinus limpa pada dasarnya adalah rongga yang berbaris dengan 

endotelium yang terputus. Sinus limpa berlanjut dalam venula yang beranastomose 

membentuk vena dengan diameter yang lebih besar. Korda limpa merupakan 

rongga di dalam stroma pulpa merah yang berisi sel darah merah dan sel darah 

putih. Korda limpa tidak dibatasi oleh endotelium tetapi dibatasi oleh fibroblas dan 

matriks ekstraseluler. Untuk kembali ke sirkulasi darah utama, Sel darah merah 

pada korda limpa harus berdesakan melewati celah sinusoid limpa.36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Aliran darah dalam limpa. Gambaran skematis sirkulasi darah dan struktur limpa, 

dari arteri trabekular hingga vena trabekula. Cabang kecil arteri-arteri ini disebut arteri sentral 

dan terselubungi oleh (PALS) di pulpa putih. Sel-sel B dalam selubung ini dapat membentuk 

pulpa putih, dan di sekitar nya terdapat sinus marginal. Arteriol sentral bercabang sebagai 

arteriol penisili, yang berujung pada kapiler berselubung. Dari kapiler tersebut, darah mengalir 

ke dalam suatu sirkulasi tertutup yang melalui sinus limpa (S) secara langsung atau sirkulasi 

terbuka, yang dialirkan dari vaskular ke dalam jaringan limfoid korda pulpa merah limpa.42 
 Eritrosit yang telah tua dan rusak, tidak mampu melewati celah sinusoid 

limpa sehingga tertahan di pulpa merah dan akan dihancurkan. Mekanisme ini juga 
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terjadi pada nanopartikel. Uptake nanopartikel terutama dilakukan oleh sel Kupffer 

hepar, namun makrofag pada limpa juga memiliki peran penting.36 

 Diketahui bahwa Nanopartikel dengan ukuran > 15 nm dan lebih kecil dari 

200 nm akan ditangkap oleh sel Kupffer dan Makrofag Zona Marginalis (MZM) 

limpa, sedangkan partikel yang berukuran lebih besar dari 200 nm akan terretensi 

pada pulpa merah limpa. Hal ini dikarenakan partikel yang lebih besar dari 100 – 

200 nm tidak dapat melewati endotelial limpa sehingga terretensi di pulpa merah 

kemudian akan ditelan oleh makrofag pulpa merah dan perlahan – lahan hancur.36 

 Dalam kondisi fisiologis, lebih dari 90 % aliran darah limpa mengalir 

melalui pulpa putih. Temuan ini, tidak hanya menyoroti peran limpa yang lazim 

sebagai organ limfoid, tetapi juga menunjukkan obat-oatan yang berada di dalam 

darah sebagian besar diarahkan ke pulpa putih, sehingga dinilai dapat memiliki 

implikasi farmakologis. Laju aliran darah secara signifikan melambat saat 

memasuki pulpa putih pada zona marginalis. Hal ini menyebabkan peningkatan 

persistensi atau menetapnya antigen di zona marginalis, sehingga memfasilitasi 

interaksi antara makrofag dan limfosit terhadap antigen.36 

 Pada penelitian sebelumnya didapatkan pemberian secara oral dari 

nanosilika koloid, distribusi jaringan dari nanosilika secara signifikan ditemukan 

pada ginjal, hepar, paru, dan limpa tanpa melihat dosis, ukuran partikel dan jenis 

kelamin tikus.  Konsentrasi silika meningkat secara signifikan pada organ tersebut 

dalam waktu 3 hari namun kembali ke tingkat normal setelah 7 hari. Nanosilika 

ditemukan bertahan lama di ginjal dan hepar selama 3 hari dibanding dengan paru 

dan limpa yang bertahan selama 1-2 hari.17 Kemudian secara intravena pada dosis 
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tertinggi yaitu 177,5 mg/kg, nanosilika ditemukan terdistribusi di hepar (10,24% 

ID/g), limpa (34,78% ID/g) dan paru (1,96% ID/g). Sebagian besar nanosilika 

terakumulasi dalam makrofag pada organ tersebut.18 Pada paparan nanosilika 

secara inhalasi dengan dosis 34 mg/m3 selama 4 jam dan diterminasi pada hari ke 7 

ditemukan nanosilika terlihat beraglomerasi pada pulpa merah.19 Sehingga 

nanopartikel yang dalam penelitian ini nanosilika berpotensi untuk bertranslokasi 

ke sirkulasi darah dan terakumulasi pada target organ sekunder seperti hepar, paru, 

limpa dan ginjal dan diasumsikan dapat menimbulkan efek yang merugikan.15 

Tabel 2.  Distribusi nanosilika secara oral pada organ tubuh. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram akumulasi nanosilika secara intravena pada organ tubuh. 

