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Prakata 

 

       Sering terdengar di masyarakat kita bahwa sesuatu yang “alami” adalah baik, 

sehat dan bermanfaat, sebaliknya sesuatu yang “sintetik” adalah tidak baik, toksik 

dan membahayakan kesehatan. Mendengar istilah bahan kimia merupakan hal yang 

cukup mendebarkan jantung para penyuka makanan. Menggunakan bahan alami dan 

menghindari penggunaan bahan sintetik  memiliki dua sisi, sisi terbaiknya adalah 

naïf dan sisi terburuknya adalah menyesatkan. Bahan-bahan toksik berlimpah ruah di 

alam, mulai dari bahan anorganik logam berat seperti arsenik dan merkuri sampai 

dengan bahan organik seperti asam hidrosianik samapai enzymeenzym kompleks, 

protein-protein lain dari neurotoksin serta koagulan-antikoagulan yang ada di  

venom (bisa) dan toksin. Salah satu bahan toksik yang lebih membahayakan 

lingkungan dan perlu mendapat perhatian adalah gas alam radon dan radiasi 

matahari penyebab kanker. 

       Sangatlah perlu bagi mahasiswa dari ilmu lingkungan untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang sesuatu hal tentang toksikologi serta mahasiswa ilmu 

toksikologi mengetahui sesuatu hal tentang lingkungan. Buku ini didisain untuk 

menjembatani ilmu toksikologi dan ilmu lingkungan dengan memperkenalkan 

mahasiswa pada bencana lingkungan baik secara alami atau akibat perbuatan 

manusia yang beresiko pada kesehatan manusia. Buku ini disusun berdasarkan topic-

topik umum yang disajikan di awal bab dan dijelaskan lebih detil pada bab-bab 

berikutnya. Buku ini bukan merupakan buku pegangan untuk pemerhati lingkungan 

ataupun buku eksklusif tentang toksikologi.  Buku ini merupakan usaha untuk 

menyeimbangkan antara opini–opini ekstrem  dan informasi  yang tidak 

meyakinkan. Contoh-contoh  paparan tidak disengaja  toksikan  bahan kimia  pada 

manusia  disajikan secara bebas dan studi kasus yang ditulis di buku ini merupakan 

kejadian yang dilaporkan pernah terjadi . Latar belakang sejarah dari perkembangan 

kelompok bahan kimia ataupun masalah khusus lingkungan  sering menjadikan 

orang percaya sehingga mahasiswa terdidik harus memahami persoalan lebih detil  

serta tidak hanya memahami aspek teknis belaka. Diharapkan buku ini akan 

membantu  mahasiswa memperoleh kebenaran informasi dan  membantu mahasiswa 

meningkatkan keahlian dalam  membedakan dan memberikan keputusan  apakah 

suatu   kasus  merupakan kasus yang nyata ataukah hanya persepsi saja, serta  

membelajarkan mahasiswa pada toksikologi bahan-bahan kimia penting di 

lingkungan.  Karena pada umumnya manusia menghabiskan waktu  8 jam/hari 

selama 5 hari/minggu ditempat kerja, pengetahuan tentang toksikologi lingkungan 

merupakan hal yang penting untuk lingkungan kita dan diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan yang berkaitan dengan 

toksikologi lingkungan  
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BAB 1 

 

PRINSIP-PRINSIP FARMAKOLOGI DAN TOKSIKOLOGI 

 

Dosis yang tepat membedakan antara  racun dan obat (Paracelsus, 1493-1541) 

 

 

Pendahuluan 

 

       Abad lalu telah memperlihatkan  ekspansi besar-besaran terkait dengan penggunaan 

bahan kimia sintetik yang dilakukan manusia sebagai bahan baku, obat-obatan, pengawet 

makanan dan produk lain, pestisida, bahan pembersih bahkan senjata dalam peperangan. 

Diperkirakan aaat ini sebanyak 64 000 bahan kimia digunakan secara komersial dan 

produksi bahan kimia sintetik dunia mencapai 5 juta ton bahan kimia/tahun. Dari jumlah 

itu, sekitar 4000 bahan kimia digunakan sebagai bahan obat dan sedikitnya lebih dari 1200 

bahan kimia digunakan sebagai bahan rumah tangga. Diperkirakan 700 bahan kimia baru 

disintesis setiap tahun. Belum lagi sejumlah bahan alami, baik organik dan anorganik yang 

memiliki potensi zat toksik. Banyaknya keberadaan bahan kimia tersebut membuat 

masyarakat menaruh perhatian bahkan panik tentang efek merugikan dari bahan kimia bisa 

menyebabkan menurunnya kesehatan manusia dan lingkungan. Banyak dari bahan kimia 

tersebut, mungkin 50 000 diantaranya belum pernah teruji toksisitasnya.  

       Diperkirakan 500 bahan kimia telah dievaluasi potensi karsinogeniknya. 44 bahan 

kimia telah menunjukkan kemungkinan sebagai karsinogen manusia berdasarkan bukti, 

baik dibuktikan secara terbatas atau mayakinkan yang diperoleh dari studi pada manusia. 

Dari jumlah tersebut, 37 bahan kimia memperlihatkan positif karsinogen yang diuji  

dengan menggunakan test hewan uji  dimana bahan kimia tersebut nantinya bisa 

memperlihatkan sebagai bahan karsinogen pada manusia. Namun demikian, banyak bahan 

kimia yang positif sebagai bahan karsinogen pada tikus namun belum dibuktikan sebagai 

bahan karsinogen pada manusia.Kondisi ini menyebabkan masalah signifikan mengenai 

legalitas dan aturan penggunaan bahan kimiawi tersebut. Beberapa bagian ketidakpastian 

ektrapolasi data didiskusikan di bab berikutnya. Proses ektrapolasi membutuhkan input 

dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi engineering, fisika, biologi, kimia, patologi, 

farmakologi, fisiologi, kesehatan masyarakat, imunologi, epidemiologi, biostatistik dan 
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kesehatan pekerja. Bidang toksikologi bergantung pada bidang-bidang ilmu tersebut diatas, 

namun lebih dititikberatkan pada farmakologi, biokimia dan patologi. 3 bidang ilmu 

tersebut digunakan untuk mengidentifikasi derajat resiko individu atau kelompok yang 

diberi paparan dalam kondisi yang ditentukan. 

       Bentuk lain dari toksisitas misalnya hepatotoksik, nefrotoksik dan neurotoksik 

mungkin lebih penting untuk uji paparan akut seperti yang terjadi di lingkungan industri. 

Reproduktif toksik dan fetal toksik telah sering ditunjukkan oleh hasil penelitian 

laboratorium, namun signifikansinya untuk populasi umum yang terpapar toksikan yang 

bersifat toksik reproduktif dan fetal yang ada di lingkungan sekitar dalam dosis rendah 

masih belum jelas. 

       Instansi untuk pencatatan bahan toksik dan penyakit dan instansi perlindungan 

lingkungan di Amerika bekerja sama mengeluarkan daftar prioritas dari 275 bahan toksik. 

Dari daftar tersebut, 20 bahan toksik teratas meliputi arsenik, timbal, logam merkuri, vinil 

klorida, bensen, poliklorin bifenil (PCBs), cadmium, benzo[a]piren, benzo[b]fluoranten, 

polisiklik hidrokarbon aromatic (PAHs), kloroform, aroklor 1254, P’P’DDT, aroklor 1260, 

trikloroetlen, kromium (+6) dan dibenzo[a,h]antasena. Daftar lengkap dapat dilihat di 

internet di http://atsdrl.atsdr.cdc.gov:8080/97list.html. 

       Ada tingkat kesulitan untuk mengekstrapolasi hasil tes toksisitas dengan hewan uji ke 

manusia yang terpapar dosis rendah bahan kimia dari lingkungan, khususnya yang 

berkenaan dengan resiko terjadinya kanker. Aturan sekarang test membutuhkan 2 spesies  

hewan uji dengan jumlah hewan uji yang cukup untuk hasil uji statistik yang terandalkan. 

Tikus, mencit dan hamster biasanya digunakan sebagai hewan uji. Hewan ini tahan 

terhadap beberapa bahan karsinogen. Kelompok primata terlalu mahal bila digunakan 

sebagai hewan uji, lagipula beberapa spesies hewan ini bisa membahayakan lingkungan 

penelitian. Pengujian kanker termasuk segala jenis tumor (jinak maupun ganas) dengan 

pengujian secara statistik yang terandalkan, dengan menggunakan 2 spesies hewan uji, 

membutuhkan pengujian selama 2 tahun, satu tahun untuk uji analisis (patologi dan 

sebagainya), satu tahun lagi untuk dokumentasi dan statistik, membutuhkan biaya 

$1,000,000 pada tahun 1991, ditambah biaya preparasi selama 1 tahun. Dikarenakan 

pengujian ini tidak praktis untuk menguji setiap jenis bahan kimia, perlu 

http://atsdrl.atsdr.cdc.gov:8080/97list.html
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mempertimbangkan jenis bahan kimia yang akan diuji, termasuk frekuensi dan kerasnya 

efek yang diobservasi, berapa luas bahan kimia digunakan, persistensi di lingkungan 

(misalnya bahan kimia klorinasi hidrokarbon, suatu zat kimia yang persisten di 

lingkungan) serta terjadinya transformasi beberapa bahan kimia toksik. 

     Kelompok logam berat, suatu produk samping pertambangan dan proses ekstraksi 

batubara adalah contoh bahan toksik yang ada di mana-mana dan waktu paruhnya tidak 

terbatas. Contohnya merkuri (Hg), ada di seluruh tuna kaleng, besarnya 5 ppm yanghampir 

seluruhnya diperoleh dari alam. Bakteri akuatik bisa mentransformasi merkuri ke metil 

merkuri. Merkuri dan metil merkuri memiliki toksisitas yang berbeda.Kadmium (Cd) 

masuk ke lingkungan sebanyak 7000 ton/tahun, terkonsentrasi pada peternakan karena 

hewan ternak mendaur ulang Cd pada feses, feses digunakan untuk pupuk, pupuk untuk 

tanaman pakan ternak. Terjadinya kebocoran radioaktif Chernobyl menyebabkan isotop 

radioaktif cesium dan iodin masuk dalam rantai makanan. 

       Estimasi tingkat resiko yang berkaitan dengan keberadaan suatu zat toksik potensial di 

lingkungan adalah dasar untuk seluruh keputusan yang berhubungan dengan kontrol 

legeslatif atas bahan kimia, termasuk bahan kimia industri dan limbah industri. Prinsip-

prinsip farmakologi / toksikologi adalah esensial pada pengertian proses yang terlingkup 

dalam test toksikologi. 

       Farmakologi dapat didefinisikan sebagai ilmu obat-obatan. Farmakologi meliputi studi 

sumbernya (bahan obat), aksinya pada hewan hidup (farmakodinamik), bagaimana cara zat 

tersebut diabsorbsi, terdistribusi dalam tubuh dan tereliminasi/terekstresi (farmakokinetik), 

penggunaannya sebagai obat (terapetik) serta efek merugikan pada tubuh (toksikologi). 

Pada konteks ini,  obat adalah suatu zat yang digunakan sebagai pengobatan, namun 

farmakologi umumnya meliputi studi dari bahan-bahan yang membahayakan tubuh dan 

dalam arti luas berhubungan dengan interaksi bahan xenobiotik (secara harfiah, zat-zat 

asing dalam organism hidup), baik yang diperoleh secara alami, atau buatan manusia 

(antropogenik), terapitik atau toksik. Dalam kaitan ini, toksikologi bisa dipertimbangkan 

sebagai cabang dari farmakologi. Xenobiotik juga bisa diekploitasi sebagai alat penelitian 

untuk mengungkap mekanisme yang terjadi pada proses fisiologi.Toksikologi adalah studi 

efek merugikan dari bahan xenobiotik pada organisme hidup, mekanisme yang terjadi pada 
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efek tersebut dan kondisi-kondisi dimana bisa terjadi efek toksik. Toksikologi lingkungan 

adalah studi efek paparan yang tidak disengaja atau paparan insidental pada organisme 

termasuk manusia (fokus pad teks ini), menjadi toksin di lingkungan (misalnya udara, air 

dan pangan).Walaupun perhatian terbesar saat ini terpusat pada polutan yang berasal dari 

manusia, jangan dilupakan bahwa banyak sekali zat-zat toksik termasuk karsinogen berasal 

dari alam. Subyek toksikologi lingkungan mencangkup studi penyebab, kondisi, dampak 

lingkungan termasuk mengontrol polutan yang ada di lingkungan. Cakupan toksikologi 

lingkungan dapat pula diperluas pada lingkungan tempat kerja (industrial hygiene). Istilah 

ekotoksikologi berkaitan dengan efek merugikan bahan-bahan kimia, biasanya berasal dari 

antropogenik pada ekosistem. 

      Toksikologi ekonomi adalah studi bahan-bahan kimia yang dikembangkan dengan 

sengaja untuk memperoleh tambahan nilai ekonomis dengan cara mengeliminir suatu 

spesies (insektisida, herbisida), memperbaiki kesehatan dan produktivitas (obat-obatan), 

mengawetkan bahan pangan (food additives) atau untuk membuat produk-produk yang 

banyak dipasarkan (pelarut untuk bahan industri, bahan pembersih, dan sebagainya). 

       Toksikologi forensik mengacu pada aspek mediko-legal  efek merugikan dari obat-

obatan dan racun yang diatur atau diambil dalam jumlah tertentu atau tidak disengaja. 

Deteksi zat-zat xenobiotik yang ada pada jaringan/cairan tubuh atau yang mengenai 

jaringan/cairan tubuh adalah aspek penting dari bidang ini termasuk preparasi untuk barang 

bukti di persidangan. 

 

Farmakokinetik 

   Telah terjadi  kecenderungan di tahun akhir-akhir ini suatu usaha untuk memisahkan 

toksikologi dari farmakologi dengan menggunakan istilah toksikokinetik dan 

toksikodinamik. Perbedaan istilah tersebut lebih karena berkaitan dengan arti kata, namun 

secara prinsip toksikokinetik dan toksikodinamik adalah sama. Dalam teks ini, istilah 

farmakologis dapat pula digunakan untuk menggambarkan toksikologis. 

       Respon organisme terhadap obat-obatan dan bahan-bahan kimia diatur secara hokum 

alam. Salah satunya adalah Hukum Aksi Massa yang menyatakan bahwa pada kondisi 

yang tidak ada sistem transport, bahan kimia pada suatu larutan akan mengalir dari yang 

berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.Bila suatu membran semi permeabel diberikan 
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diantara 2 area tersebut, bahan kimia akan bergerak menembus membran itu, dapat 

diasumsikan bahwa bahan kimia mampu menembus membran semi permeabel. Pada 

kenyataannya, molekul-molekul bergerak secara acak menembus barier, namun frekuensi 

dari perpindahan molekul bahan kimia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi 

rendah sampai terjadi keseimbangan. Fungsi dinding sel dan membran sel biologis sama 

seperti membran semi permeabel.sehingga Hukum Aksi Masa mempengaruhi keluarnya 

toksikan dan obat-obatan dari tubuh organisme hidup. Konsentrasi toksikan di lingkungan 

(air, udara, tanah) adalah faktor yang menentukan yang mempengaruhi keluarnya bahan 

toksik tersebut. Mekanisme perpindahan ini dikaitkan dengan “absorbsi” dan “distribusi”  

yang akan dibicarakan pada bab ini. 

      Koefisien partisi adalah rasio dari kelarutan relatif suatu bahan kimia pada dua fase 

yang berbeda. Rasio kelarutan di minyak (biasanya n-oktanol) terhadap kelarutan di air 

sering digunakan untuk memprediksi distribusi dari suatu zat xenobiotik antara fase air dan 

fase minyak yang ada dalam tubuh. 

 

Absorbsi 

       Apakah xenobiotik merupakan bahan toksik atau tidak dan bagaimana toksisitasnya 

dinyatakan, semuanya terutama tergantung pada bagaimana hubungan tubuh dengan 

xenobiotik. Zat-zat yang tidak terserap dari saluran cerna tidak akan memiliki toksisitas 

sistemik. Kenyataan ini menjadikan barium digunakan sebagai suatu sinar X terhadap 

medium, dikarenakan toksisitasnya pada jalur masuk toksikan selain jalur ingesti. 

Toksisitas selektif hampir semua insektisida bergantung hanya pada kemampuannya untuk 

menembus khitin pada rangka luar insekta dibanding kemampuannya menembus lapisan 

kulit manusia. Suatu zat yang tidak segera diekskresikan oleh tubuh (biasanya melalui air 

seni atau feses) akan mengakumulasi menjadi dosis toksik. 

       Jalur utama absorbsi toksikan adalah kulit, paru-paru, dan saluran cerna. Jalur paru-

paru dan saluran cerna merupakan jalur masuk toksikan pada populasi secara luas, namun 

jalur kulit mungkin sangat signifikan pada lingkungan industri tertentu. Tempat absorbsi 

biasanya disebut sebagai pintu masuk di toksikologi, dapat memiliki pengaruh signifikan 

pada toksisitas suatu zat. 
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       Molekul-molekul yang lebih besar membutuhkan tingkat kelarutan pada minyak untuk 

bisa menembus barier dikarenakan membran sel terdiri dari matrik fosfolipid dan protein 

sehingga toksikan dapat menembus sebagaian atau seluruh membran. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi lipofilisitas suatu bahan kimia akan mempengaruhi absorbsinya. Banyak 

zat kimia berupa asam lemah atau basa lemah yang berada dalam bentuk terionisasi (polar) 

atau tidak terionisasi (non polar) dengan kesetimbangan diantara keduanya, seperti contoh 

dibawah ini: 

 

R-H  → R
-
 + H

+
 

                                                     Non polar      Polar 

 

Bentuk polar adalah larut air, sedangkan  non polar larut dalam minyak. pH akan 

mempengaruhi kesetimbangan, karenanya jumlah bentuk larut lemak merupakan bentuk 

yang siap diabsorbsi. Konstanta disosiasi (pKa) dari suatu zat didefinisikan sebagai pH 

dimana 50% dari zat tersebut tetap berada pada kondisinya. Obat-obatan yang berasam 

lemah akan berpindah ke bentuk non polar pada medium asam dan  ke bentuk polar pada 

medium basa. Kebalikannya untuk zat berbasa lemah (akan berpindah ke bentuk polar 

pada medium asam dan kebentuk non polar pada medium basa). Dikarenakan pH lambung 

dan bagian atas usus halus berpH asam (pH 2-4), bahan-bahan kimia yang asam akan 

terabsorbsi di tempat tersebut. Zat-zat yang bersifat basa akan diabsorbsi di bagian bawah 

usus kecil dan usus besar bagian atas yang keduanya bersifat basa sedangkan usus besar 

bagian bawah menjadi bersifat asam lagi. 

       Kelarutan lemak bukanlah sesuatu yang esensial untuk keluar masuknya molekul 

menembus membran sel. Ada transfer massa air yang menembus membran sel, yang 

membawa molekul berberat molekul rendah (kurang dari 200 Dalton) dan molekul yang 

larut air. Ion logam seperti kalsium, natrium, kalium dan khlor dapat menembus membran 

melalui saluran khusus, beberapa diantaranya diatur melalui potensial trans-membran 

(regulasi voltase), dan yang lainnya melalui reseptor spesifik (aktivasi reseptor). Ada pula 

tempat pertukaran ion khusus, misalnya pompa natrium. 
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       Transpot aktif adalah proses yang membutuhkan energi dimana suatu zat dapat 

berpindah melawan gradien konsentrasi. Transpor aktif penting pada ginjal dan liver. 

Sebagai tambahan untuk konsumsi energi, selain perpindahan molekul melawan gradient 

konsentrasi, juga dikarakterisasi dengan kejenuhan, selektifitas untuk konfigurasi kimia 

spesifik dan kemampuan perpindahan molekul zat melawan gradient elektrokimia. Difusi 

terfasilitas sama dengan transport aktif,  perbedaannya tidak menggunakan energi dan tidak 

mampu melawan gradient elektrokimia. 

       Pinositosis adalah proses dimana invaginasi suatu bagian dari plasma membran  untuk 

membentuk suatu kantung dimana cairan intraselular dan partikel koloid dapat diambil 

kedalam sel dengan cara menjepit “mulut” kantung. Mekanisme pinositosis penting 

dimana sel mukosa usus dari saluran cerna mengambil nutrient, obat-obatan dan bahan-

bahan kimia. 

 

Distribusi 

      Setelah terabsorbsi, bahan kimia terdistribusi diberbagai kompartemen tubuh. Serum 

albumin  memiliki banyak tempat ikatan non spesifik untuk xenobiotik, khususnya sisi 

asam lemah, karenanya serum albumin menjadi sistem transport untuk banyak zat-zat 

kimia. Kesetimbangan antara disosiasi (polar) dan takterdisosiasi (non polar) 

mempengaruhi distribusi suatu bahan kimia, karena pH berubah dari cairan ekstraselular 

(pH7) ke plasma (pH 7.4). Koefisien partisi suatu zat juga mempengaruhi distribusinya dan 

penetapannya. Contohnya. distribusi zat toksik yang lebih lama, zat toksik tersebut 

tersimpan di lemak. Bahan- bahan yang sangat larut lemak akan tersimpan di lemak tubuh, 

sehingga bahan tersebut bisa berada dalam tubuh dalam waktu yang lama. Setiap manusia 

memiliki DDT, dan metabolitnya terlarut dalam lemaknya. Jumlahnya bervariasi 

tergantung umur dan lokasi tempat tinggal. 

      Penggunaan DDT di Amerikan Utara sudah menurun drastis di tahun 1970an dan 

dilarang peredarannya setelah dilegestasi di Kanada tahun 1990. Bahan-bahan seperti DDT 

yang tersimpan di lemak akan dilepaskan selama proses penggunaan lemak (kondisi 

kelaparan, diet ketat), atau kondisi setelah sakit, bahkan selama menyusui dimana lipid 

ditransfer ke bentuk susu. Pelepasan toksikan bisa mencapai dosis yang cukup untuk 
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menyebabkan respon adanya zat toksik. Gambar 1 menggambarkan hubungan antara 

simpanan lemak, darah dan organ target. 

 

 

 

 

 

Sembuh dari sakit, 

Kesetimbangan kalori negativef 

(diet, nafsu makan buruk, sakit, 

Olah raga) 

 

 

 

 

 

                                                          Pelepasan toksin 

 

 

                                                              Sirkulasi 

 

                                                      Organ Target ( misalnya otak) 

                                                      Toksisitas meningkat 

 

Gambar 1, Disposisi bahan kimia larut lemak pada jaringan adipose dan pengaruh 

penurunan berat badan 

 

 

       Laju distribusi suatu zat adalah fungsi dari laju aliran darah melewati jaringan (perfusi 

jaringan). Organ-organ yang banyak memiliki sistem pumbuluh darah akan 

mengakumulasinya di awal, organ-organ yang perfusinya buruk akan mengakumulasinya 

di akhir. Pada awalnya, zat-zat tersebut terdistribusi berdasar perfusi jaringan, kemudian, 

saat kesetimbangan tercapai, zat-zat tersebut teredistribusi berdasar kelarutannya. Bahan 

kimia yang diinjeksi melalui intra vena yang memiliki koefisien partisi tinggi, 

Jaringan adipose 

Kapasitas  penyimpanan adipose berkurang 
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kesetimbangan pada ginjal dan hati akan segera tercapai karena kedua organ tersebut 

memiliki vaskularitas yang tinggi. Dibanding dengan otak, vaskularitas keduanya hampir 

sama, dibanding dengan vaskularitas otot daging 30 menit dan  vaskularitas pada lemak 

sekitar 3 jam. Membran-membran sekitar otak dan terpisahnya dari pembuluh darah 

merupakan sawar otak yang umumnya akan terlewati bahan-bahan yang agak larut lemak 

seperti kelompok anastesi. 

       Karenanya, perfusi jaringan dan koefisien partisi berperan penting dalam menentukan 

saat mulainya dan saat terminasinya bahan-bahan terapitik atau respon toksik. Natrium 

thiopental, suatu zat yang beraksi sangat cepat seperti barbiturat, digunakan untuk induksi 

anastesi. Laju biotransformasinya sangat lambat seperti memiliki efek yang rendah saat 

penyembuhan. Bahan tersebut langsung menembus sawar otak karena tingginya 

kelarutannya di lemak dan di otak yang memiliki tingkat perfusi tinggi sehingga proses 

anastesia segera terjadi. Pengaruh anastesi ini terakhiri karena bahan tersebut diredistribusi 

ke jaringan lain termasuk deposit lemak yang memiliki perfusi rendah. Kesetimbangan 

baru terbentuk antara darah, otak dan jaringan lain sehingga saat penyembuhannya cepat, 

kondisi sedasi bisa tetap berlangsung selama beberapa jam. Gambar 2 memperlihatkan 

pengaruh perfusi dan koefisien partisi pada waktu paruh (t1/2) thiopental pada berbagai 

jaringan biologis. 
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Gambar 2. Waktu paruh (t1/2) sodium thiopental, zat yang sangat larut lemak pada 

berbagai jaringan 

 

 Biotransformasi 

 

       Biotransformasi xenobiotik diklasifikasikan sebagai reaksi Fase I dan Fase II. Fase I 

dikenal sebagai biotransformasi non sintetik, merubah zat lipofilik (zat yang larut lemak) 

ke kondisi yang lebih polar, karenanya menjadi zat yang lebih larut air. Metabolit ini lebih 

bisa segera diekskresi oleh ginjal dibanding zat awalnya. Namun metabolit ini masih 

memiliki bioaktivitasnya, bisa menjadi zat yang lebih aktif, atau kurang aktif dibanding zat 

awalnya. Jika zat awalnya merupakan zat non toksik namun metabolitnya bersifat toksik, 

hal ini disebut reaksi toksikasi. Obat yang membutuhkan biotransformasi untuk menjadi 

lebih aktif disebut sebagai pro-obat. Gambar 3 memperlihatkan contoh-contoh reaksi Fase 

I dan akibatnya. 
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Gambar 3. Beberapa contoh reaksi Fase I. Produk yang dihasilkan bisa lebih aktif atau 

kurang aktif dibanding zat awalnya 

 

       Fase I reaksi kimia meliputi reaksi oksidasi dan hidrolisis serta umumnya dikenal 

sebagai gugus fungsi (reaktif) seperti –NH2, -OH, -SH atau –COOH. Reaksi oksidasi 

meliputi N- dan O-dealkilasi, hidroksilasi rantai samping dan aromatik, oksidasi dan 

hidroksilasi –N, pembentukan sulfoksida dan desulfurasi, juga terjadi reaksi hidrolisis ester 

dan amida. Reaksi reduksi termasuk didalamnya azo (RN=NR) atau kelompok nitro 

(RNO2).       

      Banyak reaksi oksidasi berada dibawah kontrol suatu kelompok atau fungsi oksidase 

gabungan dimana sitokrom P-450 (CYP450) bertindak sebagai katalis. CYP450 terletak di 

retikulum endoplasma halus di sel-sel hepar. CYP450 juga bisa ditemukan di beberapa 

jaringan juga di beberapa spesies termasuk organisme sel tunggal. CYP450 

monooksigenase memiliki kemampuan yang hebat dan bermacam-macam, enzim ini 
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mampu mengoksidasi xenobiotik lipofilik, jenis-jenis asam lemak, vitamin-vitamin larut 

lemak, dan berbagai hormon. Kemampuan tersebut dikarenakan ada sedikitnya 20 varian 

enzim (isoenzim) dan kemampuan untuk menerima berbagai substrat. CYPs 1, 2 dan 3 

adalah isoenzim khususnya yang terlibat dalam transformasi xenobiotik. Harus 

diperhatikan bahwa pro-karsinogen dirubah ke karsinogen oleh reaksi Fase 1. Contohnya 

adalah benzo[a]piren, toksin kapang aflatoksin B1 dan estrogen sintetik dietilstilbestrol. 

Proses perubahan pro karsinogen ke karsinogen sering melibatkan pembentukan senyawa 

epoksi seperti 3 contoh yang diperlihatkan Gambar 3. Suatu epoksi memiliki konfigurasi 

kimiawi seperti yang terlihat di Gambar 4, menyebabkan epoksi ini lebih nukleofilik dan 

reaktif secara kimia. Banyak bentuk epoksi adalah karsinogen. Gambar 4 memperlihatkan 

transformasi kimia untuk stilbestrol dan benzo[a]piren, suatu contoh poliaromatik 

hidrokarbon (PAH). Bermacam jenis PAH merupakan karsinogen dan polutan lingkungan. 

Beberapa enzim lain yang disebut epoksida hidrolase dapat mendetoksifikasi epoksida 

       Reaksi Fase II adalah konyugasi (reaksi sintetik) yang mengubah zat tidak hanya 

menjadi lebih larut air namun juga secara biologi menjadi zat yang inaktif dengan sangat 

sedikit perkecualian. Reaksi konyugasi yang umum adalah reaksi dengan asam glukoronat. 

Konyugasi juga terjadi dengan asam sulfat, asam asetat, glisin dan glutation. Banyak 

metabolit Fase I yang masih sangat lipofil (larut lemak) untuk bisa diekskresikan melalui 

ginjal dan diperlakukan ke Fase II konyugasi. Semua bahan kimia perlu tidak diperlakukan 

langsung ke Fase I transformasi dikarenakan beberapa bahan kimia yang memiliki gugus 

fungsi –OH, -NH2 akan langsung dikonyugasi      
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Gambar 4. Contoh-contoh pembentukan epoksida, metabolit karsinogen potensial 

 

       Konsep penting dalam pengertian toksikasi dan detoksikasi xenobiotik adalah induksi 

enzim. Enzim-enzim hepatik yang ada dalam reticulum endoplasma halus dapat distimulir 

keaktifanya menjadi lebih aktif dengan berbagai bahan lipofil. Dikarenakan enzim ini 

termasuk kelompok enzim non spesifik, hal ini memiliki konsekuensi untuk agen 

transformasi lain oleh enzim yang sama. Induksi dilakukan dengan peningkatan sintesis 

yang dilakukan oleh banyak enzim, sehingga retikulum endoplasma halus benar-benar 

meningkat densitasnya. Hasilnya bisa meningkatkan detoksifikasi suatu bahan kimia atau 

meningkatkan sintesis suatu metabolit toksik. Asap rokok  mengandung banyak induser 

dan bisa meningkatkan pemecahan banyak obat (teopilin, fenasetin, dan sebagainya), 

namun sebaliknya juga bisa beraksi sebagai ko-karsinogen atau sebagai promoter 

 

 Eliminasi 

       Setiap tempat ekskresi atau sekresi  di tubuh merupakan laju eliminasi xenobiotik yang 

potensial. Karenanya, xenobiotik bisa diekskresi di ludah, keringat, air susu ibu, air mata, 

empedu, mukosa, feses dan urin. Dari semua tempat ekskresi tersebut, tempat ekskresi 

yang paling signifikan adalah urin, diikuti feses dan empedu. Ginjal merupakan organ 

penting dalam proses eliminasi buangan metabolit alami. Buangan metabolit ini bisa 
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bersifat toksik bila berada diatas level normal. Ginjal juga merupakan organ penting yang 

berfungsi mempertahankan kesetimbangan cairan dan elektrolit, sehingga tidak 

mengherankan bila ginjal juga merupakan tempat utama eliminasi zat-zat xenobiotik 

termasuk obat-obatan. Walaupun ginjal hanya memuat 0,4% dari seluruh cairan berat 

tubuh, ginjal bisa mengambil 24% output jantung, sehingga ginjal merupakan filter darah 

yang paling efisien. 

       Unit dasar fisiologi ginjal adalah nefron (lihat Gambar 5). Nefron tersusun atas 

glomerulus (bundel pembuluh darah yang terikat kuat) dan tubul. Tubul letaknya dekat 

ujung akhir glomerulus yang memiliki membran semi permeabel. Tubul tersusun atas 

beberapa segmen yang memiliki fungsi berbeda.  Zat-zat yang lebih rendah dari 66,000 

Dalton (Da) langsung bisa melewati glomerulus. Zat-zat ini bisa direabsorbsi lagi di 

tubulus distal dan bahkan bisa dire-sekresi, seperti yang terjadi pada asam urat. Asam ini 

bisa melewati glomerulus 100%, 98%nya direabsorbsi dan disekresi lebih lanjut. pH urin 

ditentukan oleh derajat disosiasi asam basa, karenanya bisa mempengaruhi alirannya 

melewati tempat reabsorbsi. Difusi pasif melewati tubulus distal tergantung pada derajat 

ionisasi plasma dan cairan ekstra selular seperti hanya bentuk yang larut lemak saja yang 

akan terdifusi. Karenanya, gradient konsentrasi juga merupakan faktor laju pembatas 

penting. Bahan-bahan yang sangat larut air akan langsung melewati glomerulus bila 

ukurannya sangat kecil. Hal ini merupakan alasan mengapa kebanyakan hasil 

biotransformasi meningkat kelarutannya pada air. Bahan-bahan lain yang disekresi secara 

aktif (suatu proses yang menghabiskan energi) berada pada tubulus (lihat Gambar 5). 

       Harus diperhatikan bahwa paru-paru merupakan tempat penting untuk mengeliminasi 

bahan-bahan volatil termasuk pelarut, alkohol dan zat-zat anastesi (gas dan volatil). Oleh 

karenanya, secara nyata bisa terbaui dari nafas dimana cara membaui nafas ini merupakan 

prosedur pertolongan pertama untuk menentukan penyebab ketidaksadaran seseorang atau 

seseorang pada kondisi teler. Ketoasidosis pada penderita diabet juga bisa dideteksi dengan 

bau nafas yang seperti bau aseton. Penderita diabet awal juga bisa curigai dengan bau 

seperti lem saat penderita dibawa ke ruang gawat darurat saat dia koma atau teler. 
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Gambar 5. Nefron adalah unit renal dasar 

 

       Obat-obatan dan bahan-bahan kimia diekskresi ke empedu. Disini cenderung sebagai 

agen polar, kation dan anion, setelah itu termasuk konyugat glukoronida. Proses-proses 

yang terlibat dalam ekskresi seperti ginjal dan empedu ini memiliki sistim transport aktif 

non selektif. Saat memasuki usus halus, bahan kimia metabolit diekskresi ke feses atau 

direabsobsi kembali ke aliran darah. Hidrolisis enzimatik konyugat glukoronida 

mendukung kembalinya ke bentuk lebih larut lemak dan selanjutnya direabsorbsi.  

       Ekskresi xenobiotik pada air susu ibu bisa dikatagorikan sebagai jalur kurang penting  

eliminasi, namun ekskresi air susu ibu ini memiliki toksisitas signifikan pada bayi. Ruam 

bintik putih terkait dengan pemakaian sedatif bromida. Munculnya tanda ini berhubungan 

Glomerulus 

Penyaring molekul > 66000Da, 

 Pasif, laju filtrasi tergantung 

tekanan darah, kekuatan ikatan 

protein 
 

Tubulus proksimal 

Tempat sekresi aktif 

asam basa. Tidak 

tergantung konsentrasi 

dan ikatan protein 
Simpul Henle 

Tempat reabsorbsi H2O 

Tubulus distal 

Tempat difusi pasif 

Saluran pengumpul 

Reabsorbsi H2O 
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dengan sekresi halogen ini pada keringat. Halogen ini terdistribusi di tubuh seperti ion 

khlorida. 

       Serangkaian aktivitas enzim yang banyak terdapat di tubuh mengubah bahan kimia 

menjadi non toksik (detoksifikasi), lebih larut air, selanjutnya lebih mudah diekskresi atau 

sebaliknya, serangkaian enzim tersebut bisa mengaktivasi bahan kimia menjadi zat toksik. 

Hati merupakan tempat utama biotransformasi xenobiotik pada tubuh mamalia, namun hati 

ini bukan satu-satunya tempat biotransformasi. Sesungguhnya, biotransformasi secara 

signifikan bisa terjadi di jalur masuknya toksikan. Jalur kimiawinya seringkali sama. 

Respon tubuh terhadap kerusakan yang ditimbulkan tergantung pada aktivitas mitosis 

jaringan target. Semakin cepat sel-sel jaringan tubuh membelah diri, sedikit waktu sel 

untuk mereparasi diri yang terjadi sebelum pembelahan sel, sehingga kesempatan mutasi 

sel menjadi meningkat. Lebih lanjut, sel-sel jaringan yang mengalami regenerasi sel yang 

buruk rentan menjadi rusak secara permanen akibat toksikan.  

 

Farmakodinamik 

 

 Pengikatan ligand dan reseptor 

 

     Dikarenakan hanya melekul-molekul yang bebas di suatu larutan yang menyumbang 

gradien konsentrasi, ikatan molekul ke bagian-bagian jaringan atau perubahan kimiawi 

molekular oleh enzim-enzim yang ada di jaringan akan menyumbang keseimbangan 

gradien. Kekuatan ikatan kimiawi secara alami menentukan bagaimana mudahnya 

xenobiotik berdisosiasi saat konsentrasi gradient berbalik. Obat-obatan berinteraksi dengan 

tempat spesifik (reseptor) pada protein seperti  membran plasma protein, sitosol enzim, 

organel membran sel dan asam nukleat (beberapa kasus, seperti obat-obatan anti neoplastik 

tertentu). Membran reseptor dan enzim memiliki konfigurasi molecular yang hanya 

bereaksi dengan molekul-molekul tertentu semacam kelakuan “gembok dan kuncinya” 

Kemampuan untuk berbalik secara bebas adalah karakteristik penting obat-obatan, 

sehingga saat konsentrasi zat-zat bebas menurun, obat-obatan sampai ditempat reseptor 

dan efeknya berakhir. Kondisi ini diekspresikan dengan rumus berikut 

 

     Obat  (O) + Reseptor (R)                Komplek OR                  Respon 
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Besaran respon ditentukan dengan jumlah (persen) reseptor tertempati dalam waktu 

tertentu. Reaksi tersebut tidak merubah bentuk obat atau reseptor yang disebut dengan 

farmakodinamik. 

       Dibeberapa kasus, obat-obatan dan zat-zat toksik berinteraksi dengan reseptor dimana 

secara normal reseptor menerima ligand fisiologis seperti neurotransmitter, hormon, ion 

dan elemen zat gizi. Permukaan protein sel reseptor dapat menembus bagian dalam sel 

dalam bentuk saluran ion (ion channel) dan exchanger.  Permukaan protein sel reseptor 

bisa pula berhubungan dengan protein lain di membran membentuk signal transduser. 

Neurotransmiter melewati kelompok reseptor yang berbagi sifat-sifat penghubung ke suatu 

protein yang memiliki tujuh pemutar membran ikatan peptida (G protein). G protein (G-

guanosin trifosfat/GTP) adalah tranduser dimana enzim-enzim seperti adenilsiklase atau 

fosfolipase C memulai messenger kedua intrasel. G protein bisa sebagai inhibitor (Gi), 

stimulator (Gs) atau beroperasi yang lain seperti mekanisme yang takteridentifikasi (Go). 

Noradrenalin neurotransmitter, aselkolin, dopamin, serotonin, histamin, asam gama 

aminobutirat (GABA), glisin dan asam glutamat telah dibuktikan beraksi menembus 

reseptor G-protein. Obat-obatan yang bereaksi di otak bekerjanya melalui reseptor-reseptor 

ini. 

       Steroid reseptor juga ada. Steroid reseptor adalah sitosol reseptor yang larut. Steroid 

reseptor berikatan dengan steroid setelah steroid berdifusi kedalam sel dan sampai  ke 

nukleus. Opioid reseptor di Sistem Saraf Pusat menerima peptida endorfin dan enkefalin. 

Reseptor ini adalah tempat bekerjanya zat-zat analgesik narkotik. 

    Tidak banyak reseptor yang merupakan target potensial interaksi suatu toksikan. 

Kejadian khusus adalah aril hidrokarbon atau Ah reseptor. Reseptor sitosilik ini mengikat 

hidrokarbon aromatik seperti dioksin. Ah reseptor dipercaya terlibat dalam toksisitas 

dioksin. Tidak ada ligan alami untuk reseptor ini yang berhasil diidentifikasi pada 

mamalia. Subyek ini akan didiskusikan lebih detil pada Bab 5 pada halogenasi 

hidrokarbon. 

       Ikatan kimia dengan target reseptor bisa berupa ikatan kovalen dan ikatan non kovalen 

(ikatan ion, ikatan hidrogen dan ikatan van der Waal). Jika suatu xenobiotik berinteraksi 



18 
 

dengan komponen sel secara ireversibel, efek xenobiotik dalam tubuh bisa berlangsung 

lama. Oleh karena itu, efek ireversibilitas adalah karakteristik penting dari banyak toksikan 

(contohnya insektisida organofosfor, insektisida ini menghambat enzim asetilkolinesterase 

secara ireversibel). Jika suatu bahan kimia bereaksi dengan DNA secara ireversibel, terjadi 

mutasi karsinogen atau teratogen. Efek ini sering digambarkan sebagai efek “hit-and-run” 

karena tidak berhubungan dengan konsentrasi tertentu suatu bahan di serum. 

       Ireversibilitas suatu ikatan tidak selalu berarti ireversibilitas efek. Obat asam 

asetilsalisilat (aspirin) adalah inhibitor ireversibel dari enzim siklooksigenase dimana dosis 

pemakaian aspirin efeknya seiring dengan aksi farmakologinya. Bila paparan aspiran 

dihentikan, terjadi efek penurunan enzim ini sama seperti enzim baru disintesis. 

 

Variasi biologis dan manipulasi data 

      Dalam suatu populasi organisme yang diberi paparan suatu obat atau toksik, sebagian 

populasi  memberi respon pada dosis terendah, sebagian lain memberi respon pada dosis 

tertinggi, namun sebagian besar populasi memberi respon pada dosis rata-rata. Fenomena 

ini sama untuk semua organisme termasuk manusia dan hewan bersel tunggal. Hal yang 

sama pula terjadi untuk populasi sel pada tubuh (sel-sel hepar, sel-sel ginjal dan sel-sel 

darah) dan bisa digunakan untuk menerangkan mengapa sebagian sel bisa menjadi 

malignan sedangkan sel-sel yang lain tidak. Hal ini terjadi karena adanya variasi biologis 

yang mengharuskan penggunaan populasi yang besar untuk menguji subyek yang diteliti 

serta pengembangan data perlakuan secara matematika untuk membandingkan hasil 

pengujian subyek yang berbeda. Jika respon dari spesies dikelompokkan secara simetris 

disekitar respon rata-rata akan diperoleh kurva “normal” atau kurva Gauss (lihat Gambar 

6). Pada kondisi ini, 68,3% populasi akan berkurang dalam plus minus satu standar deviasi 

(± 1SD) rata-rata aritmetik, 95,5% antara ± 2 SD, dan 99,7% antara ± 3 SD. Data-data 

yang terletak diluar batasan ini diasumsikan bukan menjadi bagian tes populasi. Kadang-

kadang data populasi menjulur (tidak simetris) dimana lebih banyak data mengumpul di 

salah satu sisi dibandingkan data di lain sisi. Faktor-faktor yang dilaporkan sebagai 

variabilitas termasuk perbedaan laju dan tingkat asupan, distribusi, biotransformasi, 

ekskresi dan bahkan tempat pengikatan alami dan jumlah ikatan serta tempat reseptor. 

Faktor-faktor tersebut bisa jadi dibawah kontrol genetik atau bisa pula dikarenakan 
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perbedaan lingkungan seperti suhu, nutrisi, penyakit adanya xenobiotik lain termasuk saat 

pengobatan dan sebagainya. Variasi biologis cenderung berbeda berdasar umur dan jenis 

kelamin. 

 

 

Gamba 6. Distribusi normal atau kurva Gauss 

 

 Dosis respon 

 

       Distribusi populasi sebagai suatu respon pemberian obat atau bahan kimia berlaku 

sama untuk sel-sel dalam organisme yang sama atau dalam suatu kultur sel dikarenakan 

beberapa sel akan lebih tua atau rusak dibanding sel-sel yang lain  Oleh karena itu, sangat 

tidak mungkin dalam dosis paparan tunggal suatu zat toksik atau obat bisa tergambarkan 

potensinya. Hal ini dikarenakan tidak diketahuinya sampel yang terambil, apakah berasal 

dari sel-sel yang sensitif atau sel-sel lain disekitar sel sensitif. Untuk alasan ini, perlu untuk 

digambar kurva dosis respon. Kurva dosis respon bisa untuk menguji dosis efektif suatu 

obat atau toksisitas suatu bahan kimia. Biasanya, respon akan meningkat secara cepat 
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sesaat setelah ambang batas terlampoi, kemudian statis karena masih ada sel-sel baru yang 

terbentuk (lihat Gambar 7).  Respon seperti itu disebut respon bergantung dosis. Ada 

bentuk respon lain, yakni respon ya-tidak atau respon seluruhnya-tak satupun yang disebut 

dengan respon kuantal. Salah satu contoh kuantal respon adalah letalitas (kematian). Untuk 

menilai suatu respon, sangatlah penting untuk menentukan standar titik pembeda karena 

tidaklah realistis membandingkan dosis suatu bahan kimia yang memberikan respon 

rendah dengan bahan kimia lain  yang memberikan respon tinggi.  Biasanya, titik pembeda 

ini adalah dosis dimana 50% memberikan efek maksimum yang disebut dengan Dosis 

efektif (ED50) atau EC 50. Istilah dosis digunakan bila suatu zat diberikan secara individu 

pada subyek yang diuji. Istilah konsentrasi digunakan bila zat diberikan disuatu medium 

seperti medium air di akuarium atau cairan perendam yang digunakan untuk jaringan yang 

diisolasi (ml) dalam cairan perendam organ (L) 

       Respon kuantal dapat diubah ke suatu nilai dengan menggunakan pengujian dalam 

suatu kelompok, dimana setiap kelompok menerima dosis yang berbeda dari suatu bahan 

yang diuji. Prosentase hewan uji yang menunjukkan respon yang diharapkan diplotkan 

terhadap dosis. Karenanya, seorang peneliti bisa menghitung dosis dimana 50% hewan uji 

mati (LD50 = Lethal dose 50). Bila respon yang ditunjukkan adalah toksik pada suatu 

jaringan (nekrosis hati, kegagalan ginjal) nilainya disebut dosis toksik 50% (TD50). 

Variasi dari penilaian ini adalah LD10, TD10 dan seterusnya. LD1 disebut pula dengan 

dosis letal minimum. Untuk mendapatkan nilai LD1 dan LD10 adalah dengan mengganti 

LD50 dengan LD1 atau LD10 secara matematika. 
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Gambar  7. Bentuk kurva dosis respon yang diplot secara aritmetika 

 

       Untuk membandingkan respon dari dua bahan kimia yang berbeda, sangatlah 

bermanfaat untuk memainkan manipulasi data secara matematika sehingga dapat secara 

nyata diperoleh perbedaan atau persamaan bentuk kurva dosis respon. Yang termasuk 

dalam manipulasi data secara matematika ini adalah ploting dosis logaritmik terhadap 

respon. Perubahan bentuk dari kurva aritmetika menjadi kurva logaritmik terlihat pada 

Gambar 8  

       Sekarang sangatlah mudah untuk menginterpolasi ke EC50 (karena dosis yang terpilih 

bisa jadi tidak termasuk didalam kurva LD50). Penggunaan logaritmik dari suatu dosis 

cenderung bisa mengatasi fakta bahwa peningkatan dosis yang tinggi menghasilkan 

peningkatan respon yang rendah di sisi kanan kurva dan sebaliknya, peningkatan dosis 

yang rendah menghasilkan peningkatan respon yang tinggi di sisi kiri kurva. Karenanya, 

titik tengahnya, EC50 atau TD50 memberikan reliabilitas statistik yang paling baik. Slope 

pararel dari kurva-kurva memberi kesan mekanisme kerja yang mirip dan perbandingan 

berdasarkan konsentrasi molar memberikan informasi potensi relatifnya. Menbandingkan 

toksisitas dari zat yang berbeda dapat dilakukan dengan menghitung indeks terapitik (TI) 

jika zat tersebut adalah zat terapi, yang dihitung berdasarkan nilai LD50 atau EC 50. 
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Semakin besar angka LD50 atau EC 50, semakin amanlah zat tersebut. Cara estimasi lain 

untuk pengujian keamanan zat yang lebih cocok untuk studi toksisitas bahan-bahan non 

terapitik adalah membandingkan nilai TD1 dan EC99. Uji ini lebih cocok untuk studi 

toksisitas bahan-bahan non terapitik.  

 

 

  

Gambar 8. Plot semi logaritmik (respon vs dosis-log) dari kurva dosis respon 

 

       Perlu diperhatikan bahwa semua tes toksisitas memiliki faktor temporal dimana 

penentuan efek toksik dilakukan pada waktu tertentu setelah paparan. Studi toksisitas akut 

umumnya ditentukan 72 jam setelah paparan suatu dosis tunggal, sedangkan toksisitas 

jangka panjang membutuhkan paparan multiple (lebih dari satu) yang diukur minimal 28 

hari setelah kena paparan. Studi ini ditetapkan dengan aturan hukum pemerintah yang 

digunakan untuk pengujian legalitas suatu bahan kimia. 

       Selain LD50,EC50,TD50,ED50, nilai lain yang sering digunakan adalah NOEL atau 

NOAEL yang artinya No Observable (Adverse) Effect Level atau dosis yang tak 
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memperlihatkan efek merugikan. Nilai NOEL atau NOAEL dapat diterapkan hanya pada 

spesies yang diuji. Ekstrapolasi dengan spesies lain membutuhkan penyesuaian dosis. 

 

Analisis Probit 

       Seringkali diperlukan metode untuk membandingkan toksisitas suatu xenobiotik 

terhadap zat lain. Nilai perbandingan itu dibutuhkan untuk menentukan apakah suatu zat 

yang digunakan secara komersial atau zat yang digunakan dalam suatu industri dapat 

diganti dengan bahan lain yang lebih aman atau apakah metabolit zat tersebut lebih kurang 

toksik dibanding zat awalnya. Untuk tujuan ini, sering digunakan analisis probit. Saat 

reaksi zat toksik dinyatakan sebagai sejumlah hewan uji  dalam suatu kelompok 

menunjukkan reaksi yang diharapkan (misalnya kegagalan ginjal), persentase respon 

kelompok hewan uji terhadap dosis yang diberikan  atau dosis paparan dapat dinyatakan 

sebagai unit deviasi dari rata-rata (mean) yang disebut dengan ekuivalen deviasi normal 

(NED). Nilai NED nol (0)  bila ada 50% responder, karena terletak disebelah kanan nilai 

rata-rata. NED +1 sama dengan 84,1% responder. Nilai NED bisa positif atau negatif 

relatif terhadap nilai rata-rata, sehingga masing-masing ditambah nilai 5 agar semuanya 

positif. Hasilnya disebut nilai probit (dari unit probability). Tabel 1 menunjukkan probit 

ekuivalen dan NEDs terhadap persentase respon yang diberikan.  

 

                  Tabel 1. Konversi Persen Responder terhadap Unit Probit 

% Responding NED Probit 

0,1 

2,3 

15,9 

50,0 

84,1 

97,7 

99,9 

-3 

-2 

-1 

0 

+1 

+2 

+3 

2 

3 

4 

5      

6 

7 

8 

 

       Bila data kuantal diplotkan sebagai unit probit terhadap logaritmik dosis akan 

dihasilkan garis lurus, tanpa memperhatikan apakah data awalnya menyebar normal atau 

menjulur (tidak normal). Metode ini secara faktual dianggap data terdistribusi secara 

normal. Sekarang lebih mudah untuk membandingkan data kuantal dua xenobiotik yang 

berbeda untuk memperlihatkan manifestasi toksik yang sama atau letalitasnya. Konsep ini 
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berlaku untuk studi toksisitas pada mamalia atau spesies non mamalia. Contoh berikut 

menggambarkan konsep ini menggunakan data toksisitas hipotesis (lihat Tabel 2) dari 

pengujian dua toksikan yang diuji dengan hewan uji ikan-ikan kecil berukuran 0,25-0.5 g. 