Nanopartikel silika didistribusikan atau terakumulasi dalam jaringan yang diperkaya dengan 

Mononuclear Phagocytic System (MPS) seperti Hepar dan Limpa, tetapi tidak di paru – paru.18 
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Gambar 10. Nanosilika secara intravena dosis 177,5 mg/kgBB (TEM) pada organ limpa. 
Panah putih menunjukkan fagolisosom dengan nanosilika yang terendositosis.18 
 

 

Gambar 11. Akumulasi nanosilika secara inhalasi pada limpa. Beberapa nanosilika 

teraglomerasi pada pulpa merah dari limpa pada paparan konsentrasi tinggi 34 mg/m3 dari 

aerosol bubur silika selama 4 jam dan diterminasi pada 7 hari paska paparan19 

 

 

2.3.3 Mekanisme Respon imun yang ditimbulkan oleh nanosilika 

 Mekanisme nanosilika dapat menginduksi respon imun belum diterangkan 

secara jelas. Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa makrofag dan sel 

dendritik mempunyai peranan penting dalam sistem pertahanan tubuh. Makrofag 

dapat melakukan fagositosis untuk menangkap dan mendegradasi partikel asing dan 

sel – sel mati. Mereka juga memnginduksi respon inflamasi dengan mensekresi 

sitokin melalui mekanisme Toll Like Reseptor (TLR) dan memulai sistem imun 

adaptif dengan Antigen Presenting Cell (APC). Sel utama yanng berperan sebagai 

APC adalah Makrofag, sel Dendritik dan sel Beta.49  
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 Pada limpa, tanda inflamasi akibat paparan nanosilika adalah hiperemia dan 

infiltrasi sel inflamasi. Karna nanosilika masuk ke dalam sirkulasi darah, partikel 

tersebut dapat mencapai organ dan mencetuskan respon inflamasi yang dimediasi 

oleh makrofag.21 Diketahui bahwa nanopartikel yang masuk ke dalam tubuh, akan 

segera diberi tanda oleh protein plasma. Proses ini disebut opsonisasi. Nanopartikel 

yang telah teropsonisasi dikenali oleh reseptor scavenger yang berlokasi di 

membran sel makrofag jaringan seperti sel Kupferr dan makrofag limpa. Kemudian 

terjadi endositosis nanopartikel dan masuk ke dalam makrofag.50 Ketika nanosilika 

masuk ke dalam makrofag, ditelan dalam vesikel yang terikat membran dan 

berkembang menjadi lisosom. Lisosom mempunyai peran penting dalam fisiologi 

sel, termasuk mendegradasi element eksogen atau organel endogen yang rusak. 21  

 Enzim lisosomal tidak dapat mencerna material anorganik dengan baik. Hal 

tersebut memicu akumulasi dari nanopartikel di dalam makrofag. Makrofag yang 

aktif akan mensekresikan proinflamatori sitokin seperti IL- 1, IL-6 dan TNF-α yang 

dapat mengaktifkan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, menyebabkan 

kemarahan dan kenaikan suhu sebagai tanda terjadinya respon inflamasi akut. 

Sinyal TLR berperan dalam menginduksi proinflamatory sitokin, namun sampai 

saat ini, mekanisme interaksi antara TLR dengan nanopartikel belum dapat 

dijelaskan.49,50  

 Nanopartikel didesain untuk mengirimkan vaksin melalui jalur intraseluler 

seperti fagositosis, makropinositosis dan endositosis yang kemudian APC akan 

menginduksi sistem imun adaptif.49 Terdapat beberapa jenis nanopartikel dapat 

menimbulkan respon imun dari sel T atau homeostatisnya. Sebagai contoh 
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nanopartikel TiO2 dapat menginduksi sitokin proinflamasi dan meningkatkan 

pematangan sel dendritik serta  aktivasi dan proliferasi sel T naive.49 Pada penelitian 

sebelumnya, nanosilika stober dapat menginduksi respon Th1 secara invivo dan 

respon fenotip M1 secara in vitro.22 Selain itu nanosilika dinilai dapat menimbulkan 

respon Th2/Th17 pada penyakit alergi sistem pernafasan. Sel Th 1 berfungsi 

sebagai imunitas terhadap virus dan patogen intraseluler lainnya, membersihkan sel 

kanker dan memicu hipersensitivitas kulit tipe lambat. Sedangkan Th2 berperan 

dalam immunitas humoral untuk meregulasi produksi antibodi. Meskipun begitu, 

masih tetap tidak jelas perbedaan sifat fisika dan kimia dari nanopartikel seperti 

muatan atau stabilitas kimiawi dapat memicu polarisasi sel T.49 

 Sel B yang merupakan limfosit B yang berperan dalam sistem imun adaptif. 