Tiap kelompok berisi 100 ikan. Konsentrasi toksikan di air dalam mg/L Data 

dikonversikan ke probit. 

       Saat menggunakan hewan akuatik atau hewan laut sebagai hewan uji, perlu diingat 

bahwa hewan-hewan ini secara kontinyu terpapar bahan uji dengan konsentrasi yang telah 

ditentukan, namun hewan-hewan ini tidak menerima bahan tersebut secara tiba-tiba atau 

secara cepat. Hewan uji ini terpapar secara tetap (konsisten) seiring waktu paparan. 

Karenanya, waktu paparan harus disertakan dalam disain eksperimennya. Gambar 9 

sampai Gambar 11 menggambarkan aritmetik, semi logaritmik dan plot probit dari data 

Tabel 2.  

 

     Tabel 2. Data Letalitas Ikan-ikan Kecil dari Dua Bahan Toksik 

Letalitas Florin (mg/L) Naftalen (mg/L) 

10% 

20% 

60% 

84,1% 

25,0 

50,0 

100,0 

200,0 

0,5 

1,0 

2,0 

4,0 

  

 

Gambar 9. Plot aritmetik dari data di Tabel 2 
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Gambar 10. Plot semi log dari data Tabel 2 

 

 

 

Gambar 11. Plot probit dari data Tabel 2 
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Efek kumulatif 

       Perwujudan toksisitas pada individu tidak akan terjadi sampai individu tersebut 

terpapar secara kontinyu atau terpapar secara terus menerus, seperti disuntik zat tertentu 

setiap hari selama jangka waktu tertentu (minggu, bulan). Bahan-bahan toksik yang lambat 

dimetabolisme ataupun yang mengalami eliminasi secara lambat di tubuh sehingga laju 

intake (masukya bahan toksik) sedikit melampoi laju detoksifikasi menyebabkan bahan 

toksik akan terakumulasi secara lambat sampai level toksik tercapai. Hal ini secara analog 

digambarkan dengan mengisi air di bak kamar mandi dengan saluran pembuangan air yang 

terbuka. Bak kamar mandi akan sedikit terisi air karena jumlah air yang mengalir  keluar 

hampir sama dengan jumlah air yang masuk.Konsep ini termasuk dalam waktu paruh (t1/2) 

biologis. T ½ plasma suatu obat atau suatu bahan kimia waktu yang dibutuhkan plasma 

sampai konsentrasi obat menjadi separuh (50%) konsentrasi awal. Perlu diingat bahwa 

pada banyak kasus, nilai t1/2 adalah konstan untuk xenobiotik yang diberikan. Hal ini 

berarti bahwa sisa bahan toksik di tubuh tetap sama tanpa memperhatikan level awal bahan 

kimia yang masuk tubuh. Hal ini dikarenakan laju biotransformasi dan ekskresi biasanya 

digerakkan oleh konsentrasi. Jumlahnya bisa bertambah atau berkurang tergantung pada 

level plasma. Biotransformasi adalah proses enzimatik yang secara umum proses ini 

mengikuti aturan kinetika enzim yang pertama, yakni laju konversi bergantung kepada 

konsentrasi awal substrat. Nilai t1/2 dapat pula diterapkan pada bagian-bagian tubuh. Bila 

interval paparan lebih besar daripada waktu paruh (t1/2) suatu bahan, bahan kimia tersebut 

hampir semuanya tereliminasi diantara waktu paparan. Untuk mencapai eliminasi 

seluruhnya dibutuhkan sekitar 5 kali t1/2 plasma. Jika waktu paparan sama dengan t1/2 atau 

kurang dari t1/2 dan dosis yang diberikan tetap, maka pada 5 x t1/2 plasma konsentrasi 

plasma berada pada kondisi stasioner. Xenobiotik merupakan bahan asing bagi jaringan 

dan organ. Jika tidak terjadi detoksifikasi ataupun eliminasi, secara siginifikan bahan-

bahan kimiawi akan terakumulasi disetiap paparan. Efek kumulatif bisa terjadi sebagai 

akibat dari paparan berulang walaupun kadar toksikan yang terakumulasi tidak terdeteksi, 

misalnya kerusakan genetik yang diinduksi oleh karsinogen. Gambar 12 menggambarkan 

hubungan antara frekuensi paparan dan t1/2  yang berkaitan dengan hilangnya bahan kimia 

dari jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi apakah reaksi bersifat toksik didefinisikan 
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sebagai paparan akut (dalam 48 jam), subakut (7-9 hari), sub kronis (sekitar 90 hari) dan 

kronis (lebih dari 90 hari). 

 

 

Gambar 12. Pengaruh frekuensi paparan atau dosis terhadap konsentrasi bahan kimia di 

jaringan 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi respon xenobiotik 

 

     Dalam toksikologi harus bisa dibuktikan bahwa sesuatu yang bisa mempengaruhi 

absorbsi, distribusi, metabolism atau ekskresi xenobiotik akan berpengaruh pada 

toksisitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorbsi, distribusi, metabolisme dan 

ekskresi xenobiotik adalah umur, komposisi lemak tubuh, jenis kelamin, faktor genetik, 

adanya penyakit,  dan interaksi xenobiotik seperti yang akan dijelaskan berikut ini.  
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Umur 

      Secara umum, proses biotransformasi dan ekskresi zat toksik kurang efisien pada 

kondisi yang ekstrem. Walaupun enzim-enzim yang memetabolisme obat dapat ditemukan 

saat pertengahan kehamilan, kemampuan enzim-enzim ini belum berkembang sepenuhnya 

sampai bayi berumur 6-12 bulan. Oleh karena itu, toksisitas bahan-bahan kimia lebih 

tinggi pada bayi yang baru lahir. Contohnya adalah antibiotik kloramfenikol yang dapat 

mengakumulasi sampai mencapai efek toksik karena kekurangan enzim glukororida-

konyugasi. Fungsi ginjal juga belum sempurna sehingga obat-obatan terekskresi secara 

lemah. T1/2 untuk pembersihan inulin membutuhkan waktu 100 menit pada bayi yang baru 

lahir sampai bayi berumur 6 bulan, untuk orang dewasa dibutuhkan waktu 67 menit. 

      Komposisi tubuh juga berbeda sesuai umur. Komposisi total air adalah 70-75% dari 

berat tubuh saat masih bayi dan berkurang menjadi 50-55% saat dewasa. Cairan ekstra 

selular sekitar 40% dari berat tubuh saat bayi yang baru dilahirkan dan berkurang menjadi 

20% saat dewasa.. Bayi memiliki cairan yang lebih banyak dibanding orang dewasa 

sehingga bayi memiliki lebih banyak cairan untuk melarutkan obat-obatan yang larut air, 

karenanya, laju metabolik basal bayi lebih tinggi dibanding orang dewasa. 

       Perbedaan lainnya adalah permeabilitas kulit. Bayi memiliki permeabilitas kulit yang 

lebih tinggi dibanding orang dewasa sehingga bayi lebih memiliki toksisitas yang 

disebabkan oleh absorbsi heksaklorofen, suatu germisida yang digunakan di rumah sakit. 

pH lambung pada bayi lebih tinggi dibanding pH lambung orang dewasa serta lambung 

kosong bayi lebih panjang dibanding orang dewasa sehingga penyerapan logam berat pada 

bayi lebih tinggi dibanding orang dewasa. Begitu pula flora usus dan biotransformasi yang 

dilakukan mikroba juga berbeda antara bayi dan orang dewasa. Pada anak remaja, 

keadaannya berbeda saat bayi dan dewasa, saat remaja merupakan saat puncak efesiensi 

metabolisme. 

       Setelah berumur 75 tahun, terjadi penurunan metabolisme secara signifikan dibanding 

orang berusis 30 tahun. Fungsi ginjal dan volume puncak pernafasan mulai menurun, 

enzim-enzim yang memetabolisme obat menurun aktivitasnya bahkan terkadang jumlah 

reseptor obat menjadi sedikit. Dengan bertambahnya umur, komposisi tubuh berubah. 

Rasio lemak dengan masa tubuh meningkat serta total air dalam tubuh menurun. Output 
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jantung menjadi berkurang serta perfusinya menurun. Kadar plasma albumin juga 

berkurang. Toksisitas toksikan yang larut air seperti alkohol akan meningkat karena 

alkohol lebih terkonsentrasi dengan menurunnya jumlah air dalam tubuh. Konsentrasi 

bahan-bahan pengikat albumin bebas menjadi meningkat dikarenakan berkurangnya 

tempat-tempat pengikatan albumin. Biotransformasi dan ekskresi zat xenobiotik menjadi 

lemah. Berikut ini contoh-contoh penurunan fungsi tubuh di usia 75 tahun yang dihitung 

berdasarkan persentasi fungsi tubuh usia 30 tahun. 

 

Tabel 3. Fungsi tubuh usia 75 tahun berdasar persen fungsi tubuh usia 30 tahun 

Kecepatan konduksi syaraf 

Laju metabolik basal 

Output jantung 

Filtrasi glomerulus 

Fungsi respirasi 

90% 

84% 

70% 

69% 

43% 

 

Komposisi tubuh 

       Komposisi tubuh diantara individu-individu normal bervariasi tergantung umur dan 

faktor-faktor lain telah didiskusikan diatas. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kadar 

lemak dan kadar air di dalam individu akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

Jenis Kelamin 

       Laki-laki dan wanita memiliki respon yang berbeda terhadap xenobiotik. Sebagian 

perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan ukuran tubuh, kadar lemak tubuh,serta laju 

metabolik basal. Di salah satu studi ditunjukkan t1/2 antipiren (analgesik yang toksik dan 

sudah ditemukan lama) lebih lama di pemuda dibandingkan pemudi. Respon yang berbeda 

terhadap steroid sex antara pemuda dan pemudi benar-benar terjadi. Kehamilan adalah 

kondisi khusus yang terjadi pada wanita yang menyebabkan perubahan metabolisme, 

komposisi tubuh dan kadar cairan tubuh. Tembuni akan memindahkan zat-zat kimia yang 

menyebabkan janin beresiko keracunan. Perbedaan efek toksisk berdasarkan jenis kelamin 

juga dibuktikan di hewan uji. Terhentinya proses respirasi ditunjukkan sering terjadi di 

hewan uji betina dibanding hewan uji jantan setelah pemberian anestesi barbiturat. 
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Faktor genetik 

        Proses biotransformasi pada mayoritas populasi dikontrol oleh faktor penentu 

multigen. Faktor penentu multigen ini merupakan dasar variasi yang berkelanjutan sebagai 

respon yang secara karakteristik ditunjukkan dengan kurva distribusi normal.  Namun di 

beberapa kejadian, suatu gen tunggal bisa bertanggungjawab atas perubahan metabolisme 

zat tertentu. Hal ini terjadi pada suatu kelompok populasi dan berpengaruh pada suatu 

enzim tertentu. Fenomena ini menggambarkan distribusi diskontinyu, distribusi bimodal 

yang menggambarkan dua overlapping kurva distribusi normal. Gambar 13 

memperlihatkan respon distribusi yang mewakili kontrol multigen dari zat asam 

asetilsalisilat (ASA, aspirin) dan respon jenis gen tunggal dari zat isoniazid untuk enzim 

asetilasi 
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Gambar 13. Gambaran hipotetikalpengaruh  multigen (A) dan sgen tunggal (B) pada 

metabolisme obat 
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       Farmakogenetik adalah sub disiplin ilmu farmakologi yang berhubungan dengan 

gambaran tersebut. Lebih dari 100 contoh-contoh perbedaan genetik yang telah 

teridentifikasi di dalam biotransformasi bahan kimia dan obat-obatan. Salah satu 

perhatian khusus dalam toksikologi adalah enzim N-asetiltransferase. N-

asetiltransferase akan mengasetilasi dan mendetoksikasi beberapa bahan obat dan 

bahan kimia termasuk aril amina. Aril amina dan bahan lain seperti obat ioniazid, obat 

antituberkulosis dan obat sulfa merupakan bahan yang berpotensi sebagai karsinogen. 

Proses asetilasi yang lambat banyak ditemukan terjadi pada etnis Skandinavia, Yahudi 

dan Kaukasia Afrika Utara. Proses asetilasi yang cepat banyak terjadi pada etnis Jepang 

dan Eskimo. Proses asetilasi yang cepat dan lambat ini juga ditemukan pada spesies 

lain termasuk kelinci. Metabolisme oksidatif cepat dan lambat juga telah banyak 

dilaporkan. Sekitar 9% orang Amerika Utara adalah kelompok orang yang memiliki 

metabolism oksidatif lambat. Di salah satu penelitian memperlihatkan survey dari 

sekelompok pekerja cat yang terpapar senyawa substitusi N-aril yang memperlihatkan 

seberapa banyak terjadinya insitu karsinoma kandung kemih. Pekerja yang terkena 

kanker kandung kemih didominasi oleh asetilasi lambat, yang menandakan bahwa 

asetilasi lambat mungkin mengakumulasi bahan karsinogen. Bahan karsinogen ini 

secara normal akan didetoksifikasi oleh N-asetilasi. 

      Thiopurin s-metiltransferase (TPMT) juga merupakan genetik polimorfisme. Enzim 

ini bertanggungjawab untuk proses S-metilasi obat anti neoplastik azatioprin dan 6-

markaptopurin. Sekitar 88,6%  manusia memiliki aktivitas enzim thiopurin s-

metiltransferase tinggi, 11,1% sedang dan 0,3% rendah bahkan tidak terdeteksi 

aktivitasnya. Individu-individu dengan aktivitas enzim TPMT yang tinggi memiliki 

respon yang rendah pada kemoterapi kanker kecuali bila dosis obatnya ditingkatkan. 

Sebaliknya, individu dengan aktivitas enzim TPMT rendah atau yang tidak memiliki 

enzim TPMT berada pada kondisi berbahaya karena perkembangan fungsi sumsum 

tulang belakangnya tertekan kecuali dosis pemberian kemoterapi diturunkan. Senyawa- 

senyawa sulhidril heterosiklik dan aromatik lainnya termetilasi oleh enzim dalam 

kelompok TPMT. Karenanya, tidak diragukan lagi bahwa toksisitas dapat dipengaruhi 

oleh perbedaan genetik pada aktivitas enzimnya. Genetik polimorfisme yang sama 

telah diperlihatkan untuk obat debrisoquin dan metoprolol. Obat-obatan ini akan 

didetoksifikasi dengan hidroksilasi. 
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       Saat ini telah memungkinkan penggunaan teknik modern dalam biologi molekuler, 

khususnya genotyping DNA dengan penggunaan primer yang tepat dalam metode 

polymerase chain reaction (PCR)  untuk mengidentifikasi individu-individu dimasa 

mendatang yang memiliki masalah terapitik karena kekurangan atau kelebihan aktivitas 

enzim detoksifikasi. Teknologi ini juga bisa diterapkan pada tempat kerja untuk 

mengidentifikasi orang-orang yang yang memiliki resiko tinggi terhadap reaksi bahan 

toksik yang berasal dari tempat kerja, dapat pula diterapkan pada individu-individu 

yang telah memiliki kerusakan DNA akibat paparan yang telah dialami yang 

menyebabkan terjadi mutagen. Orang-orang yang mengalami mutagen bisa jadi telah 

keluar dari area yang beresiko tinggi (untuk mereka) atau telah keluar dari lingkungan 

kerja. Secara paradok, kemungkinan para pekerja keluar dari lingkungan kerja yang 

beresiko telah meningkat di beberapa serikat pekerja yang memperlihatkan bahwa para 

pekerja bisa menolak untuk bekerja di lingkungan biokimia yang bisa menyebabkan 

mutasi gen. Dimasa mendatang, para pemilik perusahaan harus bisa menyeimbangkan 

perhatian terkait kemungkinan tuntutan secara hukum oleh pekerja yang sakit 

dikarenakan pekerjaan mereka. Tidak diragukan lagi bahwa  akan muncul dilema etika 

baru akibat teknologi genotyping DNA. 

       Faktor geneitk juga menentukan munculnya strain-strain organisme yang tahan 

terhadap bahan-bahan toksik. Banyak contoh-contoh organisme yang tahan terhadap 

bahan toksik, misalnya nyamuk tahan terhadap DDT, tikus tahan terhadap warfarin, 

parasit malaria tahan terhadap beberapa bahan obat, sel kanker tahan terhadap obat-

obatan anti kanker dan bakteri tahan terhadap antibiotik. Disemua kejadian tersebut, sel 

yang rentan akan mati, sel yang tahan akan mengalami mutasi dan berkembang biak. 

Mutasi terjadi disetiap waktu. Pada populasi bakteri, diperkirakan suatu mutasi 

memberikan suatu derajat ketahanan terhadap suatu obat terjadi satu mutasi setiap 10
9 

pembelahan sel. Saat di lingkungan tumbuhnya bakteri ada obat khusus, strain mutan 

tidak memiliki keuntungan, sel mutan ini akan dikelilingi oleh banyak sel-sel non 

mutan. Jika dilingkungan tumbuhnya tadi ada obat, secara kebalikan sel mutan akan 

memiliki keuntungan untuk tumbuh dominan. 

       Faktor genetik juga mempengaruhi respon terhadap suatu toksikan pada tempat 

target dan tempat biotransformasi. Penyakit turunan menyumbang individu lebih rentan 

terhadap obat induksi anemia hemolitik termasuk defisiensi glukosa-6-fosfat 

dehidrogenase (G-6-PD) dan sel anemia bentuk sabit. Sekelompok besar obat-obatan 
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termasuk antimalaria dan sulfoamida akan menginduksi terjadinya hemolitik pada 

orang-orang yang memiliki penyakit turunan tersebut. Orang-orang yang memiliki 

penyakit turunan dari sintesis hemoglobin juga akan memiliki efek sama. Obat-obatan 

yang termasuk didalamnya adalah obat-obatan yang bersifat mengoksidasi, serta 

komponen aromatik nitro dan nitrat. Sebagai catatan, perubahan kode gen akan 

memainkan peran utama pada karsinogenesis. 

 

Adanya penyakit 

 

       Hati dan ginjal adalah organ utama pada proses detoksifikasi. Kerusakan serius 

dari fungsi kedua organ ini akan berdampak signifikan pada toksisitas xenobiotik. Hal 

ini telah diteliti pada nekrosis perlemakan pada hati, hepatitis dan sirosis hati, Adanya 

penyakit tersebut berdampak pada bahan-bahan yang sangat larut pada lemak, 

membutuhkan lebih banyak biotransformasi agar bahan larut lemak menjadi bahan 

yang lebih larut air. Secara farmakologi, gambaran ini terlihat dengan pemberian obat 

anti depresi CNS termasuk obat penenang Librium dan Valium. Disfungsi ginjal 

direfleksikan terutama pada bahan-bahan yang larut air dan eliminasi bahan-bahan ini 

dilakukan dengan lemah dikarenakan adanya penyakit ginjal. Antibiotik yang larut air 

seperti gentamicin waktu paruhnya (t1/2) lebih panjang dikarenakan adanya penyakit 

ginjal. Penyakit jantung dapat pula mempengaruhi perfusi jaringan dan penghantaran 

bahan-bahan xenobiotik kedalam jaringan dan sebaliknya dikeluar dari jaringan tempat 

targetnya. Penyakit paru-paru juga akan mempengaruhi transfer bahan-bahan volatil 

menembus membran alveolus. Pada penyakit meningitis, adanya peradangan bisa 

menyebabkan lemahnya integritas sawar darah-otak, dan bahan-bahan yang secara 

normal dikeluarkan menjadi meningkat konsentrasinya secara signifikan di cairan 

tulang belakang. Fakta-fakta ini menyebabkan beberapa antibiotik (misalnya penisilin) 

berguna untuk mengobati penyakit meningokokus meningitis walaupun secara 

normalnya obat-obatan tersebut tidak bisa menembus sawar darah otak 

       Konsekuensi utama dari penyakit yang telah ada sebelumnya bisa disederhanakan 

bahwa bila suatu organ telah banyak kehilangan fungsinya, kerusakan lebih lanjut oleh 

suatu toksikan bisa lebih merusakkan sehingga bisa mengancam hidup individu. Hal ini 

merupakan salah satu alasan utama mengapa para orang tua lebih mudah terkena efek 

toksik bahan obat dan bahan kimia. 
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Interaksi bahan xenobiotik 

 

       Akibat pemberian suatu obat bisa jadi memberikan efek pada obat lain yang 

diberikan bersamaan yang dikenal sebagai interaksi obat (atau interaksi obat-obat). 

Interaksi antar obat merupakan hal penting didalam farmakologi klinik. Pengaruh 

pemberian dua obat atau lebih secara bersama-sama bisa berakibat sebagai: 

1) aditif, jika kedua obat tersebut menginduksi respon yang sama (walaupun efek 

tersebut melalui mekanisme yang berbeda). 

2) sinergistik, jika respon total dari kombinasi kedua obat tersebut lebih besar 

dibanding jumlah efek dari masing-masing obat 

3) antagonistik, jika efek salah satu obat mengurangi atau menghalangi efek obat 

yang lain 

       Mekanisme yang terlibat didalam interaksi obat meliputi perubahan absorbsi dari 

saluran cerna, perubahan ekskresi (ginjal, empedu, pernafasan), kompetisi reseptor 

(antagonistik) penjumlahan efek farmakologi dan perubahan biotransformasi. Interaksi 

obat selalu berhubungan dengan reaksi kebalikan dari obat namun reaksi antar obat ini 

juga bisa dimanfaatkan. Seluruh antidot untuk pengobatan didasarkan pada interaksi 

obat atau bahan kimia. Contoh obat sebagai antidot adalah: 

1) penggunaan atropin untuk mengobati keracunan organofosfat 

2) chelator logam untuk pengobatan keracunan timbal atau logam berat lain 

3) penggunaan arang aktif untuk mengikat toksikan di saluran cerna dan mencegah 

absorbsinya, mual untuk menginduksi muntah dan mengeluarkan toksikan, obat 

naloxone untuk melawan depresi pernafasan karena opium dan N-asetilsistein 

untuk mengobati keracunan asetaminofen. 

       Saat dua atau lebih bahan kimia ada secara bersamaan, kemungkinan besar terjadi 

interaksi bahan kimia. Interaksi bahan kimia adalah hal penting di lingkup toksikologi 

lingkungan karena keserbaragaman zat xenobiotik yang bisa ditemukan di air, bahan 

pangan dan udara. Perhatian utama dalam interaksi bahan kimia adalah kemungkinan 

adanya suatu bahan bisa meningkatkan kadar karsinogen dari bahan lain dengan cara 

mempengaruhi metabolismenya melalui induksi enzim. Efek asap rokok pada aktivitas 

enzim hati telah dibahas. Banyak bahan pelarut yang volatil adalah induser enzim. 

Paparan kronis dari bahan ini pada dosis rendah seperti dilingkungan industri bisa 

meningkatkan aktivitas enzim. Hal ini telah ditunjukkan melalui penelitian penempatan 
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tikus pada gergajian kayu meningkatkan aktivitas enzim mikrosom hati yang 

disebabkan emisi volatil terpen. Pekerja gergajian kayu bisa mengalami efek yang 

sama. Secara harfiah telah diketahui ratusan bahan volatil bahan kimia di industri-

industri yang telah memperlihatkan sebagai induser enzim, termasuk didalamnya 

adalah benzo[a]piren, metilkolantren. Bahan kimia lainnya adalah pestisida (DDT, 

aldrin, dieldrin, linden, klordan), poliklorinbifenil (OCBs), polibromina bifenil (PBBs), 

dioksin dan obat-obatan seperti fenobarbital dan barbiturat lain, steroid dan sebagainya. 

Karenanya, walaupun suatu bahan kimia sebenarnya bukan merupakan bahan toksik 

pada paparan tertentu, bahan tersebut bisa mempengaruhi toksisitas bahan lain. Enzim 

yang selalu terlibat adalah CYP-450 monooksigenase. Namun harus diperhatikan, 

enzim konyugasi bisa pula sebagai induksi enzim. Bahan pangan memiliki enzim 

induser alami. Kentang mengandung a-solanin, tomat mengandung tomatin. Asolanin 

dan tomatin merupakan steroid alkaloid. Kelompok bioflavonoid secara alami 

merupakan induser potensial. Bioflavonoid banyak ditemukan pada Brasicca  termasuk 

toge Brussel yang telah diketahui bisa mempengaruhi metabolisme beberapa obat. 

Rutin adalah suatu bioflavonoid yang  ditemukan pada gandum dalam jumlah besar. 

Bila sulit untuk mengidentifikasi kondisi dimana induser-induser tersebut 

mempengaruhi toksisitas (terkecuali asap rokok)., keberadaan induser-induser itu 

menggambarkan bagaimana individu atau kelompok orang menunjukkan sensitifitas 

yang berbeda terhadap paparan toksik yang sama pada saat yang berbeda  

       Pelarut organik telah diketahui bisa mempengaruhi toksisitas etanol. Toluen 

menurunkan alkoholdehidrogenase dan memperpanjang waktu paruh (t1/2) etanol. 

Etanol sendiri bisa meningkatkan toksisitas CNS hati dari CCL4, trikloretilen dan 

lainnya. 

     Asupan bahan pangan  bisa pula mempengaruhi toksisitas suatu zat dengan cara 

lain. Suatu toksikan bisa diserap dalam komponen diet yang bisa mengurangi 

absorbsinya. Kemampuan kalsium dalam asupan pangan telah diketahui bisa 

mengurangi toksisitas tembaga. Tembaga dan kalsium bersaing di tempat absorbsi yang 

sama pada mukosa usus sehingga diet tinggi kalsium akan mengurangi absorbsi 

tembaga. Diet tinggi serat akan menurunkan waktu transit di saluran cerna sehingga 

waktu cerna di saluran cerna berkurang dan logam tersebut tidak terabsorbsi. Hal ini 

menjadi alasan mengapa diet tinggi serat dihubungkan dengan rendahnya terkena 

kanker kolon. 
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Beberapa Pertimbangan Toksikologik 

 

Toksisitas Akut vs Kronis 

       Toksisitas akut dan kronis dari paparan zat tunggal agak berbeda. Paparan akut 

bukan merupakan prediktor untuk paparan kronis dan sebaliknya. Sebagai contoh, 

intoksikasi bensen akut termasuk gangguan CNS seperti bergairah, bingung, pingsan, 

dan kejang. Toksisitas kronis termasuk depresi tulang belakang dan berkurangnya sel-

sel darah yang bersirkulasi (pancytopenia) serta benzen merupakan zat karsinogen pada 

hewan uji. Keracunan kronis karbon monooksida (CO) yang terjadi pada perokok berat 

bisa mengalami sakit kepala, ngantuk, dan nafas pendek. Keracunan akut CO bisa 

terjadi pada petugas pemadam kebakaran atau orang korban kebakaran yang bisa 

mengakibatkan pingsan. Contoh contoh lainnya banyak. Gambaran utama dari hal ini 

adalah terbentuknya tumor. Paparan jangka pendek dari suatu bahan kimia 

menimbulkan toksisitas akut tanpa resiko karsinogenesis, sebaliknya paparan jangka 

panjang walaupun pada dosis rendah tidak secara nyata menimbulkan toksisitas namun 

bisa menginduksi terbentuknya tumor. Paparan dioksin (TCDD) adalah contoh utama 

dari hal ini. Paparan akut TCDD bisa menyebabkan ruam kulit yang dikenal sebagai 

chloracne, sedangkan paparan jangka panjang TCDD bisa menimbulkan karsinogen. 

       Bahasan detil dari mekanisme toksik diluar topik bahasan bab ini. Gambaran lebih 

detil akan diberikan dengan bahasan pada bahan kimia tertentu atau kelompok bahan 

kimia yang diikuti gambaran ringkas untuk menggambarkan organ target dan sistem-

sistem dalam reaksi toksik. 

 

Toksisitas akut 

   Toksisitas akut secara umum berkenaan dengan efek paparan yang terjadi dalam 24 

sampai 72 jam paparan baik berkenaan dengan paparan dosis tunggal atau dosis 

multipel dari suatu toksikan. Efek bisa teramati dalam beberapa hari. Bila bahan kimia 

tersebut diabsorbsi secara cepat, efeknya akan segera. CNS sangat rentan terhadap 

toksisitas akut dari bahan yang sangat larut lemak. 

 

       Neurotoksin syaraf tepi 

       Pestisida organofosfat dan karbamat menghambat asetilkolinesterase (AChE) 

sehingga asetilkolin (Ach) terakumulasi dan terjadi perangsangan pada reseptor. Ach 
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adalah neurotransmitter pada sistem syaraf pusat dan syaraf tepi. Banyak bahan alami 

yang bisa menyebabkan neurotoksin, termasuk didalamnya adalah tubokurarin, yang 

mengeblok transmisi syaraf otot polos; toksin botulinum (dari Clostridium botulinum) 

mencegah pelepasan Ach dari syaraf terakhir; tetrodotoksin (dari ikan buntal) penyebab 

kelumpuhan syaraf dengan cara menghalangi saluran sodium. Alkaloid belladonna 

(atropin dan scopolamin) adalah bloker muskarinik dengan efek pada saraf pusat dan 

saraf tepi, muscarin dari jamur adalah stimulan muscarin. Gas saraf juga inhibitor Ach 

yang ireversibel. Contoh lain lihat pada Bab 11. 

 

       Neurotoksin saraf pusat 

       Inhalasi beberapa pelarut organik yang volatil dan destilat petroleum dapat 

berperan seperti anestesi dan bisa menyebabkan ketidaksadaran. Kejadian 

ketidaksadaran ini terjadi di lingkungan industri dan merupakan penyalahgunaan zat 

(misalnya menghirup gasolin). Etil, metal dan isopropyl alkohol adalah zat depresan 

CNS 

 

     Inhibitor fosforilasioksidatif 

     Sianida (CN) dalam bentuk glikosida sianogenik (misalnya amygladin) ada didalam 

komponen tanaman, termasuk almond, biji pada buah ceri, apel, pir, plum, apricot dan 

chokecherry liar. Keracunan CN pada manusia disebabkan karena mengkonsumsi biji-

bijian tersebut dalam jumlah yang banyak. Hewan ternak juga bisa keracunan karena 

makan buah semak chokecherry. CN mengikat heme untuk menghalangi transfer 

electron. CN juga ada di bijih logam, beberapa pestisida dan obat pelitur logam. 

Kejadian tragis di Bhoppal, India yang menewaskan lebih dari 2000 orang dikarenakan 

pelepasan lebih dari 40 ton metilisosianat dari pabrik Cyanamid Amerika.Azida dan 

hydrogen sulfida beraksi seperti CN. Karbonmonooksida (CO) bergabung dengan 

hemoglobin dan sitokrom sel akan menghalangi ikatan dengan oksigen. Hal ini 

menyebabkan hipoksia sel dan gangguan transport oksigen  sel darah merah. 

 

       Bahan-bahan pemecah ikatan (Uncouple agents) 

       Beberapa bahan beraksi sebagai pemecah ikatan kimia, menghalangi fosforilasi 

ADP ke ATP,  fosfat berenergi tinggi. Yang termasuk dalam bahan-bahan pemecah 

ikatan adalah herbisida 2,4-D fenolterhalogen, nitrofenol dan arsenat. Zat tersebut 
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umumnya memiliki struktur cincin aromatik. Komsumsi oksigen dan pembentukan 

panas meningkat tanpa peningkatan energi yang ada. 

 

       Inhibitor-inhibitor metabolism intermediet 

       Bahan-bahan fluoroasetat tertentu  dari bahan alami digunakan secara profesional 

sebagai racun tikus. Bahan ini menghambat siklus asam sitrat untuk mengosongkan 

simpanan energi yang ada. Jantung dan CNS adalah organ-organ toksisitas. 

 

Toksisitas kronis        

       Paparan beberapa toksikan harus terjadi selama beberapa hari, minggu atau bulan 

sebelum munculnya tanda-tanda toksisitas.  Paparan logam berat merupakan paparan 

kronis. Terjadinya wabah keracunan metilmerkuri mengikuti pola paparan kronis. 

Merkuri (Hg) dari limbah industri dirubah menjadi metilmerkuri oleh mikroorganisme 

yang ada dalam air. Monometilmerkuri (CH3Hg dan dimetilmerkuri (CH3)2Hg 

terhimpun dalam rantai makanan terkonsentrasi pada ikan dan kerang-kerangan yang 

dikonsumsi sebagai pangan. Saat toksikan terhimpun di jaringan, terjadi kekacauan 

neurologis yang fatal. Hal ini terjadi pada teluk Minamata di Jepang dan di Grassy 

Narrow di Utara Ontario. Bayi-bayi yang lahir dari ibu yang terpapar metil merkuri 

menderita sindrom cerebral palsy. 

       Kadmium (Cd) digunakan pada baterai nikel-kadmium, electroplating dan pigmen, 

bisa terakumulasi pada pekerja dan menyebabkan kerusakan ginjal. Kasus yang sama 

pada populasi umum telah dilaporkan di Jepang, terjadi karena makan beras dan biji-

bijian lain yang tumbuh di tanah yang terkontaminasi limbah industri. 

Karbontetraklorida (CCl4) digunakan secara ekstensif pada industryi dry-cleaning 

sebelum CCl4 ditemukan sebagai penyebab nekrosis hati karena CCl4 diaktivasi 

menjadi radikal bebas oleh monooksigenase bebas CYP-450. 

 

. Mutagenesis dan karsinogenesis 

 

Tempat kerusakan intraseluler 

       Beberapa efek toksik tidak bisa dihubungkan dengan level atau frekuensi paparan 

karena xenobiotik atau metabolitnya melekat secara ireversibel dengan cara mengikat 

pada komponen esensial dari sel hidup untuk mengganggu fungsi normal fisiologis. 

Tempat pengikatan biasanya pada makromolekul seperti nukleotidida, nukleosida, 
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protein regulator, RNA dan DNA. Efeknya bisa kumulatif dan efek ini tidak bisa 

dihubungkan dengan darah atau jaringan pada saat efek ini muncul. Dalam hal ini ada 

penundaan munculnya efek toksik dari paparan awal sampai ke munculnya toksisitas. 

Reaksi ini telibat dalam efek mutagenik dan karsinogenik, juga penyebab aplastik 

anemia, suatu bentuk anemia dimana kapasitas tulang belakang untuk membentuk sel 

darah rusak secara permanen. Beberapa obat kuno seperti kloramfenikol dan 

fenilbutazon telah menyebabkan terjadinya aplastik anemia pada sejumlah kecil pasien, 

mungkin terjadi setiap 1 dari 40000 pasien. Pelarut benzene juga dihubungkan dengan 

aplastik anemia. Toksisitas dari obat yang jarang digunakan ini sulit untuk 

diidentifikasi dan diharuskan ada analisis resiko/keuntungan secara teliti saat terapi 

cara ini dilakukan. 

   Efek toksik merupakan perhatian utama masyarakat saat ini dikarenakan 

kecenderungan beberapa bahan xenobiotik menginduksi terjadinya kanker. Sejumlah 

besar bahan alami dan bahan kimia sintetik menginduksi perubahan DNA. Perubahan 

DNA ini, tergantung pada kerusakan alami dan waktu terjadinya, bisa menyebabkan 

neoplasma, perubahan yang diturunkan (mutasi) atau terjadinya bayi cacat lahir. Yang 

harus diperhatikan disini, bayi lahir cacat (teratogenesis) bisa ditimbulkan dari 

interferensi bahan kimia dengan proses sel lain yang tidak terlibat dalam perubahan 

DNA, seperti interferensi dengan substrat esensial dan prekusor, mitosis, mitosis 

lemah, inhibisi enzim dan karakteristik perubahan membran. Hampir semua obat 

antikanker adalah teratogen dengan alasan yang sama bahwa obat-obatan tersebut anti-

neoplastik. Mutasi tidak selalu merugikan. Mutasi bisa memberikan hal penting dalam 

diversitas genetik untuk seleksi alam. Mutasi juga bertanggungjawab pada kerusakan 

fertilitas, penyakit turunan, kanker dan kecacadan. Ada 3 bentuk abnormalitas genetik 

1) Mutasi titik, juga disebut mutasi gen-lokus, terlibat dalam perubahan sejumlah 

pasangan basa dari asam nukleat. Yang termasuk mutasi titik adalah 

penghilangan, penambahan atau penggantian suatu pasangan basa yang salah. 

Secara jelas, istilah mutagenesis berkenaan dengan perubahan DNA jenis ini. 

2) Aneuploidisasi, bila jumlah total kromosom berubah 

3) Clastogenesis, suatu bentuk penyimpangan kromosom termasuk celah, 

pemutusan dan translokasi 

       Penyakit genetik dari kelompok eukariot bisa timbul dari 3 bentuk abnormalitas 

kromosom tersebut. Suatu karakteristik bahan kimia yang menginduksi terjadinya 
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karsinogenesis biasanya paparan bahan kimia dalam waktu panjang, tahunan, dengan 

jumlah paparan bahan karsinogen dalam dosis rendah. Karenanya, sulit memprediksi 

terjadinya karsinogenesis dengan menggunakan hewan uji. Induksi terjadinya suatu 

kanker adalah hal yang kompleks, multi tahapan proses, menyertakan interaksi antara 

karsinogen, lingkungan dan faktor endogen. Tiga tahapan terbentuknya karsinogen 

yang umum adalah 1) inisiasi, 2) lanjutan (promosi) 3) perkembangan (progresi). 

1) Inisiasi: Induksi suatu mutasi melalui elektrofilik kimiawi atau metabolit (suatu 

karsinogen genotoksik) yang mengikat DNA dipercaya sebagai tahapan awal 

inisiasi. DNA yang berubah tersebut dikenal sebagai suatu adduct. Sifat-sifat 

hereditas tidak terekspresi. Bahan-bahan kimia yang mampu menginduksi 

terbentuknya tumor setelah terpapar zat tunggal umumnya disebut karsinogen 

sempurna, yang bisa dibuktikan melalui percobaan dengan hewan uji. 

Poliaromatik hidrokarbon (PAHs) seperti dimetilbenz[a]antrasena dan 3-

metilkolantrena adalah zat-zat kimia inisiator. 

2) Promosi: Promoter adalah agen yang dapat meningkatkan jumlah tumor, 

meningkatkan laju terbentuknya tumor atau menurunkan periode laten (belum 

nampak terbentuknya tumor). Aksi zat promosi ini tidak mengikat DNA, 

karenanya disebut karsinogen epigenetik. Pertama-tama, harus terjadi paparan 

inisiator. Promoter ini umumnya tidak menyebabkan terbentuknya tumor, 

walaupun terbukti bahwa promoter merupakan karsinogen lemah yang berperan 

secara sinergi dengan bahan karsinogen lain menghasilkan tumor yang lebih 

besar dan terbukti secara signifikan dengan menggunakan hewan uji. Ko-

karsinogen adalah agen yang telah ada sebelumnya atau bersama-sama dengan 

suatu bahan karsinogen membentuk tumor yang secara signifikan terbukti 

dengan hewan uji. Beberapa bahan bisa bersama-sama sebagai promoter dan 

ko-karsinogen (misalnya phorbol ester). Faktor nutrisi (misalnya asupan lemak 

jenuh), hormon, trauma dan virus bisa berperan sebagai ko-karsinogen 

3) Lanjutan (progresi): Ini berkenaan dengan sejarah suatu penyakit. Gambar 14 

merangkum tahapan-tahapan yang terlibat dalam karsinogenesis. 

       Suatu kemajuan penting dalam pemahaman karsinogenesis adalah ditemukannya 

keberadaan onkogen. Proto-onkogen adalah unsur normal sel yang ada disetiap sel 

(membrane sel, sitoplasma, nucleus, dsb) yang terlibat dalam setiap signal transduksi 

cascade. Proto-onkogen mengatur fungsi sel, pertumbuhan, pembelahan. Bila tindakan 
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proto-onkogen ini dipengaruhi eksternal, proto-onkogen berubah menjadi onkogen 

yang menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Tahapan pada perkembangan karsinogenesis 
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        Seorang ahli bernama Peyton Rous pertama kali mempostulasi sarcoma ayam 

diinduksi oleh virus di tahun 1920 namun sampai di tahun 1970an terbukti sel T 

leukimia disebabkan retrovirus sehingga teori diterima seperti faktanya. Sarkoma virus 

Rous juga retrovirus. Retrovirus adalah faktor utama dalam perubahan proto-onkogen 

ke onkogen. Virus memiliki RNA, tidak memiliki DNA, induksi virus menyebabkan 

DNA inang membentuk DNA virus melalui r-transkripsi. Proses ini melibatkan  suatu 

enzim reverse transcriptase. Proto-onkogen dimutasi menjadi inkogen selama proses 

ini. Lebih dari 30 onkogen manusia telah teridentifikasi sampai saat ini. Onkogen 

masih tertinggal didalam sel inang, namun bisa pula bergabung kedalam DNA virus 

(prosesnya disebut transduksi)  dan menginduksi sel lain. Onkogen dalam suatu sel 

dilabeli dengan awalan c. Retrovirus dilabeli dengan awalan v. Dibutuhkan keterlibatan 

lebih dari satu onkogen untuk menginduksi terbentuknya tumor. Gen sarkoma yang 

ditemukan Rous, src, bukan gen virus normal, namun asli gen selular onkogen. 

Retrovirus menyebabkan produksi berlebih suatu onkogen, menginduksi ekspresinya 

pada sel yang cocok atau memutasi kode suatu gen selama transduksi. Gen mutan dari 

proto-onkogen biasanya memicu pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Onkogen bisa 

pula terbentuk intraseluler oleh karsinogen bahan kimia atau dengan kromosom 

abnormal. Lebih dari 100 onkogen telah teridentifikasi. Onkogen tumor manusia 

teridentifikasi sebagai allele ras famili proto-onkogen.Onkogen yang lainnya adalah 

fos, jun  dan myc. Myc onkogen teridentifikasi sebagai gen virus. Myc onkogen penting 

didalam tumorigenesis manusia sebagai faktor pemicu pertumbuhan tumor. 

     Bidang penelitian yang menarik saat ini yang membutuhkan banyak perhatian 

berhubungan dengan keberadaan gen supresor tumor. Gen supresor tumor ini disebut 

bagian belakang (flip side) dari onkogen dan disebut dengan anti-onkogen. Seperti 

proto onkogen, anti-onkogen ini keberadaannya untuk mengatur pertumbuhan sel 

normal untuk menghalangi munculnya sel-sel neoplastik. Bila onkogen bersifat 

dominan, gen supresor tumor adalah resesif. Gen supresor tumor ini ditemukan sebagai 

hasil pengamatan saat sel-sel normal bergabung dengan sel-sel tumor dalam kultur sel, 

akan dihasilkan sel-sel tumor tersupresi. Inaktivasi gen supresor tumor merupakan 

tahapan esensial dalam tumorigenesis. Setidaknya dalam beberapa kasus, pencegahan 

inaktivasi gen supresor tumor dengan menginsersi turunan gen supresor tumor normal 

atau dengan meniru fungsi farmakologinya merupakan suatu terapi baru. Gen supresor 

tumor bertanggungjawab pada “family kanker”. Bila turunan suatu copy gen rusak 
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bertemu dengan copy gen lain yang juga rusak yang disebabkan retrovirus atau bahan 

kimia atau diturunkan dari orang tua, akan terbentuk kanker. Retinoblastoma, suatu 

bentuk tumor yang umum ditemukan pada mata anak-anak, keberadaannya bisa 

diturunkan dengan cara tersebut. Gen supresor tumor yang penting adalah 1 )p-53 yang 

terlibat dalam sarcoma, kanker payudara, kanker otak, 2)Rb, yang terlibat dalam 

retinoblastoma dan osteosarkoma, 3)APC, terlibat dalam kanker kolon, 4)E-cadherin, 

suatu Ca
+2

-tergantung protein trans membran yang terlibat dalam interaksi sel-sel 

epitel, diperkirakan sebagai kandidat gen supresor gen.  

       Gen juga terlibat dalam pengobatan kanker. Suatu gen resisten multi obat, MDR-1, 

mengkode P-glikoprotein. P-glikopretein memompa sitotoksik, obat anti neoplastik 

yang meneliminasi sel-sel tumor. 

       Perkembangan terbaru dalam manipulasi gen sel tumor adalah sintesis sekuens 

“anti-sense”. Sekuen oligonukleotida ini pendek (15-25 basa), sekuen DNA ulir 

tunggal yang telah berubah dengan target sekuen mRNA tertentu, bereaksi pada 

segmen DNA rusak dengan cara yang sangat spesifik. Karenanya, suatu segmen 

spesifik (sense) yang memainkan peran kunci dalam tumorigenesis dapat 

teridentifikasi, sekuen antisense yang tepat dapat terformulasi dan diinsersi untuk 

terlibat dalam proses. Perkembangan ini merupakan harapan besar untuk pengobatan 

kanker dimasa mendatang. 

     Lembaga riset kanker internasional WHO yang mengurusi web site evaluasi urutan 

karsinogenitas ratusan bahan kimia karsinogen adalah http://www.iarc.fr/ 

 

Reparasi DNA 

       DNA bisa rusak sebagai akibat dari paparan suatu bahan toksik setiap hari, 

umumnya adalah radikal bebas, paparan dari sumber radiasi alami dsb. Karenanya, 

tidaklah mengherankan bila ada mekanisme reparasi DNA. Sifat yang khas dari 

reparasi diri oleh DNA merupakan sifat unik molekul DNA, yang dilakukan dengan 

cara konstitutif (terus menerus) dan indusibel (teraktivasi sebagai suatu respon). Secara 

alami, sistem reparasi endogen dapat berlimpah dengan adanya banyak paparan bahan 

genotoksik atau paparan berulang bahan genotoksik. Pada saat terjadinya paparan 

tersebut, kerusakan DNA primer terjadi (untaian terbelah, kehilangan basa atau 

terbentuknya adduct). Kemampuan untuk mengganti dan melepaskan bagian DNA 

yang rusak adalah kegiatan utama dari proses reparasi DNA. Bila reparasi diakibatkan 

http://www.iarc.fr/
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sebelum fiksasi suatu mutasi, maka tidak ada pengaruh yang merugikan dari DNA 

rusak.  Kerusakan DNA bisa menonaktifkan proses kesalahan yang selalu terjadi 

(error-prone) dan kesalahan bebas (error free). Proses kesalahan yang selalu terjadi 

sesungguhnya menyebabkan terjadinya mutasi baru melalui ketidaksesuaian 

nukleotida. Proses kesalahan bebas akan memperbaiki tempat DNA rusak dengan cara 

memperbaiki sekuen nukleotida. Proses mana yang dominan antara error-prone atau 

error free tergantung pada beberapa faktor, yakni spesies (proses cenderung ke spesifik 

spesies), tipe sel, mutagen kimia alami, dan lesi alami. DNA ulir 3’- dan 5’-

endonuklease pada kedua sisi (adduct dan eksonuklease) memotong tempat DNA yang 

rusak termasuk nukleotida pada kedua sisinya. DNA polymerase menginsersi basa 

yang tepat kedalam potongan DNA dan ligase DNA menguncinya.  

       Kejadian dalam reparasi kesalahan bebas, basa yang salah kadang bergabung 

dalam  potongan DNA. Bila terjadi seperti itu, proses reparasi bisa diulang untuk 

menjalankan pasangan basa yang tepat. Proses itu disebut mismatch repair. Mismatch 

repair dipicu oleh pasangan basa non-ikatan hidrogen. Fakta mengesankan bahwa 

proses reparasi DNA berhasil memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh paparan 

bahan genotoksis dosis rendah sampai dosis tinggi. Keberhasilan proses reparasi DNA 

menimbulkan pertanyaan tentang derajad kerusakan yang berkaitan dengan paparan. 

Proses mutasi dan perbaikan DNA digambarkan pada Gambar 14.  

 

Kecenderungan genetik terhadap kanker 

       Bagaimana munculnya kanker dalam kaitan dengan faktor lingkungan dan 

seberapa besarnya terbentuknya kanker dalam kaitan dengan kecenderungan genetik 

masih dalam perdebatan. Baru-baru ini, studi yang dilakukan oleh Departemen 

Epidemiologi Klinik, Institut Carolina memberikan penerang dari pertanyaan tersebut. 

Para peneliti mengkombinasi data dari 44788 pasangan kembar yang tercatat di 

Swedia, Denmark, dan Finlandia untuk mempelajari resiko kanker dari pasangan 

kembar yang salah satunya menderita kanker di 28 bagian tubuh yang terkena kanker. 

Efek faktor keturunan dari beberapa kanker diamati dan hasilnya dianalisis statistik. 

Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan genetik 27% untuk resiko kanker 

payudara, 35% untuk resiko kanker kolorektal, 42% untuk resiko kanker prostat. 

Secara keseluruhan, resiko kanker yang diamati dari penderita kanker dengan umur 75  

berkisar antara 11 sampai 18% dari kembar identik dan 3 sampai 9% dari kembar 
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fraternal. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah faktor lingkungan memiliki 

kontribusi yang jauh lebih besar terhadap resiko terjangkitnya kanker. 

 

Mekanisme epigenetik karsinogenesis 

       Karsinogen yang fungsinya melalui proses non reaktif DNA telah diidentifikasi di 

tahun-tahun belakangan ini. Karsinogen melalui proses non reaktif DNA tidak 

menginduksi mutasi sel dan tidak pula langsung menginduksi kerusakan DNA pada 

organ target. Bagaimana mekanismenya secara tepat masih belum bisa ditentukan, 

namun perubahan ekspresi gen dan proliferasi sel sepertinya merupakan pusat 

prosesnya. Bahan sitotoksik beraksi dengan cara mematikan sejumlah besar sel, 

memicu dan melepaskan faktor-faktor pertumbuhan serta meningkatkan frekuensi 

mutasi. Diantara sel-sel tersebut bisa berupa bentuk sel malignant. Kloroform 

menginduksi terbentuknya tumor dengan cara menginduksi nekrosis hati dan 

hyperplasia. Sebaliknya, fenobarbital menginduksi mitosis tanpa melalaui sitotoksisitas 

yang reaksinya masih belum jelas. Pembelahan sel yang cepat memicu reparasi error 

prone dan menjadi mutasi sel. Dibawah pengaruh faktor-faktor mitogenik, suatu sel 

mutan bisa berproliferasi dan menjadi bentuk sel dominan. 

       Mekanisme lain yang beraksi sebagai karsinogen non genotoksik adalah dengan 

mengganggu apoptosis normal. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram. 

Apoptosis adalah proses normal dimana banyak sel yang rusak DNAnya akan 

dihilangkan. Kanker terbentuk karena ketidakseimbangan antara jumlah sel yang mati 

dan yang terbentuk sehingga terjadi proliferasi sel yang tidak terkontrol. Promoter 

beberapa tumor menunjukkan penghambatan apoptosis normal. Proses apoptosis 

melibatkan proses onkogen, gen tumor repressor, gen pengatur siklus sel. Gangguan 

proses ini menyebabkan sel berproliferasi dan neoplasia. 

       Proses-proses proliferasi sel dan neoplasia dimudahkan dengan mengganggu 

komunikasi antar sel melalui sambung-celah (gap junction). Sambung-celah adalah 

area dimana sel-sel yang berdekatan memiliki saluran-saluran yang bisa dilewati ion-

ion dan molekul larut air yang berberat molekul rendah. Bahan-bahan pemindah sinyal 

(signal-transducing) seperti kalsium, inositol trifosfat, dan AMP siklik dipancarkan 

dengan cara ini. Komunikasi sambung-celah menurun dengan adanya karsinogen 

epigenetik. 
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       Induksi sitokrom p-450 menghasilkan pembentukan bahan intermediet reaktif. 

Bahan-bahan intermediet reaktif ini beraksi sebagai promoter yang dihasilkan dari 

pembentukan radikal bebas. 

 

Peran reparasi sel dan regenerasi pada reaksi toksik 

       Kemampuan suatu jaringan untuk mereparasi diri setelah terkena paparan bahan 

kimia tergantung pada persentase banyaknya sel-sel yang rusak, kondisi kerusakan dan 

laju pembelahan sel. Sel-sel epitel (kulit, rambut, kuku) dan membran mukosa (saluran 

cerna, paru-paru, saluran urogenital) adalah sel-sel yang mampu membelah dengan 

cepat dan mampu meregenerasi jaringan. Pengelupasan jaringan ini merupakan 

protektif sel karena jaringan tersebut membawa keluar toksikan-toksikan yang 

terkumpul dari paparan rendah. Tulang belakang juga memiliki pembelahan sel yang 

cepat, seperti pula sel germ dari perkembangan fetus. Regenerasi sel tulang belakang 

yang rusak bisa terjadi asal ada cukup sel yang hidup. 

     Sebaliknya, sel-sel jaringan yang berkembang cepat rentan rusak bila terpapar bahan 

sitotoksik dosis tinggi. Hal ini yang menjelaskan mengapa terjadi kerontokan rambut, 

anemia, diarea, dan saluran cerna saat pemberian obat antineoplastik yang diikuti 

paparan radiasi. Reaksi yang negatif ini terjadi karena interval waktu untuk reparasi sel 

antara kerusakan sel dan pembelahan sel terlalu pendek. Sel tidak berhasil untuk 

membelah atau proses pembelahan terlalu lemah sehingga sel-sel generasi kedua tidak 

bisa dibentuk. 

       Laju pembelahan sel-sel hati, ginjal, kelenjar endokrin, eksokrin, dan jaringan 

penghubung kurang cepat, namun sel-sel ini mampu berproliferasi dan mereparasi. Sel-

sel jantung, saraf tepi dan sel otot beregenerasi lambat namun bukti terbaru 

menunjukkan bahwa sel-sel ini bisa digantikan dalam jumlah yang lebih besar dari 

sebelumnya. Peningkatan masa otot karena pengaruh keadaan tertentu disebabkan 

peningkatan  kadar aktin dan myosin sel. 

 

 Respon jaringan terhadap dedahan bahan kimia  

1) Regenerasi jaringan. Perusakan sel-sel bisa memicu lepasnya faktor 

pertumbuhan. Faktor pertumbuhan ini menstimuli pembelahan sel, proliferasi 

yang diikuti pematangan sel sehingga sel berfungsi sebagaimana harusnya. 

Fungsi faktor pertumbuhan dipugar. 
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2) Regenerasi sel. Jika bagian suatu sel dirusak namun nukleus masih utuh, sel 

bisa beregenerasi. Karenanya, akson dari suatu neuron beregenerasi dengan 

cepat asal tubuh sel tidak rusak. 

3) Hiperplasia. Hiperplasia adalah peningkatan ukuran suatu organ atau jaringan 

sebagai respon terhadap peningkatan permintaan organ setempat. Hiperplasia 

adalah fenomena adaptif normal yang terlibat dalam peningkatan jumlah sel. 

Hiperplasia cenderung terjadi pada organ-organ yang memiliki spesialisasi 

intermediet seperti hati, pancreas, tyroid, kortek adrenal dan ovary. Hiperplasia 

liver terjadi sebagai respon permintaan peningkatan jumlah sel karena hati 

melakukan detokfikasi xenobiotik berkonsentrasi tinggi yang ada di liver dan 

ada pada liver dalam waktu lama. 

 

Toksikologi Fetus 

       

Teratogenesis 

       Adanya bayi dan hewan yang terlahir tidak normal telah tertulis selama ribuan 

tahun. Penjelasan awal terjadinya hal tersebut mengarah ke supranatural. Lahirnya bayi 

abnormal dianggap sebagai peringatan dari Tuhan. Kata monster berasal dari bahasa 

Latin monstrum, yang berarti “tanda, isyarat”. Hewan yang terlahir abnormal dianggap 

sebagai  hasil hubungan seksual dengan manusia. Bayi dan hewan terlahir abnormal 

seringkali diperlakukan tertentu sehingga mereka mati dengan cara menyakitkan. 

       Walaupun di awal tahun 1932 telah diakui bahwa defisiensi asupan makanan 

sebagai penyebab cacat pada bayi, namun belum sampai tahun 1962 diakui bahwa   

induksi obat teratogenesis sebagai penyebab cacat bayi sebagai akibat dari penelitian 

phocomelia di bayi-bayi thalidomide yang lahir di Jerman, Jepang, Inggris dan negara-

negara  lainnya termasuk Kanada. Tragedi tersebut akibat dari pengenalan syarat-syarat 

yang berkaitan dengan pengaturan pengujian efek teratogenik dari obat baru di seluruh 

negara industri. 

       Plasenta adalah suatu membran semipermeabel yang bisa dilewati beberapa 

xenobiotik dan metabolitnya. Kebalikan dari hampir semua zat gizi yang melewati 

membran plasenta dengan cara transport aktif  yang membutuhkan energi, toksikan 

melewati membran plasenta dengan cara difusi pasif, sehingga kelarutan lemak 

merupakan faktor yang menentukan toksisitas pada fetus. Perkecualian dari hal tersebut 
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adalah anti metabolit (obat-obat anti kanker) yang analog dengan substrat alami yang 

melewati membran plasenta dengan transport aktif. Bahan-bahan yang sangat larut 

lemak akan membentuk kesetimbangan  sangat cepat antara plasma maternal dan fetus. 

Semakin polar zat, semakin lama zat tersebut terakumulasi, namun di plasenta ini tidak 

ada semacam sawar plasenta. Plasenta memiliki enzim biotransformasi sehingga bisa 

terjadi detoksifikasi, namun jumlah enzim biotransformasi di plasenta tidak cukup 

untuk melindungi fetus dari paparan bahan toksik kecuali paparan tersebut dalam dosis 

rendah. Plasenta manusia mampu melakukan biotransformasi fase 1 dan fase 2, namun 

enzim tersebut tidak indusibel. Fungsi biologis fetus berkembang sangat lambat, sawar 

darah otak belum sempurna, enzim-enzim biotransformasi belum berkembang begitu 

pula sistem ekskresi ginjal. Semakin awal masa kehamilan, semakin belum 

berkembangnya fungsi biologis fetus. Konsekuensi paparan toksikan pada fetus ada 

beberapa, termasuk didalamnya adalah: 

1) Bila paparan bahan toksik cukup tinggi, kematian embrio bakal terjadi yang 

dimungkinkan karena reabsorbsi embrio. Kejadian ini biasanya terjadi di awal 

kehamilan. 

2) Jika paparan ini terjadi selama masa pembentukan bayi, bisa terjadi 

teratogenesis, bisa dihasilkan cacad anatomis. Kecacadan bayi merefleksikan 

tahap perkembangan bayi saat paparan bahan toksik terjadi.. Oleh karena itu, 

periode kritis adalah selama ada tempat target, tidak terjadi sebelum atau 

sesudah hamil. Hal inilah yang terjadi saat wanita hamil meminum obat 

thalidomida untuk mengobati morning sickness (mual, muntah di pagi hari saat 

hamil). 

3) Jika perkambangan fisik bayi telah atau belum sempurna, cacad fungsi bakal 

terjadi. Cacad fungsi ini tidak terlihat di awal kelahiran bayi, namun akan 

terlihat kemudian saat tumbuh kembang bayi. Bayi baru lahir rentan terhadap 

perkembangan toksisitas selama beberapa minggu setelah kelahiran sampai 

sistem organ telah benar-benar sempurna. 

       Contoh-contohl teratogenitas zat  yang telah diketahui dari paparan toksikan pada 

fetus (yang lainnya masih diragukan) adalah: 

1) Antagonis asam folat (aminopterin) yang digunakan sebagai bahan anti kanker 
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2) Hormon androgen (progesteron alami dan sintetik) yang digunakan untuk 

mengobati kanker payudara (dan digunakan pula oleh atlet untuk memperbesar 

masa otot) akan memunculkan maskulinitas bayi perempuan 

3) Thalidomida, sangat potensial teratogen, digunakan setiap hari selama hari ke 

20 sampai ke 50 masa kehamilan, dikaitkan dengan phocomelia (tungkai dan 

lengan seperti sirip). Spesies hewan kurang sensitif terhadap obat ini dibanding 

manusia. 

4) Alkohol; Sindrom fetal alkohol (FAS) penyebab kecacadan pertumbuhan, cacad 

mental, dan karakteristik facial yang jelas (kepala kecil, mata terbuka sedikit, 

bibir atas tipis). Efek fetal alkohol (FAE) akan terlibat hanya satu atau dua 

kriteria tersebut. 

5) Metilmerkuri: Bayi yang terpapar metilmerkuri selama di uterus akan sangat 

menderita gangguan neurologis yang mirip dengan cerebral palsy. Paparan 

metil merkuri terjadi di Minamata,Jepang. 

       Teratogenesis bisa terjadi selain paparan obat dan bahan kimia 

lingkungan.Faktanya, dari 65-70% kasus, penyebabnya tidak pernah ditentukan. 

Toksisitas bisa terjadi tanpa adanya toksisitas maternal. Kasus-kasus teratogen yang 

pernah terjadi terlihat pada Tabel 4. 

     Tabel 4. Penyebab teratogenesis 

Transmisi genetik 

Penyimpangan kromosom 

Disebabkan lingkungan: 

Radiasi (terapi, nuklir) 

Infeksi (rubella, herpes, toksoplasma, cytomegalovirus, sifilis) 

Ketidakseimbangan metabolic maternal (kretinisme endemik, 

diabetes, fenilketonuria, tumor 

Obat-obatan dan bahan kimia lingkungan 

11-18% 

3-5% 

 

<1% 

2-3% 

1-2% 

 

2-3% 

 

Teratogenesis transplasental 

       Pertumbuhan kanker sebagai akibat paparan pada fetus bisa dimungkinkan bila 

sstem reproduksi terlibat. Contoh terbaik yang terkenal adalah terjadinya karsinoma 

vagina dan karsinoma servik pada wanita muda yang terpapar dietilstilbestrol (DES). 

DES diberikan untuk mencegah aborsi ditahun 1950 sampai 1970. 

       Karsinogen sangat berlimpah di lingkungan sebagai bahan alami. Tabel 5 

memperlihatkan perbandingan relatif resiko karsinogen alami dan sintetiknya. Masalah 
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yang berkaitan dengan usaha untuk memprediksi potensi karsinogenik bahan kimia 

baru dengan hewan uji dijelaskan di Bab 2. Masalah prediksi potensi karsinogenitas 

bahan kimia merupakan hal kritis karena membutuhkan banyak biaya dan dan waktu 

panjang untuk evaluasinya. 

       Secara umum telah dipahami bahwa akar dari masalah antropogenik lingkungan 

adalah overpopulasi. Butuh 30 tahun untuk menambah jumlah penduduk bumi menjadi 

dua kali lipat. Banyaknya populasi penduduk bumi menyebabkan tekanan yang luar 

biasa pada kemampuan kita untuk menyediakan pangan, ruang tempat tinggal, energi, 

barang-barang manufaktur, dan khususnya kemampuan kita dengan limbah lingkungan 

(lihat Tabel 6). Masalah ini sedikit dipahami di Barat, juga tidak ada aksi khusus untuk 

mengontrol pertambahan penduduk yang semakin banyak. Saat ini telah berubah, 

namun ada reaksi kekhawatiran dari kaum religius, aktivis hak asasi manusia, yang 

cenderung terlibat dalam pengontrolan issue seperti aborsi dan pembatasan kelahiran. 

Aborsi dan pembatasan kelahiran telah menjadi issue yang menarik perhatian para 

politikus. Pelajaran dari alam seharusnya meyakinkan kita akan kebutuhan kita 

terhadap pembatasan kelahiran. Saat populasi melampoi kemampuan ekosistem alam 

untuk mendukungnya, akan terjadi kematian. 

 

       Tabel 5. Resiko karsinogenik relatif di lingkungan 

 Sumber  Kanker/100000 populasi 

Rata-rata resiko penduduk Amerika pada kehidupan 

sehari-hari 

Pangan 

- 4sdm mentega kacang/hari (aflatoksin) 

- 1 pint (0,568L) susu/hari (aflatoksin) 

- 8 oz steak ayam/minggu (nitrosamin, pilisiklik 

aromatik hidrokarbon (PAHs) 

- 1 diet soda/hari (sakarin) 

- Konsumsi ikan rata-rata penduduk Amerika/hari 

- Danau Michigan (berdasar tingkat konsumsi 

median dan potensi nilai EPA 

- Tangkapan ikan US (berdasar angka potensi 

Kim dan Stone) 

Air minum 

- Rata-rata air tanah US 2L/hari 

- Air sungai Niagara 2L/hari (potensi nilai EPA) 

Udara 

            Perkiraan urban US 

25000-30000 

 

 

60 

14 

3 

 

70 

33 

480-3300 

 

77-340 

 

 

1 

0,3 

 

10-560 
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       Tabel 6. Beberapa potensi karsinogen yang ditemukan di industri 

1. PAHs (misal: benzo[a]piren) yang dihasilkan proses pembakaran, proses 

penyaringan dan destilasi petroleum, kerusakan minyak pelumas pada 

pengelasan dan pengecoran logam 

2. Benzen (produksi 32 juta ton/tahun): industri kimia dan petrokimia, pelarut 

(industri cat) sebagai campuran, dsb 

3. Karbontetraklorida (CCL4), proses pelarut di industri 

4. Hidrokarbonterhalogenasi (PCBs, PBBs dan TCDD) pada minyak 

pelumas, transformator insulasi, pestisida, dsb 

5. Asbestos dari tambang untuk insulasi 

6. Vinil klorida di industri plastik 

7. Formaldehid (pembalseman, patologis) 
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Review pertanyaan 

1. Cocokkan istilah berikut dengan definisi yang tepat: 

a. farmakodinamik 

b. probit 

c. toksikologi ekonomik 

d. xenobiotik 

e. anthropogenik 

i. suatu zat asing di system hidup 

ii. suatu proses kimiawi di system biologis dimana dua zat berinteraksi yang tak 

satupun dari keduanya yang berubah secara permanen 

iii. aplikasi toksikologi untuk memperoleh manfaat bagi kemanusiaan 

iv. hasil dari aktivitas manusia 

v. probabilitas unit yang digunakan untuk membuat perbandingan potensi 

toksiksitas 

 

2.Pilih pernyataan yang benar 

a. Respon kuantal adalah satu, yakni “semuanya atau taksatupun” 

b. Respon untuk meningkatkan dosis suatu obat atau toksin berlanjut untuk 

kemudian meningkat secara tak terbatas 

c. Nilai dosis letal minimum bisa dipakai untuk semua spesies 

d. Respon kuantal tidak pernah dirubah menjadi sesuatu yang bernilai 

e. Plot dosis-respon semilogaritmik digunakan untuk membersihkan data yang 

salah 
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Jawablah pernyataan berikut dengan Benar atau Salah 

3. Jika obat A memiliki Indek Terapeutik (IT) 500 dan obat B 10000, obat A lebih 

aman dibanding obat B 

4. Reaksi toksisitas akut didefinisikan sebagai paparan suatu zat yang terjadi selama 

48 jam 

5. Kurva dosis-respon pararel mengesankan bahwa dua zat yang belum diketahui 

bisa jadi bekerja dengan mekanisme yang sama 

6. Jika t1/2 suatu zat melampoi dosis/interval paparan, zat tersebut tidak pernah 

terakumulasi di dalam tubuh. 

7. Insektisida yang menghambat enzim asetilkolinesterase menyebabkan hilangnya 

kesadaran dengan cepat. 

8. Toksin syaraf bekerja dengan cara menghalangi konduksi akson, menghalangi 

dekstruksi enzimatik neurotransmitter, menghalangi pelekatan neurotransmitter 

kedalam reseptornya atau menghalangi pelepasannya dari syaraf terminal 

9. Metilmerkuri kurang toksik dibandingkan elemen merkuri 

10. Kadmium adalah logam berat non toksik. 

 

Jawablah A bila pernyataan a, b, c benar 

Jawablah B bila pernyataan a dan c benar 

Jawablah C bila pernyataan b dan d benar 

Jawablah D bila hanya pernyataan d yang benar 

Jawablah E bila semua pernyataan (a,b,c,d) benar 

 

11. a.Hampir semua obat anti kanker adalah teratogenik 

b.Abnormalitas genetik melibatkan mutasi titik atau putusnya kromosom 

c.Induksi kanker adalah proses multitahap 

d.Virus tidak ada kaitannya dengan kanker 

 

12. a.Promoter meningkatkan tumorigenesis sebagai respon terhadap bahan lain 

b.Paparan pada promoter harus terjadi sebelum paparan pada inisiator 

c.Promoter tidakmengikat DNA 

d.Promoter selalu menyebabkan kanker  

 

13. a.Toksisitas selektif biasanya mutlak, yakni suatu zat yang benar-benar toksik 

untuk spesies target dan benar-benar tidak berbahaya untuk spesies lain. 

b.Pintu masuk toksikan berpengaruh signifikan terhadap toksisitas dan 

karsinogenitas suatu xenobiotik 

c.Studi kanker pada hewan sangat bisa meramalkan resiko kanker pada manusia 

d.Onkogen dapat diaktivasi untuk merubah suatu sel menjadi bentuk sel 

malignan 

 

14      Bahan kimia yang larut air adalah:    

          a.Diekskresi oleh ginjal tanpa biotransformasi 

          b.Diabsorbsi dengan buruk dari saluran cerna 

          c.Sangat polar 

          d.Menembus sawar darah otak dengan sangat lambat 

 

15   Bahan yang sangat larut lemak adalah: 

   a.Diabsorbsi dengan baik dari saluran cerna 
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   b.Tidak bisa memasuki cairan cerebrospinal 

   c.Memerlukan biotransformasi di hati sebelum dieliminasi ginjal 

   d.Umumnya memiliki waktu t1/2 yang sangat pendek 

 

16.    Pernyataan mana dibawah ini yang benar 

         a.Albumin serum memiliki banyak tempat ikatan untuk xenobiotik asam lemah 

         b.Bahan-bahan dengan ikatan epoksida cenderung mengikat makromolekul 

dalam sel secara ireversibel 

        c.Enzim-enzim oksidase multi fungsi di retikulum endoplasma halus di sel hati 

bertanggungjawab pada metabolisme obat-obatan 

        d.Konyugasi suatu zat xenobiotik dengan glukoronida didefinisikan sebagai 

reaksi fase II 

 

Jawablah pernyataan berikut dengan Salah atau Benar 

 

17. Ginjal adalah satu-satunya jalur eliminasi xenobiotik 

18. Molekul ukuran kecil yang larut air bisa melewati glomerulus 

19. Komposisi tubuh tidak berpengaruh pada nasib bahan kimia di tubuh 

20. Beberapa bahan bisa disekresi secara difusi aktif melewati dinding tubulus ginjal 

21  Adanya satu bahan kimia di tubuh bisa mempengaruhi metabolisme bahan kimia 

lainnya 

 

Jawablah A bila pernyataan a, b, c benar 

Jawablah B bila pernyataan a dan c benar 

Jawablah C bila pernyataan b dan d benar 

Jawablah D bila hanya pernyataan d yang benar 

Jawablah E bila semua pernyataan (a,b,c,d) benar 

 

22. a.Proto-onkogen terlibat dalam regulasi sinyal sel cascade 

      b.Proto-onkogen bisa berubah menjadi onkogen oleh retrovirus 

      c.Onkogen umumnya penyebab proliferase sel yang tak terkontrol 

      d.Retrovirus bisa menjadi pembawa onkogen 

 

23. a.Gen supresor tumor tidak berfungsi di sel normal 

      b Onkogen adalah resesif dialam 

      c Gen supresor tumor  tidak berfungsi di sel normal 

      d Gen supresor tumor secara normal melindungi pertumbuhan sel yang tidak 

terkontrol 

 

24. a.”Sense” berkenaan dengan kode rantai pendek DNA pada beberapa aspek 

penting fungsi sel 

       b.”Anti-sense” adalah perubahan sekuen oligonukleotida  yang secara khusus 

cocok dengan suatu “sense” sekuen 

       c. Anti sense sekuen menghambat pertumbuhan tumor secara in vitro 

       d. Anti sense sekuen umumnya mengandung 15-25 basa 

 

25. Tulislah 5 bahan kimia yang dapat menginduksi enzim-enzim mikrosomal hati 

 

26. Tulislah 5 karsinogen industri yang telah diketahui 
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27  Definisikan berikut ini: 

      a.Teratogenesis 

      b.Karsinogenesis 

      c.Mutagenesis 

 

28 Tulislah 3 variabel biologis yang bisa mempengaruhi respon tubuh terhadap 

xenobiotik 

 

Jawaban 

1. i = d, ii = a, iii = c, iv = e, v = b 

2. a 
3. Salah 
4. Benar 
5. Benar 
6. Salah 
7. Salah 
8. Benar 
9. Salah 

10. Salah 
11. A 
12. B 
13. C 
14. E 
15. B 
16. E 
17. Salah 
18. Benar 
19. Salah 
20. Benar 
21. Benar 
22. E 
23. D 
24. E 

 

Jawaban pertanyaan no 25 sampai 28, carilah pada teks diatas.  
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BAB 2 

 

ANALISIS RESIKO DAN RESIKO PERSEPSI MASYARAKAT  

(Resiko Bisnis) 

 

 

Pendahuluan 

       Diperkirakan antara 60000 dan 70000 bahan kimia industri dan industri kimiawi 

komersial digunakan di Amerika Utara, dengan kemungkinan lebih banyak lagi 

penggunaan bahan kimia baru setiap hari. Hanya sekitar 3500 dari jumlah tersebut telah 

dipelajari dan diuji untuk menghubungan resiko penggunaannya terhadap kesehatan 

manusia. Pengujiannya secara karakteristik hanya melalui satu jalur masuk saja. 

Diperkirakan ada 600 bahan kimia yang dinilai berpotensi beresiko terhadap kesehatan 

manusia dikarenakan toksisitasnya atau kuantitas jumlah produksinya yang 

menyebabkan terakumulasi dalam jumlah tinggi di lingkungan. Masyarakat sepertinya 

enggan untuk menyerahkan keuntungan yang diperoleh dari bahan kimia tertentu 

seperti plastik, pestisida, bahan bakar petroleum dsb namun juga semakin gencar 

tuntutannya untuk dilindungi dari efek buruk yang timbul dari penggunaan bahan kimia 

tersebut. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia tersebut 

menjadi semakin nyata dan tentu saja menjadi ancaman nyata umat manusia. Namun 

demikian, para pembuat undang-undang dan pembuat aturan dihadapkan pada tugas 

untuk membuat keputusan mengenai limit batas aman ribuan bahan kimia, seringkali 

mereka berdasarkan data yang sangat terbatas dan menghadapi tekanan dari kelompok 

konsumen, aktivis lingkungan dan lobi-lobi industri 

 

Penilaian toksisitas vs resiko 

       Penilaian toksisitas ditentukan dari potensi aksi zat tersebut sebagai racun,  di 

bawah kondisi dimana potensi zat racun bisa terealisasi sebagai racun serta sifat-sifat 

racunnya. Sebaliknya, penilaian resiko toksisitas melibatkan penilaian kuantitatif  

kemungkinan efek yang mengganggu dari zat racun yang diberikan dalam kondisi 

tertentu. Perbedaan penilaian toksisitas dan resiko toksisitas tidak selalu dipahami oleh 

masyarakat dan khususnya oleh media massa. Dengan demikian, pernyataan yang 

sering muncul  di masyarakat adalah  dioksin merupakan racun kuat pada manusia. 

Kenyataannya, toksin botulinum 100 kali lebih kuat pada tikus dan toksisitas dioksin 
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pada manusia belum benar-benar ditentukan.  Selain itu, pertanyaan resiko toksisitas 

harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Apa itu umur-paruh biologi dari unsur? Dioxins adalah zat yang sangat stabil.  

2. Apa itu koefisien partisi? Dioxins adalah zat yang sangat larut lemak  karenanya 

merupakan zat asing di tubuh.  

3. Apakah konsentrasi toksin  meningkat mengikuti rantai makanan? Ya, karena 

diakibatkan koefisien partisi  

4. Apa efek jangka panjang panjangnya? Apakah zat tersebut merupakan 

karsinogen? Ya, pada hewan uji, namun pada manusia bukti-buktinya belum 

meyakinkan. 

5. Apa    resiko pada manusia dan lingkungan yang bisa diramalkan berdasarkan 

tingkat paparan toksikan yang telah diketahui? Ini adalah area yang sangat 

kontroversi karena bersifat untung-untungan 

6. Biaya apa saja untuk menghindari resiko ini? Sangat sulit untuk ditentukan dan 

bisa menjadi perdebatan. Bila resiko ke masyarakat umum sulit untuk dinilai 

dan biasanya resikonya sangat kecil, resiko yang dihadapi pekerja industri bisa 

lebih besar karena mereka mendapat paparan yang lebih tinggi dan  bisa 

dikarenakan resiko paparan yang tidak disengaja. Penduduk di beberapa daerah 

bisa memiliki resiko yang sama dengan resiko dari kecelakaan kerja industri 

atau dari tempat pembuangan limbah yang terbuka  

 

Perkiraan resiko: tempat kerja vs lingkungan 

Paparan akut 

       Informasi yang didapat dari kecelakaan kerja di lingkungan industri serta informasi 

dari pre-regulasi sangat berharga karena informasi ini menghapus kebutuhan untuk 

membuat ektrapolasi dari hasil test hewan uji. Prediksi resiko yang diikuti tetapan 

paparan menjadi akurat seperti misalnya pada kasus insektisida-insektisida penghambat 

kholinesterase. Data dari test dengan hewan uji masih berguna, bagaimanapun, data ini 

juga berkaitan dengan paparan akut.  
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Paparan kronis 

       Prediksi akibat paparan kronis kurang dipercaya sehubungan dengan banyaknya 

variasi biologi terhadap kepekaan paparan kronis pada tingkat paparan yang rendah. 

Sebagai contoh, kepekaan individu terhadap kerusakan paru-paru akibat paparan 

paraquat bisa sangat berbeda.  

 

Paparan sangat rendah dalam jangka waktu lama 

       Paparan rendah dalam jangka waktu lama sangat sulit diprediksi toksisitasnya 

hanya dengan menggunakan hewan uji, namun data paparan ini masih berguna. Data 

epidemikologikal paparan pada manusia juga masih berguna. Contohnya kumpulan 

data lebih dari beberapa dekade mengenai pneumoconiosis (penyakit paru-paru hitam 

di buruh tambang).  

 

Karsinogenesis 

       Yang terbaik, data hewan uji hanya bisa dibuat ramalan kasar karena dibutuhkan 

ektrapolasi dari paparan sangat tinggi sampai paparan sangat rendah dengan 

penggunaan beberapa spesies hewan uji. Perbedaan kondisi alami menjadikan 

ekstrapolasi data dari hewan uji ke manusia menjadi lebih sulit. Lebih dari itu, ramalan 

resiko terjadinya kanker dari paparan sangat rendah dipersulit dengan adanya faktor 

resiko lainnya, beberapa diantaranya bersumber dari alam. Sebagai contoh, letusan 

vulkanis dari gunung meletus dapat menyemburkan volume gas yang sangat besar dan 

gas tersebut membentuk butiran-butiran di atmosfir dengan jumlah yang sama dengan 

bertahun-tahun cemaran industri. Setelah meletusnya gunung St Helena istilah  

pneumoultramicroscopicsilicovolcanopneumoconiosis  menjadi kata terpanjang dalam 

bahasa Inggris. Kata tersebut berkenaan dengan pneumoconiosis akibat menghisap abu 

vulkanis. Rokok merupakan salah satu contoh faktor resiko ―antropogenik‖ (berasal 

dari manusia). 

 

 Penilaian resiko dan karsinogenesis 

       Seperti yang telah diterangkan, penilaian resiko ini yang paling sulit dan paling 

kurang dipercaya yang berkenaan dengan resiko prediksi paparan sangat rendah dari 

polutan lingkungan terhadap kesehatan manusia secara umum.  Ada beberapa model 

matematik untuk menggambarkan resiko karsinogen baik dengan cara ekstrapolasi dari 

data hewan uji maupun dari data manusia yang terpapar polutan dari industri. Mengenai 
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studi dengan hewan uji, ada kesepakatan umum antara model-model ini untuk 

ekstrapolasi ke manusia pada paparan dosis tinggi. Pada tingkat paparan sangat rendah, 

prediksi resiko terkena kanker bisa sangat bervariasi oleh beberapa urutan tingkat 

besaran paparan. Tipe paparan sangat rendah ini adalah tipe paparan yang menciptakan 

opini publik terbesar. Perbedaan ini muncul dikarenakan perbedaan aplikasi teori 

karsinogenesis ke bentuk model untuk mengukur resiko (lihat  Bab 1). Yang termasuk 

dalam contoh dari model-model ini adalah:  

 Distribusi model (log probit, logit) berasumsi bahwa setiap individu memiliki 

ambang bawah dimana tidak akan timbul efek yang merugikan (NOAEL, tidak ada 

efek merugikan yang teramati). 

 Model mekanis didasarkan pada dugaan mekanisme tumorigenesis dan asumsi 

bahwa kanker dapat timbul dari satu mutasi sel. Model single hit diasumsikan 

bahwa paparan satu molekul karsinogen  ke DNA cukup untuk menginduksi 

karsinogenesis. Model multi-hit sinar gamma diasumsikan bahwa dibutuhkan lebih 

dari satu hit. Model multi tahapan diasumsikan bahwa karsinogenesis adalah suatu 

proses yang membutuhkan  beberapa tahapan (suatu rangkaian mutasi, 

biotransformasi) yang melibatkan karsinogen, ko-karsinogen, promoter dan dapat 

menjadi model terbaik oleh rangkaian fungsi matematik multiplikatif.  Diprediksi 

dosis-respon adalah linier pada dosis paparan yang sangat rendah dan diasumsikan 

disitu tidak ada NOAEL. 

Semua cara tersebut berbeda di sifat alami dan bentuk dari kurva dosis-respon pada 

akhir paparan dosis rendah. Gambar 15 menunjukkkan bagaimana perbedaan ini  

mempengaruhi prediksi. Badan Proteksi Lingkungan Amerika (EPA) menggunakan  

―Teknik Linierisasi Asesmen Multi Tahap‖ dengan asumsi bahwa di situ adalah tidak 

ada NOAEL  dan yang meliputi beberapa tahap berikut (lihat Gambar 16 ): 

1. Bukti dari karsinogenesis diperoleh dari hewan uji kelinci, tikus dan mencit, 

dengan data dosis-respon  dari  jalur masuk secara oral, inhalasi atau kulit  

2 Dari data dosis-respon ini, dosis yang dihitung itu bisa secara teoritis 

menyebabkan satu kanker setiap satu juta hewan uji. Dugaan itu dibuat yakni 

kurva dosis-respon adalah linier untuk semua jalur masuk keangka nol; yang 

berarti di situ adalah tidak ada ― tidak ada efek‖ taraf untuk karsinogen. 
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Gambar15. Area ketidakakuratan terbesar dalam prediksi resiko kanker (ada pintu masuk vs tidak ada pintu masuk) 

 

 

3 .Satu dosis ekuivalen manusia dihitung yakni dosis yang mungkin penyebab 

yang sama timbulnya kanker. Pada tahap ini menggunakan faktor-faktor yang 

berubah-ubah untuk menyesuaikan perbedaan di absorbsi, metabolisme dan 

ekskresi berdasar pada data apa yang tersedia untuk manusia atau  secara 

sederhana menggunakan suatu batas aman jika tidak ada data yang tersedia. 

Taraf resiko 1/1000.000 adalah ―garis merah‖ yang berarti EPA  memiliki 

serangkaian test untuk resiko yang bisa diterima dan  digunakan untuk  

menentukan batas aman lingkungan. 

4 Menggunakan pengetahuan dari asupan rata-rata manusia secara oral atau 

inhalasi  Batas maksimum yang diijinkan  diatur untuk toksikan yang 

pertahankan asupan harian dibawah level yang mungkin bisa menginduksi satu 

kanker tambahan setiap satu juta orang. Satu  batas aman tambahan dapat 

diperkenalkan,berlandaskan tingkat terendah yang dapat dicapai dengan biaya  

yang  bisa diterima. Di Kanada, Lembaga Perlindungan Lingkungan Kanada 

(CEPA) menetapkan Toleransi Asupan Harian (TDI) sebagai batas maksimum 

yang diijinkan. Batas aman tambahan  menggunakan faktor aman 100 kali 
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ambang yang diperoleh dari studi dengan hewan uji. Batas aman tambahan juga 

menggunakan Indeks Potensi Paparan (EPI) , suatu angka yang diambil 

kedalam hitungan tingkat paparan lingkungan seperti halnya toksisitas suatu 

unsur kimia yang telah dikenal  ke kimia pangkat seperti untuk derajat resiko. 

Dengan demikian, Kanada telah mengidentifikasi 44 ― prioritas ‖  bahan kimia 

yang dirasakan beresiko secara nyata. Amerika Serikat memiliki 128 bahan 

kimia pada daftar serupa. 
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Gambar 16 Tahapan proses prediksi resiko kanker. Ada beberapa titik ketidakpastian  

 

PERKIRAAN RESIKO KANKER 

NEOPLASMA PADA HEWAN UJI 
(SATU JALUR MASUK, DOSIS 
TOLERANSI MAKSIMAL)  

BUKTI  MUTAGENESIS (TEST 
AMES)  

PERHITUNGAN DOSIS YANG 
MENYEBABKAN TIMBULNYA 
SATU KANKER/SATU JUTA 
HEWAN (EPA:”GARIS MERAH”)  

PERHITUNGAN EKUIVALEN 
PAPARAN PADA MANUSIA 
(PERLU PERTIMBANGAN 
PERBEDAAN SPESIES)  

PENGETAHUAN RATA-RATA 
ASUPAN HARIAN SECARA ORAL 
ATAU INHALASI + FAKTOR AMAN  
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       Linierisasi model multitahap diasumsikan bahwa disitu tidak ada pintu masuk 

untuk karsinogenesis, suatu asumsi yang masuk akal untuk karsinogen elektrofilik yang 

mempengaruhi DNA, namun asumsi ini tidak selalu benar untuk karsinogen epigenetik 

seperti dioksin. Kanada dan beberapa negara Eropa menetapkan batas dioksin 170-1700 

kali lebih besar dibanding limit EPA karena mereka tidak menerapkan pendekatan 

linier untuk analisis resiko dioksin. CEPA menetapkan semacam ―pintu masuk‖ bahan 

kimia dimana bahan kimia tersebut mungkin bisa dipisahkan dari sumbernya, bahan 

kimia tersebut memiliki jalur masuk atau dimana tak seorangpun menunjukkan 

terpapar.  

 

 Sumber-sumber kesalahan dalam memprediksi resiko kanker 

       Seyogyanya, ada beberapa titik di metode ini yang memerlukan estimasi –estimasi. 

Oleh karena itu, tanpa estimasi bisa menyebabkan   prediksi yang dihasilkan  bervariasi 

yang besar. Variasi prediksi ini menjadi sumber pertentangan terbesar antara 

pemerintah dan berbagai kelompok yang berkepentingan. Para pemerhati lingkungan 

umumnya menuntut pengurangan pada taraf yang bisa diijinkan, sedangkan industri 

mungkin melobi untuk taraf yang lebih tinggi kalau pada taraf rendah faktor biaya  

berpengaruh nyata. Beberapa sumber spesifik dari pertentangan di  analisis risiko 

didiskusikan di bawah ini.  

 

Pengaruh jalur masuk 

 

1. Metode menjadi tidak dapat dipercaya ketika pajanan pada manusia melibatkan 

beberapa jalur masuk toksikan. Bahan kimia yang mudah menguap, sebagai 

contoh, bisa masuk secara inhalasi, ingesti atau terabsorbsi melalui kulit.  

2. Toksisitas bisa dipengaruhi oleh perbedaan absorbsi atau biotransformasi yang 

terjadi pada jalur masuk toksikan, sehingga data yang diperoleh dari satu jenis 

pajanan tidak bisa diterapkan ke jalur masuk toksikan yang lain. Sebagai satu 

contoh ekstrim efek jalur masuk toksikan adalah udara yang paling murni dapat 

fatal kalau diinjeksi melalui urat nadi, seperti air yang paling murni kalau 

terhisap melalui jalur inhalasi. Etil acrylat menghasilkan  77% terjadinya tumor 

di tikus pada 200 mg / oral/hari.  Dosis sama bila diterapkan di kulit tidak 

menyebabkan terbentuknya tumor. Cadmium (Cd) adalah  karsinogenik secara 
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inhalasi, tetapi tidak secara oral atau melalui kulit. Sebaliknya, epichlorhydrin 

akan menyebabkan tumor bila kontak dengan titik epitel apapun  Telah 

dinyatakan bahwa lebih dari 500 penilaian risiko yang telah lengkap, hampir 

semua melibatkan jalur tunggal. Telah diterapkan efek keduanya, karsinogenik 

dan non karsinogenik Sejumlah besar contoh dari  jalur spesifik yang ada  

antara lain, trichloroethylene menyebabkan depresi sistem syaraf pusat (CNS) 

pada  konsentrasi 7 ppm  bila terhisap, namun dengan konsentrasi yang sama 

tidak ada pengaruhnya bila melalui jalur oral  dikarenakan absorbsi yang tidak 

lengkap. 

3. Area  kontak mungkin mempengaruhi serapan, bahkan untuk jalur masuk yang 

sama Dengan demikian, kalau satu area besar kulit dipajankan ke satu toksikan, 

toksikan akan lebih mudah diserap. Lebih dari itu, kulit dahi bisa  menyerap 20 

kali lebih sedikit dibandingkan kulit  kantung buah pelir  yang menyerap 

toksikan 40 kali, sehingga kulit buah pelir lebih efektif menyerap toksikan 

dibandingkan kulit lengan bawah. Waktu transit untuk bahan yang  dicernakan 

di saluran cerna  dapat bervariasi dari 10 ke 80 jam, bergantung pada umur, diet, 

dan faktor lain; dengan demikian, waktu yang tersedia untuk absorbsi akan 

bervariasi juga. Kecepatan relatif waktu transit melalui usus halus mungkin bisa 

menjelaskan jarang terdapat cancer di area ini.  

       Gambar 17 meringkas kemungkinan nasib zat xenobiotik (secara harafiah ―zat 

asing ke zat hidup‖) yang dapat terjadi di berbagai jalur masuk toksikan dan 

sesudahnya Tubuh mamalia dapat divisualisasikan sebagai suatu tabung berdinding 

tebal yang memiliki permukaan luar (kulit) dan permukaan dalam (saluran cerna)  

dalam berhubungan dengan lingkungan. Ekskresi toksikan dan sisa buangan 

kembali ke lingkungan melalui keringat, nafas yang dihembuskan ke udara, tinja, 

air seni, dan  sel-sel yang terkelupas saat kontak dengan lingkungan 

 

Pengaruh umur  

       Umur dari populasi bila dihadapkan dengan resiko bisa mempengaruhi derajat 

resiko. Bayi —terutama bayi prematur — mengabsorbsi bahan kimia melalui kulit jauh 

lebih efisien dibandingkan orang dewasa. Bayi bisa mati karena menyerap 

pentachlorophenol yang digunakan sebagai suatu agen antibakterial di selimut di rumah 

sakit, praktek ini telah ditinggalkan. Data yang sama dari pajanan industri ke manusia 
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biasanya berkaitan dengan laki-laki dewasa dan tidak bisa diterapkan ke orang tua atau 

ke wanita. 

 

                        

 

 

 

                 

Gambar 17 Kemungkinan nasib xenobiotik di tubuh  

 

Pajanan ke ko-karsinogen dan promoter  

 

       Seringkali sulit untuk mengontrol keberadaan ko-karsinogen dan promoter, bahkan 

pada studi dengan hewan uji. Mengenai data manusia, faktor-faktor seperti rokok, 

konsumsi alkohol, dan asupan dari nitrit, nitrat, dan lemak jenuh  bisa berbeda dengan 

paparan dari daerah industri ke area publik yang luas.  

 

Perbedaan spesies  

       Perbedaan spesies adalah fokus perhatian yang perlu dipertimbangkan oleh 

komunitas ilmiah dan para aktivis hak-hak hewan yang menggunakannya untuk 

x = xenobiotik                 

m = metabolit 

SALURAN PERNAFASAN 

x terhisap. 

x & m terabsobsi/tereliminasi melalui 

membran alveolus.Beberapa partikel 

terperangkap (asbestos krosidolit) 

 yang lainnya masuk ke faring melalui 
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sebagai perintang beberapa x, bisa pula 

membiotransformasi zat lainnya 

HATI DAN 

EMPEDU 

Tempat utama 
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m, bisa dieliminasi 

melalui empedu atau 

diangkut ke ginjal 

melalui darah GINJAL 

Tempat utama eliminasi x & m 

bisa disaring oleh glomerulus 

atau disekresi oleh tubulus. Bisa 

pula tubulus mengambil mineral 

yang dibutuhkan tubuh  
KULIT 

x bisa dikeluarkan, 

terperangkap dan 

terkelupas, terserap 

atau 

terbiotansformasi. 

Beberapa dieliminasi 

melalui keringat 

SALURAN PENCERNAAN 

x diingesti. x & m 

diabsorbsi/dieliminasi 

melewatimembran mukosa. 

Membran bisa sebagai pengh alang 

beberapa x, bisa pula 

membiotransformasi lainnya  



10 
 

 

trivialisasi nilai data hewan. Harus dinyatakan dengan jelas bahwa perbedaan 

pharmakokinetik dapat jauh lebih besar antara manusia dibandingkan hewan dan hewan 

percobaan. Variasi biologi adalah satu kekuatan yang mengatur semua makhluk hidup. 

Meskipun demikian, ada perbedaan penting antara yang telah diketahui dan yang hanya 

teridentifikasi saat ini, yakni: 

1. Kulit manusia, antara lain, adalah jauh lebih kedap air dibandingkan kulit hewan 

laboratorium, kulit manusia lebih mirip kulit babi. 

2. Perut bagian atas tikus tidak memiliki sel secretory dan merupakan model yang lebih 

baik untuk sel epithelium dibandingkan jaringan secretory.  

3. Lebih dari itu, perut bagian atas tikus mengandung suatu microflora aktif  yang 

dapat mengubah bahan kimia, sedangkan isi perut dan lambung manusia hampir 

steril karena akibat kadar keasaman. 

4. Medium asam pada lambung dapat menjalankan tugas untuk mendenaturasi dan 

detokasi bahan kimia berbahaya.  

5. Ada perbedaan anatomis pola  percabangan saluran pernapasan di paru-paru 

binatang pengerat vs primata yang. menyebabkan perbedaan besar aliran toksin 

volatil yang terhisap Pola di manusia dideskripsikan seperti dikotomus tidak 

simetris, sedangkan pola pada tikus adalah monopodial simetris. Pada kasus 

berikutnya, saluran pernapasan primer tembus kedalam paru-paru dan mempunyai 

cabang  pendek saluran pernapasan sekunder. Jarak ke akhir branchiolus bisa sangat 

bervariasi  karena menjadi sel target paparan zat toksik  (lihat Gambar 18)  

6. Tikus tidak memiliki kantong empedu, sehingga garam-garam empedu  cenderung 

mengalir secara kontinyu dan tidak dipengaruhi oleh makanan. Jarang ada aliran 

empedu yang statis yang bisa mempengaruhi waktu kontak.  

7. Ada banyak perbedaan sifat alami dan lokasi enzim biotransformasi. Pengetahuan 

dari perbedaan ini (misalnya., untuk cytochrome P450) dapat dimanfaatkan untuk 

memilih model yang paling sesuai untuk studi ini. Bab 10 mempelajari lebih lanjut 

tentang perbedaan spesies dan bagaimana perbedaan spesies bisa mempengaruhi 

toksisitas. 

       Terlepas dari masalah dengan ekstrapolasi dari hewan ke manusia, harus diingat 

bahwa variasi array DNA  manusia ke tikus hanya 5% , kurang dari 2% di primata, dan 

kurang dari 1% di simpanse. Jauh lebih besar  persamaannya dibanding perbedaannya. 

Lebih dari itu, ada masalah sendiri untuk ekstrapolasi  resiko ke publik umum dari data 
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pejanan yang diperoleh dari industri seperti kecelakaan kerja. Ada banyak perbedaan 

antara pekerja dan penduduk Para pekerja didominasi laki-laki, 18-65 tahun, dari 

pegawai rendahan sampai berpenghasilan tertinggi. dan mungkin dengan adat 

kebiasaan berbeda  yang mempengaruhi faktor  kesehatan seperti  rokok, konsumsi 

alkohol, dan diet. Dibutuhkan pula ekstrapolasi paparan sedang ke paparan tinggi 

(mungkin pula dari paparan tunggal dosis sangat tinggi, seperti pada suatu kecelakaan 

industri) di tempat kerja ke dosis sangat rendah di lingkungan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
   
 

                                                      
 
 
 

Gambar 18. Anatomi komparasi bronchial manusia dan tikus. Garis titik-titik menggambarkan perbedaan jarak 

ke pusat bronchial. 

 

  

Ektrapolasi data hewan ke manusia 

       Satu sumber untuk melanjutkan perdebatan  adalah keterandalan data hewan dalam 

meramalkan kemungkinan resiko kanker ke manusia. Seseorang  yang mengkritik 

sistem yang ada saat ini adalah Bruce Ames, pencipta Ames test  untuk menguji 

mutagenitas.  Yang dia rasakan  adalah ekstrapolasi data hewan ke manusia sangat 

sensitif sehingga prediksi resiko kanker  menjadi tidak asli untuk beberapa bahan 

BRONCHIAL MANUSIA 

(Dikotomus tidak simetri) 

Memiliki banyak percabangan 

heterogen 

BRONCHIAL TIKUS 

(Mnopodial) 

Bronkial simetris dengan 

percabangan pendek 
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kimia. Salah satu landasan argumennya adalah beberapa bahan kimia adalah sitotoksik 

pada konsentrasi tinggi di test standar untuk karsinogenisitas dan oleh karenanya bahan 

kimia konsentrasi tinggi menginduksi laju proliferasi sel yang tinggi untuk proses 

reparasi. Pada gilirannya, peningkatan kemungkinan mutasi  dapat memicu malignansi 

sel. Kritikus mengakui bahwa bahan apapun pada dosis cukup tinggi dapat menjadi 

karsinogenik. Perdebatan berputar sekitar penggunaan Perkiraan Toleransi Dosis 

Maksimum (atau EMTD) sebagai dosis tingkat tinggi di kanker bioassays. EMTD 

didefinisikan sebagai dosis paling tinggi pada studi kronis yang dapat diramalkan tidak 

untuk memperpanjang umur hewan selain akibat kanker. Sesuai dengan teori proliferasi 

mutagenisitas, dosis lebih rendah seharusnya tidak karsinogenik  bila dosis rendah ini 

tidak menginduksi proliferasi sel. Sebaliknya, pihak penentang (Program Toksikologi 

Nasional Amerika) berpendapat bahwa kira-kira 90% bahan kimia yang terdifinisi 

sebagai karsinogen penginduksi tumor pada dosis dibawah EMTD, Dari jumlah 

tersebut, 33 bahan terbukti sebagai karsinogen manusia, 91% memperlihatkan bahan 

karsinogen pada hewan uji. 

 

Hormesis 

       Istilah hormesis mengarah ke bentuk U kurva dosis respon dimana efek pada dosis 

rendah terbawah dari skala dosis/paparan jelas berbeda dengan dosis tertinggi. Bagian 

kanan-kiri kurva (lengan kurva dosis respon) dipisahkan daerah datar (area tidak ada 

efek yang teramati). Efek dosis rendah seperti itu yang menguntungkan. Fenomena 

hormesis telah ditunjukkan dengan hewan percobaan dan manusia pada berbagai-bagai 

bahan toksik. Bila nampak aneh kalau bahan toksik  harus memiliki efek 

menguntungkan pada dosis rendah, harus diingat bahwa kita memanfaatkan fakta ini 

tiap hari, seperti, antara lain, penggunaan khlor di air minum dan florida di pasta 

gigi.Satu terbitan yang dikeluarkan oleh Sekolah  Kesehatan Masyarakat Universitas 

Massachusetts, The BELLE Newsletter (BELLE= Efek Biologis pada Paparan Dosis 

Rendah)  telah memberikan perhatian pada topik ini. Pajanan radiasi pengion dosis 

rendah telah dilakukan untuk menunjukkan  beberapa efek menguntungan yang 

dilakukan secara eksperimen dan bukti epidemiologis.  

      Secara eksperimen, telah diperlihatkan bahwa pajanan uranium dosis sangat rendah 

memberikan resistensi sel kultur pada dosis yang lebih tinggi, dosis karsinogenik.  

Lebih dari itu, peningkatan  resistensi ke bahan pengoksidasi (misalnya, hydrogen 
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peroksida) dan ke obat antikanker juga terjadi. Respon adaptif ini menjelaskan 

beberapa contoh hormesis— tetapi tidak semua hormesis. Efek florida, sebagai contoh, 

menyebabkan pengerasan email gigi dan peningkatan resistensi terhadap karies gigi. 

Tidak seperti paparan tunggal, penjelasan mekanistik bisa diterapkan ke semua contoh 

hormesis.  

       Efek penggabungan hormetik kedalam proses penilaian resiko masih terjadi dan 

tetap penuh dengan perangkap politik. Sangat besar implikasi untuk proses penilaian 

risiko dan bisa menciptakan kontroversi publik dan resistensi. Bayangkan konsekwensi 

untuk menyatakan bahwa dioksin dosis rendah sebenarnya menguntungkan kesehatan! 

Konsep bahwa tidak ada dosis suatu karsinogen adalah aman telah berubah secara 

radikal. Perubahan kecil bisa terjadi sampai didapatkan bukti meyakinkan dari satu efek 

hormetik untuk masing-masing agen spesifik. 

 

Alami vs antropogenik karsinogen 

        Satu kritik yang lebih valid dilontarkan oleh Bruce Ames, adalah fakta bahwa ada 

ratusan karsinogen alami di makanan dimana kita dipapar setiap hari; dan dari 77 yang 

telah diuji dengan metode standar, sekitar separuhnya  (37)  karsinogen..Manusia 

sepertinya terpapar lebih banyak bahan karsinogen alami dibandingkan karsinogen 

sintetik. Pertahanan alami kita berkenaan dengan beberapa bahan alami karsinogen. 