Sel B memiliki reseptor permukaan yang unik dan berikatan dengan antigen 

spesifik. Ketika reseptor sel B berikatan dengan antigen spesifik, antigen kemudian 

dibawa, terdegradasi dan kembali ke permukaan yang terikat dengan MHC Class 

II. Antigen, MHC Class II akan dikenali oleh sel T helper. Kemudian sel B akan 

menangkap sinyal dari sel T helper dan berdiferensiasi menjadi antibody-secreting 

B cell. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa struktur nano antigen dapat 

meningkatkan respon antibodi sel B. Temchura et.al, menyatakan bahwa 

nanopartikel kalsium fosfat yang diselubungi antigen protein dapat menjadi vaksin 

yang mampu menginduksi imunitas humoral. Secara umum nanopartikel dipercaya 

tidak menyebabkan aktivasi sel B, kecuali dilapisi dengan antigen. Sebaliknya, 

nanopartikel besi oksida dapat membahayakan reaksi kekebalan terhadap antigen, 

termasuk produksi antibodi dan respon sel T. Efek dari nanopartikel menginduksi 
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proliferasi limfosit B perlu diadakan penelitian lebih lanjut dan lebih 

komprehensif.49  

2.3.4  Efek nanosilika terhadap limpa  

 Pupuk nanosilika dalam penelitian ini berbahan dasar nanosilika jenis 

koloid. Penelitian in vitro oleh Lee et.al, pada tahun 2011 menunjukkan bahwa  

nanosilika koloid bersifat sangat toksik terhadap makrofag dan menyebabkan 

apoptosis sel dibanding nanosilika mesoporus. Selain itu, terjadi peningkatan 

sitokin proinflamasi yaitu  TNF-α, IL-1β dan IL-6 yang berperan penting dalam 

proses inflamasi.24 Sitokin proinflamasi seperti IL-1, IL-12, IL-6 merupakan sinyal 

kedua yang dibutuhkan untuk stimulasi diferensiasi sel T naive dalam mekanisme 

respon imun adaptif.25  Sebaliknya, pemberian nanosilika koloid secara in vivo 

dengan injeksi intraperitoneal oleh Lee et.al, pada tahun 2014, gambaran  pulpa 

putih cenderung berdifusi satu sama lain, tidak terdapat adanya pelebaran pulpa 

merah dan peningkatan makrofag tidak cukup jelas meskipun terjadi sedikit 

peningkatan  jumlah populasi limfosit B dan limfosit T. Hasilnya cukup berbeda 

apabila dibandingkan dengan pemberian nanosilika mesoporus yang mengalami 

peningkatan populasi limfosit B dan limfosit T secara signifikan, adanya penurunan 

pulpa putih dan teramati peningkatan kepadatan populasi sel, ekspansi pulpa merah 

dan  peningkatan jumlah makrofag. Hasil penelitian in vivo ini menunjukkan 

ketidaksesuaian dengan uji in vitro sebelumnya, yang menyatakan nanosilika 

koloid lebih bersifat sitotoksik. Hasil penelitian in vivo ini menunjukkan 

ketidaksesuaian dengan uji in vitro sebelumnya, yang menyatakan nanosilika 
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koloid lebih bersifat sitotoksik dan lebih menimbulkan respon inflamasi pada 

makrofag3,24 

 Meskipun terdapat perbedaan, perlu dipertimbangkan bahwa sulit 

membandingkan data secara in vitro dan in vivo mengingat perbedaan rute 

pemberian,  jumlah dosis,  serta jenis sel yang digunakan dapat  mempengaruhi 

hasil penelitian.3 

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, maka diperlukan 

penelitian lain dengan variasi pemberian  dan variasi dosis sebagai upaya untuk 

mendapatkan informasi mengenai keamanan nanosilika koloid bagi kesehatan.3 

 

Gambar 12. Histopatologi limpa setelah paparan nanosilika secara intraperitoneal. a) 

kontrol b) nanosilika mesoporus c) nanosilika koloid. Pengecatan dengan menggunakan 

pengecatan HE. Pada nanosilika koloid, pulpa putih cenderung berdifusi satu sama lain, tidak 

terdapat ekspansi pulpa merah dan peningkatan infiltrasi makrofag.3 
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2.4 Kerangka Teori 

  

Bagan 1. Kerangka Teori 
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2.5 Kerangka Konsep 

 

 

 

2.6 Hipotesis 

2.6.1 Hipotesis Mayor 

 Terdapat pengaruh paparan inhalasi pupuk nanosilika dosis bertingkat 

terhadap gambaran histopatologi organ limpa tikus Wistar jantan. 

2.6.2 Hipotesis Minor 

1. Terdapat pelebaran diameter pulpa putih tikus Wistar jantan pada 

paparan inhalasi pupuk nanosilika dosis bertingkat dengan dosis 7ml/L, 

35 ml/L, dan 175ml/L. 

2. Terdapat pelebaran jarak zona marginalis tikus Wistar jantan pada 

paparan inhalasi pupuk nanosilika dosis bertingkat dengan dosis 7ml/L, 

35 ml/L, dan 175ml/L. 

3. Terdapat perbedaan pelebaran diameter pulpa putih dan jarak zona 

marginalis tikus Wistar jantan pada paparan inhalasi pupuk nanosilika 

dosis bertingkat dengan dosis 7ml/L, 35ml/L, dan 175 ml/L. 

4. Dosis yang berpotensi besar menimbulkan perubahan pada paparan 

inhalasi pupuk nanosilika dosis bertingkat dengan dosis 7ml/L, 35ml/L, 

dan 175 ml/L terhadap gambaran histopatologi organ limpa tikus Wistar 

jantan adalah dosis yang menyebabkan pelebaran diameter pulpa putih 

dan jarak zona marginalis terbesar. 
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