Pengelupasan lapisan epitel manusia secara teratur  (kulit, saluran cerna, dan paru-paru) 

merupakan akumulasi dari toksin. Manusia memiliki lymphocytes pembunuh yang  

menghancurkan sel abnormal dan mekanisme detoksifikasi yang mengubah beberapa 

toksin menjadi tidak berbahaya. Lymphocyt menjadi tidak berdaya jika dibanjiri zat 

toksik dosis tinggi. Sistem pertahanan alami ini menurun seiring dengan umur yang 

merupakan faktor utama meningkatnya kejadian kanker di orang tua. Dengan 

berlimpahnya bahan karsinogen alami, eliminasi seluruh karsinogen sintetik tidak boleh 

mengurangi timbulnya kanker sebanyak yang di harapkan. Argumen berlawanan 

menyatakan manusia telah berkecimpung beberapa juta tahun untuk meningkatkan 

pertahanan tubuh melawan karsinogen alami dan mekanisme  ini tidak bekerja seefisien 

pertahanan melawan karsinogen sintetik.  Hal yang tidak terbantah, bagaimanapun, 

adalah harapan hidup itu meningkat dengan mantap selama beberapa dasa warsa. Pada 

kenyataan, satu keprihatinan mendalam di semua negara berkembang  adalah rasio dari 

pekerja aktif  ke pensiunan sedang menurun dengan konsekwensi bahwa pendapatan 
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tidak cukup memberi kontribusi ke pensiun pemerintah serta rencana perawatan medis 

untuk mendukung semua yang mereka butuhkan. 

 

Keandalan test karsinogenesis 

       Baru-baru ini telah terjadi peningkatan keprihatinan lain terkait dengan keandalan 

test karsinogenisitas. Strain tikus tertentu, B6 C3 F1 , telah digunakan secara luas untuk 

menguji karsinogenitas karena strain ini memiliki kecenderungan mudah terbentuk 

tumor sebagai respon  bermacam-macam  bahan kimia. Informasi sedang dikumpulkan 

mengenai  proses metabolik antara hewan pengerat dan manusia yang berbeda secara 

nyata. Sepertinya, penggunaan strain tikus yang sensitif kanker bisa menghasilkan 

penemuan karsinogenitas yang memiliki banyak kesalahan positif.  Sebagai contoh, 

butanadiena, zat pelarut yang mudah menguap yang  digunakan untuk produksi karet 

buatan, dikeluarkan melalui nafas dengan bentuk yang tidak berubah di banyak hewan 

uji sehingga butanadiena tidak memperlihatkan sebagai zat karsinogen. Di tikus-tikus, 

zat ini disimpan di paru-paru dan diabsorbsi (33 kali sebanyak di  kera). Zat ini 

kemudian dioksidasi menjadi epoksi mutagenik. Tikus memiliki aktivitas enzim  

detoksifikasi ―epoksida hidrolase‖ yang lebih rendah dibandingkan manusia, sehingga 

risiko karsinogenik beberapa kali lebih besar di tikus. Strain tikus sensitif kanker ini 

juga menyembunyikan virus murine leukemia yang diketahui bisa meningkatkan 

karsinogenisitas.  Lembaga Nasional Kesehatan dan Keselamatan Kerja Amerika 

(NIOSH) mengestimasi resiko kanker butanadiena berdasar seluruhnya pada studi 

karsinogenisitas butanadiena dengan hewan uji strain tikus ini. Model ramalan NIOSH 

adalah pajanan 2 ppm butadiena pada orang berumur 45 tahun akan menyebabkan lebih 

dari  597 cancer di 10,000 pekerja. Pada kenyataannya, 1066 pekerja telah terpapar zat 

ini pada taraf sebesar 1000 ppm sejak dimulai  industri pada tahun 1940an, hanya 

menimbulkan kanker 75% dari keseluruhan populasi.  

       Over estimasi resiko kanker dapat menelan banyak biaya seperti pengukuran 

perlindungan yang mahal dan tidak perlu untuk dibuat undang-undang.  Biaya tinggi ini 

bisa menyebabkan industri mengalihkan produksinya di negara-negara yang memiliki 

undang-undang yang lebih longgar, yang bisa menjadikan kehilangan kontrol 

penggunaan berlebih  zat kimia ini, industri kimia yang benar-benar penuh resiko. 
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Monitoring lingkungan 

       Monitoring lingkungan terjadi dalam dua cara. Monitoring ambient mengarah ke 

pengukuran di hilir air atau di hilir udara, atau pengukuran downwind (mengikuti arah 

angin) dari sumber. Ini adalah pengukuran utama dari status suatu lingkungan, sehingga 

monitoring ini disebut ―endof –pipe‖ (―salurkan lewat pipa‖) atau titik dari monitoring 

emisi yang mengarah kepengukuran level efluen dari saluran-saluran buangan  beserta 

zat-zat lain yang menumpuk. Cara ini digunakan untuk memastikan kepatuhan dengan 

peraturan perundangan. 

       Bioassays digunakan untuk mencari akibat-akibatnya dibandingkan untuk 

mengidentifikasi bahan kimia spesifik. Bioassay untuk air menggunakan kutu air, larva 

ikan Salmonidae dan larva udang. Bioassay tanah menggunakan cacing tanah  dan 

tanaman yang berkecambah. Bakteri sensitif digunakan untuk mendeteksi mutagen. 

Test Ames dapat mendeteksi beberapa mutasi pada beberapa juta sel dan satu test lebih 

baru, Microtox assay, mengukur berkurangnya jumlah bakteri luminesi akibat 

terhambatnya pembelahan sel. Spesies hasil rekayasa genetika seperti nematode sedang 

dikembangkan untuk mendeteksi kontaminasi udara di ruang tertutup — versi modern 

dari burung kenari pada perusahaan tambang batubara. Nilai EC 50 , LD 50 , dan TLV 

(lihat di bawah) dapat dihitung untuk ini. 

       Hasil penelitian penulis menemukan bahwa hewan berpori mengakumulasi 

beberapa logam, khususnya cadmium, sampai dalam jumlah lebih besar dibandingkan 

spesies bentik laut lainnya. Hal ini dikarenakan, hewan perpori mampu menyaring 

sebagian sampai sejumlah besar air laut. Hasil penelitian penulis juga memperlihatkan 

sejumlah besar cadmium (10-30g/g bk) yang bisa mengganggu fungsi sel. Peneliti lain 

juga memperlihatkan gangguan yang sama di beberapa spesies laut. Spesies seperti 

hewan berpori bisa digunakan sebagai biomarker yang berguna untuk menguji 

kerusakan lingkungan. 

 

Menyeting batas aman di tempat kerja 

      Seperti yang telah ditulis diatas, dikarenakan data yang dikumpulkan setelah 

terjadinya kecelakaan industri dan data dari paparan sebelum terjadinya regulasi, 

penyetingan jumlah zat toksik sampai pada batas yang bisa diterima di tempat kerja 

dapat dilakukan dengan kepercayaan yang lebih besar. Pajanan zat toksik umumnya 

pada dosis lebih tinggi tapi durasinya pendek seperti perbandingan yang sama di  
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lingkungan.  Harus  dicatat bahwa batasan  toleransi  diaplikasikan pada jenis paparan 

tertentu  (inhalasi, kontak kulit,  dsb.). Jurisdiksi terhadap keamanan pekerja sangat 

berbeda antar negara.  Hampir semua industri di negara Barat memiliki aturan 

perundangan yang sama. Di Kanada, kementerian provinsial bertanggung-jawab untuk 

kesehatan dan keselamatan kerja. Di Ontario, kesehatan dan keselamatan kerja berada 

dibawah Akta Keaamanan dan Kesehatan Kerja, Undang-undangnya diperbaiki di 

tahun 1980 di Ontario. Peraturan perundangan yang dibuat di bawah kesepakatan akta 

ini berkaitan khususnya dengan zat-zat biologi, kimia, dan fisika yang digunakan di 

industri, industri konstruksi, dan pertambangan serta baru-baru ini peraturan 

pemerintah Sistem Informasi Bahan-bahan Berbahaya di Tempat Kerja (WHMIS) di 

bawah petunjuk pemerintah pusat, masing-masing propinsi telah menetapkan legislasi 

yang dapat diperbandingkan. 

       Menurut sejarah, pembentukan legeslasi keamanan di Ontario dimulai pada Akta 

Pabrik Ontario tahun 1884. Formasi dari Royal Komisi pada Kesehatan dan 

Keselamatan Pekerja Pertambangan di tahun 1976 membawa pengaruh tambahan pada 

legeslasi yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Di tahun 1979,  Akta Keamanan 

dan Kesehatan Pekerja diproklamirkan, bersama-sama dengan peraturan untuk industri, 

pekerjaan tambang, dan konstruksi. Pada tahun 1984,  Royal Komisi Asbestos 

menghasilkan satu peraturan selanjutnya dibawah Akta pada tahun 1985. Pada tahun 

1981, dimulai daftar dari ―bahan buatan‖ Bahan buatan adalah bahan-bahan kimia yang 

dianggap penuh resiko dan oleh karenanya dibutuhkan kontrol khusus, pembatasan, 

atau bahkan larangan. Peraturan diterapkan pada semua tempat kerja dan proyek lain 

(kecuali tempat konstruksi) dimana bahan-bahan yang dibuat bentuknya bisa terhisap, 

tertelan atau terabsorbsi. Daftar bahan buatan di tahun 1990 meliputi acrylonitrile, 

warangan, asbes, benzena, emisi oven coke, ethylene oksida, isocyanates, timbal, 

merkuri, silika, dan vinylchlorida. 

       Pada  tahun 1988, peraturan WHMIS membawa efek. Peraturan itu menjelaskan 

keterangan yang harus ada di atas label wadah bahan kimia pada tempat kerja dan 

keterangan yang harus siap tersedia ke pekerja dalam bentuk Lembaran Data 

Keamanan Bahan. Rancangan Undang Undang 208 Ontario memperluas Akta. 

Beberapa gambaran penting dari RUU 208 adalah sebagai berikut: 

1. RUU didisain untuk bekerja pada ― Sistem Tanggungjawab Internal,‖   

Aspek kuncinya yaitu para pekerja memiliki:  
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a.  Hak informasi tentang resiko bahaya akibat paparan di tempat kerja. 

b. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

keselamatan kerja  

c. Hak untuk menolak diperkerjakan ditempat yang dianggap tidak aman tanpa takut 

pembalasan dari pemilik perusahaan 

2. Tempat kerja (sebagai terdefinisi dalam akta) harus membentuk satu Komite 

Bersama Kesehatan dan Keselamatan yang mereprentasikan pemilik perusahaan dan 

pekerja (perserikatan), dimana anggotanya memiliki kartu anggota bernomor. Komite 

ini bisa membuat rekomendasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja namun 

pemilik perusahaan  tidak terikat untuk menerima rekomendasi ini. Ini merupakan 

satu kelemahan sistem saat ini. 

3. Tanggungjawab untuk keselamatan di tempat kerja harus ditanggung oleh majikan 

dan karyawan. 

4. Definisi dari seorang pekerja adalah ― seseorang yang melaksanakan pekerjaan atau 

menyediakan pelayanan untuk mendapatkan upah ‖ namun tidak termasuk narapidana 

dari satu lembaga pemasyarakatan, pemilik atau penghuni tempat tinggal atau pelayan 

mereka, petani, atau pasien rumah sakit. Orang melaksanakan pekerjaan di rumah 

mereka untuk mendapatkan konpensasi uang dianggap sebagai pekerja. 

5. Akta mengandung satu klausul pelindung terhadap efek bahwa ― majikan harus 

mengambil setiap tindakan pencegahan yang masuk diakal untuk memastikan 

kesehatan dan keselamatan pekerja ‖ dimana tidak ada  peraturan spesifik (mereka 

lakukan untuk hal-hal tertentu seperti pakaian pelindung dan alat-alat perlengkapan). 

 

Beberapa definisi penting: 

TWAEV: Time-Weighted Average Exposure Value. (Rata-rata Nilai Pajanan berdasar 

Berat-Waktu). Konsentrasi  rata-rata suatu bahan kimia atau biologi di udara, 

dengan kondisi itu pekerja terpapar dalam satu hari kerja (8 jam) atau 1 

minggu hari kerja (40 jam)  

STEV: Short-Term Exposure Value. (Nilai Paparan Singkat). Konsentrasi maksimum 

suatu bahan kimia atau biologi di udara, dengan kondisi itu pekerja terpapar 

selama 15 menit. Jika tidak terdefinisi secara terperinci di peraturan, diambil 

sebagai 3 kali TWAEV sampai ke 30 menit. 
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 CEV: Ceiling Exposure Value. (Nilai Paparan Langit-langit) . Konsentrasi 

maksimum suatu bahan biologi atau kimia dengan kondisi itu pekerja terpapar 

kapanpun. Jika tidak terdefinisi secara terperinci di peraturan, diambil sebagai 

5 kali TWAEV. Satuan konsentrasi di udara adalah ppm atau mg/m
3
 udara 

(terkadang disebut sebagai batas simpangan).  

 

        Keandalannya bergantung kepada penggunaan sejumlah besar hewan uji untuk 

menentukan NOEL. ADI bukanlah  suatu prediktor resiko karsinogenik. ADI juga 

dihitung untuk pajanan manusia untuk menentukan taraf yang diijinkan di udara, air, 

dan makanan. Akta juga menyediakan peraturan pemerintah paparan suara kebisingan. 

Standar suara kebisingan berbeda untuk di pertambangan dan sektor industri.  

       Di Amerika Serikat, sedikit banyak singkatannya berbeda namun memiliki definisi 

yang sama. Antara lain: 

TLV: Threshold Limit Values. (Ambang Batasan Nilai). TLV banyak diterapkan ke 

uap air 

TLV-C (Ceiling): (Ambang Batasan Nilai Langit-langit). Konsentrasi TLV-C tidak 

boleh berlebih (=CEV)  

TLV-STEL (Short-Term Exposure Limit) (Ambang Batasan Nilai-Batasan Paparan 

Singkat). Pajanan yang bisa ditoleransi sampai ke 15 menit  tanpa iritasi, 

kerusakan jaringan atau  tanpa pemberian obat penenang) (=STEV).  

TLV-TWA (Time-Weighted Average): (Ambang Batasan Nilai-Rata-rata Berat-

Waktu). Taraf dimana pekerja bisa terpapar secara terus menerus sampai ke 

40 jam/minggu tanpa efek merugikan (=TWAEV)   

 

Risiko lingkungan: masalah dengan penilaian  dan persepsi publik  

Menetapkan taraf bahan toksik yang tidak membahayakan lingkungan adalah sulit dan 

tidak tepat, karena:  

 

1. Pajanan mungkin bisa seumur hidup dan tidak pernah ada data yang berkaitan 

dengan paparan jangka panjang dengan dosis yang sangat rendah   

2. Sulit untuk mengidentifikasi efek toksik kecuali efek toksiknya tidak biasa. 

Angiosarkoma di hati segera dikaitkan dengan vinilklorida, karena sangat jarang 

angiosarkoma hati.  Untuk alasan yang sama, sarcoma Kaposi dikaitkan dengan 

AIDS. Jika ada pemikiran sumbing adalah efek teratogenik dari satu polutan bahan 
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kimia,  efek asosiasi bahan kimia akan sulit karena sumbing adalah bentuk cacat 

lahir yang sudah umum. 

3. Persepsi publik tentang  risiko mungkin sangat berlebihan sehingga bisa memaksa 

legislasi memberikan taraf maksimum yang lebih rendah dari yang  seharusnya. 

4. Konsep analisa manfaat-risiko mungkin tampak tak mengenal kasihan dan 

perhitungan analisa manfaat-resiko itu menjadi absurd ke populasi massa. Menurut 

pandangan mereka, tidak ada hal yang benar-benar di analisa manfaat-resiko seperti 

tingkat resiko yang bisa diterima dan mereka memiliki pengertian yang kurang 

sempurna tentang arti probabilitas statistik. Lebih dari itu,  sering terlupakan adanya 

upaya menghindari satu resiko yang  bisa meningkatkan resiko lain. Perdebatan 

peningkatan pemakaian nuklir yang berlebih vs pabrik kilang minyak berbahan 

bakar fosil adalah salah satu contoh baik dari analisa resiko-manfaat. Eliminasi 

energi berbahan bakar nuklir akan memaksa kepercayaan yang lebih besar pada 

generator batubara yang akan meningkatan terjadinya hujan asam, pelepasan gas 

rumah kaca, dan meningkatnya risiko kecelakaan kerja di pertambangan  yang fatal 

(lihat Bab 12). 

5. Faktor risiko mungkin bisa bertambah atau bahkan sinergistik, membuat analisa 

resiko menjadi lebih sulit lagi 

 

Dampak psikologis potensi resiko lingkungan  

 

       Salah satu akibat terburuk dari polutan-polutan lingkungan di alam adalah dampak 

pisikologis yang tidak diragukan lagi. Manusia memiliki suatu ketakutan alami 

terhadap sesuatu yang  tidak diketahui dan tidak dapat dipahami, dan bidang ilmu 

toksikologi lingkungan membawa ketakutan alami tersebut dalam permainan pikiran. 

Pikiran manusia adalah instrument yang sangat sangat mudah dipengaruhi. Bertahun-

tahun lalu, ketika air minum di suatu kota difloridasi untuk pertama kalinya, 

diumumkanlah bahwa florida akan ditambahkan ke air minum pada hari tertentu. Pada 

hari yang telah ditentukan tersebut, operator telpon kotapraja dibanjiri keluhan tentang 

rasa air minum. Pemerintah kota kemudian mengumumkan kalau penambahan florida 

telah dilakukan satu minggu lebih awal dari tanggal yang diumumkan sebelumnya! 

Setelah diumumkan itu, panggilan telpon di kotapraja menurun.  Sudah jelas bahwa 

setelah terjadi kecelakaan lingkungan yang besar, terjadi beberapa masalah medis yang 

kurang jelas seperti sakit kepala, mual dan pusing. Kankerfobia (ketakutan terkena 
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kanker)  menjadikan setiap terjadinya kanker didaerah yang terpapar dihubung-

hubungkan dengan kecelakaan lingkungan tersebut. Kepercayaan tersebut bisa tetap 

berlangsung walaupun  studi yang mendalam gagal mengungkapkan perbedaan 

penyakit yang timbul antara penduduk yang terkena paparan dan yang tidak terkena 

paparan. Peternak biri-biri yang tinggal didekat stasiun pembangkit tenaga nuklir bisa 

menghubungkan kelahiran abnormal dan kelainan bentuk janin (umum terjadi di anak 

biri-biri) dengan radiasi dari pembangkit tenaga nuklir walaupun bukti pengujian yang  

luas menunjukkan tidak ada abnormalitas akibat radiasi di peternakan itu  .  

 

Penerimaan resiko sukarela vs. pemaksaan risiko 

       Desakan publik bisa memaksa pengeluaran sejumlah besar uang untuk 

menghindari resiko yang hampir tidak ada. Sebaliknya, sebagian besar publik bisa 

dengan kukuh menolak untuk melakukan tindakan yang murah yang terbukti bisa 

mengurangi mati muda. Penggunaan sabuk pengaman  di mobil adalah salah satu 

contoh utama dari hal ini. Di Amerika Serikat, efek kecelakaan kendaraan bermotor 

terjadi satu korban setiap 50 sampai 60 orang setiap tahun. Dibutuhkan angka 

probabilitas statistik yang agak tinggi untuk bisa membuat cedera yang sedemikian 

sepanjang hidup seseorang, namun resiko  terjadinya cedera di jalan adalah sangat 

rendah. Hal inilah yang mempengaruhi persepsi resiko publik. Survei terbaru 

mengindikasi hal tersebut, Dalam kondisi tidak ada payung hukum negara yang bisa 

memaksa mereka, hanya sekitar 15% pengemudi Amerika secara rutin memakai  sabuk 

pengaman meskipun dibutuhkan upaya luas untuk mendidik publik. Pola ini belum 

banyak berubah pada dasa warsa terakhir. Pengguna sabuk pengaman berbeda dengan 

non pengguna pada sejumlah cara. Kelompok non pengguna cenderung kurang terdidik 

dengan baik, lebih sering perokok. Mereka ini menilai penggunaan sabuk pengaman 

sebagai hal yang tak nyaman dan merepotkan, cenderung mempertimbangkan legislasi 

sabuk pengaman merupakan satu pelanggaran kebebasan pribadi, serta jarang 

mengetahui kondisi orang yang terluka pada suatu kecelakaan mobil. Pola ini tampak 

berulang ketika perintah penggunaan helm  pada pengendara sepeda mulai dikenalkan 

ke yurisdiksi, dengan marah mereka menulis surat ke editor surat kabar untuk 

memprotes pelanggaran kekebasan pribadi untuk menentukan pilihan.  Satu laporan 

evaluasi terbaru yang sama untuk mengukur kecelakaan pada penunggang kuda 

ditemukan  bahwa angka cedera serius setiap jam berkuda lebih besar dibandingkan 
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pengendara sepeda motor atau pembalap mobil. Pada periode 2 tahun terbaru, ada 

hampir 93000 pasien ruang gawat darurat di Amerika Serikat untuk cedera yang 

berkaitan dengan pengendara, lebih dari 17000 jumlah tersebut mengalami cedera 

kepala dan leher. Kompetisi antar pengendara motor diharuskan menggunakan alat 

pelindung. Di Amerika Utara,  Liga Hoki Nasional baru-baru ini memutuskan 

penggunaan helm pelindung untuk pemain pilihan, yang  menggambarkan elemen 

masyarakat sudah menerima  tingkat resiko dari keadaan tertentu. 

 

Biaya resiko penolakan 

 

       Tidaklah mungkin untuk benar-benar ―aman ‖  dalam hidup ini, namun hanya 

untuk menunda kematian. Hal ini merupakan hal umum di bidang toksikologi 

lingkungan yakni hal yang mengarah pada ―menghindari mati muda.‖ Untuk itu 

dibutuhkan  keputusan yang tidak tetap yang berkaitan harapan hidup normal dan apa 

kontribusi  terjadinya mati muda; Definisi ini akan tetap berubah seperti harapan hidup 

yang lebih panjang. Kira-kira satu dari tiga orang-orang akan tumbuh kanker di umur 

70 akibat kemunduran sistim imum dan pertahanan sel. Jika suatu karsinogen di 

lingkungan meningkat secara signifikan menimbulkan kanker pada kebanyakan 

segmen, apakah penderita kanker di usia >70 tahun juga merupakan mati muda? 

       Berikut ini adalah beberapa biaya untuk menghindari terjadinya mati muda yang 

dihitung dalam  U.S. dolar, dengan melakukan beberapa  pengukuran keamanan dan 

kesehatan yang sederhana:   

1. Menskrening dan mengedukasi kanker servik: $25,000  

2. Instalasi alarm asap dirumah: $40,000  

3. Instalasi sabuk pengaman di mobil saat di pabrik: $30,000 

4. Stop rokok: sebenarnya tidak merokok bisa menghemat $1000 / tahun dan terhindari  

dari biaya medis. Ironisnya, satu kelompok di Kanada menyebut diri mereka 

―Kelompok Perokok Bebas‖ Dengan menggunakan data tahun 1986, baru-baru ini 

dinyatakan bahwa perokok sebenarnya menghemat uang masyarakat dengan mati 

muda dan mengurangi biaya pensun serta biaya perawatan. Para perokok gagal dalam  

menghitung faktor-faktor yang ada dibawah ini:  

a. Gangguan kesehatan bagi perokok pasif.  

b. Biaya yang hilang karena tidak masuk kerja yang disebabkan kesehatan yang 

buruk (misalnya semakin banyak orang yang sakit infeksi saluran nafas)  
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c. Biaya tempat tinggal dan properti akibat kebakaran  yang  disebabkan puntung 

rokok yang dibuang secara tidak sengaja.  

5. Biaya instalasi deteksi api dan sistem kendali di kabin  pesawat terbang komersil  

: $200,000 

Sebaliknya, pelarangan diethylstilbestrol, suatu estrogen sintetik yang digunakan 

sebagai promoter penambah berat badan pada sapi dan diduga sebagai karsinogenik: 

$132 juta. 

        Satu contoh terbaru dari masalah efektivitas biaya ini berasal dari pengalaman 

beberapa Negara Bagian Amerika yang memperkenalkan wajib test AIDS bagi 

pasangan yang ingin memperoleh akta nikah. Sementara pendekatan ini mungkin 

tampak agak menakutkan bagi kondisi masyarakat sosial yang berlaku, sebenarnya  

konsep wajib test AIDS bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa dasa warsa yang lalu, 

hampir semua yurisdiksi mewajibkan test Wasseman untuk menguji sifilis sebelum 

akta nikah bisa dikeluarkan. Sebagai hasil wajib test AIDS, pelaksanaan 160,000 test 

membutuhkan biaya  $ 5.5 juta: 23 orang teridentifikasi HIV positif, setiap orang 

memerlukan biaya $239,130. 

      Analisis biaya keuntungan seringkali melibatkan kesimpulan yang mungkin 

menjijikkan bagi satu segmen masyarakat. Biaya untuk mendeteksi kanker payudara 

dengan cara mammography untuk wanita berusia 40 - 50 tahun diperkirakan sebesar 

$144,000. Untuk kelompok  usia 55 - 65 – tahun, biaya yang dibutuhkan menurun 

menjadi $90,000. Para legislator dihadapkan pada pilihan sulit karena pengetatan 

biaya.dan mereka sering menerima kritikan yang menjengkelkan.  

 

 

Beberapa contoh utama kecelakaan industri dan pajanan kimia lingkungan  

    dengan implikasi kesehatan manusia  

 

Radiasi 

 

       Di tahun 1979, terjadi satu kecelakaan serius pada Stasiun Pembangkit Tenaga 

Nuklir Pulau Three Mile, Middletown, Pennsylvania. Ini adalah satu bencana tanpa 

bukti kerusakan dalam bentuk suara, kebisingan, asap, maupun kerusakan yang terlihat. 

Masyarakat menerima berita tersebut dari wartawan,yang pada awalnya tertulis sebagai 

manifestasi dari ―penyakit nuklir.‖ Lebih dari 10 tahun kemudian, upaya 

pembersihannya masih dilakukan. Kerusakan itu menghasilkan 2.3 juta gallon US air 
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radioaktif lemah, hampir semuanya berasal dari tritium. Air radioaktif lemah ini bisa 

dibuang ke sungai tanpa melebihi standar pemerintah pusat, tapi desakan publik 

memaksa membangun instalasi evaporator khusus yang menelan biaya $5.5 juta  

Perhitungan biaya untuk menghindari satu kematian prematur adalah sebagai berikut. 

Pajanan maksimum dari pembuangan sungai adalah 2 microrems (µrem). Jumlah ini 

ekuivalen dengan paparan sumber radiasi alami seperti rodon atau radiasi kosmos 

selama 4 menit. Dosis kolektif (rata-rata pajanan x jumlah orang yang terpajan) sekitar  

1 rem orang (prem). Perhitungan pajanan radiasi yang bisa menimbulkan kanker adalah 

1/5000 prem. Perhitungan untuk menghindari terjadinya satu kematian prematur sekitar 

$25 milyar.  Bencana Chernobyl didiskusikan di Bab 12.  

 

Formaldehid 

       Di akhir tahun 1970an, diterbitkan satu laporan yang mengindikasi asap 

forrmaldehida bisa menyebabkan kanker nasal (karsinoma sel squamus mukosa) di 

tikus dan di satu spesies mencit. Tidak ada bukti karsinogenesis formaldehid di hamster  

dan studi pada manusia juga tidak menunjukkan adanya potensi karsinogenesis. Tumor 

nasal jarang terjadi manusia dan tidak ada bukti peningkatan jumlah tumor nasal pada 

pekerja yang terpapar formaldehid konsentrasi tinggi. EPA menggunakan metode 

ekstrapolasi linier multi tahap untuk mengevaluasi resiko. Pengadilan federal 

membalikkan keadaan ke evaluasi awal (1981)  pada tempat-tempat dimana disitu tidak 

cukup data untuk menentukan resiko. Perselisihan secara hukum di antara EPA dan 

industri kimia berlanjut sampai beberapa tahun berikutnya. Isolasi busa urea 

formaldehid dilarang di Amerika Serikat dan Kanada serta banyak pemilik rumah yang  

merobek, membuang dan menyingkirkan  bagian-bagian dari isolasi di rumah mereka. 

Para pemilik rumah berusaha untuk mendapatkan subsidi pemerintah sebagai ganti  

pembiyaan ini. Beberapa tahun kemudian, telah terkumpul data epidemiologis 

tambahan  pada populasi yang dianggap terpapar formaldehid pada taraf yang lebih 

tinggi dibandingkan taraf rata-rata  Orang yang terpapar 0,4 ppm formaldehid (medis, 

perawatan gigi, pembibitan, mahasiswa yang berkecimpung di ilmu sains)  terjadi 

kanker pada mereka dengan jumlah yang sedikit berbeda dengan terjadinya kanker 

pada populasi secara umum, Para patologis dan pekerja pemakaman yang  terpapar 

formaldehid 3 ppm menyebabkan hampir 2000 kasus kanker baru setiap 100,000 orang, 

suatu frekuensi kejadian yang lebih dari yang diharapkan. Di  tahun 1987, EPA 
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mendefinisikan formaldehida sebagai  zat yang mungkin penyebab karsinogen pada  

manusia. EPA menetapkan nilai paparan rata-rata berdasar berat-waktu (TWAEV) pada 

1 ppm,  paparan jangka pendek (STEV) pada 2 ppm, dan taraf aksi 0.5 ppm. Di atas 

taraf  paparan tersebut, peraturan mulai diberlakukan sepeti pada penggunaan 

formaldehid dibawah pengawasan medis, alat-alat perlengkapan yang bersifat 

melindungi, dan pelatihan. Hampir semua orang bisa mendeteksi keberadaan 

formaldehid dari baunya pada kadar 0,5 ppm. Sebagai contoh, bau khas karpet baru 

dikarenakan formaldehid yang digunakan sebagai adesif. Papan kayu  juga 

mengandung formaldehid sebagai pengikat adhesif.  Bau dari formaldehid jarang  

terdeteksi  di rumah tangga. Jika terdeteksi, formaldehid ada di insulasi rumah-rumah 

yang menggunakan insulasi urea formaldehd. Formaldehid akan terlepaskan saat busa 

terurai secara perlahan. Taraf formaldehid yang dilepaskan ini belum mencapai ―taraf 

aksi‖ yang ditetapkan EPA untuk industri, terutama kalau rumah memiliki cukup 

ventilasi, terkecuali pada  rumah-rumah baru yang memiliki urea formaldehid hingga 1 

ppm. Taraf tersebut terukur dari terlepasnya formaldehid dari bahan bangunan dan 

karpet. Pemerintah Kanada memberi subsidi pembersihan rumah dari insulasi 

formaldehid seperti diatas sebesar $10,000 setiap rumah. Satu sumber penting lain 

dengan aldehid beracun sebagai suatu potensi resiko kesehatan adalah asap rokok. 

Acrolein adalah jauh lebih mengganggu kesehatan dibandingkan formaldehid. Acrolein 

di industri TLV ditetapkan sebesar 0.1 ppm.  Kadar ini merupakan penyumbang utama 

sifat iritasi asap rokok dan kabut fotokimia. 

 

Dioksin (TCDD) 

       Pada 10 Juli 1976, terjadi ledakan serius dan kebakaran di pabrik bahan kimia di 

dekat Milan, Italia. Akibatnya, lebih dari 1 kg TCDD (tetrachlorodibenzo - p -dioxin, 

suatu bentuk dioksin yang paling beracun)  menyebar ke daerah-daerah di dekat lokasi 

kejadian. Kota yang paling banyak menerima sebaran dioksin adalah Seveso, dengan 

konsentrasi dioksin di beberapa bagian kota mencapai 20,000 µg/m2 luas permukan) . 

Pada akhir Juli, 753 orang diungsikan dari area tersebut; 3300 hewan mati dan 77,000 

harus dibunuh; 500 orang dirawat karena iritasi kulit akut, dan 192 orang mengalami 

chloracne yang tumbuh cepat. Para korban juga memperlihatkan bukti adanya 

kerusakan hati  yang ditandai dengan meningkatnya enzim serum. Beberapa studi 

dilakukan sebagai tindak lanjut dari kejadian ini dan studi terbaru dilaporkan di tahun 
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1985. Chloracne  adalah zat yang sepenuhnya reversibel, semua korban chloracne 

benar-benar sembuh di tahun 1983, hanya satu orang yang tidak. Enzim hati yang 

meningkat telah kembali ke taraf normal dan tidak ada laporan abnormalitas. Sampai 

saat itu, tidak ada bukti yang meyakinkan yang mendeteksi timbulnya kanker walaupun 

penemuan terbaru yang mengindikasikan leukemia dan lymphoma di daerah yang 

tercemar dioksin. Secara keseluruhan, timbulnya kanker tidak diungkap. Lebih dari itu, 

tidak ada kemungkinan untuk menghubungkan timbulnya kanker pada taraf  paparan 

dioksin yang terjadi. Pada daerah yang diperkirakan  terpapar dioksin tertinggi, tidak 

ada pengungkapan laju kejadian kanker yang signifikan. Satu perhatian lagi adalah 

adanya karsinogen lain, seperti 4 - aminobiphenyl, yang berperan dalam timbulnya 

kanker generasi baru  (Bahasan lengkap karsinogeneisis TCDD di Bab 5). 

 

Beberapa aspek legal dari resiko 

 

       Konsep deminimis 

 

       Baru-baru ini,  pengadilan di Amerika Serikat dan Britania Raya telah memulai 

menerapkan tradisi lama yang legal ke pertanyaan dari resiko. Konsep tersebut adalah 

de minimisnon curat lex, yang artinya ―hukum tidak menyangkutkan diri dengan 

sesuatu yang sia-sia‖ Bila diterapkan pada analisis resiko, konsep de minimis berarti 

perhitungan resiko pada beberapa hal adalah terlalu sedikit sehingga tidak termasuk 

dalam peraturan legal. Sebagai contohnya perundangan Mahkamah Agung Amerika 

pada 1980 tentang Badan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OSHA) tidak bisa 

memberi batas minimal taraf  uap benzene di tempat kerja kecuali jika uap benzena bisa 

menunjukkan resiko yang signifikan terhadap para pekerja yang terpapar uap benzene 

pada taraf yang ada di tempat kerja. Hal yang sama, peraturan permohonan banding di 

pengadilan Washington, D.C. menyebutkan peraturan pemerintah tentang pengemas 

plastik tidak bisa diperkenalkan semata-mata alasan-alasan teoritis pada zat toksik yang 

mungkin terlepas  kedalam bahan yang dikemas. 

 

       Amandemen Delaney 

       Amandemen Delaney ke Badan Pengawasan  Obat dan Makanan Amerika 

memiliki dampak signifikan pada sikap masyarakat di seluruh dunia tentang resiko 

kanker dan tanggapan para politikus pada sikap masyarakat tersebut. Dinyatakan bahwa 

zat yang  memperlihatkan induksi kanker di hewan uji tidak diijinkan keberadaannya di 
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semua jenis bahan pangan. Dapat diinterpretasikan dengan tegas bahwa dilarang 

menambah walau hanya satu molekul bahan yang diduga karsinogen kedalam semua 

jenis bahan makanan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika (FDA) berusaha 

menerapkan konsep de mimimis pada dua pewarna makanan yang menunjukkan bukti 

bahwa pewarna makanan tersebut dalam dosis sangat tinggi bisa menginduksi 

timbulnya kanker di hewan uji. Review peraturan melawan aturan FDA dilakukan di 

Konggres (Senat Amerika) yang bermaksud untuk menilai klausul Delaney sebagai 

suatu larangan absolut terhadap pewarna karsinogen pada makanan. Sebaliknya, 

otoritas lain menyatakan inilah kesempatan untuk menilai ulang klausul Delaney karena  

untuk bisa  mendeteksi impurity pangan dibutuhkan alat dan metode yang sangat 

sesnsitif. Di semua bidang ilmu toksikologi, sensitifitas dari metode pengujian melebihi 

pengetahuan kita tentang signifikansi paparan rendah terhadap kesehatan manusia. 

      Kankerfobia adalah satu ketakutan yang tidak beralasan pada pertumbuhan kanker. 

Kankerfobia telah menumbuhkan satu fenomena baru: menggugat karena takut 

timbulnya penyakit tanpa tanda-tanda penyakit atau gejalanya. Beberapa penggugat 

bisa memenangkan gugatannya. Pada tahun 1989, penduduk Toone, Tennessee, 

menerima penyelesaian diluar pengadilan dari Velsicol Chemical Co sebesar $9.8 juta 

karena mereka telah terpapar  air minum yang terkontaminasi  dari tong tong tempat 

pembuangan bahan toksik yang berkarat yang dimiliki perusahaan tersebut.  

      Satu kontroversi terbaru mengenai bahaya bahan kimia di lingkungan terjadi pada 

penggunaan daminozide (Alar) yang disemprot pada apel merah untuk mencegah 

jatuhnya apel  yang  masih muda karena tiupan angin.  Pada awal tahun 1989, Dewan 

Pertahanan Sumberdaya Alam  (NRDC), satu kelompok aktivis lingkungan Amerika 

menerbitkan satu laporan yang mengklaim anak-anak yang mengkonsumsi sejumlah 

besar apel yang mengandung daminozide mengalami peningkatan  resiko terkena 

kanker. Pecahan daminozide, dimethylhydrazine tak simetris (UDMH), telah 

memperlihatkan karsinogenesis pada hewan. Taraf maksimum,yang diijinkan dari Alar 

di apel dtetapkan FDA sebesar 20 ppm. Di Kanada sebesar 30 ppm. NRDC mengklaim 

bahwa batasan taraf ini ditetapkan sebelum tersedianya informasi resiko kanker. 

Meningkatnya resiko kanker  bisa sebesar 45/1,000,000, melebihi taraf  yang ―secara 

sosial‖ bisa diterima yakni 1/1,000,000. Taraf ini yang digunakan EPA  sebagai 

panduan. Lebih dari itu, kelompok ini juga mengklaim bahwa taraf yang bisa diterima  

(1/1,000,000)  adalah taraf yang melebihi taraf Alar 0,01 ppm. Perdebatan sengit 
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mengenai taraf yang bisa diterima terjadi antara FDA dan parasaintis, termasuk 

didalamnya Bruce Ames, pengembang uji  Ames yang digunakan untuk menguji 

mutagenesis.. Thomas Jukes, satu ahli mikrobiologi terkemuka di Berkeley, 

menekankan  bahwa ―organik‖ sari buah apel yang direkomendasikan oleh NRDC, 

mengandung lebih dari 45 ppm  patulin, satu karsinogen yang dihasilkan oleh kapang 

Penicillium. Satu studi yang dilakukan oleh Badan Kesehatan dan Kesejahteraan 

Kanada sebagai respon atas perdebatan tersebut menemukan  13% dari  30 contoh apel  

yang diuji mengandung daminozide dari 0.06 sampai 3.0 ppm, semuanya  dibawah 

ambang batas yang ditetapkan namun diatas ambang batas yang ditetapkan oleh NRDC. 

Efek pengenceran bahan menjadikan kadarnya menjadi rendah, bahkan dibawah 

ambang batas yang ditetapkan. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya resikonya? 

Pertanyaan itu sekarang diperbincangkan karena pengusaha telah menarik produk 

mereka dari pasar akibat publikasi yang merugikan. 

 

Masalah statistik pada penilaian resiko 
 

       Di dalam studi toksisitas, untuk mencapai taraf kepercayaan 95%  peneliti harus 

memiliki 12% responder dari sekelompok 50 responden, 30% pada 20 responden, dan 

50% pada 10 responden. Untuk melihat peluang satu kasus tunggal pada suatu populasi 

yang memiliki resiko, peneliti harus menguji populasi dengan jumlah tiga kali lipatnya. 

Dengan kata lain, untuk mendeteksi timbulnya satu kejadian dari 1 / 100, peneliti harus 

menguji 300 subyek; untuk mendeteksi 1 / 1000, peneliti harus menguji 3000; dsb. Ini 

adalah satu konsep sangat penting ketika berhubungan dengan reaksi toksik yang tidak 

tergantung dosis. Sangat jarang terjadi anemi aplastik akibat depresi sumsum tulang  

belakang sebagai respon adanya bahan kimia di tubuh. Sebagai contoh, antibiotik 

kloramfenikol diduga sebagai penyebab aplastik anemia pada satu orang dari 35000 

sampai 50000 pasien yang diobati dengan antibiotik ini. Bahkan dengan asumsi bahwa 

ada  kecenderungan genetik yang sama antara hewan uji dan manusia, peneliti harus 

menguji 150000 hewan uji untuk mengamati satu kasus saja.  Selanjutnya, efek paparan 

dosis yang lebih tinggi tidak selalu bisa diekstrapolasi dari paparan dosis rendah, 

sekalipun efek paparan tergantung pada dosis yang diberikan. Ada cukup waktu yang 

dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan DNA akibat paparan bahan kimia dalam 

dosis sangat rendah, sehingga kerusakan DNA tidak terekspresikan. 
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       Karenanya, penilaian risiko merupakan proses yang tidak pasti saat diaplikasikan 

pada keadaan paparan dosis rendah yang terkait dengan polutan lingkungan. 

Masyarakat cenderung melebih-lebihkan, merendahkan atau mengabaikan biaya resiko. 

Kepentingan pribadi cenderung untuk berlaku sebaliknya, terlebih para politikus sering 

dipengaruhi oleh lobi-lobi yang dilakukan oleh industri maupun organisasi lingkungan. 

Sebelum terjadinya bencana Challenger, NASA memperkirakan resiko kecelakaan 

pesawat ulang alik sekitar 1/100.000. Data empiris saat ini memperkirakan bahwa 

resiko nyata adalah 1/25. Penyimpangan yang dilakukan peneliti secara tidak sadar 

seperti ukuran sampel yang kecil, kurangnya data pada manusia, kesalahan dalam 

mempertimbangkan faktor interaktif seperti biomagnifikasi rantai makanan serta 

tekanan publik akibat ketakutan yang tidak pada tempatnya bisa mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan. Hal tersebut merupakan sifat alami manusia dimana 

masyarakat akan menerima resiko dalam taraf yang signifikan bila mereka dapat 

menggunakan beberapa pilihan pribadi pada kondisi yang dihadapi. Sebaliknya, secara 

universal orang akan menolak bahkan dengan derajad resiko sangat kecil bila resiko 

yang dilakukan pemerintah atau industri dibebankan pada mereka. Contoh-contoh 

resiko yang  dengan sengaja dilakukan meliputi merokok, tidak memakai sabuk 

pengaman, tidak memakai helm pengaman, dan tentu saja, jenis-jenis olah raga 

berbahaya yang melibatkan resiko hidup dan kecacadan tubuh. Pertanyaan dari resiko 

relatif berasumsi signifikansi yang besar bila memperbandingkan bermacam sumber 

energi. .Apakah energi nuklir lebih berbahaya dibandingkan generator batubara? 

Subyek ini akan dibahas pada Bab 13 tentang ’bahaya radiasi‖.   

 

      Manajemen resiko 

      The Royal Society of Canada dan  the Canadian Academy of Engineering 

membentuk komite bersama Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di tahun 1993, komite 

ini membuat laporan dengan judul ―Kebijakan Kesehatan dan  Keselamatan Kerja:  

Panduan Prinsip Resiko Manajemen‖. Prinsip tersebut dapat diringkas sebagai berikut. 

1. Risiko harus diatur agar bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi semua 

masyarakat secara keseluruhan. Referensi untuk keuntungan bersih membutuhkan 

pengenalan kebutuhan apa saja yang digunakan.  Mengenal apa saja yang 

dibutuhkan ini digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek negatif dari suatu 

kegiatan, termasuk biaya; yakni, untuk kendali suatu analisa biaya keuntungan. 
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2. Manfaat yang diinginkan adalah kualitas-harapan penyesuaian kualitas hidup 

(QALE). Dengan kata lain, penentuan keuntungan harus termasuk suatu evaluasi 

bagaimana kualitas hidup bisa ditingkatkan- tidak hanya meningkatkan lamanya 

hidup.  

3. Keputusan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan publik harus diumumkan 

secara terbuka ke masyarakat luas, penelitian dengan cermat diaplikasikan secara 

lengkap  ke semua tingkatan resiko. 

      Sejumlah masalah diketahui dari laporan. Beberapa masalah tersebut telah 

didiskusikan di atas. Beberapa orang secara individu bisa dirugikan oleh suatu 

kegiatan yang menguntungkan masyarakat umum. Kehilangan pekerjaan akibat 

penutupan lokasi  industri yang menyebabkan polusi merupakan salah satu contohnya. 

Kegiatan yang diambil untuk mengurangi satu resiko bisa meningkatkan resiko yang 

lain. (sampai saat ini masih berlanjut perdebatan pemakaian tenaga nuklir vs bahan 

bakar fosil untuk generator energi). 

       Satu masalah yang signifikan — fokus dari seluruh bab ini — adalah bagaimana 

publik merasakan suatu resiko dan bagaimana resiko ini bisa mempengaruhi para 

politikus untuk menentukan keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya dari 

sejumlah besar masalah. Hal ini telah banyak dibahas diatas, kecuali adanya laporan 

yang bisa membuat satu hal penting, yakni nilai tambahan. Nilai tambahan adalah 

pencegahan dari kecelakaan yang menyebabkan kematian dan luka-luka. Nilai 

tambahan ini adalah salah satu kegiatan manajemen resiko yang paling hemat biaya 

yang bisa dilakukan. Sebaliknya banyak upaya peraturan yang diarahkan pada 

pengontrolan yang berkaitan dengan pekerjaan, lingkungan dan dietary resiko kanker 

serta peraturan-peraturan lain yang sangat tidak hemat biaya. Terkait hal ini dengan 3 

prinsip diatas, banyak hal yang harus dikerjakan untuk mengedukasi publik  mengenai 

perbedaan resiko yang nyata dan resiko berdasar persepsi.  

       Upaya telah dibuat untuk menemukan sistem yang bisa memperbandingkan resiko-

resiko. Pada tahun 1993, EPA memperkenalkan metode IRIS (Integrated Risk 

Information System) = Sistem Informasi Resiko terintegrasi. IRIS adalah suatu 

database EPA, diperbaharui bulanan, yang berisi persetujuan umum EPA terhadap 

potensi efek merugikan dari 500 unsur.  Data IRIS terdiri dari informasi identifikasi zat 

berbahaya dan evaluasi dosis-respon, dua hal pertama dalam penilaian resiko (diikuti 

oleh penilaian pajanan dan karakterisasi resiko). Satu file zat kimia IRIS bisa berisi 
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beberapa atau seluruh hal berikut: referensi dosis oral, referensi konsentrasi inhalasi, 

perkiraan resiko karsinogen, saran-saran kesehatan air minum, rangkuman kegiatan 

US.EPA dan data-data tambahan.  

 

 Oral Reference Dose (RFD)= Referensi Dosis Oral  = NOAEL (mg/kg/hari) 

      UF MF 

Dimana UF = adalah faktor ketidakpastian yang diijinkan untuk digunakan dalam 

variabilitas spesies dan dalam ekstrapolasi ke manusia.  

               MF (faktor pengubah) = sebenarnya dalah satu faktor palsu yang 

dipergunakan untuk melingkupi kemungkinan dari variabel-variabel 

yang tidak diketahui. 

 

Referensi konsentrasi inhalasi adalah sama seperti diatas, kecuali NOAEL dikalikan 

dengan Konsentrasi Ekuivalen Manusia yang diambil dari data-data paparan suatu 

industri yang telah ada. The Federal Register Notice 58 FR 11490 pertama kali 

dipublikasikan pada 25 Pebruari 1993. Informasi tentang IRIS dan databasenya dapat 

ditemukan di internet dengan alamat http://toxnet.nlm.nih.gov. 

 

     Prinsip pencegahan  

      Prinsip pencegahan pada manajemen resiko mendukung sikap ―lebih baik aman 

daripada menyesal‖. Prinsip ini telah dinyatakan dengan beberapa cara. Prinsip 15 

Deklarasi Rio pada Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992 adalah salah satu contoh 

prinsip pencegahan yang didapat setelah perdebatan sengit. Prinsip ini menyatakan 

bahwa ―ditempat dimana ada ancaman serius atau kerusakan lingkungan yang 

ireversibel, kelemahan ketidakpastian secara ilmiah tidak boleh dipergunakan sebagai 

satu alasan untuk menunda tindakan pengeluaran biaya efektif guna mencegah 

degradasi lingkungan‖. Walau ungkapan ini berhubungan ke lingkungan, pernyataan 

serupa diaplikasikan pada semua hal yang berpotensi mengancam kesehatan manusia. 

       Secara implisit pernyataan tersebut walau tidak dinyatakan secara eksplisit adalah 

konsep dimana biaya perbaikan atau biaya pencegahan harus sepadan dengan perkiraan 

derajad resiko yang berkaitan dengan potensi bahaya. Dua ketidakpastian yang harus 

ada di setiap upaya untuk menerapkan prinsip adalah: (1) Seberapa besar resikonya? (2) 

Serapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurangi bahaya tersebut? Di 

dalam prinsip pencegahan (PP) ada beberapa cara untuk mengubah atau memperbaiki 

pernyataan yang telah ada. Di masa lalu, tindakan  legislatif telah diambil berlandaskan 

http://toxnet.nlm.nih.gov/
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PP, dan penelitian yang berikutnya telah memperlihatkan kegiatan penelitian yang tak 

perlu. Contohnya adalah saccharin, zat ini tidak lagi dipertimbangkan sebagai zat 

karsinogenik pada manusia sebab telah ada data limiah yang lebih baru dan lebih baik. 

Suatu risiko tertentu atau banyak resiko bisa jadi menguntungkan. Konsumsi alkohol 

yang moderat bisa mengurangi resiko terkena serangan jantung, namun bisa sedikit 

meningkatkan resiko hemorrhage stroke. Pada keadaan tersebut, konsumen dan aktivis 

lingkungan cenderung untuk memperhatikan di satu sisi saja. Pandangan dari kedua sisi 

ini dimunculkan di pengantar peraturan pencegahan. 
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Review Pertanyaan: 

 

Untuk soal 1 ke 6, gunakan kode berikut: 

Jawaban A kalau pernyataan a, b, dan c adalah benar.  

Jawaban B kalau pernyataan a dan c adalah benar.  

Jawaban C kalau pernyataan b dan d adalah benar.  

Jawaban D kalau hanya pernyataan d adalah benar.  

Jawaban E kalau semua pernyataan (a, b, c, d ) adalah benar 

 

1. Dari faktor berikut ini, faktor mana yang menyumbang tingkat resiko suatu toksikan ke 

lingkungan ? 

 

a.  Umur-paruh biologi dari unsur.  

b.  Koefisien partisi dari unsur.  

c.  Toksisitas dari unsur.  
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d. Taraf dari pajanan mungkin terjadi. 

 

2. Dari pernyataan berikut, pernyataan mana yang benar?  

a. Kepekaan perorangan terhadap suatu zat toksik  bisa sangat bervariasi  

b. Ramalan dari risiko yang berkaitan dengan pajanan zat toksik pada  taraf dosis 

sangat rendah dapat dilakukan dengan ketelitian yang masuk akal.  

c. Model mekanistis berasumsi bahwa kanker itu dapat timbul dari satu sel yang 

bermutasi  

d. Model distribusi berasumsi bahwa tidak ada ambang bawah dimana suatu agen 

penyebab kanker akan menginduksi pembentukan tumor 

 

3. Dari pernyataan berikut, pernyataan mana yang benar?  

a. Karsinogenisitas suatu zat tidak dipengaruhi oleh jalur masuk toksikan  

b. Studi toksikologi secara umum dilakukan dengan satu jalur masuk toksikan  

c. Suatu agen penyebab kanker yang mengarah pada umur suatu populasi tidak 

mempengaruhi derajat dari risiko.  

d. Data timbulnya kanker yang diperoleh dari paparan industri buatan manusia atau 

bencana secara kebetulan pada sejumlah besar populasi yang terpapar dengan bahan 

kimia yang sama banyak digunakan untuk meramalkan resiko dibandingkan data 

dari hewan uji.  

 

4. Dari pernyataan berikut, pernyataan mana yang benar?  

a. Satu populasi pekerja tidak bisa mewakili populasi secara keseluruhan.  

b. DNA mamalia lain berbeda 50% dibandingkan DNA manusia 

c. Bayi umumnya menyerap bahan kimia melalui kulit jauh lebih efisien dibandingkan 

dewasa.  

d. Kebiasaan merokok tidak punya kaitan dengan timbulnya kanker dikarenakan 

adanya karsinogen lain. 

 

5. Keselamatan di tempat kerja memerlukan:  

a. Ukuran taraf rata-rata potensi zat-zat berbahaya di lingkungan kerja.  

b. Pengetahuan toksisitas suatu zat.  

c. Pengetahuan pengaruh taraf dan lama pajanan terhadap resiko.  
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d. Pengetahuan efektivitas kesesuaian keselamatan kerja seperti penggunaan respirator  

 

6. Hormesis:  

a. Melibatkan kurva dosis-respon berbentuk U.  

b. Selalu berkaitan dengan efek menguntungkan pada dosis rendah.  

c. Belum digabungkan ke dalam model penilaian risiko.  

d. Dengan jelas telah dibuktikan dengan pajanan pada manusia. 

 

7. Cocokkan akronim sesuai dengan definisi yang ada di bawah ini:  

a. STEV    b. TWAEV     c. NOAEL atau NOEL     d. CEV  

i.    Konsentrasi rata-ratasuatu toksikan di udaradimana seorang pekerjabisa terpapar 

selama 8 jam/hari atau 40 jam/minggu   

ii.. Taraf dari pajanan dimana tidak ada akibat buruk yang teramati  

iii.. Konsentrasi maksimum suatu toksikan di udara dimana seorang pekerja bisa 

terpapar setiap waktu  

iv.. Taraf maksimum suatu toksikan di udara dimana seorang pekerja bisa terpapar 

dalam jangka waktu 15 menit  

 

Jawablah pernyataan berikut dengan B bila Benar dan S bila Salah 

 

8. Pajanan vinylchloride dari industri dikaitkan dengan peningkatan kejadian  

angiosarkoma.  

9.   Sekitar satu dari tiga orang di Amerika Utara akan terjangkit jenis-jenis kanker di 

usia 70.  

10.  Konsep de minimis berarti  tidak ada taraf  polutan  industri yang  beresiko.  

11. Biaya seseorang dari ―kematian prematur yang bisa dihindari‖ dengan pemasangan 

alarm  asap sekitar $1000.00.  

12. Hampir semua orang bisa  mendeteksi adanya formaldehida di udara dari  baunya  

pada  konsentrasi 0,5 ppm. 

13. Efek toksik utama terkait dengan kecelakaan dioksin di Seveso adalah chloracne.  

14. Lambung tikus merupakan model yang baik untuk lambung manusia 

15. Kulit dahi menyerap bahan kimia jauh lebih efisien dibandingkan kulit lengan 

bawah 
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16. Taraf resiko yang bisa diterima dari bahan kimia anthropogenik di  lingkungan 

didefinisikan oleh EPA sebagai setiap 1,000,000 populasi seorang yang terjangkit 

kanker.  

17. Tidak ada karsinogen alami yang banyak diperhatikan.  

18. Patulin adalah suatu mikotoksin karsinogenik.  

19. Toksikan yang sangat larut lemak dengan nilai t 1/2 yang besar, konsentrasinya 

cenderung meningkat mengikuti rantai makanan.  

20. Kulit tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan biotransformasi.  

21. Dengan mengelupasnya sel kulit kita, kita juga dapat mengeliminasi beberapa 

karsinogen yang terakumulasi di tubuh. 

 

Jawaban: 

1.   E 

2.   A 

3.   C 

4.   B 

5.   E 

6.   B 

7.    i = b, ii = c, iii = d, iv = a 

8.   Benar 

9.   Benar 

10. Salah 

11. Salah 

12. Benar 

13. Benar 

14. Salah 

15. Benar 

16. Benar 

17. Salah 

18. Benar 

19. Benar 

20. Salah 

21. Benar 
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Studi Kasus 1 

 

Satu populasi buruh tambang telah diidentifikasi seperti banyaknya buruh tambang 

yang  terkena kanker yang jarang terjadi. 18% dari seluruh pekerja tambang yang 

meninggal dikarenakan terpapar selama 20 sampai 30 tahun sebelumnya. Para pekerja 

yang telah meninggal ini tinggalnya didekat pertambangan. Anggota keluarga dari para 

penambang  yang tidak memperhatikan lokasi rumah mereka yang dekat pertambangan 

memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mengalami tumor yang sama (2 sampai 

3%nya meninggal). Kematian akibat kanker ini  yang ada di populasi secara umum 

hanya 0.0066%. Timbulnya kanker paru-paru pada pekerja tambang yang merokok 

sebanyak 60 kali lebih banyak dibandingkan pekerja tambang yang tidak merokok. 

Pada populasi secara umum, merokok menyebabkan resiko terkena kanker paru-paru 

hanya sekitar 20 kali.  

 

Pertanyaan 1. Faktor apa saja termasuk faktor biologi dan sosial yang menyebabkan 

timbulnya kanker yang jarang ini?  

Pertanyaan 2. Kenapa terjadinya kanker paru-paru jauh lebih tinggi di pekerja tambang 

yang merokok?  

Pertanyaan 3. Mengapa anggota keluarga penambang yang tinggal dekat pertambangan 

memiliki peluang yang lebih tinggi pada kanker yang jarang terjadi? 

 

Studi kasus 2 

 

Lima orang laki-laki bekerja pada tangki penyimpanan di bawah tanah, menambal 

kebocoran dan membuat tahan air mempergunakan cat resin epoxy. Tangki berisi 

beberapa inci air sehingga tidak digunakan  kipas ventilasi yang sudah tersedia  (karena 

takut tersengat listrik). Tangki berukuran panjang 20 yard (720 inci) lebar 6 yard (216 

inci) dan kedalaman 3yard (108 inci).  Tangki dibagi ke dalam tiga kompartemen yang 

saling berhubungan  Ada satu tangga dan satu lubang yang berarti satu-satunya jalan 

keluar masuk tangki. Pada jam 10:00 pagi seorang pekerja meninggalkan tangki karena 

mengantuk dan mual. Saat sampai di di permukaan tanah (keluar tangki), pekerja tadi 

muntah. Pada jam 11:30 pagi., seorang pekerja lagi meninggalkan tangki untuk minum 

kopi. Ketika kedua pekerja tadi kembali ke tangki untuk meneruskan pekerjaan, mereka 

menemukan tiga pekerja lainnya telah meninggal di dalam tangki.  
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Pertanyaan 1. Apa pelanggaran prosedur keselamatan kerja yang terjadi di sini?  

Pertanyaan 2. Apa tindakan keselamatan  kerja yang dapat dilakukan untuk mencegah 

kematian tersebut?  

Pertanyaan 3. Apa yang dapat anda katakan  tentang sumber dan sifat alami zat toksik 

yang menyebabkan kematian pekerja tersebut? 

 

Untuk kedua studi kasus di atas, terapkan pengertian umum dan beberapa informasi 

yang dijelaskan di bab ini. 

 



BAB 3.  POLUSI AIR DAN TANAH 

 

(Gantungkan bajumu pada dahan pohon hickory, namun jangan gantung bajumu dekat 

dengan air) 

 

Pendahuluan 

 

       Tiga komponen biosfer yang berperan sebagai tempat hilangnya zat toksikologik 

adalah tanah, udara dan air. Namun harus dijelaskan bahwa peran tersebut merupakan 

suatu sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, hujan akan mengirim toksikan ke 

tanah dan air; diuapkan  di permukaan air dan tanah naik ke udara sebagai debu yang 

berterbangan dan bisa sampai ke tempat jauh dengan bantuan angin. Lebih dari itu, 

aliran permukaan dari tanah, limbah, dan buangan industri adalah sumber utama dari 

pencemaran air.  Rembesan dari tanah bisa masuk sampai dalam ke sumber air tanah 

dan ke permukaan air. Melalui sungai dan muara, air di reservoir air tawar akan sampai 

ke laut  Dengan demikian, walaupun bab ini cenderung memfokuskan pada air, baik 

sebagai sumber daya penting untuk konsumsi manusia dan sebagai ekosistem laut dan 

akuatik, fokus pada air ini tidak boleh mengurangi pemahaman sifat integrasi alami dari 

biosfer.  Tanah sering menjadi tempat penyimpanan buangan limbah  toksik produk 

manusia  dan konsekwensi dari ini akan dibahas pada  bab ini. Bahan kimia  juga bisa 

masuk kedalam  bahan makanan melalui tanaman yang tumbuh di tanah yang tercemar, 

melalui pestisida yang disemprotkan ke tanaman pertanian. Dua hal yang harus 

mendapat perhatian sunguh-sunguh dari masyarakat.  

       Polusi air merupakan hal penting pantas dipertimbangkan untuk beberapa alasan. 

Alasan paling jelas adalah kemungkinan zat-zat xenobiotik bisa masuk kedalam sumber 

air minum  dan merupakan ancaman langsung pada kesehatan manusia. Ikan dan 

kerang-kerangan yang diperoleh dari laut (organisma laut) dan danau air tawar serta 

sungai (organisma akuatik) yang tercemar bisa mengancam  kesehatan manusia saat 

makanan tersebut dikonsumsi. Ikan yang berukuran lebih besar (dan lebih tua umurnya) 

sering mempunyai kadar zat toksik yang larut lemak yang lebih tinggi, namun ikan 

yang berumur lebih muda memiliki laju metabolisme yang lebih tinggi dan zat-zat 

toksik akan terkonsentrasi lebih cepat.  

       Banyak zat toksik pertama kali diambil oleh organisme uniseluler yang merupakan 

sumber makanan  organisme yang lebih besar (namun masih berukuran mikroskopik), 

yang kemudian dimangsa oleh organisme yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Proses 



tersebut menyebabkan konsentrasi zat toksik semakin meningkat  mengikuti rantai 

makanan. Proses tersebut disebut dengan biomagnifikasi Organisma air tawar dan 

organisma laut adalah makhluk yang rentan terhadap racun, yang bisa mengancam 

kehidupan mereka. Toksikan bisa menjadi seleksi alam misalnya spesies yang lebih 

tahan toksikan bisa berkembang biak dengan cepat sehingga mengancam kehidupan 

spesies lainnya. Contoh klasik dari hal tersebut adalah proses yang dikenal dengan 

istilah eutrofikasi. Eutrifikasi merupakan akibat dari berlimpahnya kadar fosfat dan 

nitrat di air yang berasal dari pupuk pertanian yang masuk ke badan air, bisa pula 

berasal dari limbah deterjen yang masuk ke sungai. Kadar fosfat  dan nitrat yang tinggi 

mendukung pertumbuhan algae dan bakteri tertentu  sehingga tumbuh dengan cepat 

(blooming). Konsumsi oksigen di air oleh algae dan bakteri yang bloming 

menyebabkan oksigen di air berkurang, tidak cukup untuk mendukung kehidupan 

makhluk lainnya. Cahaya matahari  tidak bisa masuk kedalam air yang selanjutnya bisa 

mengubah sifat alami ekosistem. 

 

Faktor yang mempengaruhi keberadaan toksikan di air 

 

       Semua air di alam mengandung tanah dan semua tanah mengandung air, namun 

yang perlu dipertimbangkan adalah variasi perbandingannya.  Kenyataannya,  variasi 

campuran tanah dan air ini penting untuk membedakan variasi jenisnya karena sifat-

sifat polutan berbeda satu sama lainnya. Lebih dari itu, sifat alami air sendiri bervariasi 

meliputi kesadahan, pH, suhu, dan penetrasi cahaya yang berdampak pada nasib 

polutan yang ada di air. Modifikasi faktor ini dipertimbangkan secara lebih detil di 

bawah ini. 

 

a. Pertukaran toksikan pada ekosistem 

 

       Gambar 19 menyajikan skematika badan air dengan sumber-sumber 

pencemarannya (hujan, aliran permukaan air, buangan efluen,  perkolasi melalui tanah) 

yang hampir semuanya berarti  perpindahan toksikan ke organisma akuatik. Sebagai 

catatan adalah, lapisan campuran tanah dan air pada bagian dasar interface yang 

digambarkan sebagai ―sedimen aktif ‖ Di bagian permukaan sedimen aktif  merupakan 

lapisan partikel-partikel koloid yang tersuspensi di air berpori. Sedimen yang 

mengandung bahan karbon organik cenderung mengambil zat-zat lipofilik.                



 
 

 

 

 

Gambar 19 Sumber dan distribusi toksikan pada ekosistem.Titik-titik sumber pencemaran (1) mencakup 

tumpahan bahan kimia, tumpukan bahan kimia industri yang mengalir ke buangan limbah industri, bahan 

saniter dan kotoran yang keluar dari riol, aliran tailing penambangan, kebocoran dan rembesan dari 

tempat pembuangan limbah, laguna penanganan limbah serta kolam lumpur yang sudah lama. Bukan 

sumber titik pencemaran (2) mencakup presipitasi bahan kimia terlarut, jatuhan partikel yang terbawa 

angin, aliran lumpur dari drainase tanah pertanian, semprotan bahan kimia yang terbawa angin, 

pembuangan limbah dari balastnya kapal dan aliran bahan kimia di jalan (garam, kalsium khlorida dsb.) 

ke dalam tanah dan aliran air. Evaporasi dan presipitasi bisa bertukar diantara udara, air, dan tanah. 

Polutan bisa terikat dalam butiran debu, beterbangan mengikuti angin sampai ke tempat jauh, masuk 

kedalam badan air dan secepatnya tersaring pada bagian dalam sumber air. Polutan bisa memasuki 

pangan melalui jaring-jaring makanan dengan proses bioakumulasi dan biomagnifikasi pada spesies 

akuatik laut (3) dengan sedimen aktif yang bertindak sebagai tempat pencucian polutan. Polutan bisa 

terserap pada bahan pangan (atau terakumulasi pada permukaan bahan pangan). Toksikan bisa 

terakumulasi pada manusia dan hewan  melalui konsumsi bahan pangan dari tanaman dan hewan yang 

terkontaminasi (termasuk ikan dan kerang-kerangan), melalui inhalasi dengan cara menghirup udara 

yang terpolusi, melalui minum air yang terkontaminasi dan bahkan dengan penyerapan melalui 

transkutaneus. 

 

 



Satu keadaan kesetimbangan adalah kondisi yang ditetapkan dengan air berpori-pori, 

dimana air berpori-pori berada di dalam keseimbangan dengan badan air sendiri. 

Sedimen aktif adalah satu lingkungan kaya berbagai bentuk kehidupan akuatik; Hewan 

pemakan partikel (partikel feeder) bisa mengumpulkan toksikan dari partikel 

tersuspensi sedangkan makhluk yang bersifat filter feeder melakukan hal sama seperti 

air berpori. Pengenceran toksikan pada badan air akan mengubah kesetimbangan dan 

melepaskan lebih banyak toksikan dari bentuk terikatnya. Dengan demikian, 

menyingkirkan satu sumber pencemaran tidak bisa merefleksikan perbaikan kualitas air 

untuk suatu saat. Sedimen aktif bisa berperan sebagai tempat pelepasan toksikan dan 

sebagai sumber toksikan (lihat Gambar 19). 

      Para limnologis terbiasa bekerja di aliran sungai dan danau-danau kecil  bertemu 

dengan flokular, sedimen aktif densitas rendah dengan kedalaman hanya beberapa 

sentimeter. Penyelam profesional di Great Lakes menggambarkan hal sebaliknya, yakni 

mendeskripsikan fenomena bagian yang tenggelam sampai bagian atas helm mereka 

adalah sedimen dasar yang lunak— suatu sensasi yang mengganggu saat menyelam 

pertama kali. 

 

b Faktor-faktor (modifier) yang mempengaruhi serapan toksikan dari lingkungan  

 

Modifier digolongkan sebagai  abiotik  (tidak berhubungan dengan aktivitas bentuk-

bentuk kehidupan) atau biotik  (terkait dengan aktivitas bentuk-bentuk kehidupan). 

 
b.1.Modifier abiotik  

 

Yang termasuk modifier abiotik adalah: 

1.  pH . Seperti halnya interaksi antara solven-pelarut zat apapun, pH bahan pelarut 

akan mempengaruhi derajat ionisasi (disosiasi) solut. Karena salah satu sisi bahan 

yang tidak terdisosiasi lebih lipofilik, kondisi ini akan mempengaruhi serapan zat 

oleh mikroorganisme. Sebagai contoh adalah bahan pengawet kayu 

pentachlorophenol, zat ini berdisosasi pada medium basa sehingga secara teori, 

minimal hujan asam akan meningkatkan bioaviabilitas toksikan dengan bergeser 

kebentuk yang lebih lipofilik. Tembaga, zat ini sangat toksik pada ikan dan jenis-

jenis hewan akuatik lainnya. Tembaga berada dalam unsur cuprous (Cu
2+

) pada pH 

yang lebih asam, namun  dengan bentuk tembaga karbonat (pH 7) menjadi kurang 

toksik. Toksisitas tembaga pada ikan rainbow trout menurun sekitar pH 7. Aspek 



penting yang perlu diperhatikan dari pH adalah metilasi merkuri oleh 

mikroorganisme yang hidup di sedimen perairan. Metilasi ini terjadi pada kisaran 

pH yang sempit. Metilasi adalah mekanisme detoksifikasi mikroorganisme untuk 

mengeliminasi merkuri sebagai suatu molekul yang kompleks. Pada pH kondisi 

optimal (pH 7), diperkirakan sekitar 1.5 % per bulan merkuri dirubah menjadi metil 

merkuri (lihat juga Bab 6) 

2.  Kesadahan air . Karbonat dapat mengikat logam seperti cadmium (Cd),  seng (Zn), 

dan kromium (Cr), membuat bentuk-bentuk ikatan tersebut  tidak tersedia di 

organisma   akuatik   Tentu saja, keseimbangan akan terjadi  antara bentuk karbonat 

yang terikat dan karbonat bebas sehingga pelepasan tembaga terlarut akan 

menyebabkan karbonat mengikat  tembaga. Ada pula  interaksi yang kuat  antara 

kesadahan air  dan pH, sehingga kurva  letalitas ikan rainbow trout  akan berbentuk 

bimodal pada  derajat kesadahan air  tertentu, dengan peningkatan dramatis  LC 50  

(Konsentrasi letal  50%) pada  pH 5 dan 8. Harus  dicatat bahwa danau Canadian 

Shield  cenderung tidak sadah  karena danau ini  tidak menerima  drainase dari batu 

gamping. Gambar 20 menggambarkan  hubungan toksisitas tembaga pada  derajat 

tunggal kesadahan air. 

 

EFEK KALSIUM KARBONAT DAN pH PADA LETALITAS TEMBAGA DI IKAN TROUT 
 

 

 

 

Gambar 20.  Hipotetik kurva letalitas bimodal tembaga di ikan rainbow trout yang menunjukkan 

pengaruh pH dan kesadahan air. 



 

 

3.  Suhu . Berbeda dengan jenis mamalia, jenis akuatik dan hewan laut  adalah 

poikilotherm, sehingga suhu air akan sangat berpengaruh pada laju metabolism 

hewan tersebut,  yang pada gilirannya akan tercermin pada waktu sirkulasi darah 

melalui insang, aktivitas system transport  dan, karenanya, laju serapan xenobiotik. 

Suhu juga bisa mempengaruhi laju biotransformasi dan ekskresi.  Suhu juga akan 

mempengaruhi laju konversi merkuri ke bentuk metil merkuri  

4.  Karbon organik terlarut. Karbon organik terlarut akan membentuk kompleks 

dengan toksikan lipofilik dan berperan sebagai tempat berkumpulnya toksikan di 

sedimen perairan dan partikel tersuspensi. Sekali lagi, akan ada kondisi 

kesetimbangan, bila toksikan terlarut akan dihilangkan atau diencerkan, akan lebih 

banyak toksikan yang dilepaskan dari sedimen. Sedimen secara khas  terdiri dari 

bahan anorganik (lumpur, pasir, lempung) dilapisi dan tercampur  dengan bahan 

organik, baik yang berasal dari sayuran dan binatang, hidup dan mati. 

5.  Oksigen . Seperti yang telah diketahui, menipisnya jumlah oksigen di perairan 

karena blooming algae akan membahayakan kehidupan makhluk-makhluk lain  

yang mungkin terlibat proses toksifikasi atau proses detoksifikasi, termasuk 

mikroba yang membentuk metil merkuri.  

6.  Stres cahaya  (transformasi fotokimia). Radiasi ultra ungu dapat mempengaruhi 

perubahan kimia kontaminan yang bisa menghasilkan zat kimia yang lebih beracun. 

Dengan demikian, fotooksidasi bisa meningkatkan toksisitas polisiklik aromatik 

hidrokarbon  (PAHs) melalui pembentukan radikal bebas yang sangat reaktif. Pada 

perairan yang jernih, efek tersebut signifikan pada  kedalaman 6 meter. PAHs di 

perairan ini memiliki dampak pada level toksikan di perairan.  

 

 b2. Modifier biotik 

 

Modifier biotik mirip dengan faktor-faktor yang mempengaruhi respon pasien pada 

obat. Yang termasuk dalam modifier biotik adalah:   

1.  Umur . Ikan trout yang berumur tua kurang sensitip dibandingkan larvanya pada 

beberapa zat toksik  Metabolisme organisme akuatik yang masih berbentuk larva 

berbeda dibandingkan ikan yang sudah dewasa. Zat-zat toksik bisa terkonsentrasi 

atau termetabolisme secara berbeda antara larva dan ikan dewasa.  



 

2.  Spesies . Ada banyak perbedaan terkait sensivitas spesies pada  toksikan.  Spesies 

kelompok ikan salmon  umumnya lebih rentan dibandingkan ikan mas yang mampu 

hidup pada berbagai kondisi lingkungan.  Gangguan ekosistem alami oleh adanya 

introduksi spesies-spesies asing  bisa memiliki konsekuensi yang drastis. Danau 

Great Lake sangat rentan dengan pengaruh introduksi spesies dikarenakan  

introduksi ke  sistem danau tersebut yang tidak terhubung dengan laut.  Introduksi 

spesies laut meliputi:  

a. Belut lamprey (masih merupakan problem besar untuk perikanan komersial dan 

perikanan untuk olahraga)  

b. Alewife (ikan kecil yang  berbentuk kasar yang mati dalam jumlah ribuan serta 

mengotori pantai sampai introduksi coho salmon yang mengontrol kehidupan ikan 

ini)  

c. Remis zebra yang menyumbat aliran masuk (intake) yang mengotori lambung 

kapal.  

d. Remis quaga yang mendiami perairan dalam,  dan  

e. Beberapa spesies gobies; ikan yang agresif, yang mediami perairan yang luas. 

Jarang terjadi perpindahan alami kerang-kerangan dari laut ke lingkungan akuatik 

karena larva tidak cukup kuat untuk berenang melawan aliran sungai .Saat dewasa 

atau larva, kerang-kerangan bisa menempel pada kapal, namun kondisi tersebut 

merupakan hal yang lain.  Invasi yang terjadi saat ini untuk kerang zebra diduga 

disebabkan pengosongan kapal di Great Lake. Kerang zebra menempel pada air 

ballast kapal yang diambil dari pelabuhan di Eropa, suatu praktek yang  

kenyataannya dilarang secara hukum. 

3.  Kepadatan yang tinggi. Kepadatan tinggi merupakan faktor stress  tambahan yang 

mempengaruhi respon zat-zat toksik.  

4.  Nutrisi. Taraf nutrisi akan mempengaruhi faktor-faktor seperti deposit lemak 

(tempat penyimpanan penting untuk zat-zat  toksik lipofilik) dan efisiensi 

mekanisme detoksifikasi. Status nutrisi pada gilirannya bisa dipengaruhi oleh faktor 

abiotik. 

5.  Variabel genetik . Variabel genetik yang tak teridentifikasi  sangat mempengaruhi 

respon individu pada zat xenobiotik. 

 



 Beberapa definisi penting:  

Aklimasi:  Aklimasi berkaitan dengan proses adaptasi ke faktor  lingkungan tunggal 

dibawah kondisi laboratorium. Aklimasi pada logam berat seperti 

cadmium terjadi dikarenakan peningkatan level metallothionein, suatu 

protein pengikat logam. 

Aklimatisasi:  Aklimatisasi berkaitan dengan adaptasi suatu organisme pada dua  

lingkungan, berada pada kondisi lapang  

Anthropogenik:  Antropogenik berkaitan dengan proses peningkatan aktivitas manusia  

Bioakumulasi:  Bioakumulasi berkaitan dengan serapan toksikan fase terlarut yang 

teringesti, sebagai contoh adalah  insang ikan yang digunakan untuk 

pernafasan ikan, mengabsorbsi zat-zat lipofilik. Zat lipofil dikonsumsi 

ikan sebagai pakan. 

Biokonsentrasi:  Biokonsentrasi berkaitan dengan serapan bahan terlarut toksikan 

sampai konsentrasi toksikan pada tubuh melebihi konsentrasi toksikan 

di air (yaitu., melawan grandien konsentrasi). 

Biomagnifikasi:  Biomagnifikasi berkaitan dengan peningkatan konsentrasi suatu 

toksikan melalui rantai makanan  sehingga semakin tinggi tingkat 

jaring makanan, spesies predator akan memiliki kadar toksikan yang 

semakin besar. Contohnya adalah polisiklik aromatic hidrokarbon 

(PAHs) seperti benzo[a]pyrene (BaP) (struktur melingkar yang 

komplek, terlibat sebagai karsinogen, dibentuk dari pembakaran tidak 

sempurna pada kebakaran hutan atau berasal dari tumpahan minyak) 

terkonsentrasi namun tidak di metabolisme oleh kerang-kerangan. 

Proses ini disebut bioakumulasi.; BaP telah dideteksi ada di otak ikan 

paus beluga yang ditangkap dari area terpolusi di sungai St. Lawrence. 

 

Pengujian toksisitas spesies laut dan akuatik  

 

       Bermacam-macam organisma laut dan akuatik dapat digunakan untuk pengujian 

toksisitas. Pengujian toksisitas perlu dilakukan dikarenakan faktor biomagnifikasi yang 

telah didiskusikan di atas. Pengujian spesies yang hanya di puncak jarring makanan 

tidak akan memberikan informasi  apapun yang dimungkinkan karena spesies-spesies 

tersebut hanya sebagai biokonsentrasi dan bioakumulasi toksikan, juga tidak 

memberikan indikasi apapun tentang bagaimana toksikan bisa terdistribusi 



dilingkungan akuatik atau laut. Spesies yang umum digunakan untuk uji toksisitas 

adalah Daphnia magna  (kutu air, satu krustasia akuatik dengan panjang  2 sampai 3 

mm),  Selenastrum  (duckweed), rainbow trout, dan fathead minnow (suatu ikan air 

tawar kecil). Penggunaan hewan uji ikan pada uji toksisitas dikarenakan insang 

merupakan organ penting untuk serapan toksikan. Insang akan dilewati molekul dengan 

ukuran kurang dari 500 Dalton. Molekul besar bisa menyumbat insang dan 

menyebabkan ikan mati lemas. Satu spesies laut untuk uji toksisitas adalah udang kecil   

Mysidopsis bahia. Udang ini berukuran kecil, spesies yang hidup di muara dengan 

siklus hidup yang cepat dan mudah beradaptasi dengan kondisi kultur  di laboratorium. 

Hewan ini juga digunakan sebagai bioassay untuk toksisitas tumpahan minyak dan 

buangan limbah. 

 

Kualitas air 

       Air tawar  (kebalikan dari uap air) ada di bumi baik sebagai  air permukaan (danau, 

sungai, cucuran air, genangan air, dsb.) atau sebagai air tanah. Air tanah bisa berada di 

perairan dangkal sehingga dengan cepat merefleksikan perubahan taraf xenobiotik yang 

ada di permukaan air. Air tanah juga bisa berada pada tempat yang lebih dalam 

(sedalam aquifer) dimana kontaminan dipermukaan  lebih lambat namun pasti  sampai  

kedalam aquifers.  Aquifer adalah suatu lapisan batuan atau tanah yang mampu 

mengikat air dalam jumlah besar  Ada pula aliran air di bawah tanah dan kolam air 

bawah tanah. Perbedaan signifikan antara air permukaan dan air tanah adalah 

akumulasi dari endapan yang telah terbentuk sebelumnya.  Diperkirakan 50%  tanah 

pertanian di Amerika Serikat kehilangan 3 sampai 8 ton lapisan tanah atas/akre/tahun 

dan di tempat lain 20% lebih dari 8 ton /akre/tahun. Erosi tanah menyumbang lebih dari 

700 kali sebanyak bahan sedimen ke air permukaan, sama seperti yang disumbang oleh 

air limbah yang dibuang.  Air permukaan dan air tanah keduanya dapat berperan 

sebagai sumber air untuk rumah tangga dan air yang digunakan oleh industri. Air tanah, 

bagaimanapun juga, menyediakan  persediaan air untuk 50% penduduk Amerika Utara, 

97% untuk semua populasi di pedesaan, 35%  untuk semua kotamadya, dan 40%  untuk 

semua irigasi pertanian. 

 

 

 



 

Sumber polusi 

 

Yang termasuk dalam sumber-sumber polusi adalah sebagai berikut: 

1.  Aliran dari pertanian . Sistem drainase mengalirkan berbagai  kontaminan tanah  ke 

air permukaan. Rembesan mengalirkan kontaminan ke air tanah. Kontaminan tanah 

meliputi bahan kimia pertanian (pestisida, pupuk kimia), logam berat yang 

dilepaskan ke tanah oleh hujan asam, polutan asmofer organik sampai ke tanah 

melalui hujan, bakteri ke tanah dari pupuk organk, rembesan dari tempat 

pembuangan pertanian (baterai yang telah lama, penggunaan mesin minyak) dsb. 

2.  Hujan . Hujan akan mengirim polutan atmosfer secara langsung ke air permukaan. 

Gas bisa langsung larut di air.  

3.  Drainase . Drainase dari limbah perkotaan dan tempat-tempat pembuangan limbah 

industri serta efluen dari buangan industri jika tidak dikontrol merupakan sumber 

potensi kontaminasi air permukaan dan air tanah.  

4.  Aliran permukaan . Aliran permukaan tailing pertambangan yang banyak 

mengandung logam berat bisa mengkontaminasi air permukaan dan air tanah, Di 

bagian Utara Ontario, satu kota kecil bernama Wawa baru-baru ini mengajukan 

gugatan melawan suatu perusahaan penambangan yang telah mengoperasikan 

penambangan di area tersebut selama bertahun-tahun, sekarang telah ditutup. 

Pencemaran arsenik di tanah dari tailing penambangan terdeteksi pada kedalaman 

10 cm.  Hujan logam berat di tahun 1999 mengkontaminasi suplai air lokal dengan 

arsenik pada level beberapa kali level maksimum yang diijinkan, yang 

menyebabkan penduduk menggunakan air tangki yang dibawa truk atau membeli 

air kemasan. Insiden tunggal ini secara jelas menggambarkan hubungan yang dekat 

antara tanah dan air. Di India, arsenik dilepaskan dari tanah gunung dan batuan 

melalui sungai, suatu fenomena alami yang menyebabkan keracunan arsenik  yang 

merupakan masalah epidemi. 

5.  Buangan  limbah perkotaan. Sekalipun dilakukan penanganan limbah, buangan 

limbah perkotaan bisa membawa deterjen fosfat, khlorin dan xenobiotik larut 

lainnya kedalam aliran air. The Globe and Mail (18 Agustus 1999) melaporkan 

kota-kota utama Kanada setiap tahun membuang lebih dari 1 trilyun liter buangan 

limbah yang tertangani dengan buruk kedalam aliran air. The Globe mengutip studi 

yang dilakukan The Sierra Legal Defense Fund. Lima kota sebenarnya membuang 



limbah perkotaan langsung ke sungai. Tindakan tersebut adalah illegal berdasarkan 

Akta Perikanan Federal, namun banyak buangan limbah perkotaan yang memiliki 

kesalahan kronis. Rata-rata Kanada menghasilkan sekitar 63,000 liter air limbah 

setiap tahun.  

6.  Aliran  limbah perkotaan.  Aliran limbah perkotaan  merupakan penyumbang lain 

polusi yang mengalir ke  air permukaan.  Di lembah Great Lakes, garam digunakan 

secara ekstensif untuk mencairkan salju  untuk memperlancar arus lalu lintas. 

Sebagai akibatnya, salinitas sungai dan danau yang menerima aliran salju yang 

mencair karena garam menjadi meningkat. Penggantian oli mobil menyebabkan oli 

bekas mobil tertumpuk dan bisa terbuang ke aliran air. Di Kanada, diperkirakan 

30,000,000 liter oli bekas tidak didaur ulang setiap tahunnya. Garam kalsium 

klorida yang berasal dari buangan kendaraan juga bisa mengalir ke danau. 

7.  Sumber alami . Walau ada antropogenik toksikan yang menjadi perhatian utama 

banyak orang, harus diingat bahwa toksikan alami seperti metil merkuri bisa 

terbentuk sebagai hasil aktivitas bakteri pada merkuri yang dilepaskan dari batu-

batuan.  Perhatian khusus adalah tingkat level nitrat alami di air minum. Nitrat 

berasal dari derivat  bahan organik bernitrogen dari tumbuhan yang telah mati. 

Kadar nitrat alami pada air minum biasanya tidak menjadi perhatian utama, namun 

penambahan kadar nitrat dari kegiatan pertanian (penggunaan pupuk nitrat, buangan 

kotoran hewan) bisa meningkatkan kadar nitrat di air minum sampai kadar yang 

membahayakan kesehatan. Nitrat dirubah oleh flora usus menjadi nitrit yang akan 

mengoksidasi Fe
+2

 hemoglobin menjadi Fe
+3

 hemoglobin yang tidak bisa 

mengangkut oksigen. Bayi sangat sensitif terhadap perubahan nitrat menjadi nitrit 

dan merupakan sejumlah besar kasus keracunan bayi  penyebab kematian bayi yang 

signifikan dari ribuan kasus yang telah dilaporkan. Balita dan anak-anak memiliki 

enzim methemoglobin reduktase yang bisa mengubah ke ferro hemoglobin yang 

normal. Kadar nitrat normal di air sebesar 1.3 mg / l,,kadar ini menyumbang sekitar 

2 mg /hari dari total asupan 75 mg per orang per hari. Kadar nitrat di air 160 mg/L 

telah dilaporkan di beberapa daerah pedesaan dimana sumur-sumur digunakan 

sebagai sumber dari air (lihat juga bagian zat tambahan pangan di Bab 8). EPA dan 

Direktorat Kesehatan Lingkungan Kanada telah menetapkan batas maksimum kadar 

toksikan yang bisa diterima pada air minum. Sebagai contoh EPA membatasi kadar 

nitrat sebesar 10 mg / l yang terukur sebagai nitrogen. 



 

       Polutan air bisa digambarkan sebagai tempat yang kehabisan oksigen 

(penyumbang terjadinya eutrofikasi), bahan kimia organik sintetis (deterjen, cat, 

plastik, produk minyak bumi, bahan pelarut) dimana bahan-bahan tersebut sangat 

persisten di lingkungan, bahan kimia anorganik (garam, berat logam, asam), dan limbah 

radioaktif dari generator  pembangkit nuklir. Limbah cair radioaktif level rendah 

dihasilkan pada pendingin primer. 

 

Beberapa polutan utama di air 

 

Kelas spesifik dari xenobiotik akan dijelaskan secara detil di teks ini seperti kelompok 

xenobiotik yang berperan dalam kontaminasi tanah, air atau udara. Xenobiotik penting 

yang termasuk dalam polutan air akan diulas dibawah ini, yakni:  

•  Deterjen .Banyak ragam zat yang digunakan sebagai  bahan pembasah seperti 

solubilizers, pengemulsi, dan  bahan anti busa di industri dan rumah tangga. Bahan 

tersebut secara umum mempunyai kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan 

air (efek surfactant) dan, seperti bahan pembersih lainnya, bahan ini  meningkatan  

interaksi air dengan tanah, kemudian melarutkannya. Secara kimiawi, dalam molekul 

yang sama, bahan tersebut memiliki daerah polar dan non polar. Daerah nonpolar 

biasanya merupakan rantai panjang alifatik. Sodium dodecylbenzenesulfonate (suatu 

deterjen anionik) dan polyphosphates seperti sodium tripolyphosphate ada di dalam 

group ini.  Belakangan, Na5O10P3 , biasanya dikenal sebagai STP, merupakan zat 

tambahan minyak mesin. Di air limbah, detergen fosfat  segera dihidrolisa menjadi 

bentuk ortofosfat. Pengolahan limbah untuk efisiensi biasanya bisa  menghilangkan 

detergen fosfat di limbah sampai 50-60%, sehingga jumlah tersebut secara signifikan 

bisa memasuki permukaan air dan mendukung proses eutrifikasi (telah didiskusikan di 

atas). Dikarenakan adanya pelarangan penggunaan detergen fosfat di beberapa negara 

bagian dan propinsi yang berbatasan dengan danau Great Lakes, kadar fosfat di air 

tidak lagi menurun secara signifikan. Larangan penggunaan detergen fosfat diimbangi 

dengan penggunaan  pupuk fosfat. Penggunaan pupuk fosfat di Amerika Utara rata-rata 

sebesar 23 kg dalam bentuk sabun dan detergen setiap tahunnya.  BOD (Biological 

oxygen demand) adalah ukuran bahan organik terlarut dalam suatu kolom air,  yakni 

oksigen yang dibutuhkan untuk dekomposisi bahan organik. Oksigen di air dibutuhkan 

untuk biota alami seperti fitoplankton, zooplankton dan bahan organik dari tanaman 



seperti halnya nitrat. Air murni memiliki nilai BOD 1 ppm. BOD diatas 5 ppm 

mengindikasi terjadi polusi yang signifikan. Limbah yang keluar dari bubur kertas 

memiliki nilai BOD lebih dari 200 ppm sedangkan limbah hewan pertanian memiliki 

nilai BOD mendekati  2000 ppm.  

•  Pestisida . Pestisida adalah kelompok bahan kimia yang mendapat perhatian publik, 

Pestisida bisa ditemui walau kadangkala tidak ada bukti toksisitas pestisida pada 

manusia dengan tingkat paparan tertentu. Sebagai contoh, pada  Pasaran Bersama 

Eropa, tertulis di dalamnya ― Petunjuk Air Minum ‖ tahun 1980, batas kadar pestisida 

sebesar 0.1 μg / l untuk pestisida tunggal dan 0.5 μg / l untuk lebih dari satu  pestisida, 

tanpa memandang toksisitasnya atau penggunaan  pestisida untuk  kepentingan 

ekonomi pertanian.. Yang termasuk dalam kelompok pestisida ini adalah obat 

pembasmi serangga,  herbisida, fungisida, rodentisida, dan agen spesifik untuk 

membunuh siput (molluskisida) dan pembunuh cacing (nematosida atau nemasida).  

Nematoda (cacing gelang), dari bahasa Yunani nema yang berarti benang, adalah kelas 

parasit yang sangat besar yang  menginfeksi manusia, hewan dan tanaman. Daun atau 

tanaman yang sakit kadangkala disebabkan infeksi nematode. Walaupun tidak secara 

langsung masuk kelompok pestisida, masyarakat cenderung memasukkan bahan kimia 

pertanian untuk pertumbuhan atau pematangan buah sebagai kelompok pestisida. Alar, 

merupakan contoh bahan kimia yang mengikat perkembangan warna apel merah pada 

pohonnya Bahan ini ditarik peredarannya oleh produsennya secara sukarela karena 

karsinogenitasnya.  

 

Klasifikasi bahan kimia pestisida 

 

Pestisida diklasifikasikan sebagai: 

1. Klor hidrokarbon seperti DDT, lindan, aldrin, dieldrin, dan heptaklor (disebut juga 

insektisida organoklorin). PCBs juga disebut klor hidrokarbon namun bukan 

kelompok insektisida 

2. Asam klorphenoxy termasuk herbisida 2,4-D and 2,4,5-T, yang mengandung dioksin 

sebagai bahan pengotor  

3. Insektisida organofor seperti parathion, malathion, DDVP, dan TEPP 



4. Inseksisida karbamat, yang bereaksi seperti komponen organofosfat (inhibitor 

kolinesterase) namun insektisida ini merupakan turunan asam karbamat. Ada pula 

herbisida karbamat yang memiliki sedikit aktivitas kolin esterase  

5. Paraquat,  suatu herbisida bipiridil yang termasuk non kontaminan lingkungan 

namun bahan ini sangat toksik bagi penggunanya bila digunakan secara 

serampangan  

 

Resiko kesehatan dari pestisida dan bahan kimia terkait 

 

Klorinasi hidrokarbon 

       Hidrokarbon klorinasi adalah zat yang persisten di lingkungan yang didegradasi 

oleh bakteri dan  mikroba lain secara lambat. Sebagai tambahan, zat ini sangat larut 

lemak sehinga memiliki waktu paruh di tubuh yang sangat panjang. Walaupun 

kelompok zat ini memiliki toksisitas akut yang rendah, namun kombinasi sifatnya yang 

larut lemak dan waktu paruhnya yang panjang menyebabkan biomagnifikasi rantai 

makanan zat ini semakin besar  dan potensi toksisitas kronisnya juga besar.  Tidaklah 

mudah membuktikan toksisitas zat ini di manusia, namun di alam, DDT 

(diklorodifeniltrikloroetan) dan metabolitnya mengganggu metabolism kalsium, 

menyebabkan cangkang telur beberapa burung menjadi tidak keras (misalnya. burung 

camar, burung elang pemburu peregrine, burung elang kepala botak, burung pelikan 

coklat) dengan  konsekuensinya efisiensi reproduktif burung-burung tersebut  menjadi 

rendah. Lemak pada manusia bisa mengandung lebih dari 10 ppm DDT, dengan proses 

pengurangan kadarnya di tubuh sekitar 1%/hari. Secara akut, DDT adalah suatu 

neurotoksin, menyebabkan badan menggigil dan gangguan halusinasi. LD50 secara oral 

diperkirakan sebesar 400 mg/kg. Poliklorin bifenil telah lama digunakan bertahun-

tahun sebagai bahan insulasi, bahan ini bisa tahan sampai suhu 800°C .Zat  ini ideal 

digunakan sebagai bahan transformer listrik,  cairan hidrolis, cairan rem dsb. Stabilitas 

berarti zat ini sangat persisten di lingkungan.  Adanya zat ini di lingkungan  bisa terjadi 

karena kecelakaan yang tidak disengaja atau sengaja membuang zat ini di lingkungan 

secara tidak tepat. Di Amerika Serikat, Badan Perlindungan Lingkungan  (EPA) telah 

menetapkan batas maksimum  yang diijinkan zat ini sebesar 0,01 ppb. Di laut Baltik, 

PCb  telah menyebabkan kegagalan reproduktif pada anjing laut.  



       Ada keprihatinan yang pantas dipertimbangkan dengan adanya rembesan PCBs ke 

dalam  sumber air tanah  dan aliran air tanah. Rembesan PCBs disebabkan bocornya 

wadah pemyimpanan PCBs di tempat penampungan. Kadar PCB dideteksi di ikan yang 

ditangkap di Danau Ontario  sebesar 5 sampai 20 ppm. Efek toksik di lingkungan 

meliputi cacad reproduktif di fitoplankton, mamalia dan kelompok burung (aves), 

induksi enzim mikrosomal, induksi tumor, efek estrogenik, dan supresi tumor. Potensi 

toksik PCBs cukup tinggi di manusiasi namun datanya masih  kontroversi. 

 

Herbisida asam klorfenoksi 

       Herbisida asam klorfenoksi 2,4-D dan 2,4,5-T secara luas telah dipakai di 

membasmi rerumputan di halaman rumah, di jalan-jalan, dan di samping rel rel kereta 

api. Zat ini meniru hormon pertumbuhan tanaman sehingga mempercepat 

pertumbuhannya karena suplai energi yang berlebih. 2,4,5-triklorofenoksi asam asetat 

(2,4,5-T) adalah zat teratogen lemah namun perhatian utama zat ini adalah adanya 

kontaminan 2,3,7,8 tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD, dioksin) suatu produk 

samping hasil sintesis. 2,4,5-T adalah teratogen dan sangat toksik pada beberapa 

hewan. LD 50 pada tikus sebesar 0.6 sampai 115µg/kg.  Zat ini menyebabkan 

perubahan degeneratif di liver dan limfa serta menyebabkan penurunan berat badan, 

perubahan pada enzim serum, phorphyria, chloracne dan kanker. Pada manusia, telah 

dijelaskan bahwa chloracne merupakan satu-satunya efek toksik yang ditimbulkan 

(lihat Bab 2 pada kecelakaan Seveso).  Walaupun para veteran perang Vietnam sangat 

berkait dengan penggunaan bahan oranye (dengan kandungan setara dengan 2,4-D dan 

2,4,5-T)  sebagai zat penggugur daun, beberapa pembahasan studi epidemiologis telah 

gagal mengkonfirmasikan efek toksik pemakaian zat ini dalam  jangka panjang.  Suatu 

studi yang telah dirilis oleh Angkatan Udara Amerika Serikat Maret 2000 

memperlihatkan sejumlah kecil data namun signifikan secara statistik yang  berkaitan 

antara paparan bahan oranye dan peningkatan kejadian kencing manis. Suatu hubungan 

sebab akibat belum dibuktikan. Beberapa bukti data terbaru  menunjukkan para pekerja 

industri yang terpapar zat ini dalam waktu lama dalam taraf tinggi memiliki peluang 

terjangkit kanker yang agak meningkat (lihat pula Bab 5). 

 

Organofosfat (insektisida organofosfat) 

 



       Sifat tak dapat balik (ireversibilitas) organofosfat menghambat aktivitas 

kolinesterase. Gejala-gejala toksisitas akut organofosfat adalah yang terlingkup dalam 

buangan masif kolinergik, termasuk didalamnya berkeringat yang banyak, diare, 

tremor, gangguan mental, halusinasi dan kematian. Walau parathion adalah zat yang 

agak beracun pada manusia, zat ini tidak  persisten di lingkungan sehingga zat ini 

bukan kelompok zat berbahaya di lingkungan. Zat ini larut air namun segera dihidrolisa 

menjadi produk hasil samping yang tidak toksik.  

 

Karbamat 

       Karbamat secara umum beraksi seperti organofosfat  kecuali aldicarb, dimana 

bahan ini tidak segera terhidrolisa dan telah masuk kedalam sumber air tanah di 

beberapa lokasi  termasuk Long Island, New York. Bahan ini diperkirakan telah 

melebihi ambang maksimum yang diijinkan 7 ppb selama lebih dari 20 tahun. Zat ini 

sangat toksik namun zat ini inhibitor yang  reversibel yang bisa segera didegradasi dan 

diekskresi. Pestisida akan dibicarakan lebih lanjut di Bab 9.  

 

Keasaman dan logam-logam toksik 

        Kadar keasaman, sebagian besar berasal dari hujan asam (suatu penyebab yang 

didiskusikan di Bab 5), memiliki beberapa efek yang menganggu pada kualitas air. 

Subyek ini telah telah  didiskusikan (lihat ―Faktor Abiotik‖ di atas). Kadar keasaman 

dapat melarutkan logam-logam beracun seperti timbal (Pb), cadmium (Cd), dan 

alumunium (Al) dari tanah ke dalam air tanah. Asam menyumbang pembentukan 

metilmerkuri yang lebih toksik dibandingkan merkuri. Asam juga melarutkan timbal 

dari solder pada pipa ledeng rumah dan penginapan seperti telah diperlihatkan pada 

suatu studi yang dilakukan oleh Lembaga Kesehatan dan Kesejahteraan Kanada. Air 

pada pH 4.5 ke 5.2 diijinkan untuk digunakan  pada sistem perpipaan air. Logam pada 

pipa air akan larut maksimum setelah 2 jam. Setelah 10 hari, kadar logam pada air 

memperlihatkan taraf 4560 µg/l untuk tembaga (Cu), 3610 µg/l untuk seng (Seng), 478 

µg/l untuk Pb, dan 1.2 µg/l untuk Cd. Batas atas yang direkomendasikan untuk air 

minum Kanada adalah 100 µg/l untuk Cu dan 50 µg/l untuk Pb. Warangan (Arsenik, 

As) dan selenium (Se) juga terdeteksi. Sangat disarankan untuk membuang air dari 

sistem perpipaan di rumah-rumah dan di penginapan sebelum digunakan setelah pipa  

kosong (dari air) selama tidak digunakan untuk mengalirkan air.  



       Pada pH 5 atau kurang, alumunium dapat larut dari tanah dan diangkut sebagai 

kompleks dengan bikarbonat, materi organik, dalam bentuk ion. Air permukaan yang 

asam mengandung Al 4 sampai 8 µmol/l, yang beracun untuk ikan. Pada manusia, 

konsentrasi tinggi dari Al tersimpan di jaringan tulang dan otak yang bisa 

menyebabkan osteomalasia dan gejala dari demensia. Microcytic hypochromic  (yaitu 

sel-sel kecil dan pucat) anemi juga dapat terjadi. Masalah ini juga dihadapi pasien 

dengan pengobatan hemodialysis yang disebabkan larutnya aluminium dari alat 

dialyzer ke dalam darah pasien ataupun dari obat aluminium hidroksida  (obat antasida) 

yang diminum pasien. Para penambang bauksit juga mengalami permasalahan 

pernafasan yang disebabkan terhirupnya debu bijih besi. Aluminium juga ditemukan di 

air minum dikarenakan penggunaan tawas [Al 2 (SO4)3 ·12H2O] untuk mengendapkan 

materi organik terlarut pada proses tersier pengolahan air. Tahap pertama pengolahan 

air adalah penghilangan bahan padatan dengan cara penyaringan. Tahap kedua 

pengolahan air adalah penghilangan bahan organik dengan penyaring filter.  

      Pada tahun 1980, Komisi Nasional Panel Pengujian Pengendapan (NAPAP) di 

kongres Amerika Serikat  dengan anggota lebih dari 2000 ilmuwan dari hampir semua 

universitas utama Amerika mempelajari masalah hujan asam. Pada tahun 1987, komisi 

ini mengemukakan laporan sementara yang sangat kontroversi yang menyimpulkan 

hujan asam yang terjadi tidaklah seburuk yang diduga sebelumnya. Dari beberapa ribu 

danau yang dipelajari di bagian Utara Negara Bagian New York, hanya 75  danau yang 

benar-benar terpengaruh dengan adanya hujan asam. Emisi sulfur ditemukan menurun 

25% dari dasa warsa sebelumnya. Pada bagian akhir dari 6000 halaman dari laporan 

tersebut (yang telah menelan biaya lebih dari 570 juta dolar Amerika)  dilaporkan ke 

publik pada tahun 1990. Laporan terebut menyimpulkan bahwa 10% dari danau-danau 

dan aliran air (sungai) di bagian Timur sangat terpengaruh dengan hujan aam. Hujan 

asam telah menyebabkan penurunan pohon cemara merah yang berada di dataran tinggi 

dan menyebabkan korosi bahan-bahan dan bangunan-bangunan. Satu lagi pernyataan 

kontroversi dari laporan tersebut adalah tidak ada bukti hujan asam penyebab 

meluasnya penurunan pepohonan di hutan Amerika atau Kanada. Presipitasi asam, 

bagaimanapun juga, dapat dideposit ratusan mil dari lokasi awal terjadinya hujan asam. 

Lebih dari itu, area danau  yang mengandung batuan dasar batu gamping jauh lebih 

resisten terhadap proses asidifikasi hujan asam yang disebabkan oleh  kapasitas 

penyangga yang dimiliki. Sebaliknya, danau-danau yang mengalirkan batuan granit 



sangat peka terhadap hujan asam karena danau tersebut tidak memiliki kapasitas 

penyangga. Danau-danau seperti ini meliputi semua danau lindung di Kanada. Sekali 

lagi, alumunium memainkan satu peran penting. Ilmuwan telah menemukan bahwa 

ikan  yang dicobakan pada kondisi danau asam di laboratorium dapat bertahan hidup 

pada pH 4.5 atau kurang, sementara pada kondisi alami,  ikan yang hidup pada pH 

serendah itu sering fatal. 

       Aluminium silikat adalah komponen utama  tanah, Danau dengan kesadahan air 

sedikit akan mengalirkan tanah yang mengandung aluminium silikat dengan luasan area 

yang signifikan. Suspensi tanah yang mengandung aluminium akan mengendap di air, 

menghalangi sistem pertukaran sodium dan oksigen pada insang ikan, yang 

menyebabkan kematian ikan. Ikan air tawar harus mengambil sodium melalui insang 

untuk menyeimbangkan kadar sodium tubuh ikan yang bisa lepas melalui urin. Larva 

udang air tawar memiliki ―sel khlorida‖ yang berperan dalam pengaturan kadar sodium  

dan mengakumulasi kadar toksik aluminium. Budidaya air tawar bisa berhasil baik 

dengan memilih jenis-jenis tanaman yang tahan aluminium seperti duckweed yang 

biasa digunakan untuk merevitalisasi danau mati. Biakan selektif dari spesies tanaman 

air telah dikembangkan di awal abad dua puluh untuk melawan tanah yang asam.  

Tanaman tersebut mengganggu kelarutan logam dengan kalsium dan fosfor. Khususnya 

fosfor, fosfor akan mengikat aluminium. Karena regulasi sodium di hampir semua sel 

melibatkan sodium /potasium ATPase  (pompa sodium),  aluminium mengikat fosfat 

yang dapat masuk dalam pompa sodium yang telah melumpuhkan pompa sodium. 

Ikatan fosfor ini terlibat dalam pertumbuhan kembali tanaman secara masal di hutan-

hutan yang telah terpapar hujan asam. Pemilihan spesies selektif dari jenis yang resisten 

ini merupakan suatu sebagain solusi. 

      Bahan kimia berbahaya yang lain yang disebabkan pengolahan air adalah 

kloroform. Kloroform merupakan kontaminan dari proses klorinasi dan kloroform ini 

merupakan zat karsinogen. Zat lain seperti benzene dan karbon tetraklorida bisa masuk 

kedalam air tanah melalui limbah industri.  

 

Bahan kimia berbahaya dari buangan limbah 
 

       Sebagai tambahan terhadap jenis-jenis kontaminan berbahaya yang telah 

didiskusikan di atas, sejumlah besar zat kimia masuk ke dalam air yang berasal dari 

industri, pertanian, institusi, dan sumber domestik. Zat-zat tersebut bisa berbentuk 



padatan, cairan, sludge, gas, serta zat-zat tersebut bisa bersifat korosif, mudah terbakar, 

bahan peledak, radioaktif, atau secara biologis zat beracun. Risiko dari zat-zat tersebut 

yang ada dalam air terbentang dari minimal sampai ke ekstrim dan bisa berakibat 

pendek atau jangka panjang pada kesehatan manusia. Metode pembuangan zat-zat 

tersebut yang biasa dipakai meliputi kolam permukaan yang digunakan di industri (45–

55%), pembuangan dengan menggunakan wilayah pertanahan (domestik dan lain, 25–

35%), pembakaran (10–15%), dan cara lain, misalnya, pembuangan di laut (2–5%). 

       Ide mengubur zat beracun dilakukan dari pengalaman pekerja di proyek konstruksi 

terowongan. Secara tradisional, kompresor udara dipergunakan di konstruksi 

terowongan  dengan tujuan untuk mengeluarkan air dari terowongan maupun untuk 

mestabilkan tanah disekitarnya. Suatu cara baru telah muncul, bagaimanapun, proyek 

pembuatan terowongan terus meningkat di daerah urban  (untuk saluran utama 

pembuangan kotoran, sistem pemindahan cepat, terowongan otomatis  di bawah sungai, 

dsb.) Pembuatan terowongan selalu menghadapi masalah dengan kantong-kantong zat 

toksik seperti bensin, kebocoran bensin dari tangki penyimpanan yang sudah tua, 

klorinasi hidrokarbon, dan tempat-tempat pembuangan zat toksik lainnya. Penggunaan 

dari kompresor udara pada terowongan mencegah rembesan asap zat beracun dan 

benda cair ke dalam terowongan dan menjamin lingkungan keamanan pekerja. 

       Air dari sumur air minum berubah  menjadi sumber keprihatinan dikarenakan 

pencemaran zat kimia. Pada tahun 1987, satu studi sumur Tutu di St. Thomas, U.S. 

Virgin Island menunjukkan bahwa 22 sumur-sumur dicemari dengan benzena,  trans -

1,2 - dichloroethylene, trichloroethylene, dan tetrachloroethylene yang berasal dari 

beberapa sumber. Walau taraf kontaminasinya rendah, diperkirakan 11,000 orang 

terpapar dalam jangka waktu 20 tahun. Di Minnesota di tahun 1981–1982, 41 dari 137 

sumur pribadi dan sumur-sumur komersil yang terletak dibawah areal kompleks 

industri dicemari dengan trichloroethylene dan trichloroethane. Sumur-sumur demikian 

umumnya harus disegel dengan beton atau lempung dan tidak digunakan lagi.. 

 

Cerita Kanal Cinta 

        Pabrik kimia Hooker Co.,dalam kurun waktu antara 1942 dan 1953 membuang 

sekitar 420,000 metrik ton dari kira-kira 300 jenis bahan kimia organik dengan cara 

mengubur bahan tersebut di drum baja dan membiarkan saja drum-drum tersebut pada 

Kanal Cinta dekat air terjun Niagara,New York.Tempat tersebut telah dijual ke Dewan 



Pendidikan Air Terjun Niagara sebesar satu dollar Amerika pada tahun 1953 dan 

sesudah itu suatu sub divisi dibangun diatasnya. Saat drum-drum penyimpanan zat-zat 

kimia tersebut berkarat, bahan kimia yang tersimpan dalam drum merembes kedalam 

air  tanah.  Rembesan bahan kimia ke dalam air tanah memberikan tanda awal 

peringatan seperti terciumnya bau bahan kimia oleh orang-orang yang berada di 

basement, ada daerah genangan yang dalam dari drum-drum yang runtuh, beberapa 

kolam limbah  tersingkap, dan beberapa masalah kesehatan ringan seperti ruam dan 

iritasi mata setelah kontak dengan bahan kimia. Secara umum, penduduk Kanal Cinta 

tampaknya tidak menyadari adanya masalah kesehatan dari kondisi yang  tidak biasa. 

       Pada  tahun 1976, Komisi Hubungan Internasional  danau Great Lakes melakukan  

studi untuk menemukan sumber pestisida Mirex yang dilarang peredarannya. Di  danau 

Great Lakes komisi ini  mendapati ikan di danau tersebut terkontaminasi bahan kimia. 

Departemen Konservasi Lingkungan  New York mempelajari kondisi kontroversi 

tersebut dalam 2 tahun berikutnya dan menghadapi munculnya klaim masalah 

kesehatan serius yang bersifat anekdot. Pada Agustus 1978, satu rangkaian peristiwa 

dramatis  terjadi. Komisi kesehatan setempat mengumumkan  status kesehatan  darurat 

dan merekomendasikan wanita hamil dan anak-anak usia dibawah 2 tahun untuk 

diungsikan. Presiden Jimmy Carter mengumumkan area daerah bencana nasional 

sehingga ada mekanisme bantuan dari pemerintah pusat. Gubernur Negara Bagian New 

York mengumumkan bahwa 239 keluarga akan direlokasi pada wilayah milik 

pemerintah. Konsekuensi dari kebijakan tersebut menjadikan Kanal Cinta menjadi kota 

mati dan menciptakan kegelisahan masalah kesehatan dalam jangka panjang yang 

dialami oleh orang-orang yang dievakuasi dan orang-orang yang tinggal dekat garis 

demarkasi bencana. 

       Pada tahun 1988,  pengadilan wilayah daerah mengenakan denda pada Hooker 

Chemical (kemudian berubah menjadi Occidental Petreleum) untuk membersihkan area 

kontaminasi sebesar $250 juta. Komisi Kesehatan daerah mengumumkan beberapa area  

aman untuk ditinggali, namun ada informasi baru yang menentang keputusan tersebut 

(lihat dibawah ini). Studi kesehatan banyak dilakukan pada dekade ini. Studi tersebut 

umumnya gagal untuk mengungkapkan bukti-bukti signifikan yang terkait peningkatan 

kejadian timbulnya penyakit.  Kantor pencatatan penyakit kanker masih baru, beberapa 

daerah malah belum memiliki kantor pencacatan penyakit kanker.  



       Satu analisa yang dilakukan  kantor pencatatan kanker New York menemukan 

bahwa kejadian timbulnya kanker paru-paru umumnya lebih banyak terjadi di 

sepanjang wilayah air terjun Niagara, namun  tidak ada perbedaan pada kejadian dari 

kanker hati, lymphomas, atau leukemia yang dicatat pada daerah Kanal Cinta. 

Peningkatan kejadian kanker paru-paru membangkitkan minat studi yang dilakukan 

oleh Universitas Toronto dan lembaga Pollution Probe yang menemukan bahwa kabut 

dari air terjun Niagara mengandung PCBs, bensen, kloroform, metal klorida dan 

toluene. Walaupun kadar zat-zat tersebut cukup tinggi untuk bisa menimbulkan resiko, 

bahan-bahan tersebut juga bersifat aditif dengan karsinogen lain seperti asap rokok, 

asap dari alat untuk membuang uap otomatis, dan asap lainnya. Kabut kering juga bisa 

membawa bahan toksik kedalam tanaman dan terbawa kedalam jaring-jaring makanan.  

       Statistik yang dihimpun oleh Badan Kesehatan dan Kesejahteraan Kanada dan 

Amerika memperlihatkan perbedaan mortalitas yang signifikan secara statistik diantara 

jenis kanker yang berbeda dan diantara wilayah daerah yang berbatasan dengan danau 

Great Lake namun tidak mengindikasikan bahwa populasi di daerah tersebut secara 

substansial mortalitas penderita kanker yang lebih banyak dibandingkan penduduk 

daerah lembah sungai, serta tidak ada perbedaan yang konsisten diantara kotamadya-

kotamadya wilayah Niagara. Sekarang ini, banyak usaha dilakukan untuk merekam 

jejak 15 000 orang yang pernah tinggal di Kanal Cinta sebelum mereka dievakuasi 

untuk mengidentifikasi peningkatan kejadian kanker dan terjadinya penyakit lainnya. 

Kalau ini dapat dipenuhi,  maka akan  ada jawaban terkait sifat alami risiko Kanal 

Cinta.  

       Ada sedikit data meyakinkan bahwa keluarga yang tinggal paling dekat kanal 

memiliki kejadian keguguran kandungan, aborsi dan bayi lahir dengan berat badan 

kurang. Badan Kesehatan dan Kesejahteraan Kanada juga mencoba untuk membongkar 

bukti dari peningkatan kejadian cacat lahir dengan menyurvei kejadian dari wilayah 

ujung Ontario. Secara definitif, kejadian bayi cacat lahir lebih tinggi di wilayah di 

semenanjung Niagara, namun wilayah dengan kejadian lebih tinggi meluas diseluruh 

wilayah Utara sampai danau Simcou, selain itu ditemukan pula kejadian bayi cacat 

lahir di wilayah lainnya. Kejadian cacat lahir pada bayi ditemukan sedikit di ujung 

danau Huron (namun merupakan bagian hulu ―lembah kimiawi‖ dari sungai St Clair). 

Yang lainnya, ditemukan data yang sangat besar yang menyebar dari pantai Utara 

danau Superior sampai bagian Utara pantai Hudson’s. Area tersebut sangat berbeda 



secara demografi dan geografi, sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasi faktor 

utama untuk menjelaskan distribusi kejadian bayi cacat lahir.  

       Tidak diragukan lagi bahwa hal utama dari dampak paparan zat kimia pada 

kesehatan menjadi bencana toksik seperti yang terjadi di Kanal Cinta adalah dampak 

psikologis alamiah. Orang cenderung menerima bencana alami dengan penuh 

ketenangan hati.  Penderitaan stress mental para korban banjir tidaklah selama korban 

bencana zat toksik. Para korban banjir juga tidak segera mencari sumber kesalahan 

bahkan ketika ada pertanyaan yang masuk akal tentang kecukupan ukuran pengontrolan 

banjir. Segala sesuatu cenderung diterima sebagai takdir Tuhan bahkan menjadi 

hakekat semangat perintis yang diambil dari perang kekuatan alam. Sebaliknya, para 

penderita bencana zat toksik cenderung merasa terkasihani yang dikarenakan bencana 

buatan manusia dan terjadi diluar kontrol.  

       Mereka tidak hanya menjadi korban, mereka merasa dikorbankan oleh kerakusan  

dan kejumawaan. Perasaan ketakberdayaan diperburuk oleh pernyataan kontroversi 

yang diutarakan pejabat pemerintah dan oleh berita media massa yang sensasional. Satu 

pemahaman dari fenomena ini merupakan satu langkah penting dari  meminimalkan 

harga diri manusia dari bencana buatan manusia. Mengikuti bencana Kanal Cinta, di 

sana terjadi insomnia yang terjadi dengan frekuensi tinggi, depresi, meningkatnya 

angka percobaan bunuh diri, anak-anak sekolah yang bermasalah dan beberapa bentuk 

lain dari manifestasi sakit emosional, termasuk pula tanda-tanda gejala tidak enak 

badan yang tidak ditemukan kelainan fungsi organ tubuh. Terbakarnya PCB di St. 

Basile Le Grand, Quebec, dan terbakarnya tempat penimbunan ban  bekas di 

Hagersville, Ontario adalah dua insiden terakhir di Kanada dengan potensi sama untuk 

mengalami kesedihan mental yang mendalam.  

     Pada April 1989, satu panel ulasan yang terdiri dari sepuluh ahli sains yang telah 

memahami keadaan Kanal Cinta bertemu untuk menguji tuntutan tentang wilayah yang 

tidak aman untuk pemukiman kembali. Tuntutan tersebut mengklaim bahwa bahwa 

lokasi tersebut belum benar-benar bersih dari bahan toksik. Ada satu aera di zona yang 

ditunjuk sebagai area kontrol dengan tujuan sebagai pembandingan dengan area lain, 

memperlihatkan area tersebut mengandung ―hotspot‖ yang memiliki kadar tinggi zat 

klor organik dibawah tempat parkir gereja Ortodoks. Tuntutan dilakukan oleh the 

Environmental Defense Fund  yang juga bertanggung-jawab pada kontroversi Alar 

(lihat Bab 2). Sebaliknya, EPA, menyimpulkan bahwa metode area perbandingan masih 



valid untuk Kanal Cinta dan keputusan untuk menempati kembali daerah tersebut tidak 

dipertimbangkan ulang. 

. 

Permasalahan dari studi Kanal Cinta 
 

Yang termasuk dalam masalah-masalah dari Kanal Cinta sebagai berikut 

1. Studi awal tidak lengkap dan tidak terorganisir dengan baik. Sebagian besar zat 

kimia yang dibuang di Kanal Cinta merupakan zat yang sangat mudah menguap dan 

tidak bisa dideteksi di aliran darah manusia maupun di jaringan tubuh, kecuali 

pengujian dilakukan sesaat  setelah terpapar zat tersebut. Hanya zat kimia  lindan 

dan dioxin  yang cukup persisten untuk dideteksi  dengan adanya jeda waktu setelah 

paparan dan pengujian, namun lindan tidak termasuk zat yang ditemukan dan 

dimonitor serta pengujian dioksin membutuhkan waktu lama dan mahal.  

2. Saat Lembaga Pusat Kontrol Penyakit diminta untuk melakukan studi di tahun 1980, 

orang-orang yang beresiko tinggi terhadap paparan zat toksik di Kanal Cinta telah 

dievakuasi, sehingga mereka hanya memiliki sedikit informasi tentang pajanan 

sebelumnya   

3. Episode terjadinya bencana Kanal Cinta sangat menguras emosi. Kanal Cinta 

merupakan rumah dari kelompok masyarakat-pekerja yang menginvestikan 

tabungannya untuk memperoleh properti perumahan. 

4. Keluarga yang dievakuasi telah tersebar di beberapa wilayah sehingga sulit untuk 

memperoleh data efek kesehatan akibat paparan yang sangat bernilai. 

 

       Cerita dari Kanal Cinta terulang di beberapa komunitas lain namun tidak sebesar 

bencana Kanal Cinta. Di London, Ontario, dibangun suatu tempat bermain di  taman St. 

Julien diatas areal pembuangan limbah. Ada beberapa laporan yang bersifat anekdot 

dari kelompok pengguna lokal tentang tumor otak dan masalah kesehatan lainnya. 

Studi yang dilakukan petugas kesehatan setempat tidak berhasil menegaskan adanya 

resiko kesehatan. Telah pula dibentuk lembaga untuk  tindakan pencegahan dan 

pembersihkan wilayah dari cemaran bahan toksik. Bahaya dari tempat pembuangan 

limbah yang sangat pasti adalah terbentuknya serta terakumulasinya gas metana dari 

perombakan bahan organik. Rembesan gas metana ke dalam  basement bisa 

menyebabkan ledakan yang bisa berakibat kematian dan cedera. Tempat pembuangan 



limbah dibangun terlindung dan memiliki lubang angin untuk mencegah akumulasi gas 

metana. 

       Tumpahan bahan  kimia di Sungai St. Clair memiliki peluang untuk mencemari 

pelayanan air bersih Wallaceburg, Ontario dan Pulau Wallpole Indian  Reverse 

.  
Toksikan di danau Great Lakes: implikasi untuk kesehatan manusia dan 

kehidupan liar  

 

       Tidak ada bahaya hujan asam yang mengancam Danau Great Lakes karena ukuran 

danau ini yang besar serta adanya kapasitas penyangga, namun danau ini terancam 

adanya bahan kimia beracun. Di tahun 1991, Komisi Gabungan mengeluarkan suatu 

laporan tentang adanya toksikan di air danau Great Lakes yang berpotensi untuk 

membahayakan kesehatan penduduk propinsi dan negara bagian yang tinggal di lembah 

danau Great Lakes. Toksikan tersebut memiliki sifat yang mampu mengganggu 

reproduksi. Tabel 7 memperlihatkan bahan toksik tersebut. 

 

Tabel 7 Kontaminan di Great Lakes yang berpotensi mengganggu sistem reproduksi  

 

PCBs: dihubungkan dengan kematian embrio, kelainan bentuk embrio dan gangguan 

perkembangan embrio  

DDT: sekarang terlarang; mengganggu keseimbangan hormon  

Dieldrin dan aldrin (pestisida): dihubungkan dengan kematian elang kepala botak 

dewasa  

Klorinasi dibenzofurans: karsinogen  

Toxaphene: obat pembasmi serangga digunakan di kapas penyangga; telah 

ditemukan sampai jauh seperti Kutub Utara  

Dioxin (TCDD): mungkin karsinogenik untuk manusia yang terpapar dosis tinggi  

Polisiklik aromatik hidrokarbon  (PAHs): karsinogen  

Fungisida Hexachlorobenzene: menyebabkan toksisitas organ tubuh, karsinogenik, 

bisa menyebabkan infertil  

Mirex: obat pembasmi serangga karsinogenik yang menyebabkan masalah 

reproduktif  

Merkuri: bersifat racun pada CNS, hati, dan ginjal  

Timbal:  bersifat racun pada CNS 

 

       

        Hal penting yang perlu ditekankan adalah bahan kimia tersebut berpotensi 

membahayakan kesehatan makhluk hidup. Oleh karena itu dibutuhkan usaha secara 

nyata untuk memperbaiki keadaan secara dramatis. Studi terbaru tentang ikan white 

sucker dari danau Ontario memperlihatkan kondisi tersebut, walaupun kenyataannya 

jenis ikan pencari makan di dasar perairan (bottom feeding) ini mengandung sejumlah 

besar PAHs, hanya sekitar 5%  yang menunjukkan kanker yang semuanya disebabkan 



penyakit parasit hati.  Studi yang dilakukan Universitas Guelph benduga bahwa enzim 

glutathion S transferase (GST), enzim yang ada pada hati secara normal melindungi 

ikan dengan mendoktifikasi PAHs, namun efisiensi enzim ini dihancurkan oleh parasit 

di hati. Hal tersebut menggambarkan terbentuknya tumor tergantung banyak faktor, 

termasuk faktor genetik yang bergabung dengan faktor lain sebelum terbentuknya 

tumor. Meskipun demikian, ada sangat banyak bukti bahwa sejumlah besar polutan 

yang ada di danau Great Lakes adalah zat toksik untuk kehidupan alam liar. Zat toksik 

tersebut meliputi merkuri, timbal, heksaklorobenzen, poliklorinasi bifenil (PCBs), 

polisiklik aromatik hidrokarbon (PAHs), dioksin (TCDD), Mirex, DDT, dieldrin dan 

toxafen. Embrio dan anak burung pemangsa ikan herring telah menunjukkan menderita 

penyakit yang disebut penyakit edema lanjut anak burung. Hal yang hampir sama pada 

penyakit yang terjadi di peternakan lokal yang terpapar secara tidak sengaja oleh 

poliklorinasi dibenzodioksin (PCDDs) dosis tinggi dan PCBs. TCDD (2,3,7,8 - 

tetrachlorodibenzodioxin) telah memperlihatkan memiliki LD50   80 bagian per trilyun 

(ppt) di telur ikan trout dan di hamster. 58% kematian janin saat 9 hari kehamilan 

ditunjukkankan pada dosis 18 µg/kg. Abnormalitas neurobehavioral dan neurochemical 

telah dideteksi di burung pemakan ikan yang memakan ikan yang telah terkontaminasi 

di danau  Michigan  Abnormalitas juga ditunjukkan di hewan uji yang diberi pakan 

yang mengandung 30% ikan salmon yang diambil dari danau Ontario.  

       Salah satu kesulitan di dalam mencoba untuk memperkirakan risiko paparan zat 

toksik yang ada di lingkungan  pada manusia dikarenakan kita hanya mengetahui 

sedikit saja  tentang efek kombinasi dari beberapa paparan bahan toksik tersebut. Usaha 

yang telah dilakukan untuk mengetahui efek kombinasi bahan toksik adalah 

mempelajari  efek paparan polihalogenasi aromatik hidrokarbon yang memiliki struktur 

kimiawi analog dengan TCDD. Bukti terbaru menunjukkan bahwa polihalogenasi 

aromatik hidrokarbon menginduksi enzim hepatik mikrosomal monooksigenase dan 

aril hidrokarbon hidroksilase (AHH). Potensi bahan tersebut dalam menginduksi enzim 

hepatik mikrosomal monooksidase, aril hidrokarbon hidroksilase di dalam kultur 

hepatosit sangat berkorelasi dengan  toksisitas hasil percobaan eksperimen. Hasil 

percobaan ini dikembangkan pada serangkaian Faktor-faktor Ekuivalensi Toksisitas 

(TEFs). EPA telah mengadopsi metode TEF yang  bermakna untuk menentukan 

toksisitas campuran bahan toksik TCDD dan poliaromatik hidrokarbon. Toksisitas 

campuran bahan tersebut memiliki efek aditif untuk AHH. Namun pendekatan metode 



ini memiliki kelemahan. Penggunaan kultur hepatosit secara invitro tidak langsung 

dapat mengukur perbedaan parameter farmakokinetik  diantara zat-zat toksik yang 

berbeda, tidak pula dapat  mengukur seberapa besar zat-zat tersebut membentuk 

bioakumulasi. Sebagai contoh, salah satu dari heksaklorobifenil telah dibuktikan 

sebagai  kontaminan yang signifikan pada air susu ibu padahal bahan ini kurang umum 

dikenal sebagai kontaminan lingkungan. 

 

Bukti-bukti efek merugikan kesehatan manusia 

 

       Secara aksiomatik paparan PAHs yang menyebabkan  toksisitas pada manusia 

terkait dengan total beban badan. Jalur masuk PAHs melalui paru-paru (dari udara yang 

terkontaminasi) dan  melalui saluran cerna (dari makanan dan air minum). Poliklorinasi 

dibenzodioksin (PCDDs) dan poliklorinasi dibenzofuran (PCDFs) diketahui sebagai 

hasil pembakaran limbah perkotaan di insenirator. Kementerian Lingkungan Ontario 

telah menghitung skenario terburuk sebesar  126 pg TEQ (pikogram ekuivalen bahan 

toksik)/hari untuk orang-orang hidup dekat tempat pembakaran limbah kota di 

insenirator dengan tidak tercukupinya kontrol polusi. Sebaliknya, dikarenakan 

kelarutan PCDDs dan PCDFs yang lemah di air, air minum diperkirakan mengandung 

kontaminan kurang dari 2 pg TEQ / l.   Makanan diperkirakan sebagai sumber paparan 

yang paling signifikan. 95%  makanan bertanggungjawab sebagai asupan tubuh. Taraf 

TCDD pada lemak manusia telah dihitung  rata-rata sebesar  10 ppt di seluruh dunia, 

dengan variasi kecil dari daerah ke daerah lain  (bukti dari ubiquity dari unsur).  EPA 

telah menetapkan asupan harian TCDD yang bisa diterima sebesar 1.0 pg/kg/hari.. 

        Keracunan yang terjadi karena kecelakaan di Yusho, Jepang dan Yucheng, Taiwan 

mengakibatkan  PCDDs dan PCDFs timbul dalam total beban tubuh 200 sampai 300 

kali rata-rata orang Amerika Utara. Taraf tersebut berkaitan dengan peningkatan mual-

mual dan anoreksia, peningkatan terjadinya bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat 

badan rendah, bayi cacat lahir, kecacadan perkembangan syaraf dan intelektual dan 

peningkatan frekuensi masalah-masalah kesehatan lainnya. Departemen Kesehatan 

Daerah Michigan mengelompokkan individu-individu yang terpapar berbagai dosis 

organohalogen  dalam 3 kelompok besar dan dicatat tiap-tiap individu yang terpapar.    

Yang termasuk dalam catatan Departemen Kesehatan Michigan  adalah petani yang 

terpapar dosis tinggi PBBs secara tidak sengaja. Dosis tinggi PBBs ini secara tidak 

sengaja terlabel sebagai suatu suplemen mineral untuk sapi. Populasi lain yang 



termasuk dalam catatan Departemen Kesehatan Michigan adalah petani yang terpapar 

bifenil terklorinasi (―petani silo‖)  serta  populasi petani di Danau Michigan dan 

keluarganya yang mengkonsumsi sejumlah besar ikan yang ditangkap dari danau 

Michigan juga orang-orang yang terpapar campuran kontaminan. Kelompok-kelompok 

ini diamati sampai lebih dari 20 tahun. Ibu-ibu yang termasuk dalam keluarga yang 

terpapar zat tersebut secara tak sengaja rata-rata mengkonsumsi ikan yang ditangkap 

dari danau Great Lakes  tiga kali per bulan saat mereka hamil. Taraf PCBs pada ikan 

yang mereka konsumsi adalah rendah dan dipercaya sebagai kadar non toksik. Tingkat 

kecacadan bayi lahir lebih rendah dibandingkan di  peristiwa Yusho dan Yucheng. 

Perbedaannya signifikan, bahkan saat sejumlah variabel  pengacau seperti perokok dan 

pengkonsumsi alkohol dicatat pula. Akibat paparan tersebut, yang paling besar dialami 

bayi-bayi dengan kadar PCB di serum vena umbilical lebih besar dari 3.5 ng/mL. Harus 

ditekankan bahwa efek yang terlihat pada bayi-bayi di Michigan umumnya secara sub 

klinik. Oleh karenanya, sulit untuk menentukan derajad resiko sebenarnya dari paparan 

PCBs di populasi yang besar.  

       Pada 1989, diadakan workshop tentang review temuan dari studi tersebut dan 

dibandingkan dengan hasil temuan lain di Carolina Utara dimana 800 bayi dipercaya 

terpapar PCBs pada taraf moderat (yang dipercaya berasal dari air susu ibu) yang 

teramati selama lebih dari satu tahun. Hampir semua studi memperlihatkan bayi-bayi 

tersebut mengalami kelambatan  kecerdasan kognitif  seperti yang terukur dalam skala 

Brazelton dan Bayle. Kekurangcerdasan kognitif ini terdeteksi setelah bayi lahir dan 

anak-anak di usia 4 tahun sama seperti deteksi kelambatan pertumbuhan badan.  

Studi Michigan dikritik dengan kekurangan-kekurangan:  

1. Mempergunakan laporan anekdot (dari jenis dan jumlah ikan yang dikonsumsi 

selama 6 tahun yang lalu);  

2. Mempunyai perbedaan antara kontrol dan  kelompok yang diuji (misalnya, di 

kelompok konsumsi alkohol, kelompok penggunaan obat-obatan, kelompok 

konsumsi kafein, dan kelompok frekuensi bayi lahir caesar); serta  

3. Terbatasnya  data statistiknya dengan membatasi jumlah partisipan  sampai 

sepertiga dari populasi yang terpapar.  

 

       Hal tersebut menggambarkan betapa sulitnya melakukan studi epidemiologis saat 

mempelajari zat toksik yang  tak kentara efek toksiknya dengan pengamatan subklinis. 



Meskipun demikian, potensi toksisitas dan arti gejala-gejala yang diamati yang 

merupakan tanda peringatan adanya efek toksik tidak bisa diabaikan begitu saja. Bukti-

bukti studi laboratorium dari tanda-tanda yang ada di tubuh dan pengamatan sejumlah 

besar spesies liar merupakan indikasi kuat bahwa banyak zat halogenasi hidrokarbon 

(organohalogen) memiliki efek reproduktif yang serius bila sejumlah besar zat tersebut 

terkonsumsi. Pertanyaan tentang ekstrapolasi ke manusia dan efek paparan dosis rendah 

yang tak kentara efek toksiknya seperti yang digambarkan tersebut sama  seperti 

karsinogenesis (lihat Bab 5 untuk diskusi selanjutnya dari paparan yang tidak disengaja 

seperti ini). 

 

Bukti-bukti efek merugikan pada spesies liar 
 

        Ada peningkatan keprihatinan yang mendalam tentang dampak di lingkungan, 

yakni penggunaan bahan kimia reproduktif  mirip estrogen. Ikan salmon dengan jantan 

dan betina diobservasi di danau Great Lakes dan teramati adanya tingkah laku sexual 

abnormal di ikan lain. Pokok bahasan modulasi hormon  di lingkungan akan dijelaskan 

di Bab 12. 

 

Pemanasan global dan level air di danau Great Lakes 
 

       Pada tahun 1998, Komisi Bersama Internasional di danau Great Lakes 

mengeluarkan peringatan menakutkan. Kecuali karena pengambilan air konservasi oleh 

penduduk Amerika Utara yang lebih serius, berkurangnya air danau karena kekeringan 

dan evaporasi bisa mengurangi  permukaan air 50 sampai 100 meter sepanjang garis 

pantai dari posisi awal setiap satu dekade. Pada musim panas tahun 1999,  permukaan 

air pada danau yang lebih rendah menurun hampir satu meter, menyebabkan kesulitan 

finansial beberapa operator marina. Kebutuhan untuk mengalirkan air dari sistem 

berlanjut sebagai kekurangan air tawar dunia yang semakin memburuk. Keprihatinan 

hal ini diwujudkan dalam konferensi Atlanta Oktober 1999. Hasil konferensi ini 

menunjukkan pertumbuhan 30% populasi yang diprediksi di lembah sungai  Great 

Lakes  menyebabkan pengurangan ketersediaan air, sekalipun 3 tahun musim kemarau 

tidak berlanjut. Pertumbuhan penduduk penyebab utama penurunan ketersediaan air.  

      Artikel pada bulan November 1999 yang dimuat dalam Equinox memaparkan 

masalah dengan lebih rinci. Artikel tersebut menjelaskan bahwa 99% air danau Great 

Lakes berasal dari es  dari  zaman es terakhir yang mencair, oleh karenanya, air danau 



Great Lakes bukan merupakan sumber yang dapat diperbarui. Hanya 1% air danau ini 

berasal dari aliran air permukaan, sehingga akibat kombinasi pemanasan global, yang 

menyebabkan hilangnya air karena evaporasi, musim kering selama beberapa tahun 

mengakibatkan berkurangnya aliran air permukaan danau yang menyebabkan 

terjadinya krisis air selama beberapa tahun. 

      Warga Amerika Utara adalah pengguna air yang paling boros di dunia. Mereka 

menggunakan air 5150.7 liter /orang /hari dan Kanada 4383.6 L/orang/hari. Sebaliknya, 

orang Swedia menggunakan air hanya 849.3L/orang/hari dan orang Inggris 

menggunakan air  493. 2 L/ orang / hari. Air juga bisa menjadi isu politik dan ekonomi. 

Beberapa perusahaan, kebanyakan berasal dari Amerika, telah meminta ijin untuk 

mengekspor air dari Kanada ke Amerika Serikat dan tempat-tempat lainnya. Oleh 

karenanya, Kanada melarang pengeksporan air, namun kebijakan ini ditentang NAFTA 

(Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara). Keputusan pengadilan memiliki 

konsekuensi  signifikan keberlanjutan air danau Great Lakes dan perairan lainnya.  

 

Lingkungan perairan laut 

 

       Lingkungan laut  tidak terkecuali terpengaruh adanya polutan. Ada daerah di teluk 

Meksiko yang disebut ―daerah mati‖, yakni daerah yang hampir tidak ada oksigen dan 

kehidupan makhluk laut. Wilayah daerah mati ini meluas. Zona mati ini muncul saat 

musim panas di pantai Louisiana dan Texas, dan pada  tahun1998, luasnya diperkirakan 

mencapai 18,000 kilometer persegi. Zona mati ini banyak disumbang oleh kegiatan 

pemupukan pertanian,khususnya penggunaan pupuk nitrat dan fosfat dari sungai 

Missisipi ke teluk Meksiko. Sungai Missisipi mengalir 41% ke benua Amerika dan  

sebagian kecil wilayah Kanada. Blooming algae menghabiskan oksigen terlarut yang 

ada di air yang menyebabkan lingkungan tersebut tidak nyaman untuk ditinggali 

makhluk air lainnya. Keadaan ini menyebabkan masalah serius dunia perikanan. Hasil 

tangkap ikan menurun secara dramatis dari tahun 1983 ke tahun  1993. Teluk Meksiko 

menyumbang 40% hasil tahunan  tangkapan ikan Amerika. 

       Tahun 1998 dideklarasikan ―Tahun Lautan,‖ namun banyak orang yang tidak 

memperhatikan setidaknya oleh mass media popular, kecuali majalah Maclean’s. 

Artikel di edisi 5 Oktober menerbitkan judul ―Laut Mati‖ yang menceritakan 

penurunan hasil tangkapan ikan dunia yang banyak diakibatkan dari over fishing. 

Artikel itu juga menyebutkan beberapa spesies ikan yang terancam punah. Beberapa 



diantaranyanya adalah ikan tuna bluefin, ikan pari  bam-door,ikan haddock atlantik, 

ikan salem pasifik, ikan teri, tuna abalone, kerapu dan ekor kuning, Penurunan 

tangkapan ikan disebabkan penggunaan alat tangkap trawl dasar, adanya aktivitas 

penambangan, over fishing, polusi minyak, penggunaan jaring apung dan adanya 

polutan kimia di laut.  

       Tidak semua bahan toksik di air adalah anthropogenik. Beberapa mikroorganisme 

seperti algae dan diatom mampu memproduksi toksin letal yang kadarnya meningkat 

sesuai jaring-jaring makanan. Blooming alga membahayakan kehidupan makhluk laut 

dan manusia sebagai pemakan ikan. Subyek ini akan didiskusikan pada Bab 11.  

       Perubahan iklim, baik yang disebabkan aktivitas manusia atau tidak, 

mempengaruhi kehidupan makhluk laut dan lingkungan akuatik. Prediksi (yang 

dilakukan dengan beberapa model)  memperkirakan kenaikan suhu air laut 10
o
C di 

tahun 2050 bisa menaikkan permukaan air laut 1 meter. Ikan salmon saat ini terdeksi 

keberadaannya di laut Beaufort dan memijah di sungai Mackenzie. Peningkatan 

populasi anjing laut menyumbangkan erosi di garis pinggir sungai ini seiring dengan 

pelelehan es. Di tahun 1992 El Niño menyebabkan penurunan hasil tangkap ikan di 

bagian Barat pantai Amerika Selatan.  

 

Toksikologi akuatik 

 

       Banyak penelitian yang dilakukan baru-baru ini tentang potensi polutan akuatik  

sebagai penyebab masalah kesehatan manusia. Penelitian terbaru, polutan akuatik juga 

memiliki potensi mengancam kehidupan spesies akuatik dan laut yang mengilhami 

penelitian lebih lanjut. Organisma akuatik berbagi dengan banyak sel regulator dan 

sistem signal dengan sel mamalia. Toksikan bisa masuk ke dalam sel organism akuatik 

melalui kulit, menembus insang (suatu jalur masuk utama). Khusus ion logam, ion 

logam memasuki berbagai saluran transport ion. Secara eksperimen,logam berat seperti 

kadmium memperlihatkan:  

1. Mengganggu sistem imun kerang-kerangan 

2. Mengurangi magnesium-ATPase di insang belut 

3.Menghambat metalothionein mRNA dan membentuk oksigen reaktif di spesies tiram 

4. Menganggu pigmentasi di kepiting dan 

5. Dari hasil studi kami, mengganggu agregasi sel hewan laut berpori 



Spesies yang hidup di air tawar juga terpengaruh adanya kadmium di air. Hewan 

berpori air tawar Ephidatia fluviatilis  yang terpapar kadmium menyebabkan terjadinya 

gemmoscleres yang tak sempurna. Pemangsa juvenil bluegills tidak tahan dengan 

paparan cadmium sedikitnya 30µg/L (lihat Philp,  Comp. Biochem. Physiol. , 124C, 

41–49, 1999 untuk keterangan selanjutnya). 

       Catatan diatas menunjukkan kegunaan sedimen aktif sebagai tempat 

penggelontoran toksikan dan tempat pertukaran ion dengan karbon organik dan air. Di 

laut, suatu  lapisan mikro di permukaan laut sekitar 50 mikron tebalnya, merupakan 

tempat terkonsentrasinya toksikan tertentu. Permukaan lapisan mikro dipermukaan laut 

ini bisa mengandung kadar logam 10 sampai 1000 kali dibandingkan kadar logam di 

sub permukaan air. Organisma yang senang berada di permukaan laut beberapa 

jam/hari  yang sering kontak dengan sinar matahari beresiko mengalami efek negatif 

termasuk efek pertumbuhan abnormal dan kanker yang sering belum terlihat saat muda 

dan akan terlihat saat dewasa, bahkan bisa terjadi kematian. Phytoplankton dan 

zooplankton termasuk krill, stadia larva dari beberapa organisme dan beberapa 

krustasea kecil beresiko pula. Hal ini merupakan konsekuensi tahap awal jaring-jaring 

makanan (bioakumulasi). 

  

Biologikal hazard pada air minum 

 

       Ada suatu cerita yang sering diulang tentang ahli pengobatan Inggris yang hidup di 

abad sembilan belas yang mampu menghentikan wabah kolera di London dengan cara 

menggembok pompa komunal. Kolera yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae,  

dan demam  tipus disebabkan oleh bakteri lain Salmonella typhi, hanyalah dua dari 

beberapa penyakit  infeksi intestinal yang menyebar melalui air yang terkontaminasi 

feses manusia, biasanya berasal dari limbah yang tanpa melalui penanganan limbah. Di 

negara maju, 2 penyakit tersebut hanya menjadi sejarah namun penyakit tersebut bisa 

muncul kapan saja saat fasilitas penanganan air diluar kapasitasnya dan terjadi 

kontaminasi buangan limbah. Kejadian ini merupakan problem serius selama banjir. 

Seafood yang terkontaminasi buangan limbah manusia juga bisa terjangkit penyakit ini. 

Hal ini diyakini merupakan penyebab terjadinya wabah kolera di Negara Peru pada 

tahun 1991.. dimana 55,000 orang terinfeksi dan 258 orang diantaranya meninggal. 

Kelompok lainnya adalah bakteri Escherichia coli,  yang juga dapat menyebabkan 

enteritis,  keganasannya tergantung dari keterlibatan strain tertentu dari spesies ini.. 



Pencemaran air minum bisa diakibatkan dari limbah, aliran permukaan dari tumpukan 

pupuk (beberapa spesies bakteri bisa menginfeksi hewan dan manusia)  bahkan kotoran 

burung camar. Penutupan pantai saat musim panas bisa disebabkan buangan pertanian, 

bisa pula disebabkan kotoran burung yang suka berada di pantai. Ombak tinggi secara 

periodik bisa mengaduk sedimen dasar pantai dan secara temporal meningkatkan 

jumlah bakteri di air.  Aeromonas hydrophila adalah jenis bakteri yang kurang terkenal 

namun berpotensi serius sebagai kontaminan bakteri di air  minum dan menyebabkan 

enteristis. Kotoran burung bisa memperluas infeksi, Peningkatan populasi  burung 

camar ring-bill merupakan sumber kontaminan signifikan dari kontaminasi air. Burung-

burung ini mudah sekali beradaptasi padalingkungan dan dapat hidup dengan berbagai 

sumber protein,termasuk protein dari sampah. 

       Kotoran yang berasal dari usus serta protozoa penyebab penyakit juga banyak 

berkembang di air. Salah satu protozoa penyebab penyakit yang ada di air adalah 

Giardia lamblia, protozoa ini menyebabkan penyakit ―demam yang stabil‖  yang bisa 

menyerang hewan liar seperti rusa serta hewan-hewan piaraan lain. Di tahun 1997, 

terjadi wabah di wilayah Kitchener, Ontario dan di tahun 1998, terjadi kontaminasi air 

minum yang besar di Sidney, Australia yang memaksa hampir 4 juta orang  penduduk 

setempat untuk mendidihkan air mereka selama 2 minggu.  Selain Giardia lambia ada 

pula parasit lain  Cryptosporidium parvum.  Parasit ini menyebabkan terjadinya wabah 

di Wilwaukee di tahun 1992 dimana lebih dari 400,000 orang terinfeksi, beberapa 

orang diantaranya meninggal. Wabah terjadi pula dalam jumlah kecil di Ontario. 

Adanya protozoa penyebab penyakit  menyusahkan pengelola air, karena protozoa ini 

masih hidup  walaupun air minum sudah melalui kloronasi standart dan prosedur 

filtrasi sehingga instalasi air minum perlu filter khusus.  

       Standar pengujian air minum  mensyaratkan jumlah bakteri tidak boleh lebih dari 

100 sel/mL  dan tidak ada E. coli.  Organisma ini dipergunakan sebagai penanda 

adanya pencemaran fekal. 

       Di tahun 1991–1992, dilakukan suatu survey menyeluruh tentang  kualitas air 

tanah yang dilakukan di pedesaan Ontario. Survey dilakukan untuk memonitor 1300 

sumber air pertanian terhadap adanya organisme koliform fekal, N-nitrat, beberapa 

herbisida, dan turunan minyak bumi. Hasil survey memperlihatkan 37%  dari semua 

sumur yang diuji mengandung satu atau lebih dari satu kontaminan yang diamati 

dengan kadar diatas yang diijinkan,  31% mengandung koliform diatas ambang yang 



diijinkan dan 20%  sumur mengandung kolikorm fekal.. Sumur yang terkontaminasi 

diatas banyak ditemukan di sumur daerah pertanian yang menggunakan sistem 

pemupukan:: 8% terdeteksi herbisida dan 13% mengandung kadar N-nitrat dengan taraf 

konsentrasi diatas kadar maksimum yang diijinkan. Nitrat bisa menyebabkan keracunan 

dan kematian bayi yang diberi asupan makanan minuman dari air yang terkontaminasi. 

Sumber kontaminan nitrat biaanya berasal dari pupuk kimia (lihat Bab 8)  Ini jelas 

nyata bahwa ada resiko khusus bila menggunakan air dari sumur di pertanian, 

khususnya sumur dangkal yang mengumpulkan air permukaan.  

       Makanan hasil laut, khususnya kerang-kerangan, juga merupakan sumber infeksi 

Salmonella, E. coli , dan bahkan virus penyebab hepatitis. Kontaminasi tersebut hampir 

selalu disebabkan oleh buangan limbah yang tidak ditangani terlebih dahulu namun 

langsung dibuang ke laut.  

 

Gambaran bencana yang trejadi di kota kecil 

 

      Walkerton adalah satu kota kecil berpenduduk 5000 jiwa terletak di barat daya 

Ontario  sekitar 40 km dari Danau Huron dan 50 km dari Owen Sound. Di awal  bulan 

Mei tahun 2000, warga, termasuk anak-anak, dirawat di rumah sakit dengan gejala 

berak darah, diare, muntah, demam, berkeringat, lemah dan tanda-tanda lain terkena 

infeksi gastrointestinal. Saat itu, di kota tersebut tidak dilaksanakan kegiatan tertentu 

seperti perjamuan makan untuk umum atau makanan yang dijual di restauran yang 

menunjukkan makanan sebagai sumber infeksi. Sampel dikirim ke laboratorium untuk 

dikultur dan diteliti. Jumlah korban semakin bertambah. Bayi-bayi juga terjangkit dan 

terjadi kematian  untuk pertama kali sejak terjadinya wabah. Hasil laboratorium  

memperlihatkan organisme yang menyerang adalah Escherischia coli strain O157:H7.   

Non virulent E. coli merupakan organisme yang umum ada di saluran cerna hewan dan 

manusia, namun strain O157:H7  merupakan strain ganas yang bisa menyebabkan 

kematian. Organisme ini penyebab penyakit yang disebut ―penyakit hamburger‖ Wabah 

berlanjut sampai beberapa minggu, yang dengan cepat menyebabkan sedikitnya 2000 

orang terserang, 7 kematian termasuk bayi perempuan dan  seorang petugas kesehatan 

setempat. Kematian lain diduga berkaitan dengan wabah. Pengujian segera dilakukan 

dan terungkap bahwa sumber infeksi berasal dari air leding (suplai air) setempat. 

Perintah untuk mendidihkan air terlebih dahulu segera dikeluarkan dan diprediksi 

wabah akan berlanjut sampai bulan Nopember.  Semua pipa induk saluran air harus 



digosok dan didisinfeksi sampai ke saluran air di dapur rumah warga. Ribuan liter air 

botol dikirimkan ke rumah-rumah sampai musim panas berlalu. Terungkap bahwa 

saluran air induk dan saluran pembagi air tidak dipelihara dengan baik, peralatan 

klorinasi tidak beroperasi dengan baik, pengujian air tidak kontinyu dan kurang 

terjalinnya komunikasi pemerintah propinsi. Pada saat penulisan ini, beberapa 

investigasi sedang dilakukan dan tuntutan publik telah diluncurkan. 

       Sumber kontaminasi air dilacak pada 1 sampai 5 sumur bor yang melayani publik 

dengan kedalaman tertentu. Sumur ini berada cukup dekat dengan ladang rumput 

tempat sapi digembala dan merupakan tempat hidupnya mikroorganisme. Pupuk telah 

disebar di ladang dekat ladang rumput gembalaan sapi. Masalah diperburuk dengan 

musim hujan, rembesan air dari air permukaan sumber kontaminasi ke sumur yang 

telah terkontaminasi. Bakteri pathogenik lain, Campylobacter, juga ditemukan di air.  

Setelah berlalunya musim panas, komunitas pedesaan yang lain mengalami jumlah 

coliform tinggi pada air ledeng  mereka. Otoritas kesehatan setempat mngeluarkan 

perintah untuk mendidihkan air. Episode ini menimbulkan pertanyaan asumsi 

keamanan air minum dari sumber sumur bor dan mengindikasikan bahwa standar 

prosedur klorinasi air tidak melindungi dari limpahan air permukaan yang 

terkontaminasi dengan kadar sedimen yang tinggi dan adanya organisme pathogen. 

Meningkatnya jumlah beternak secara intensif menyebabkan buangan limbah ternak 

juga meningkat yang menjadi sumber perhatian masyarakat pedesaan. Satu peternakan 

babi dengan 7000  ekor babi mengeluarkan limbah buangan  sama besarnya dengan 

limbah penduduk satu kota tapi perlakuan penanganan limbah belum sempurna.  

Instalasi drainase beton dari tanah pertanian juga merupakan penyalur aliran pupuk ke 

saluran pengairan dan genangan air  yang akan ke sungai. Banyak jurisdiksi sedang  

dipikirkan dengan peraturan yang kaku yang diprediksi bisa menimbulkan konflik 

kepentingan antara petani dan penduduk pedesaan. Kompleksitasnya adalah fakta 

daerah pedesaan Amerika Utara adalah area banyak sampah, terlantar, dangkal, ada 

banyak galian sumur yang belum berisi  sumber air. Sumur-sumur ini, umumnya 

digunakan pertama kali sebagai sumber air sebelum dilakukan instalasi sumber air bor. 

Setelah dibor, sumur tersebut seperti menyalurkan air permukaan kedalam sumber air 

bawah tanah tanpa melalui penyaringan lapisan pasir dan kerikil. Sumber potensi lain 

kontaminasi adalah sumur dangkal milik pribadi yang terkoneksi dengan sistem 

penyediaan air dari pemerintah kota. Pertanian dan penduduk desa membuat sumur 



seperti itu untuk irigasi, sumber air untuk ternak dan kegunaan lainnya. Kalau sumur 

dangkal tersebut terkoneksi dengan saluran pipa air , maka ada peluang ada aliran balik 

dari air sumur dangkal yang mengkontaminasi seluruh air di pipa ledeng. 

       E. coli O157:H7 adalah organisme yang umumnya hidup di saluran cerna hewan 

ruminansia, mikroorganisme di saluran cerna ini tidak ganas. E. coli O157:H7 mampu 

memproduksi toksin  Jumlah toksin yang dihasilkan bervariasi tergantung strain. Strain 

adalah tipe serologi. Strain ganas O157:H7, O dan H mewakili antigen spesifik. Strain-

strain enteropatogenik, suatu plasmid menyandi  (lihat Bab 8) K88, meningkatkan 

serangan sel bakteri ke sel epitel gastrointestinal mamalia, menyebabkan diare. Bentuk 

enteroinvasif  seperti O157:H7 menyebabkan diare hemorrhagic. Sindrom Hemolytic 

uremic (HUS) dengan kerusakan ginjal bisa terjadi pula  dan thrombotic 

thrombocytopenic purpura (TPP) merupakan komplikasi lanjutan. Strain ini 

memproduksi plasmid penyandi membran luar polypeptide,  sama seperti yang 

diproduksi Shigella dan menjadi bagian dari golongan toksin yang disebut dengan 

Shiga toksin. Eksotoksin yang labil terhadap panas menyebabkan peningkatan kadar 

AMP siklik dengan akibat peningkatan ekeltrolit dan sekresi air ke lumen usus. Toksin 

yang stabil panas ST-1, beraksi yang sama seperti eksotoksin yang labil panas, kecuali 

pada GMP siklik. ST-II diduga bekerja melalui prostaglandin E2. Verotoxins 1 dan 2 

yang ada di O157:H7, menghalangi sintesis protein setelah mengikat ke reseptor 

glycoprotein spesifik di permukaan sel. Kematian yang terjadi disebabkan infeksi yang 

sering melibatkan kegagalan ginjal yang diikuti kehilangan cairan tubuh dan 

hemorrhage. Ingesti sedikitnya 10 bakteri ini cukup bisa menyebabkan penyakit. 

Toksin dibawa melalui aliran darah menyerang netrofil dan tetap ada di darah sampai 

dalam jangka waktu lama. Terapi dengan antibiotik kadang sebenarnya mempersulit 

keadaan dengan lisisnya bakteri dan bakteri yang lisis melepaskan lebih banyak toksin. 

Bakteri yang lisis juga bisa mengaktivasi bakteriofage yang membawa gen toksin. 

       Kehidupan liar bukan perkecualian dari efek serangan mikroorganisme .Di Bulan 

November 1999, ribuan bebek Merganser ditemukan mati dan mengotori pantai Danau 

Huron dan Danau Erie. Empat ekor diantaranya yang saya lihat terbaring membentuk 

garis lurus yang sempurna. Seluruhnya menghadap pulau sepertinya burung-burung itu 

baru saja jatuh dari langit Penyebab epizootic ini adalah bakteri Clostridium botulinum  

tipe E. Jenis ini adalah strain lain dari organism penyebab keracunan makanan 

botulisme (Tipe C) Toksin Cl botulinum tipe C dan tipe E memiliki efek yang sama, 



yakni  kelumpuhan otot dengan cara menghalangi reseptor acetylcholine. Seluruh 

burung yang mati adalah burung pemakan ikan (piscivores). Tipe E umumnya hidup di 

lingkungan akuatik yang dingin dan daerah iklim sedang Amerika Utara dan Eropa. 

Beberapa wabah  dari botulisme Tipe E terjadi di manusia sebagai akibat keracunan 

makan ikan asap, ikan yang telah terkontaminasi bakteri Cl botulinum. Perbedaannya, 

Tipe C menyebabkan demam bebek western dan sering mempengaruhi burung burung 

yang terbang secara musiman yang mencari makan di perairan hangat, perairan dangkal 

bervegetasi. Masih belum tentu wabah yang terjadi di bulan Nopember 1999 dikaitkan 

dengan aktivitas manusia karena wabah terjadi secara alami, namun ada kemungkinan 

wabah tersebut terkait dengan aktivitas manusia. 
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Tes Review 

 

Untuk pertanyaan 1 sampai 10, definisikan istilah berikut  

1. Abiotik 



2. Biotik 

3. Eutrofikasi 

4. Biokonsentrasi 

5. Biomagnifikasi 

6. Aklimatisasi 

7. Aklimasi 

8. Bioakumulasi 

9. Akuatik 

10. Marin 

 

Untuk pertanyaan 11 sampai  20,  Jawablah B bila benar dan S bila salah 

 

.11. Species adalah suatu mofifier biotik. 

12. Air berpori adalah air tanah dengan suspensi partikel sedimen  

13. Metilasi merkuri oleh miroorganisme tidak dipengaruhi pH 

14. Logam yang berikatan dengan karbonat di air menjadi lebih toksik 

15. Ada kesetimbangan konsentrasi antara bentuk terikat dan bentuk bebasnya dari 

suatu toksikan di air 

16. Metil merkuri tidak pernah terbentuk dari sumber alami 

17. DDT adalah salah satu contoh  klorinasi hidrokarbon  

18. Klorinasi hidrokarbon memiliki waktu paruh biologi yang pendek 

19. Lemak manusia mengandung lebih dari 10 ppm DDT 

20. Insektisida organofosfat adalah inhibitor reversibel dari asetilkolinesterase 

21. Semua organisme penyebab penyakit bisa dihilangkan dari air minum dengan cara 

melakukan klorinasi standard dan teknik filtrasi 

22. Giardia and Cryptosporidium  adalah protozoa penyebab penyakit yang bisa 

menyebabkan infeksi usus bila organisme tersebut ada dalam air  

23. Lapisan mikro (microlayer) pada permukaan air laut merupakan tempat 

berkumpulnya berbagai toksikan 

24. Logam berat bisa mengganggu fungsi berbagai spesies air laut dan air tawar 

25. Kontaminasi E coli dan organisme kolifirm lainnya yang ada di pinggir pantai 

termpat manusia mandi air laut tidak akan mengancam kesehatan manusia. 

26. Air dari sumur di daerah pertanian selalu lebih aman dibandingkan air ledeng 

perkotaan 



Untuk pertanyaan nomor  27 sampai 33,  gunakan kode berikut: 

Jawaban A jika pernyataan  a, b, dan c benar. 

Jawaban B jika pernyataan a dan c benar. 

Jawaban C jika pernyataan b dan d benar. 

Jawaban D jika hanya pernyataan d yang benar. 

Jawaban E jika seluruh pernyataan benar. 

 

27. Manakah yang benar diantara pernyataan berikut ini 

a. Dioksin (TCDD) dengan taraf yang luas yang ada di lingkungan terbukti sebagai 

karsinogen pada manusia  

b. Chloracne (ruam pada kulit) adalah  manifestasi toksik dari TCDD yang paling 

umum   

c. TCDD digunakan sebagai herbisida  

d. TCDD adalah kontaminan dari herbisida asam 2,4,5-triklorofenoasetat  

28.Manakah dari tanda- tanda berikut ini yang bukan merupakan karakteristik 

keracunan organofosfat  

a.  Banyak berkeringat 

b. Tremor (kedutan terus menerus) 

c.  Selalu bingung dan gangguan mental lainnya 

d. Sembelit 

29. Sumbangan keasaman di air adalah: 

a. Lepasnya timbal dari solderan pipa air 

b. Akselerasi perpindahan logam dari tanah kedalam sumber air tanah 

c. Perubahan bentukCuCO3 ke bentuk elemen Cu
+2

 

d. Adanya pentaklorofenol dalam bentuk takterdisosiasi, lebih larut lemak 

30. Poliklorinasi dibensodioksin (PCDDs): 

a. Terkait dengan keracunan tak disengaja 

b. Digunakan sebagai bahan kimia murni diindustri 

c. Produk hasil pembakaran insenerator di perkotaan 

d. Bukan merupakan zat toksik 

 

31. Manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang polisiklik aromatik 

hidrokarbon (PAHs) 

a. Parasit hati bisa meningkatkan toksisitas PAHs di ikan dengan menghalangi 

detoksifikasinya.  

b. Hewan uji yang dipapar PAH di laboratorium smemperlihtkantingkah laku yang 

abnormal 

c. Embrio burung pemakan ikan herring memperlihatkan tanda-tanda penyakit edema 

anak burung 

d. Peningkatan toksisitas PAHs menyebabkan hujan asam yang mengancam kehidupan 

di danau Great Lakes 

 

32. Dari pernyataan berikut ini manakah yang benar tentang danau Great Lakes? 

a. Satu-satunya danaupenyedia air tawar terbesar  didunia  



b. Efek toksik polutan kimia terdeteksi di kehidupan alam liar 

c. Introduksi spesies akuatik asing merupakan masalah besar 

d. Peraturan pemerintah secara efektif mengontrol pembuangan limbah yang tidak 

tertangani dengan baik kedalam sistem. 

 

33. Dari pernyataan berikut manakah yang benar  mengenai tanah yang terkontaminasi 

oleh bahan toksik kimiawi? 

a. Perhatian terbesar pada bahan toksik kimiawi yang memiliki waktu paruh biological 

panjang  

b. Jarang terjadi perpindahan  kontaminan ke air tanah. 

c. Bahan pangan yang tumbuh di tanah yang terkontaminasi menyebabkan bahan 

pangan tersebut terkontaminasi.  

d. Aktivitas manusia seperti penambangan adalah satu-satunya sumber kontaminasi 

logam di tanah dan air  

 

Jawaban 

 

11. Benar 

12. Benar 

13. Salah 

14. Salah 

15. Benar  

16. Salah 

17. Benar 

18. Salah 

19. Benar 

20. Salah 

21. Salah 

22. Benar 

23. Benar 

24. Benar 

25. Salah 

26. Salah 

27. C 

28. D 

29. E 

30. B 

31. A 

32. A 

33. B 
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Bab 4 

 

BAHAYA PENCEMARAN UDARA 

 

“Pekerjaan telah dilakukan dengan baik, namun dunia 

seperti akan berakhir.” 
 

— S. Rowland, anggota tim penemu efek CFC 
kepada istrinya 

 

Pendahuluan 

 

       Pada saat suatu bahan yang berbahaya dibuang ke udara (atmosfir) 

dengan kecepatan yang  melebihi kemampuan atmosfir dalam 

mengencerkan bahan tersebut  atau belum menyebarkannya melalui 

angin, bahan berbahaya tersebut akan terakumulasi yang disebut dengan 

polusi udara. Polusi udara ini berbentuk kabut, debu,halimun ataupun 

asap. Asap rokok mengandung sulfur oksida dan nitrogen oksida 

ataupun zat bentuk gas  yang lain yang mengiritasi mata,saluran nafas 

atau kulit.  Selain zat bentuk gas, asap rokok mengandung zat-zat lain 

yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia. Asap 

rokok dapat terabsorbsi dalam jumlah yang cukup untuk menyebabkan 

terjadinya toksisitas sistemik yang  akut atau kronis. Polusi udara masih 

sesuatu yang diremehkan sebagai penyebab penyakit ataupun bisa 

menyebabkan kematian. Pada Mei 2000, Richard Smith, komisi 

Lingkungan Kanada mengutip data statistik yang dikeluarkan 

pemerintah Kanada yang menunjukkan bahwa asap rokok berpengaruh 

buruk pada kesehatan 20,000,000 penduduk Kanada dan menyebabkan 

5000 kematian prematur setiap tahun di pusat-pusat  populasi penduduk. 

Sebagai pembanding, setiap tahun terjadi 4936 kematian yang 

disebabkan kanker payudara, 3622 kematian akibat kanker prostat, 3064 

kematian akibat kecelakaan kendaraaan bermotor dan 665 kematian 
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akibat melanoma ganas. Polusi udara sesungguhnya merupakan suatu 

yang beresiko terhadap kesehatan. 

 

Tipe Polusi Udara  

Polusi Udara dapat berupa gas atau partikel yang terdapat pada alam. 

Partikel dapat berwujud padat atau cair. Kabut yang bercampur asap 

adalah kombinasi dari polusi udara  

 

Polutan Gas 

Gas polutan berasal dari material yang telah mengalami reaksi kimia 

atau proses pembakaran. Material tersebut termasuk senyawa berbasis 

karbon seperti hidrokarbon, oksida, dan asam;  senyawa sulfur seperti 

dioksida, trioksida, dan sulfida; senyawa nitrogen ( ammonia, amina, 

oksida); dan zat halogen (organik dan anorganik halida) 

 

Partikel 
 

       Ukuran diameter partikel atau tetesan dapat berkisar antara 

0.01mikron sampai 100 mikron. Partikel yang lebih kecil dapat 

dikategorikan sebagai aerosol. Aerosol tersuspensi di udara 

menyebabkan  penghamburan cahaya dan berprilaku seperti gas. Di 

bawah 10 mikron, partkel mampu menembus saluran pernapasan. 

Partkel industri biasanya berwujud padat dan terdiri atas karbon, logam 

oksida, garam atau asam. Sifat porositas partikel industri, sehingga 

partikel ini akan menyerap gas atau cairan lainnya.     

 

Kabut Asap 

 
 

       Kabut asap adalah kombinasi antara asap dengan kabut dan 

merupakan istilah populer untuk campuran antara gas dengan partikel 
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polutan yang berukuran seragam, terakumulasi sepanjang kota serta 

bertahan untuk waktu yang lama.  Kabut asap yang berbahaya berwarna 

coklat atau kuning dan biasanya terjadi selama fenomena inversi suhu 

ketika udara dingin  yang besar terperangkap dalam udara yang lebih 

hangat di bawahnya untuk menghindari pencampuran dan dispersi. 

Kabut asap yang sangat buruk terjadi di London, Inggris pada 1952. Hal 

ini berlangsung selama lebih dari seminggu dan menyebabkan 4000 

kematian akibat gangguan pernapasan. Sebagai hasilnya Clean Air Act  

disahkan pada 1956, melarang penggunaan batu bara untuk sumber 

energi di rumah.   

 

Sumber Polusi Udara 

       Polusi udara berasal dari sumber alam atau aktivitas manusia. 

Erupsi vulkanik, kebakaran hutan, dan badai debu merupakan sumber 

alami. Keberadaan polusi udara alami ini tidak boleh dianggap remeh. 

Pada tahun 1980 Gunung St. Helen meletus di Washington menyisakan 

setengah bagian gunung dan melepaskan jutan ton debu. Hal ini 

mempengaruhi pola cuaca pada bagian timur seperti Great Lakes. Di 

tahun 1912 letusan yang sama terjadi di Alaska melepaskan 30 kali 

jumlah debu lebih banyak daripada Gunung St. Helen. Letusan terakhir 

dari Gunung Pinatubo, Philipina bersama –sama dengan asap dari 

kebakaran minyak disebut sebagai penyebab dari musim panas bersuhu 

rendah  yang tidak biasanyadan curah hujan tinggi di Amerika Utara 

selama tahun 1991-1992.  Letusan tambahan dari cincin api di prediksi 

akan terjadi di masa mendatang. 

      Sumber polusi yang berasal dari  manusia berasal dari bahan 

buangan stasiun pembangkit listrik tenaga batu bara, stasiun 

pembangkit tenaga nuklir, emisi industri, dan pemanas industri. Sumber 
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transportasi seperti angkutan kendaraan penumpang, truk, lokomotif 

diesel, dan lain-lain juga penyumbang polusi udara. Polusi dapat timbul 

pula dari semua sumber pembakaran, asap industri dan penguapan, 

proses yang menghasilkan debu, reaksi fotokimia, sumber biologi 

(termasuk mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur ), pollen, 

dan bahan kimia yang berasal dari bahan organik yang membusuk. 

Rincian dari sumber polusi di negara- negara industri kurang lebih 

sebagai berikut : Transportasi 50-60%, industri 15-20%, pembangkit 

listrik 10-15%, pemanasan 15-20%, dan  pembuangan air 3-5%. 

Perhatian yang cukup besar  timbul pada masalah polusi udara dalam  

ruangan. Efek samping dari aliran asap rokok telah menyebabkan 

peningkatan pembatasan untuk merokok di tempat kerja dan di gedung-

gedung publik. Studi terbaru menunjukkan bahwa 4-aminobifenil 

karsinogen  pada kandung kemih manusia adalah penyebab utama dan 

aliran asap rokok,. Zat ini juga ditemukan dalam hemoglobin janin yang 

menunjukkan bahwa 4-aminobifenil akan melintasi plasenta. 

   Bahaya  merokok sebagai penyebab kanker tidak dapat dipungkiri. 

Saat ini, kanker paru-paru  adalah penyebab utama kematian akibat 

kanker di kalangan perempuan  Kanada. Pada tahun 1994, kematian 

perempuan akibat kanker paru-paru mendekati angka 5600 orang, 

sedangkan dari kanker payudara sekitar 5400 orang. Diantara tahun 

1982 dan 1989, keseluruhan tingkat penyakit kanker meningkat 0,3% 

untuk perempuan dan 0,5% untuk laki-laki. Sebaliknya, kanker paru-

paru pada wanita meningkat sekitar 43% sedangkan pada pria 

meningkat sekitar 8%. 

   Polutan dalam ruangan lainnya adalah gas formalin (lihat Bab 2), 

bahan kimia beracun, partikel seperti serat asbes dan wool fiberglass, 

dan sumber radiasi radon  pengion (lihat Bab 12). Rumah kedap udara 
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dan bangunan yang dibangun selama krisis energi tahun 1970-an, akan 

meningkatkan risiko efek kesehatan yang merugikan. Polusi industri 

dalam ruangan adalah masalah khusus. Di Ontario, Departemen Tenaga 

Kerja memiliki yurisdiksi atas tingkat polusi udara di tempat kerja dan 

mendefinisikan batas yang dapat diterima dalam berbagai kondisi (lihat 

Bab 2 ). 

         

Distribusi Polutan pada Atmosfer 

 
       Polusi udara secara umum dimulai dengan masalah yang bersifat 

lokal, tetapi dapat menjadi global jika polutan memasuki sistem 

sirkulasi pada atmosfer. Polutan dapat memasuki atmosfer berupa gas, 

uap (dari cairan yang mudah menguap), tetesan aerosol atau debu 

partikel (lihat Bab 3 untuk pembahasan dari distribusi polutan di 

biosfer). 

 
Pergerakan  di troposfir 

 

     Troposfer adalah massa udara hingga ketinggian sekitar 10 mil (mi). 

Di atas troposfer  angin didominasi kearah barat dan dengan rata-rata 35 

meter / s (mps) untuk mendispersi polutan di seluruh dunia dalam waktu 

sekitar 12 hari. Pergerakan vertikal udara utara dan selatan dari 

khatulistiwa di sistem disebut sel Hadley. Dalam rentang dari 30° LU 

sampai 30° LS, sel-sel lain yang disebut sel Ferrel mensirkulasikan 

udara ke arah kutub. Kecepatan dapat mencapai 30 mps. Partikel 

mikroskopis dipertahankan selama 1 atau 2 bulan di bagian atas dan 

pertengahan troposfer dan sekitar 1 minggu di troposfer yang lebih 

rendah (<1 mi). 
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Dioxin udara dan senyawa yang sejenis, terutama dari perkotaan dan 

insinerator industri, dapat didistribusikan lebih dari 1.500 kilometer. 

Setengah dari dioxin mencapai Great Lakes datang dari jauh seperti dari 

Texas. Seperduapuluh dari semua sumber dioxin merupakan  85% dari 

dioxin yang terdeposit pada Great Lake. Janin dan bayi merupakan 

individu yang paling rentan terhadap dioxin. 

 
Pergerakan stratosfer 

 

       Lapisan stratosfer berada di ketinggian 10 sampai 30 mi di atas 

bumi. Pergerakan terjadi sangat lambat, dengan tingkat beberapa 

sentimeter per detik, tetapi partikel dapat tinggal selama 2 atau 3 tahun 

pada ketinggian 20 mi dan sekitar 1 tahun pada ketinggian 11 mi. 

Polutan gas tertentu seperti freon, chlorofluorocarbons (CFC), dan 

beberapa isotop radioaktif langka (misalnya, kripton-85 dari reaktor 

nuklir memiliki t1/2 10,5 tahun) yang tidak mudah dihapus dengan cara 

fisikokimia dan dapat bertahan di atmosfer untuk periode waktu yang 

lama. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa gas terfluorinasi akan 

bertahan di atmosfer selama 300-2.000 tahun atau lebih, tergantung 

pada bahan kimia yang terkandung di dalamnya. 

 

Transportasi Air dan Tanah dari Polutan Udara 

 

       Perubahan polutan berbagai komponen pada lapisan biosfer 

diperkenalkan dalam Bab 3. Polutan gas pada atmosfer dapat larut 

dalam air hujan dan partikel padat terbawa secara mekanis. Curah hujan 

membawa polutan ini ke dalam tanah, sehingga dapat mencapai lautan, 

danau, dan sungai oleh erosi tanah dan rembesan. Lautan adalah tempat 

penyimpanan  utama untuk polutan, dan penguapan permukaan dapat 

mengembalikan polutan ke atmosfer. Beberapa studi telah 



©2001 CRC Press LLC  

mengkonfirmasi sirkulasi toksikan di biosfir. Pada tahun 1950, tes bom 

nuklir di atmosfir mengakibatkan radio aktif yang jatuh tersebar luas. 

Yang dikhawatirkan adalah kehadiran strontium-90, yang menunjukkan 

karakteristik kimia yang mirip dengan kalsium, termasuk endapan di 

tulang. Strontium-90 mencapai tingkat yang signifikan dalam susu sapi, 

produk olahan susu, dan dalam buah dan sayuran. Kekhawatiran adanya 

akumulasi Sr-90 di dalam tulang anak-anak merupakan faktor utama 

dalam penghentian uji coba nuklir pada atmosfer. Diperkirakan paparan 

penduduk Amerika Utara dari semua radionuklida antropogenik 

sekarang menjadi <1 mrem/tahun. Pada tahun 1969, telah teridentifikasi 

kontaminasi DDT pada salju di Antartika. Satu-satunya caraDDT 

sampai ke salju Antartika adalah dengan presipitasi. Saat ini, perhatian 

yang paling menarik adalah masalah hujan asam, pH yang mungkin 

kurang dari 4. Hujan asam turun pada daerah yang jauh dari sumber 

awal kontaminan 

 

Tipe Polutan 

 

Polutan Gas 

 Hal ini termasuk: 
 

1.  Sulfur diooksida (SO2), yang membentuk hujan asam menjadi 

asam sulfur; 

2.  Sulfur trioksida (SO3), yang membentuk hujan asam menjadi 

asam sulfat; 

3.  Nitrogen monooksida (nitrit oksida, NO), teroksidasi menjadi 

nitrogen dioksida(NO2), bagian dari fotokimia, kabut asap dan 

hujan asam; 

4.  Krbon monooksidae (CO), produk pembakaran yang tidak 

sempurna, yang membentuk karboksihemoglobin yang tidak 

mampu mengangkut oksigen ke dalam jaringan; 
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5.   Ozon (O3), yang berkontribusi terhadap fotokimia kabut asap; 

6.   Hidrogen sulfida (H3S), yang sangat beracun; 

7.   Berbagai hidrokarbon (CxHy), dari emisi kendaraan; 

8.   CFCs, freon, vinilklorida, dan isotop radioactif; dan 

9.   Metana dari berbagai sumber 
 

Pada tahun 1999, Sierra Legal Defense Fund (SLDF) memberikan 

perhatian khusus pada fakta bahwa bensin yang dipasarkan di Kanada 

memiliki kadar  belerang tertinggi di dunia. Kondisi ini cenderung 

untuk mengalahkan sistem pengendalian polusi buangan  mobil dan 

bahkan menghancurkan sistem catalytic konverter. Hasilnya adalah 

peningkatan emisi sulfur dioksida, partikel sulfat, karbon monoksida, 

nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Penasihat hukum SLDF telah 

melakukan intervensi atas nama Friends of the Earth (FOE) di 

pengadilan pada kasus ini. FOE meminta data mengenai berbagai 

kandungan sulfur dari bahan pembuat bensin dari  Kementrian 

Lingkungan Hidup Kanada untuk memberikan pilihan konsumen, tapi 

lima perusahaan minyak besar Kanadamelindungi peperintah Kanada 

untuk mencegah keluarnya informasi kandungan sulfur pada produk 

mereka. Perusahaan mengklaim bahwa ituinformasi itu akan 

menyebabkan  merugikan keuangan dan membahayakan daya saing 

produk mereka. Pemerintah federal mengumumkan bahwa mereka akan 

mengurangi kandungan sulfur dari bensin sampai 30 ppm pada tahun 

2005 sebagai bagian dari rencana untuk mengurangi emisi otomotif. 

 

Partikel Polutan 
 

1.   Debu. Partikel padat bisa timbul dari serbuk gergaji , semen, 

biji-bijian, logam, batuan ( dalam proses penggalian ), 

pembakaran tidak sempurna dari energy fosil ( menghasikan 
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partikel <1.0  , seperti asap kendaraan), dan substansi lainnya 

termasuk bahan kimia ( pestisida, dll ) yang ada dalam bentuk 

bubuk. Partikel emisi dari mesin pembakaran kendaraan 

bermotor dianggap sebagai faktor utama buruknya kualitas 

udara di pusat kota.  

2.  Cairan. Aneka cairan dengan ukuran diameter tetesan antara 

1.0 sampai  2.0  akan tetap tersuspensi di udara sebagai 

‘’kabut’’ ( contoh asam sulfat ). Tetesan dengan ukuran  <1.0 

  didefinisikan sebagai aerosol. Istilah ini juga dditerapkan 

pada ukuran partikel padat. Penting untuk dicatat bahwa uap 

air adalah bentuk efek rumah kaca yang paling signifikan, 

sekitar 85% sinar infra merah terjebak pada uap air udara. 

Kadar 85% ini berfluktuasi secara luas. 

 
Efek Kesehatan dari Polusi Udara 

Efek Akut 

 

       Paparan jangka pendek pada dosis yang berbahaya dari polusi 

udara akan berdampak  iritasi mata dan saluran pernafasan. Individu 

yang beresiko tinggi adalah anak-anak  dan orang tua dimana sistem 

pernafasan dan kardiovaskular mereka tidak berfungsi dengan 

maksimal; penderita sma, emphysema dan penyakit jantung; perokok 

berat. Kelompok-kelompok ini memiliki angka kematian tertinggi 

selama kabut asap berbahaya di London, Inggris. Rilis mengenai 

kejadian tak disengaja penyebab keluarnya bahan kimia beracun ke 

udara dari pabrik-pabrik industri telah menyebabkan masalah 

kesehatan yang serius dan kematian, yang paling tragis adalah 

terlepasnya 40 ton metil isosianat dari pabrik Cyanamid Amerika di 
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Bhopal, India, pada tahun 1984 yang menyebabkan hampir 3000 

orang meninggal. 

 

Efek Kronis 

 

       Paparan jangka panjang  pada dosis paling rendah dari polusi 

udara dapat mengakibatkan atau memperburuk, penyakit bronkitis 

kronis, emphysema paru-paru, asma bronchial, dan kanker paru-paru. 

Asap rokok adalah penyebab dari semua masalah ini. Sekresi lendir 

bronkus yang berlebihan dan batuk kronis adalah tanda-tanda dari 

efek polusi udara kronis. Debu dan allergen lainnya termasuk serbuk 

sari tanaman, ukuran diameter 1 sampai 90 μ, dapat memicu alergi 

bagi orang-orang yang rentan. 

 

Polusi Udara di Tempat Kerja 

       Keracunan sistemik terjadi pada pekerja yang menghirup logam 

beracun seperti timah, arsen, merkuri, mangan, seng, kadmium, serta 

pestisida dan obat-obatan. Oksidasi semua logam ini, seperti dari 

tembaga, timah, dan nikel, dan debu kuningan dapat menyebabkan 

reaksi demam (demam, sendi dan otot sakit) disebut demam logam-

asam. Pemotongan logam dengan obor asetilen menghasilkan suhu 

yang cukup tinggi untuk menguapkan logam. Pekerja yang terpapar 

gas vinil klorida memiliki kemungkinan tinggi menderita 

angiosarcoma hati, yaitu tumor langka. Pneumokoniosis, atau 

penyakit paru-paru penambang batubara, dihasilkan dari menghirup 

debu batubara sehingga terbentuk luka terlokalisasi dengan kristal 

silika, emfisema, fibrosis, kehilangan fungsi vital tubuh dan, 

akhirnya, gagal jantung kanan karena peningkatan darah dari jantung 
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sebagai kompensasi oksigenasi darah yang tidak mencukupi. Pelarut 

organik bisa berbahaya karena nilai CNS yang dihasilkan 

Beberapa studi terakhir menunjukkan bahwa keturunan pekerja 

pemadam kebakaran memiliki kemungkinan yang lebih tinggi 

kejadian cacat lahir lokal, di mana petugas pemadam kebakaran, atau 

pasangan mereka, bertanggung jawab untuk mencuci pakaian kerja 

mereka. Hal Ini dimungkinkan dari hasil penyerapan kontaminan 

beracun pada pakaian melalui kulit, meskipun konfirmasi secara 

mutlak sumber risiko ini belum dapat dikonfirmasi. 

 

Asbestos 

 

       Pekerja asbes dapat  terkena berbagai bahaya kesehatan, termasuk 

"Sindrom paru putih" (Asbestosis, suatu bentuk pneumokoniosis 

fibrosis), karsinoma paru-paru, mesothelioma (kanker pleura dan  

membran peritoneal) , dan kemungkinan adanya kanker 

gastrointestinal, meskipun penelitian pada hewan belum bisa 

mengkonfirmasi  hal ini. Mesothelioma adalah kanker fatal yang 

terjadi paling cepat antara 30 sampai 40 tahun setelah paparan 

pertama. Lapisan dada (pleura) dan abdomen (peritoneum) menebal, 

cairan terakumulasi, dan terjadi metastasis luas. Kanker ini jarang 

terjadi pada orang yang tidak terpapar asbes. Ada beberapa bentuk 

serat asbes, dan tidak semua dari  serat asbes menyebabkan 

mesothelioma. Tidak ada keraguan dalam menyatakan bahwa bentuk 

yang dikenal sebagai crocidolite bersifat  karsinogenik, namun 

kontroversi terjadi pada apakah bentuk yang dikenal sebagai 

chrysotile juga bersifat karsinogenik. Ada studi yang lanjutan 

mengenai penambang chrysotile, Quebec yang lahir antara tahun 1881 

dan 1920 dan dipekerjakan untuk setidaknya 1 bulan. Lebih dari 70% 
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dari ini penambang meninggal karena chrysotile, dan diperkirakan 30 

kasus mesothelioma akan terjadi. Tujuh dari penambang ini juga 

terkena crocidolite di sebuah pabrik kecil, dan terkena tremolite 

(bentuk lain chrysotile) pada kasus tambahan. Kelihatannya,kecil 

terjadinya resiko terkena chrysotyle asbestos. Untuk menyebabkan 

mesothelioma pleura, serat asbes harus melewati paru dan muncul 

dalam pleura. Serat chrysotile bisa muncul di pleura, Serat chrysotyle 

di pleura telah terbukti menyebabkan luka mesothelioma seperti pada 

hewan percobaan, namun risiko yang terkait dengan serat chrysotile 

belum terbukti pada manusia. Menurut beberapa penelitian, 

dibutuhkan jumlah yang sangat besar dari serat yang harus dihirup 

agar dapat terjadi mesothelioma. 

Karsinoma paru-paru terjadi 60 kali lebih sering pada pekerja 

asbes yang merokok dibandingkan mereka yang tidak merokok. Asbes 

menjadi bahaya bagi masyarakat umum ketika isolasi bangunan mulai 

rusak atau terganggu selama konstruksi. Keausan dari kampas rem 

akan melepaskan partikel asbes di udara. Terjadi kekhawatiran 

masyarakat bahwa serat wol kaca dapat menyebabkan jenis kanker 

yang sama seperti akibat paparan asbes. Peningkatan kejadian kanker 

telah ditunjukkan pada pekerja di industri kaca wol, tetapi tidak ada 

bukti langsung yang telah ditemukan dalam menghubungkan hal ini 

dengan penghirupan serat. Di pabrik fiberglass Kanada di Sarnia, 

terjadi peningkatan karsinoma paru dari 2.500 pekerja tapi peningkatan 

itu tidak signifikan secara statistik. Di Amerika Serikat, NIOSH 

merekomendasikan bahwa batas cemaran serat kaca di udara yang 

diijinkan dari polutan pabrik harus dikurangi 

 
Silikosis 
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       Silikosis terjadi dikarenakan menghirup partikel silika, silikat, 

atau serat mineral lainnya. Histiosit diubah menjadi fibrosis; alveoli 

mengeras sehingga elastisitas dan fungsi paru-paru menghilan, 

kemudian terjadi emfisema. Emfisema juga terjadi pada perokok.  

 

Pyrolysis Plastik 

 

        Sebelum tahun 1980, petugas pemadam kebakaran tidak secara 

rutin memakai alat bantu pernapasan kecuali berurusan dengan api 

yang melibatkan asap beracun. Ada beberapa bukti  (sebagian besar 

masih bersifat anekdot) bahwa petugas pemadam kebakaran yang 

memadamkan kebakaran plastik mulai menunjukkan peningkatan 

kejadian kanker. Hal ini diketahui bahwa ketika keluar asap poliuretan, 

partikel halus dari polimer terdegradasi yang memiliki bahan kimia 

beracun terhirup petugas pemadam kebakaran. Keluarnya enzim lytic 

ini ke dalam paru-paru menyebabkan kerusakan besar jaringan paru 

dan edema. 

 
Debu 

 

        Debu kandang peternakan bisa menjadi sumber polutan 

lingkungan di tempat kerja. Debu kandang peternakan berisi feses 

kering, bulu binatang, protein dari pakan biji-bijian , jerami, parasit 

kulit, dan mikroorganisme. Sebuah studi di Skandinavia 

memperlihatkan terjadi masalah kesehatan pernapasan yang tinggi dan 

masalah kesehatan lainnya pada pekerja peternakan yang 

menghabiskan banyak waktu di kandang babi. Tiga puluh persen 

pekerja kehilangan waktu kerja karena masalah pernapasan akibat 

debu kandang peternakan. 
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CO and NO2 

        Bahan kimia yang terkandung dalam polusi udara kadang-

kadang bisa menjadi masalah ketika  bahan kimia tersebut ada dalam 

ruangan. Ada peningkatan perhatian atas peristiwa dalam ruangan 

yang melibatkan penggunaan mesin pembakaran internal.  Contoh hal 

ini adalah tarikan traktor, truk gandeng yang beriringan, dan balapan 

di arena berlumpur. Level puncak CO mencapai 250 ppm selama 

acara tersebut, padahal level puncak CO tidak boleh melebihi 30 ppm. 

Level  NO2  juga dapat meningkat karena pembakaran tidak 

sempurna. CO tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak menyebabkan 

iritasi. Hal ini dapat menyebabkan sakit kepala, mual, dan gangguan 

mental. NO2 dapat mengganggu dan dapat menyebabkan edema paru-

paru. Konsentrasi tinggi NO2 bisa  berakibat fatal. 

Ada bukti yang berkembang bahwa polusi partikel udara di pusat-

pusat kota besar bisa lebih berbahaya daripada yang diyakini 

sebelumnya. Angka kejadian kematian prematur yang tinggi, 

perawatan rumah sakit, dan berbagai masalah kesehatan banyak 

terjadi di kota. Terdapat hubungan yang signifikan secara statistik 

antara tingkat paparan yang akut dari partikel dan tingkat kematian,  

terlepas dari sumber partikel atau kondisi iklim yang berlaku pada 

saat paparan. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa partikel adalah 

penyebab utama, meskipun mekanisme yang terlibat didalamnya 

belum diketahui. 

Pusat Pengendalian Penyakit di Atlanta memberikan laporan 

bahwa 23 juta orang Amerika berisiko terkena paparan partikel 

dengan diameter  <10 μm dan konsentrasi udara >155 μg/m3  (rata-

rata dalam 24-jam tingkat yang dapat diterima adalah 150 μg/m3).  
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EPA sedang mempertimbangkan untuk menetapkan tingkat paparan 

partikel baru pada konsentrasi yang jauh lebih rendah. 

Ada beberapa bentuk kejadian aneh akibat paparan polusi udara di 

tempat kerja.  Laporan terbaru (1999) melaporkan dua pekerja 

peternakan yang ditemukan tak sadarkan diri di lantai  laboratorium 

penyimpanan sampel sperma banteng yang dibekukan dikarenakan 

sebuah tangki nitrogen cair telah bocor dan mengeluarkan udara di 

dalam ruangan. Sebelum pingsan, pekerja tersebut mengalami  sesak 

napas. 

 

Multiple chemical sensitivity (Sensitivitas berganda akibat bahan 

kimia) 

 

       Multiple chemical sensitivity (MCS), seperti namanya, berarti 

mengacu pada kondisi di mana reaksi individu terhadap paparan 

berbagai macam bahan kimia, berbagai dosis paparan dan berbagai 

jalur masuk toksikan .Awalnya di tempat kerja terjadi frekuensi 

sensitivitas stimulus bau. Kondisi ini merupakan gambaran tepat 

untuk mempertimbangkan MCS ini. Gangguan ini telah disebut 

sebagai penyakit abad ke-20, penyakit lingkungan, AIDS bahan 

kimia, "sindrom alergi total " dan intoleransi bahan kimia lingkungan 

(CI). MCS menjadi  sangat kontroversial karena tidak adanya 

konfirmasi uji laboratorium,  ketidakjelasan gejala dan kesamaan 

kondisi pekerja ketika mereka ditemukan walau pada tempat kerja 

yang berbeda dan karena kurangnya model hewan uji yang secara 

akurat dapat meniru kondisi tempat kerja. Biasanya, dosis awal 

"kepekaan" melibatkan reaksi berlawanan untuk bau kimia dari 

sumber manapun seperti kapur barus, pelarut yang mudah menguap 

(misalnya, lem, spidol, karpet, atau cairan koreksi), kertas koran, 
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parfum, disinfektan, bahan bakar, polusi partikulat - daftar ini tak ada 

habisnya. Perlawanan awal ini diikuti dengan perpanjangan reaksi 

perlawanan kepada bahan kimia lainnya dan mungkin untuk jalan 

masuk lain. Awalnya perlawanan bau ini karena terkena paparan pada 

dosis yang cukup tinggi, tetapi paparan berikutnya pada dosis yang 

jauh lebih rendah juga mendapatkan respon perlawanan. 

Gejala MCS berdasarkan kriteria berikut : 

1.  Gejala awal yang berhubungan dengan paparan lingkungan 

yang dapat diidentifikasi. 

2.   Gejala melibatkan lebih dari satu sistem organ. 

3. Gejala kambuh dan berhenti sebagai respon pemberian dan  

eksresi dari rangsangan yang diberikan. 

4.   Gejala tersebut menimbulkan respon terhadap paparan tingkat 

rendah dari berbagai macam bahan kimia yang beragam. 

Tanda dari kondisi ini adalah tingkat paparan akan mendapat 

tanggapan jauh di bawah apa yang seharusnya bisa terdeteksi 

pada populasi umum. 

5.  Tidak ada uji standar dari fungsi sistem organ yang dapat 

menjelaskan gejala yang muncul. 

Gejala yang timbul bersifat somatik, seperti sakit kepala, 

kelelahan, pusing, mual, nyeri pada musculoskeletal; kognitif, seperti 

kesulitan dalam berkonsentrasi, memori yang buruk ; neurologis, 

seperti kecerobohan, parathesias (mati rasa di berbagai bagian tubuh); 

dan / atau bersifat afektif seperti mudah marah, depresi, dan 

kecemasan. Gejala lain adalah hiperaktivitas terhadap suara, cahaya, 

dan sentuhan. Kondisi ini lebih umum pada wanita dibandingkan pada 

pria. 
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Ada overlap yang jelas dalam symptomotology MCS terkait dengan  

sindrom kelelahan kronis (CFS), subset dari pasien sindrom perang 

Teluk, dan fibromyalgia. Adanya hubungan antara sindrom perang 

Teluk diperkuat pada tanggal 8 September 1999 ketika National 

Academy of Sciences (AS) merilis sebuah laporan yang ditunggu-

tunggu tentang efek kesehatan dari gas sarin beracun, antidote 

pirisitimin bromide, uranium, dan vaksin terhadap antrak dan 

botulinum. Ulasan mengenai penelitian ini tidak melibatkan  veteran 

perang Teluk. Temuan yang dilaporkan umumnya bersifat negatif 

(lihat http://books.nap.edu/books). Beberapa studi melaporkan efek 

kesehatan jangka panjang akibat paparan sarin pada konsentrasi cukup 

tinggi untuk memperoleh reaksi langsung yang intens. Tidak 

ditemukan hubungan antara paparan uranium dan penyakit ginjal atau 

kanker paru-paru. Sebuah penelitian di Kanada yang melibatkan 69 

veteranmenunjukkan  tidak ditemukannya bukti peningkatan kadar 

uranium pada veteran perang dibandingkan dengan populasi umum. 

Hidrokarbon terklorinasi dosis tinggi telah dilaporkan pada studi 

pasien dengan CFS yang dibandingkan dengan kontrol non-CFS. 

Hasilnya memperkuat kemungkinan bahwa ada peran paparan bahan 

kimia. Selain itu, 20 sampai 37% pasien dengan CFS dilaporkan 

mempunyai tingkat intoleransi kimia signifikan, seperti dengan 23 

sampai dengan 47%  pasien fibromyalgia. Terjadi pula peningkatan 

pasien dengan sindrom kecemasan akut di MCS dan fibromyalgia. 

Banyak teori telah diajukan untuk menjelaskan MCS tetapi tidak 

ada yang bisa diterima secara universal. Teori-teori ini dapat 

dikategorikan bagian kasar dari imunologi, psikologi, atau 

neurogenik. 

http://books.nap.edu/books
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Berdasarkan bukti bahwa berbagai laboratorium telah mengubah 

ukuran fungsi kekebalan tubuh  (seperti jumlah leukosit rusak, jumlah 

limfosit, jumlah T-sel, dan perubahan dosis pelengkap). Sebuah teori 

populer menyatakan bahwa tingkat paparan rendah (sering tidak 

terdeteksi) dari beberapa bahan kimia merupakan beban tubuh secara 

keseluruhan yang merusak sistem kekebalan. Akan tetapi, 

tampaknyatidak ada  hasil penelitian laboratorium yang konsisten 

memberikan pola penanda cacat kerusakan sistem imun spesifik. 

Selain itu, tidak ada hewan percobaan yang menunjukkan defisit 

sistem imun yang berkembang sebagai akibat dari paparan tingkat 

rendah beberapa bahan kimia. Teori alergi yang sama menunjukan 

kurangnya bukti pada disfungsi kekebalan tubuh. Sementara itu 

kemungkinan  sistem kekebalan tubuh dapat terpengaruh oleh MCS, 

tetapi tampaknya tidak mungkin penurunan kekebalan tubuh bisa 

menjadi satu-satunya dasar untuk kondisi MCS tersebut. 

Teori neurogenik menggambarkan fenomena limbic kindling, yang 

dapat ditunjukkan secara eksperimental. Amygdala adalah bagian dari 

sistem limbik yang menerima masukan langsung dari jalur 

penciuman. Kindling adalah fenomena dimana paparan berulang 

stimulasi listrik dosis rendah atau stimulasi  bahan kimia pada tikus 

yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan sensitivitas 

terhadap rangsangan yang tidak berhubungan seperti handling. 

Efeknya belum terbukti pada manusia tetapi diketahui bahwa alat 

penciuman mampu berkonsentrasi pada bahan kimia yang terhirup 

dan amygdala akan berinteraksi dengan sistem otonom dan endokrin. 

Kindling menjadi hewan model untuk temporal lobe epilepsy (TLE). 

TLE dan MCS mempunyai beberapa karakteristik, terutama angka 

kejadian yang lebih tinggi dibandingkan cystic ovary. 
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Teori psikologis berdasar pada sebagian pengkondisian Pavlov, di 

mana asosiasi dari stimulus (bel) dengan respon somatik (air liur dan 

sekresi lambung ketika disajikan makanan) akan menyebabkan 

induksi respon somatik oleh stimulus yang tidak terkait. Dengan 

demikian, paparan bahan kimia traumatis, atau paparan bahan kimia 

yang berhubungan dengan peristiwa traumatis, dapat menyebabkan 

induksi respon yang berbahaya oleh paparan dengan dosis sangat 

rendah dari bahan kimia atau bahan kimia lainnya. Masalah dengan 

teori ini adalah bahwa individu yang terkena paparan tinggi bahan 

kimia seperti tidak memiliki nilai MCS yang lebih tinggi. Penelitian 

lain melaporkan bahwa pasien MCS menunjukkan peningkatan 

jumlah insiden gangguan kecemasan akut dan depresi klinis. Beberapa 

penulis telah melaporkan peningkatan frekuensi  penyiksaan masa 

kanak-kanak. 

Untuk setiap teori yang diusulkan, selalu ada argumen yang  

berlawanan. Tidak ada satu teori yang diterima secara universal, juga 

tidak ada bukti yang tak terbantahkan. Tidak ada pertanyaan bahwa, 

bagi penderita, kondisi yang dialami sangat nyata dan membuat 

mereka lemah. Meskipun sekarang terdapat ratusan jumlah literatur 

ilmiah, kita tampaknya tidak lebih dekat pada sebuah jawaban. Tidak 

diragukan lagi bahwa pikiran dapat memberikan pengaruh yang besar 

pada fungsi somatik dengan perubahan neurokimia dan endokrin. 

Bertahun-tahun yang lalu, anggota departemen dari penulis 

melakukan uji laboratorium di mana siswa medis diberi kesan bahwa 

mereka secara sukarela berpartisipasi dalam uji coba obat syaraf 

pusat. Dibentuk 2 kelompok perlakuan, satu untuk menerima "aktif" 

dan lainnya plasebo, dimana kedua kelompok tadi tidak mengetahui 

obat mana yang diberikan pada mereka. Kedua kelompok sebenarnya 
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menerima plasebo laktosa. Kedua kelompok diuji kinerja psikomotor 

dengan baterai dan pemikiran. Kedua kelompok memperlihatkan 

kejadian yang sama dengan berbagai efek samping, terutama yang 

berkaitan dengan sistem saraf pusat. Gejala tersebut termasuk 

kemerahan pada wajah, euforia, kecemasan, mudah marah, gelisah, 

ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, tremor, sakit kepala, sedatif 

dan jantung berdebar-debar. Ada kesamaan yang jelas antara gejala-

gejala yang ditunjukkan tersebut dengan gejala yang berhubungan 

dengan MCS. Jelaslah bahwa bahwa bau bisa menjadi pengunggah 

mental yang kuat. Bau yang menyenangkan dapat membangkitkan 

kenangan yang menyenangkan, dan sebaliknya. Bau bensin pada pagi 

musim semi masih mengingatkan saya ketika saya mendapatkan 

sepeda motor baru di musim dingin saat saya remaja. Seorang teman 

dan tetangga tidak bisa masuk rumah kami karena dia tidak bisa 

mentolerir bau parfum atau produk beraroma. Beberapa tempat kerja 

sekarang melarang penggunaan parfum atau produk beraroma karena 

masalah ini. Kita seharusnya tidak terkejut bahwa beberapa orang 

menjadi sakit sebagai akibat dari menerima rangsangan bau. 

Beberapa rumah sakit telah membangun lingkungan yang bagus di 

mana tidak ada bahan sintetis yang digunakan dan udara disaring 

dengan filter HEPA. Rumah Sakit Victoria di Halifax, Nova Scotia, 

memulai sebuah proyek percontohan beberapa tahun yang lalu, klinik 

yang mengkhususkan diri pada pasien yang terkena penyakit 

lingkungan, seperti bau-bauan. Klinik ini diberitakan media bahwa 

salah satu test diagnostik adalah scan otak SPECT, SPECT singkatan 

dari single-photon emission computed tomography. Hasilnya 

menunjukkan bahwa  ketika seorang pasien dengan MCS perpapar 

bahan kimia, scan SPECT menunjukkan sedikit perubahan kimiawi 
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otak. Sampai saat ini, tidak ada data ilmiah scan SPEC dengan paparan 

bahan kimia yang berasal dari pembauan. 

 

  Dampak Kimia dari Polutan pada Lingkungan 

Sulfur dioksida dan Hujan Asam 

       Lebih dari 100 juta ton metrik sulfur dioksida dari bahan bakar 

fosil yang dipancarkan ke atmosfer per tahun di seluruh dunia. Sulfur 

dioksida dan  air (uap air di atmosfer )  membentuk asam bersulfur dan 

asam sulfat dalam serangkaian kompleks reaksi yang melibatkan 

pergeseran antara gas dan air. Ringkasan sederhana ditampilkan lebih 

lanjut di bawah. Untuk pembahasan lebih lengkap dari kimia hujan 

asam oleh Baird (1995). 

 
      2SO2  ( gas ) + O2  ( gas )                 2SO3  ( gas ) 

      SO3  ( gas ) + H2O ( air )      H2SO4  ( asam sulfat berair )  

      SO2  (gas) + H2O ( air )          H2SO3  ( asam sulfit berair )  

 

Asam nitrat juga berkontribusi terhadap masalah hujan asam. Asam 

nitrat dapat terbentuk dari nitrogen oksida (NOx): nitrous oxide 

(N2O), nitrit oksida (NO), dan nitrogen dioksida (NO
2
). 

 

                  NOx  + H2O                      NO3 

 

Nitrous oxide dilepaskan dari lautan dan juga oleh proses biologis 

di tanah  (siklus nitrogen). Kondisi tersebut adalah gas rumah kaca 

serta sumber dari hujan asam. 

Waktu tambat rata-rata untuk sulfur dioksida di troposfer sangat 

singkat (sekitar 2 sampai 4 hari). Asam sulfat yang terbentuk dibawa 

ke tanah melalui curah hujan (air hujan, salju). Hujan dengan pH 

rendah sebesar 1.7 tercatat di West Virginia pada tahun 1979 ( 
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bandingkan dengan asam baterai dan asam lambung yang memiliki 

pH sekitar 1). Sampel inti salju di daerah Arktik mengungkapkan nilai 

pH 6,8 pada 180 tahun menjadi pH 3,8 dalam beberapa tahun terakhir. 

Anion dalam hujan asam adalah SO
-2

4  (70%) dan NO–  (30%). 

Kabut asam ini dapat mempengaruhi saluran pernapasan manusia 

(dan hewan). Penderita asma dan orang yang menderita alergi 

rentan terhadap hilangnya fungsi paru-paru dan penyakit 

pernapasan akibat kabut asam. 

Penyerapan asam ke dalam tanah melarutkan logam seperti 

aluminium, kadmium, dan timbal. Logam yang larut ini bergerak ke 

tumbuh-tumbuhan dan air, termasuk air minum. Akumulasi logam ini 

dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Aluminium terlibat dalam 

proses demensia, timbal dapat mempengaruhi perkembangan sistem 

saraf pusat pada bayi dan anak-anak, serta kadmium dapat 

menyebabkan penyakit ginjal (lihat Bab 6). Pengasaman pada danau 

menyebabkan hilangnya kehidupan di dalam air. Saat ini diperkirakan 

lebih dari 4000 danau di Ontario telah banyak terpengaruh akibat 

serapan asam. 

Secara paradoks, meskipun letusan gunung berapi Gunung 

Pinatubo bertanggung jawab (bersama dengan El Niño) menjadikan 

udara yang sangat dingin dan musim panas basah pada tahun 1992 di 

Amerika Utara, efek jangka panjang letusan ini berkontribusi adanya 

hujan asam dan pemanasan global. Pernyataan ii bisa diperdebatkan, 

namun, seberapa besar polusi udara dan awan dapat menghilangkan 

peningkatan efek paparan radiasi sinar ultraviolet (UV) karena 

penipisan ozon. Letusan pada tahun 1991 melepaskan 15 sampai 30 

megaton SO2 ke stratosfer yang, dalam waktu 1 bulan, dikonversi ke 
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H2SO4

2–.
 Asam ini membentuk aerosol yang diperkirakan akan tetap 

di atmosfer selama 3 tahun. Total aerosol diperkirakan adalah 10 

sampai 20 kali aerosol yang diproduksi oleh antropogenik dan sumber 

biologis lainnya pada tahun yang sama. Beberapa model memprediksi 

ozon akan lebih rentan terdegradasi oleh klorin di atmosfer, dan 

refleksi dari panjang gelombang inframerah dapat meningkatkan 

pemanasan global (lihat penjelasan di bawah). Faktanya, tanda 

penurunan ozon di atmosfer dimulai tahun 1991 namun pemulihan 

tercatat pada tahun 1993, dan tahun 1994, yang menyebabkan ozon 

telah kembali ke tingkat normal. Namun, hal ini tidak diketahui 

apakah kejadian tersebut merupakan tren jangka panjang, atau efek 

dari letusan Gunung Pinatubo. 

 
Reaksi Kimia dari Ozon 

 

     Di stratosfer, pada ketinggian sekitar 20 mil, gelombang pendek 

radiasi sinar UV merubah O2 menjadi O3, dimana dengan penyerapan 

secara langsung, akan mencegah radiasi sinar UV menembus atmosfer 

bumi. Ketika panjang gelombang UV yang diserap ( >242 nm ), O3  

dibagi kembali ke dalam O dan O2  dan dengan demikian terjadi 

proses daur ulang. 

Penipisan lapisan ozon harus sangat diperhatikan karena 

memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim yang 

memungkinkan gelombang radiasi UV menembus ke permukaan 

bumi. Karena lapisan ini adalah bentuk pengion radiasi UV, penipisan 

ozon juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker kulit. Lapisan 

ini paling tipis di daerah khatulistiwa, sehingga kejadian kanker kulit 

di iklim tropis lebih besar daripada di daerah beriklim. Orang berkulit 
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terang mempunyai risiko terbesar. Insiden kanker kulit di Texas 

adalah 3.8:1000, dibandingkan dengan di Iowa, 1.2:1000. Kejadian 

kanker kulit juga meningkat di bagian bumi utara dan peringatan 

terhadap berjemur tanpa tabir surya akan rutin terjadi setiap 

mendekati musim panas. Tabir surya dengan faktor 20 atau lebih 

dianjurkan, seperti menghindari paparan antara jam 11:00 a.m sampai  

03:00 p.m. 

 Lapisan ozon biasanya dipertahankan pada angka sekitar 1 ppm 

tetapi dapat habis oleh aksi polutan tertentu. Oksida nitrat (NO) 

adalah pelaku utama dalam hal ini. Reaksinya sebagai berikut: 

 

                 NO + O3                              NO2  + O2 

.                     NO2  + O              NO + O2 
 

Dengan demikian, NO akan mendaur ulang untuk memecah 

ribuan molekul ozon kecuali bereaksi dengan radikal bebas lain, sebagai 

contoh: 

 

OH + NO          HNO3  (asam nitrat) 

 

Klorin 

 

Klorin, oksida klorin dan senyawa klorin seperti klorofluorokarbon 

(CFC), banyak digunakan sebagai propelan aerosol dan refrigeran, juga 

berkontribusi terhadap penipisan ozon. Sebagai contoh: 

 

Cl + O3                   ClO + O2 

ClO + O                   ClO +O2 

Daya tarik  CFC adalah CFC merupakan zat kimia inert pada 

semua kondisi namun kondisi inert ini tidak lagi ketika ada transportasi 
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jet supersonic. Dampak jet ultra sonic menjadikan sinar UV mengurai 

CFC. Hilangnya ozon dihitung saat ini adalah sebesar 1% tapi ini akan 

meningkat menjadi 10% pada tahun 2015 jika pelepasan 800.000 ton 

CFC per tahun terus berlanjut. 

CFC mendapat perhatian khusus karena CFC lebih berat 

dibandingkan udara. CFC mencapai stratosfer melalui perembesan 

lambat secara vertikal, didorong oleh konsentrasi gradien. Hal ini 

berarti bahwa jika segera berhenti menggunakan CFC, efeknya tidak 

akan mulai menurun selama bertahun-tahun. Efek penggunaan CFC 

belum mencapai uncaknya. CFC sendiri adalah gas rumah kaca, 

berkontribusi terhadap masalah pemanasan global. 

CFC sementara telah digantikan oleh hidroflorokarbon (HFC) dan 

hidrokloroflorokarbon (HCFC) di beberapa wilayah negara. Meskipun 

pengganti CFC menghancurkan ozon sebanyak CFC, namun HFC dan 

HCFC lebih cepat lenyap di atmosfer. Pada bulan November 1992, 86 

negara menghadiri Konferensi Lapisan Ozon PBB di Kopenhagen. 

Konferensi ini setuju untuk mempercepat larangan pada CFC pada 

1995, bukan pada 1999 seperti awal usulan. Perancis memblokir 

pelarangan atau pengurangan HFC dan HCFC. Ironisnya, dua 

fisikawanr di Dortmund, Jerman telah menyebarkan semua hidro, kloro-

, dan teknologi fluorocarbon usang. Penggantian, label Greenfreeze 

adalah sederhana, campuran butana dan propane non paten yang bisa 

digunakan sebagai refrigerant dan tidak membahayakan lapisan ozon. 

Teknologi ini tersedia untuk setiap orang. Lemari es Greenfreeze 

sedang dipasarkan  oleh DKK Schjarfenstein di Jerman. 

 

Pemanasan Global 
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Air 
 

       Uap air tidak diragukan lagi sebagai penyumbang tunggal terbesar 

untuk efek rumah kaca, lebih dari 75%  perangkap panas. Pesawat 

terbang tinggi setiap tahunnya menghasilkan jutaan liter air sebagai 

uap. 

 
Karbon dioksida 

 

       Gas lain yang menjadi perhatian mengenai pemanasan global 

adalah karbon dioksida (CO2). CO2  adalah produk  pembakaran dan 

pembusukan bahan organik. Tanaman hijau biasanya mengkonsumsi 

CO2; tanaman ini mengambil gas CO2  ketika siang hari, dan 

mengubahnya menjadi O2   dan karbohidrat melalui  proses 

fotosintesis. Hal ini merupakan aturan dasar bahwa oksidasi satu atom 

karbon menghasilkan satu molekul karbon dioksida: 

 
Pembakaran, Pembusukan:   C + O2             CO2 

Fotosintesis:       CO2                  O2  + Karbohidrat 

Reaksi di atsmosfer:   CO2  + H2 O          O2  + CH2 O polimer 

 

Reaksi terakhir ini menghasilkan perubahan musim dingin dan 

mengembalikan CO2 ke atmosfer. Berkurangnya hutan hujan dan 

meningkatnya produksi CO2  dari sumber-sumber industri dan mesin 

pembakaran internal telah menyebabkan peningkatan dramatis CO2 

dalam atmosfer. Energi surya baik yang terpantulkan atau diserap dari 

permukaan bumi, akan memanaskan bumi. Sangat sedikit terjadinya 

pemanasan udara, Inilah mengapa udara dingin terdapat pada 

ketinggian tinggi. Sebagian besar energi dipantulkan kembali ke 

ruang angkasa tetapi dengan panjang gelombang yang sangat panjang 
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(50.000 nm) karena bumi jauh lebih dingin dibandingkan matahari, 

energy matahari akan dipantulkan kembali ke bumi oleh uap air dan 

CO2, "Efek rumah kaca" menyebabkan pemanasan global tambahan. 

Ada kontroversi tentang kontribusi antropogenik pada pemanasan 

global, Sebagian karena pengukuran satelit telah gagal untuk 

mendeteksi bukti yang signifikan itu. Baru-baru ini, sebuah panel 

internasional dengan lebih dari 200 ilmuwan mencapai konsensus 

bahwa efek yang dihasilkan nyata dan signifikan. Pembatasan kontrol 

ketat dilakukan pada emisi gas efek rumah kaca, suhu rata-rata global 

akan naik 1.5 sampai 3 ° C pada tahun 2050. Pada tahun 2030, 

permukaan air laut akan naik 8-29 cm dan garis benua bisa menjadi 

kering di musim panas. Meskipun ketidakpastian yang cukup besar 

tetap terjadi, pemanasan selama abad terakhir adalah bukti nyata, 

dengan kenaikan 0.3-0.6 ° C sejak akhir abad kesembilan belas. Bukti 

tambahan dapat diambil dari fakta bahwa salmon muncul di Laut 

Beaufort dan berkembang biak di Sungai Mackenzie. Singa laut lebih 

banyak yang muncul, dan tepi Sungai Mackenzie mengikis di beberapa 

tempat karena lapisan permafrost mencair. Untuk pertama kalinya 

dalam sejarah, Suku Inuit di Sachs Harbor mengalami badai dengan 

petir dan melihat burung seperti burung robin dan barn swallow. 

Mencairnya permafrost telah menyebabkan tanah longsor, yang 

memungkinkan seluruh danau tumpah ke laut. Es di beberapa tempat 

telah menjadi sangat tipis sehingga menjadi berbahaya. 

Jeffrey Severinghaus dari Scripps Institute of Oceanography telah 

menganalisa es arktik dengan jebakan isotop argon dan nitrogen (es di 

kutub juga merupakan wastafel besar untuk CO2 ). Data tersebut 

menunjukkan bahwa ada pemanasan mendadak sebesar 16°C, pada 
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akhir zaman es terakhir sekitar 15.000 tahun yang lalu. Hal ini 

menunjukkan bahwa perubahan iklim terjadi jauh lebih cepat daripada 

yang diperkirakan sebelumnya. Karyanya diterbitkan 29 Oktober 

1999 dalam jurnal Science. Ada juga indikasi terbaru dari Antartika 

bahwa es di kutub selatan, yang berisi 90% dari es dunia, dapat 

menipis di beberapa daerah. Foto radar terbaru dari satelit Kanada-

Amerika mengungkapkan masalah di lapisan es timur yang dapat 

memungkinkan bagian besar dari es mencair ke laut membuktikan 

pemanasan global cepat terjadi. Telah diketahui bahwa lapisan es 

barat mampu bergerak memindahkan lembaran besar es ke laut 

(sekitar 212 sq. mi/tahun ). Air yang dipindahkan oleh es bervolume 

besar meluncur ke laut bisa memiliki konsekuensi serius bagi banyak 

daerah pesisir dataran rendah. Lihat juga 

http://www.bergen.com/morenews/antarctic. 

      Ice cap Greenland juga tampaknya mulai menyusut. Sebuah 

laporan terbaru yang dirilis oleh NASA (Juli 2000) menunjukkan 

bahwa lebih dari 50 miliar ton air yang mencair pertahun, menambah 

kenaikan sekitar 23-cm di permukaan laut. Bahkan dalam 5 tahun 

terakhir, catatan menunjukkan tingkat percepatan hilangnya es (lihat 

juga http://www.spacer.com/planetary/icecaps.html dan 

http://www.enn.com/enn-news_archives/1999/). 

Beberapa pelajaran dapat diambil dari sejarah. Pada akhir musim 

gugur 1815, sebuah gunung berapi besar yang disebut Tambora di 

Indonesia meletus dengan kekuatan berkali-kali letusan Gunung St 

Helen. Penyebaran debu yang dihasilkan di atas permukaan bumi dan 

tahun 1816 dikenal sebagai "tahun tanpa musim panas." Suhu udara 

turun rata-rata 1 ° C. Tanaman terkena dampak di Amerika Serikat dan 

http://www.bergen.com/mo
http://www.bergen.com/mo
http://www.spacer.com/p
http://www.spacer.com/p
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/dan
http://www.enn.com/enn-news_a
http://www.enn.com/enn-news_a
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salju turun pada bulan Juni di Maine. Suhu menjadi sangat dingin dan 

basah di Swiss. Untungnya, situasi ini htersebut hanya sementara, 

tetapi ini menggambarkan sekecil apapun  perubahan suhu 

menyebabkan efek perubahan iklim yang drastis. 

 

Metana 

 

Metana adalah gas rumah kaca, mencerminkan energi radiasi 

yang kembali ke bumi. Sebagai bahan bakar, metana memiliki 

beberapa keunggulan (lihat di bawah), tetapi metana yang tidak 

terbakar yang berasal dari fermentasi yang ada dalam usus hewan 

(liar atau piaraan) mencapai atmosfer. Metana juga berasal dari 

fermentasi daun yang membusuk. Padi merupakan sumber utama 

metana. Telah dikemukakan bahwa kecenderungan penduduk 

Amerika Utara untuk mengkonsumsi burger adalah faktor yang 

berkontribusi terhadap efek rumah kaca dengan mendorong produksi 

daging sapi yang tinggi (dan kehancuran hutan hujan) di Amerika 

Selatan. Hewan dan sawah masing-masing menghasilkan sekitar 100 

megaton metana per tahun; dan dikarenakan beras merupakan salah 

satu makanan pokok di dunia, beralih ke diet vegetarian tidak akan 

mungkin bisa mengurangi produksi metana. Sumber terbesar metana 

di dunia adalah rayap, yang menghasilkan sekitar 200 megaton 

metana per tahun. Rayap mencerna kayu mati, populasi 

rayapberkembang karena deforestasi. Deforestasi merupakan 

ancaman terbesar  lingkungan dari metana (lihat juga Bab 13). Ada 

beberapa kontroversi atas kontribusi lahan basah untuk produksi gas 

metana. Beberapa pihak berwenang mengklaim bahwa lahan basah 

telah berlebihan karena kegagalan dalam memperhitungkan 
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penyerapan metana oleh tanah di bagian utara. Pihak lain 

memperlihatkan bahwa, rawa, dan kolam berang-berang adalah 

kontributor yang signifikan karena wilayahnya yang besar. Perkiraan 

kontribusi bersih adalah 1,5-3,5 g / m
2
 / tahun (Delta, 6, 1, 1999). 

Sama seperti tingkat ozon, tingkat polusi gas di atmosfer, terutama 

metana dan karbon monoksida, telah kembali normal dalam beberapa 

tahun terakhir. Ini merupakan hasil dari letusan Gunung Pinatubo. 

Laut, dan sumur minyak di suboceanic, mungkin hal penting dan 

tidak diperhitungkan sebagai sumber metana di atmosfer. Pada suhu 

rendah dan tekanan tinggi di dasar laut yang sangat dalam, hidrat 

metana akan membentuk dan menutupi permukaan dasar laut, dengan 

gas metana yang terperangkap di bawah hidrat. Longsor bawah laut 

dapat menutupi hidrat, melepaskan sejumlah besar metana ke dalam 

laut dan atmosfer. Ledakan sumur minyak juga dapat melepaskan 

volume besar metana. Karena gasifikasi air tidak akan memberikan 

daya apung, benda di permukaan, seperti kapal atau rig minyak, akan 

langsung tenggelam. Lebih 40 alat pembor telah hilang dengan cara 

ini, dengan beberapa korban manusia. Terdapat juga cadangan besar 

gas metana yang terperangkap sebagai hidrat dalam es Artik. Ini akan 

dirilis sebagai es mencair sebagai respon pemanasan global. 

 

Efek Rumah Kaca 

 

       Dampak signifikan bisa diduga sebelum terjadi peristiwa bencana 

yang dibahas di atas. Suhu meningkat dan bergerake utara. 

Peningkatan suhu menyebabkan penyakit pada manusia, ternak, dan 

tanaman, yang biasanya dibatasi oleh suhu subfreezing ketika musim 

dingin. Penyakit tersebut tergantung pada faktor serangga karena 
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populasi serangga melambung seiring dengan kenaikan suhu. 

Penghalang udara dingin untuk lebah madu Afrika akan bergerak ke 

utara dan angin akan mempercepat penyebaran lebah ini. Kegagalan 

panen pasti akan terjadi ketika  kekeringan dan tanaman terserang 

penyakit. Hal ini akan menjadikan peningkatan ketergantungan pada 

pestisida dan sistem irigasi, lebih lanjut akan menekan lingkungan. 

Sudah ada bukti bahwa penambahan populasi manusia akan 

memodifikasi lingkungan, dan penyakit akan  beradaptasi dengan 

kondisi baru. Dalam beberapa kasus penyakit berkembang menjadi 

ancaman baru bagi kesehatan manusia. 

 
Pendinginan global: Era baru Zaman Es ? 

Studi dari beberapa sampel inti es kutub menunjukkan bahwa 

zaman es terakhir, di mana dunia ditutupi dengan es dengan 

kedalaman hampir 1.000 m ke arah selatan sejauh New York 

menyebabkan penurunan suhu rata-rata tidak lebih dari 1.5°C. Zaman 

es adalah hasil penyimpangan orbit bumi mengelilingi matahari, yang 

menyimpang lebih jauh setiap 200.000 tahun. Periode glasial akan 

bertahan sekitar 10.000 tahun. Bukti memperlihatkan zaman es 

sekarang akan segera berakhir. 

Rumit bukan? Hal ini bahkan lebih rumit dengan fakta bahwa 

lautan bertindak seperti wastafel CO2 dan melarutkan sejumlah besar 

gas. Karena gas dihilangkan, efek rumah kaca berkurang, suhu turun, 

dan akan ebih banyak salju dan hujan, sehingga berkontribusi terhadap 

es di kutub. Saat hujan dan salju  meluas, hujan dan salju ini 

merefleksi lebih banyak UV kembali ke stratosfer menyebabkan bumi 

menjadi lebih dingin. Sifat bahan yang mampu berefleksi dikenal 
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sebagai "faktor albedo" dengan efisiensi pembentukan es hampir 

100%. 

 

Sulfur dioksida 

 

       SO2  adalah kontributor utama hujan asam, yang juga dapat 

menyebabkan pendinginan global. Fase air oksidasi SO2   menjadi SO3   

terjadi di awan yang kaya uap air. Penguapan air melepaskan partikel 

aerosol dari SO yang tersebar oleh radiasi matahari. 

 

Knalpot Kendaraan Bermotor 

       Seperti disebutkan di atas, mesin pembakaran internal kendaraan 

bermotor adalah sumber utama  CO2 dan polutan lainnya seperti 

timbal dan CO. 

Es kutub di Greenland memperlihatkan peningkatan tajam 

jumlah karbon dan endapan sejak tahun 1950-an. Timbal meningkat 

0.03 – 0.2 g/kg salju atau es. Jumlah endapan timbal yang sama 

pada era 800 SM <0.001g/kg es. Di daerah perkotaan, kandungan 

timbal di udara adalah 5 sampai 50 kali lebih tinggi daripada di desa 

(1.1 vs 0.02 g/m3). Pada tahun 1968, pembakaran bensin 

menyumbang 181 dari 183 kiloton timbal per tahun dilepaskan ke 

atmosfer di Amerika Serikat. Sumber emisi timbal yang lain adalah 

pembakaran batu bara, minyak dan manufaktur termasuk peleburan 

timah. Kendaraan yang menggunakan bensin tetraethyl melepaskan 

rata-rata1 kg timbal per tahunnya.  Distribusi dan emisi timbal pada 

manusia,  terhirup dan membahayakan kesehatan. Pada dosis ingesti 

sekitar 10 g/dL, timbal merupakan racun saraf pada bayi dan anak-



©2001 CRC Press LLC 

 

 

anak , yang menyebabkan gangguan pendengaran, transmisi neuronal 

melambat, dan berbagai masalah perilaku termasuk hiperaktif, 

ketidakmampuan belajar, dan akan mengurangi kapasitas mental 

(lihat juga Bab 6). Timbal pada penyolderan pipa juga dapat sebagai 

sumber cemaran timbal. 

Karbon monoksida (CO) adalah produk dari segala bentuk 

pembakaran. CO telah banyak  menyebabkan kematian akibat 

penggunaan alat pemanas (kompor, ruang pemanas, tungku, perapian, 

dll). CO juga banyak ditemukan pada ruang tidur berventilasi buruk, 

termasuk tenda. Karena mesin pembakaran internal kendaraan 

bermotor adalah sumber utama CO (telah digunakan sebagai alat 

bunuh diri berkali-kali), CO dinilai sebagai bahan toksik. Konsentrasi 

alami  CO di atmosfer sangat rendah (1-2 ppm). Sekitar 100 megaton 

CO per tahun disumbangkan dari mesin kendaraaan bermotor di 

Amerika Serikat. Sumber-sumber lain disumbang oleh proses alami 

(70 megaton) dan sumber pembakaran manusia lainnya (250 

megaton). Konsentrasi CO di perkotaan dapat berkisar dari 20 sampai 

100 ppm, tergantung pada kondisi lalu lintas dan cuaca. Pemadam 

kebakaran beresiko keracunan CO jika tidak memakai alat bantu 

pernapasan. Kombinasi dengan radikal bebas di lingkungan membantu 

bufer CO di atmosfer: 

CO + OH–                                CO2 H+
 

 

CO bergabung dengan hemoglobin (Hb) secara ireversibel untuk 

membentuk carboxyhemoglobin, yang tidak dapat bergabung kembali 

dengan O2 sehingga terjadi sesak napas. Kadar CO dalam darah 

dengan kadar lebih besar dari 6.4  103 ppm menyebabkan pusing 
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dan sakit kepala dalam waktu 2 menit, ketidaksadaran dan mungkin 

kematian dalam 15 menit. Pengobatan dilakukan dengan injeksi nitrat 

melalui intravena yang membentuk methemoglobin. Nitrat memiliki 

afinitas yang lebih besar untuk mengikat CO sehingga Hb terbebas 

dari CO. Jika tersedia hiperbarik, O2 pada tekanan tinggi (2 atm) akan 

memberikan oksigenasi yang memadai melalui O2 terlarut sampai Hb 

mulai bekerja sebagai transport oksigen. 

Faktor alam dan perubahan iklim 

Meskipun aktivitas manusia yang telah dilakukan berdampak pada 

perubahan iklim, pengaruh peristiwa alam sering diabaikan, seperti 

fakta bahwa model simulasi komputer didasarkan pada penggandaan 

CO2 tanpa dihubungkan pada faktor-faktor lain, termasuk uap air , 

(telah dibahas di atas). Metana adalah gas alami rumah kaca yang lain 

(lihat di atas dan Bab 14). 

Bertentangan dengan pernyataan dalam banyak teks, orbit bumi 

bukanlah berbentuk elips tetap, tetapi akan bervariasi. Selain itu, 

kemiringannya dapat bervariasi sampai beberapa derajat. Kedua efek 

yang disebabkan oleh tarikan gravitasi Jupiter dan grafitasi tersebut 

memiliki dampak yang dramatis pada iklim. Beberapa perkiraan 

menyatakan bahwa tarikan grafitasi Jupiter bertanggung 

jawabterjadinya variasi iklim sampai 85%.  Aktivitas matahari seperti 

lidah api dan bintik matahari juga berkorelasi dengan perubahan 

iklim. Musim di tahun 1988-1989 sangat aktif, terekam dengan lebih 

dari 400 bintik matahari. Aktivitas El Niño, up-welling air hangat di 

laut Pasifik yang berasal dari air laut dalam juga berkorelasi dengan 

aktivitas sunspot dan berefek pada perubahan iklim. 
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Mulai tahun 1675 sampai 1725, terdapat "Little Ice Age," dengan 

ditandai suhu dingin dan hujan salju. Ada ice skating di Sungai 

Thames di London, Inggris dan di tempat lain di Eropa. Sejak itu, 

iklim mulai memanas. Haruskah kecenderungan iklim ini telah 

terbalik? Tren pendinginan cenderung terjadi cukup lambat, 

sedangkan tren pemanasan yang jauh lebih mendadak. Inti es yang 

diambil dari 4 tempat di Vostock  Rusia, akan kembali 800.000 tahun, 

Kadar CO2 terukur pada gelembung es. Kondisi ini menunjukkan 

siklus alami 100 tahun. Siklus ini memendek secara dramatis. 

Observatorium di Muana Loa di Hawaii mencatat tingkat CO2 di 

atmosfer dari 315 ppm pada tahun 1958, naik menjadi 355 ppm pada 

tahun 1989. Kadar metana meningkat lebih cepat, dari 400 ke 1800 

ppb pada periode yang sama. Ada sedikit keraguan bahwa aktivitas 

manusia telah memberikan kontribusi untuk perubahan ini, tetapi laut 

adalah wastafel CO2 yang besar. Trend pemanasan global akan 

melepaskan CO2   dari laut.  Peningkatan tekanan air dari laut dapat 

meningkatkan bentukan awan. Bentukan awan ini bisa berpeluang 

sebagai efek bufferternd pemanasan. Namun demikian, beberapa 

model memperkirakan terjadi peningkatan permukaan laut setinggi 4 

kaki selama 50 tahun ke depan, menenggelamkan Bangladesh dan 

Maladewa. Di barat laut Ontario ada danau percobaan, yang telah 

menjadi subyek penelitian iklim, hidrologi, dan ekologi selama lebih 

dari 20 tahun. Catatan menunjukkan bahwa suhu udara di danau dan 

udara meningkat 2 ° C selama periode ini dan musim bebas es 3 

minggu lebih lama Termoklin (gradient suhu pada danau, suhu danau 

tidak sama di tiap kedalaman) juga lebih dalam. Terjadi penguapan 

lebih tinggi dan curah hujan lebih rendah disbanding kondisi 
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normalnya sehingga permukaan air danau turun dan polutan 

menumpuk, suatu konseksuensi kondisi ekologis.  

Es di gletser lebih cepat mencair dibandingkan es di kutub akibat 

perubahan iklim sehingga mencairnya es digunakan sebagai 

permodelan efek pemanasan global jangka pendek. Dalam 100 tahun 

terakhir, gletser sebagian besar gunung di dunia telah mencair, 

menyumbang kenaikan air laut 10-20 cm. Data dari 12 glasier 

menunjukkan setiap kenaikan suhu 1 derajad Kelvin menyebabkan 

mencairnya gletser sehingga terjadi kenaikan permukaan air laut 0.58 

mm/tahun, jumlah yang lebih rendah dari perkiraan semula.  

 

Remedies 

Bagaimana cara semua faktor tersebut berpengaruh pada 

keseimbangan tubuh kita? Sangat nyata, kita tidak pernah cukup tahu 

peluang lingkungan mempengaruhi tubuh kita. Penting sekali 

pengurangan pemakaian fosil sebagai bahan bakar mesin. Hal ini 

berarti terjadi perubahan kebiasaan dan kondisi mesin kendaraan 

transportasi massa serta terjadi pengembangan dan alternatif bahan 

bakar lain. Salah satunya penggunaan bahan bakar gas alami (metana).  

Meskipun metana memiliki satu karbon seperti CO2  dan walaupun 

metana adalah gas rumah kaca, metana menghasilkan lebih banyak 

energi per karbon dengan limbah  lebih sedikit dibanding petroleum, 

sehingga dampak negatif terhadap lingkungan jauh lebih sedikit. 

Pengembangan energi nuklir juga penting. Reaksi ketakutan dampak 

negatif nuklir yang dapat terjadi bisa diatasi dengan perancangan, 

pengaturan, dan pengoperasian yang baik, sehingga pembangkit listrik 

tenaga nuklir dapat menjadi sumber energi listrik yang paling aman 
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yang tersedia. Perlu diingat bahwa tidak ada kematian yang 

diakibatkan  generator nuklir di Amerika Utara (lihat juga Bab 2), 

namun ratusan orang meninggal karena kecelakaan bendungan 

hidroelektrik, ribuan orang penambang batubara mengalami 

kecelakaaan dan banyak orang terjangkit kanker paru-paru. Pada tahun 

1979, bendungan listrik di India runtuh, membunuh ribuan manusia. 

Majalah Time memberitakan hanya beberapa garis tentang kecelakaan 

Chernobyl, tidak memberitakan sampai berhalaman-halaman. Pada 

tahun 1989 di Rusia, ledakan pipa gas menewaskan  ratusan orang di 

dua kereta penumpang yang bertabrakan. 

Hasil penelitian Komisi Energi Atom Kanada menunjukkan bahwa 

energi nuklir lebih aman dari energi surya karena energi surya 

membutuhkan bahan yang perlu ditambang dan dimurnikan dengan 

energi yang berasal dari batu bara. Hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa dibandingkan dengan energi nuklir,  energi surya 500 kali lebih 

berbahaya dan bahan bakar fosil (batu bara dan minyak)  2000 kali 

lebih berbahaya. Gas alam merupakan gas yang paling aman dari 

semua sumber energi. Hidrogen juga dapat menjadi sumber energi 

bebas polusi untuk transportasi. 

Sebuah teori yang populer beberapa tahun yang lalu sedang 

mengalami kebangkitan, yang dikenal sebagai hipotesis Gaia. 

Hipotesis ini menganggap bumi dan atmosfernya sebagai organisme 

hidup, dengan semua bagian saling berhubungan dan seimbang - 

seperti mamalia dalam keadaan homeostasis. Interferensi dengan salah 

satu komponen dari sistem menyebabkan konsekuensi yang luas yang 

tidak bisa dilihat dengan pemahaman yang tidak lengkap tentang 

bagaimana sistem bekerja. Bab 13 berkaitan dengan topik ini secara 
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lebih rinci. Salah satu perubahan penting yang harus terjadi adalah 

penurunan drastis penggunaan bahan bakar fosil oleh negara-negara 

maju, terutama di Amerika Utara. Negara-negara maju Utara 

menggunakan 7,5 kilowatt (kW) per orang per tahun berbeda jauh 

dibandingkan segara-negara berkembang di wilayah selatan yang 

menggunakan 1,0 kW per orang per tahun. Jumlah populasi 1,2 miliar 

generasi tua dan 4,1 miliar generasi muda. Penduduk di wilayah utara 

mengkonsumsi 2.2 kali energi lebih banyak dibandingkan konsumsi 

penduduk wilayah Selatan. Tambahan fakta bahwa 6 juta hektar lahan 

pertanian hilang setiap tahun karena erosi, pengembangan, dan 

salinasi, sedangkan penggundulan hutan yang mencakup hilangnya 

hutan hujan 4 juta hektar yang menjelaskan bahwa perubahan besar 

sangat penting. Salah satunya dilihat  dari ledakan penduduk. Waktu 

ganda populasi bumi adalah 30 tahun dan konsumsi energi 20 tahun. 

Jelaslah bahwa kita tidak dapat melanjutkan dengan cara ini jika 

spesies kita - dan planet – tetap ingin untuk bertahan hidup. 
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Pertanyaan 

 

1.   Manakah dari sumber-sumber berikut yang menyumbang 

jumlah terbesar dari polusi udara  di negara-negara industri? 

a.   Industri 

b.  Pembangkit Tenaga Listrik 

c.   Transportasi 

d.  Pemanasan 

e.   Pembakaran Sampah 
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2.   Salah satu alasan untuk menghentikan uji coba nuklir pada 

atmosfer adanya deposit isotop radioaktif dalam tulang anak-

anak. Isotop yang menjadi perhatian adalah: 

a.   Cobalt-60 

b.  Strontium-90 

c.   Iodine-125  

d.  Cesium-133 

 e.   Carbon-14 

3.   Diameter tetesan atau partikel yang didefinisikan sebagai 

aerosol adalah: 

a.   Lebih besar dari 10 
b.  5 sampai 10 
c.   Kurang dari 1 
d.  1 sampai 2 
e.   2 sampai 5 


Untuk Pertanyaan 4-7, gunakan kode berikut:  

Jawaban A jika pernyataan a, b, dan c adalah benar. 

Jawaban B jika pernyataan a dan c benar. 

Jawaban C jika pernyataan b dan d benar. 

Jawaban D jika hanya pernyataan d benar. 

Jawaban E jika semua pernyataan (a, b, c, d) sudah benar. 

 

4.   Manakah dari berikut ini dapat menjadi sumber polusi rumah 

tangga dalam ruangan,? 

a.   Gas Radon gas 
b.  Asap rokok 
c.   Serat Asbestos  
d.  Gas  Formaldehyde  

5.   Polutan yang dapat berkontribusi terhadap hujan asam 

termasuk: 

a.   Sulfur dioksida 

b.  Sulfur triokasida 
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c.   Nitrit oksida 

d.  Klorofluorokarbon 

6.   Hujan Asam: 

a.  Dapat melarutkan logam beracun 

b.  Tidak pernah bisa dinetralisir secara alami 

c.  Dapat membunuh kehidupan dalam  air 

d. Bukan merupakan hasil fenomena alam 

7.   Manakah dari pernyataan berikut adalah  benar ? 

a . Troposfer adalah massa udara yang bersentuhan dengan 

permukaan bumi dan memanjang vertikal sampai sekitar 10 mil. 

b. Sel Hadley adalah gerakan udara vertikal yang berada di  

utara dan selatan  katulistiwa. 

c. Stratosfer memanjang sekitar 10 sampai 30 mil di atas bumi. 

d. Polutan cepat dibersihkan dari stratosfer. 

8.  Sebutkant empat golongan  yang memiliki resiko masalah 

pernafasan lebih tinggi dari rata-rata akibat cemaran udara  

9.  Sebutkan empat kondisi yang terkait dengan polusi udara di 

tempat kerja. 

10.Sebutkan lima faktor alam yang berkontribusi terhadap 

pemanasan global. 

11. Jelaskan penyebab terpenting masalah antropogenik 

lingkungan? 

12. Sebutkan tiga konsekuensi lingkungan akibat pemanasan 

global. 

13. Lengkapi persamaan berikut: 

SO2  + H2O  

NO + OH  

NO2  + O·   

Cl + O3   
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ClO + O3·  

HSO3  + O2–uv 

SO3  + H2O 

SO3  + NO + H2O 

NO + O2  

 
Jawaban 

 

1.   C 
2.   B 
3.   C 
4.   E 
5.   A 
6.   B 
7.   A 

 
Sisanya mengacu pada teks. 
 
Studi Kasus 3 

 

       Pada bulan Agustus tahun 1989, seorang anak laki-laki 4 tahun 

yang sebelumnya sehat mengalami tanda dan gejala kram kaki, ruam, 

gatal-gatal, keringat yang berlebihan, denyut jantung yang cepat, 

demam ringan, perubahan kepribadian, dan gangguan neurologis saraf 

tepi. 1 bulan sebelumnya, interior rumah dicat menggunakan lebih dari 

60 L cat berbasis lateks. Rumah itu tanpa ventilasi dan ber-AC 

 

Pertanyaan:  Adakah  kemungkinan hubungan antara penyakit anak 

tersebut dengan pengecatan rumah? 
 

Tanda-tanda dan gejala tersebut sangat mirip dengan kondisi yang 

dikenal sebagai acrodynia, suatu bentuk keracunan merkuri yang 

jarang terjadi di masa kanak-kanak. Penentuan tingkat merkuri 
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ditentukan sebesar 65 g/L urin/24 jam. Urin pada ibu  dan dua 

saudara kandungnya memiliki tingkat merkuri yang sama. 

 

Pertanyaan:   Apakah hasil ini menunjukkan ada sumber merkuri di 

lingkuan tersebut? 

Pertanyaan:  Analisis tambahan atau informasi analitis  apa yang 

dapat berguna? 

 

Studi Kasus 4 

 

Pada tahun yang sama (1989), dua pekerja peternakan usia 30-an 

bekerja dalam ruangan bawah tanah berukuran 25  25  5 kaki. 

Ruang itu untuk pembuatan pupuk. Mereka bekerja untuk 

membersihkan pompa pipa yang tersumbat. Beberapa jam kemudian, 

kedua pria itu ditemukan tertelungkup beberapa inci dari cairan kotoran 

hewan  bahan baku pupuk. 

Insiden lain yang tidak terkait dengan kejadian diatas, lima orang 

meninggal setelah memasuki ruang bawah tanah. Orang pertama masuk 

ruangan untuk menggeser peralatan. Orang kedua dan seterusnya 

berusaha menolong temannya yang ditemukan sudah tidak bergerak.  

 

Pertanyaan  Apa penyebab kematian di kedua insiden ini? 

Pertanyaan  Apa ukuran standar keamanan sederhana  yang bisa 

mencegah tragedi ini?  

(Lihat juga Studi Kasus 2.) 

 

Studi Kasus 5 

 

     Dua pekerja toko mesin membersihkan  peralatan pembersih dalam  ruang terbatas 

menggunakan klorofluorokarbon  ( CFC-113),. Ruang tersebut memiliki ventilasi 
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buruk. Setelah sekitar 20 menit, satu pekerja mencengkeram dadanya kemudian  tidak 

sadar dan  tidak bernapas. Pekerja kedua meminta bantuan dan mulai membantu 

dengan pernapasan buatan ( namun dia tidak terlatih dalam CPR),  namun setelah itu, 

pekerja kedua pingsan pula. Setelah kedua korban dievakuasi,  korban pertama 

dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit, dan  korban kedua sembuh dalam 

ambulans setelah diberikan oksigen. 

 

Pertanyaan:  Apa jalur masuk dari racun itu? 

Pertanyaan:  Sistem organ apa yang terlibat dalam intoksikasi? 

Pertanyaan: Apa ada pihak yang bisa disalahkan ? 

Pertanyaan:  Langkah apa yang harus diambil untuk mencegah 

kecelakaan tersebut? 

 

Studi Kasus 6 

      Ukiran batusabun merupakan andalan ekonomi bagi Suku Inuit dari 

Kanada Utara. Baru-baru ini, Inuit Art Foundation menciptakan komik 

superhero bernama Sanannguagartiit ("teman ukiran Anda" dalam 

bahasa Inuktitut). Dengan mobil salju terbangnya dan kereta luncur 

anjing Quimmiqnya yang setia, ia menjelajah Arktik memakai  masker 

dan respirator dan menasihati pemahat untuk meninggalkan pakaian 

kerja mereka di balai ukiran dan tidak membawa pakaian kerja mereka 

ke rumah. 

 

Pertanyaan:.  Mengapa Inuit Art Foundation  perlu mengadakan 

program tersebut? 

 
Studi Kasus 7 
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     Para pekerja di sebuah industri mengalami  masalah pernafasan dengan frekuensi 

yang sangat  tinggi., yakni 

 

1. bronkitis kronis (15,7% pekerja)  

2. Kejadian penurunan fungsi paru-paru  meningkat tujuh kali lipat dan kerusakan paru-

paru meningkat  tiga kali lipat dibandingkan dengan populasi umum 

3. Kejadian sesak napas dan gejala seperti flu, kelelahan, nyeri otot dan sendi, danserta  

rasa tidak nyaman (20%) 

4. Pekerja absen  karena penyakit pernafasan sebesar 30% per tahun  

5. Asma dan sesak di dada (35%) 

6. Batuk pilek kronis (50%) 

 

Pertanyaan: Apakah hal tersebut disebabkan infeksi primer atau 

polutan? 

Pertanyaan : Jika ya, apa jalur masuk toksikan tersebut?  

Orang-orang ini adalah pekerja pertanian di industri daging babi. 

Pertanyaan: Kontaminan apa yang bisa ada di udara kandang babi?  

Pertanyaan: Langkah-langkah perbaikan apa yang harus atau bisa 

dilakukan? 

 

Studi Kasus 8 

       Baru-baru ini di Wisconsin, ada laporan  pada otoritas kesehatan 

masyarakat bahwa 11 siswa SMA dirawat di dua UGD berbeda 

dikarenakan gejala pernapasan akut, termasuk sesak napas (dyspnea), 

ludah kering (batuk), batuk darah (hemoptisis), dan dada terasa sakit. 

Dua dari siswa tersebut harus dirawat inap.  Malam sebelum kejadian, 

para siswa bertanding dalam turnamen  hoki  di arena tertutup. 

Wawancara dengan pemain lain dan penonton mengungkapkan bahwa 

ada masalah pada pernafasan sebagian besar pemain dan penonton  dan 
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semakin memburuk pada esok harinya. Beberapa diantaranya 

mengalami gejala sistem saraf pusat, yakni sakit kepala, pusing, 

mengantuk, mual, dan muntah. Dari 131 siswa yang diwawancarai, 48% 

melaporkan gejala yang sama. Frekuensi gejala yang dialami pemain 

dua kali lipat dibandingkan penonton. 

 

Pertanyaan:  Apa jalur masuk reaksi zat toksik tersebut? 

Pertanyaan:  Bahan toksik apa yang diduga sebagai penyebabnya ?  

Pertanyaan: Uji laboratorium apa yang harus dilakukan untuk 

membantu memecahkan masalah ini ?  
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BAB 5 

 

HIDROKARBON TERHALOGENASI DAN HIDROKARBON AROMATIK 

TERHALOGENASI 

 

Pendahuluan 

 

       Chlorine (Cl), bromine (Br), fluorine (F) dan iodine (I) termasuk golongan 

halogen. Zat tersebut bisa berwujud gas (Cl2, F2), cair (Br2), atau padat (I2). 

Hidrokarbon terhalogenasi, yang juga dikenal dengan organohalogen, adalah 

sekelompok senyawa organik dari struktur yang berbeda, dimana halogen menempel 

pada salah satu dari struktur tersebut. Struktur inti mungkin simpel, terdiri dari satu 

atau dua karbon, atau kompleks dan beraroma (aromatik hidrokarbon terhalogenasi 

[HAH]). Karena zat ini terlibat secara umum pada reaksi toksik pada mamalia dan 

spesies-spesies yang lebih rendah (karsinogenesis termasuk beberapa diantaranya), 

maka lebih tepat untuk menganggap kelompok ini sebagai satu grup tanpa 

mempertimbangkan perbedaan kimiawinya. Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) 

ini adalah zat kimia yang multiring dan planar yang memiliki properti toksin yang 

sama seperti HAH. 

 

Contoh-contoh awal tingkatan toksin dari hidrokarbon terhalogenasi 

       Contoh senyawa yang paling awal dan sederhana adalah karbontetraklorida 

(CCI4) yang dipakai secara luas sebagai bahan pelarut (solvent) dan dry-cleaning 

sampai ditemukannya kandungan hepatotoxin. Sebenarnya senyawa ini dulu dipakai 

sebagai obat untuk cacing tambang pada manusia dan binatang peliharaan dan sebagai 

salah satu komponen dalam APAR (alat pemadam api ringan). Penggunaan ini masih 

dipakai di beberapa negara di dunia. CCI4 menjadi beracun karena senyawa ini 

berubah menjadi carbon trichloride (CCI3) di dalam hati, yang merupakan radikal 

bebas dan mampu menimbulkan peroksidasi pada ikatan rangkap lemak dan mampu 

meracuni enzim pensintesis protein. Hidrokarbon terhalogenasi awal meliputi 

trikloroetilen dan halotan anastetik serta kloroform (sekarang tidak dipakai lagi karena 

kandungan racunnya). Gb. 21 menunjukkan berbagai  struktur formula yang masuk 

dalam kelompok senyawa ini. Jenis racun awal yang dikaitkan dengan halogen adalah 

“bromism” yaitu suatu kondisi yang timbul karena pemakaian atau penyalahgunaan 

sodium atau potassium bromide sebagai sedatif dan obat tidur di awal tahun 1900an. 

Gejala-gejala yang muncul meliputi sakit kepala berat, “klenger” (Jawa), mengigau, 



gangguan jantung, nafas bau (karena bromide), ruam kulit seperti jerawat yang mau 

muncul yang sekarang ini dikenal dengan istilah “chloracne”. Kata bromide sekarang 

ini dipakai untuk mengacu pada  pernyataan yang menenangkan tetapi tidak bermakna 

seperti yang sering diucapkan oleh para politisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Struktur formula hidrokarbon terhalogenasi 

 

 
Sifat-sifat fisikokimia golongan hidrokarbon terhalogenasi 

Sifat-sifat hidrokarbon terhalogenasi yang membuatnya bermanfaat untuk beragam 

jenis penggunaan biasanya sama dengan karakteristik yang membuatnya berbahaya 

bagi lingkungan dan manusia. Hal tersebut meliputi: 

1. Kelarutan lemak yang tinggi 

2. Mampu bertahan diatas suhu >800°C 

3. Memiliki resistansi tinggi terhadap reaksi kimia 

4. Beracun pada microorganisme 

Bahan-bahan tersebut dipakai untuk berbagai jenis tujuan (lihat berikut ini). 

Disinfektan antibakteria 

Heksaklorofena telah dipakai selama beberapa tahun sebagai surgical scrub dan 

disinfektan rumah sakit (dalam larutan 3%). Zat tersebut juga dipakai sebagai bahan 

aktif dalam pembuatan sabun deodoran. Di akhir tahun 1960an, diusulkan adanya 

suatu perubahan dalam peraturan US FDA (BPOM Amerika) untuk mengijinkan 

pemakaian heksaklorofena sebagai cairan pembersih anti jamur untuk buah dan 

sayuran. 



 Setelah mempertimbangkan tragedi thalidomide, diperlukan testing yang 

menyeluruh agar suatu usulan dapat disetujui. Tikus yang diberi pakan 

heksaklorofena tingkat tinggi akan melemah, mengalami ataxia, kelumpuhan, dan ada 

bukti bahwa tikus tersebut terkena penyakit yang menyerang otak yang dikenal 

dengan status spongiosus yang mengindikasikan degenerasi axonal. Pada tahun 1971 

dilakukan suatu studi dimana bayi-bayi monyet dibasuh setiap hari selama 90 hari 

dengan larutan hexachlorophene 3%. Gejala-gejala neurologis diamati dan status 

spongiosus  terlihat di semua spesimen pada post mortem. Tekanan darah yang 

signifikan terdeteksi pada bayi yang dibasuh dengan heksaklorofena 3% dan bayi  

yang mengalami ruam popok parah, kulit kemerahan, atau kelainan kulit bawaan akan 

cenderung mudah untuk menyerap zat ini, karena penghalang alaminya bermasalah 

(lihat Bab 1). Otopsi pada bayi yang mati karena berbagai penyebab dan yang 

menerima paparan tinggi menunjukkan bukti adanya status spongiosus. Pada tahun 

1972, heksaklorofena secara tidak sengaja ditambahkan dalam konsentrat tinggi pada 

bedak bayi dalam proses pembuatannya di Perancis. 41 kematian bayi dan anak-anak 

yang terjadi dipercaya karena kesalahan ini. Beberapa tahun kemudian, Dr. Hildegrad 

Halling, seorang dokter Swedia, mempublikasikan suatu laporan yang menunjukkan 

bahwa perawat yang membasuh secara rutin dengan heksaklorofena (10 – 60 kali 

sehari) memiliki kecenderungan tinggi untuk melahirkan bayi yang cacat (25 dari 460 

kelahiran) dibandingkan dengan mereka yang tidak (bersentuhan dengan 

heksaklorofena) (0 dari 233 kelahiran). Meskipun studi klinis ini dikritisi karena 

kesalahan disain, studi-studi yang lain yang memakai tikus telah mengungkapkan 

pengaruh tetragenis. Produk ini tidak lagi dipakai di Amerika Utara dan wanita hamil 

disarankan untuk menghindari produk ini. 

 

Herbisida 

Kelompok ini meliputi 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 2,4,5-

trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T), dan dioksin seperti 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-

p-dioxin (TCDD=dioxin). Agent Orange, yang dipakai sebagai defoliant (zat kimia 

untuk menggugurkan dedaunan pepohonan) di Vietnam sama seperti 2,4-D dan 2,4,5-

T dan mengandung TCDD sebagai kontaminan. Salah satu contoh paparan dioksin 

pada manusia yang terdokumentasi dengan baik adalah peristiwa ledakan di Seveso, 

Italia (lihat Bab 2). Ratusan orang menderita chloracne, yang merupakan ciri khusus 

keracunan hidorokarbon terhalogenasi. 



 Herbisida 2,4-D dan 2,4,5-T dipakai untuk mengontrol tanaman berdaun lebar 

sepanjang jalan tol, rel kereta api, dan keperluan rights-of-way. Herbisida ini adalah 

pemicu pertumbuhan hormonal dan memaksa tanaman untuk mengkonsumsi energi 

dalam jumlah besar dari yang bisa digantikannya. Manusia dengan resiko tinggi 

terhadap paparan ini adalah pekerja yang menyemprotkannya, dan telah terjadi 

keracunan melalui kulit dan pernafasan seperti juga halnya dengan tanpa sengaja 

tertelan. Tanda-tanda dan gejala yang timbul meliputi peripheral neuritis, lemah otot, 

dan chloracne. Meskipun 2,4,5-T adalah teratogen lemah pada beberapa binatang, 

tetapi keberadaan TCDD (atau dioksin) inilah yang menjadi sumber utama 

kekhawatiran publik. 

 

Toksisitas dioksin (TCDD) 

Dioksin adalah senyawa kimia dimana TCDD 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin) 

menerima sebagian besar perhatian publik. Terdapat variasi spesies yang signifikan 

dalam toksisitas TCDD, dengan guinea pig yang paling sensitif (LD50 1μg/kg) dan 

tikus yang tidak cukup sensitive (LD50  22μg/kg). Ada beberapa manifestasi toksin 

toksisitas dioksin. 

 Hepatotoksisitas 

Semua spesies menunjukkan pembesaran hati, dan induksi enzim microsomal 

monooxygenase terjadi pada sebagian besar spesies. Tikus memiliki liver yang 

berlemak dengan endapan trigliserida. Fribrosis hati dilaporkan terjadi pada manusia. 

Orang yang terpapar pada kejadian di Seveso mengalami kenaikan tingkat serum 

enzim (serum glutamic-oxaloacetic transminase [SGOT] dan serum glutamic-pyruvic 

transminase [SGPT]), yang mengindikasikan kerusakan liver, selama beberapa 

minggu setelah kejadian. 

 

 Porphyria 

Porphyrin adalah pigmen yang didistribusikan secara luas di alam dan ada di dalam 

tubuh sebagai produk samping sintesis heme yang diperlukan untuk pembentukan 

hemoglobin, myoglobin, dan cytochrome. Heme adalah ferrous protoporphyrin IX. 

Hematin, molekul yang mengandung besi dalam katalase dan peroxidase, adalah 

ferric protoporphyrin IX. Laju pembatasan kecepatan sintesis heme adalah ALA 

synthetase (ALA = gamma-aminolevulinic acid). Dioksin secara signifikan 

meningkatkan jumlah ALA synthetase dan oleh karena itu ALA naik dan terjadi 



sintesis porphyrin. Hal ini bukanlah induksi enzim, tetapi mungkin karena disebabkan 

oleh turut campurnya sistim control umpan balik. Porphyrin yang berlebih dibuang 

lewat urin, yang berwarna merah gelap, dan disimpan di kulit yang menimbulkan 

pigmentasi. Karena porphyrin tersebut photoreactive, maka timbulah suatu kondisi 

yang dikenal dengan porphyria cutanea tarda yang ditandai dengan  adanya 

photosensitivitas, rasa panas, kerapuhan kulit, pigmentasi, dan tumbuhnya banyak 

bulu (hirsutism). 

 Cacat bawaan dalam metabolism porphyrin menyebabkan terjadinya sindrom 

yang sama  dan hal inilah yang menjelaskan adanya mitos serigala jadi-jadian dan 

vampire di Eropa (yang ditandai dengan tumbuhnya banyak bulu dan takut pada sinar 

matahari). Hal ini bahkan dapat menjelaskan mengapa meminum darah dapat 

menimbulkan efek penyembuhan. Heme adalah zat feedback yang mematikan ALA 

synthetase. Penyerapan heme yang cukup mungkin akan mencegah (terjadinya) 

sintesis porphyrin. Di akhir tahun 1950an, munculnya porphyria cutanea tarda yang 

luas terjadi di Turki ketika terjadi wabah kelaparan sebagai akibat dari mengkonsumsi 

bijih-bijih benih yang telah mengalami perlakuan dengan hexachlorobenzene sebagai 

bahan anti jamur. Skema sederhana tentang langkah-langkah yang terjadi dalam 

sintesa porphyrin ditunjukkan dalam Gb. 22. 

 Chloracne 

Kelainan  kulit seperti ini ditandai dengan adanya ruam, kista, dan hiperpigmentasi 

dan ini merupakan tanda keracunan semua jenis halogenated hydrocarbon. Inilah yang 

merupakan manifestasi racun yang utama di Seveso. 

Efek cardiovascular 

10 tahun studi mortalitas pada populasi yang terpapar TCDD, setelah ledakan di 

Seveso tahun 1976, mengungkapkan peningkatan angka kematian yang signifikan 

karena sebab cardiovascular. 

 Karsinogenitas 

Dioksin merupakan hepatocarcinogen yang poten pada mencit dan tidak begitu 

banyak pada tikus. Ada periode laten sebelum mumculnya tumor liver. Bukti adanya 

kanker pada beberapa studi pada veteran perang Vietnam, yang mana ada klaim 

tentang adanya peningkatan insiden kanker, ternyata tidak akurat. 

 

 

 



                         Gambar 22. Efek TCCD pada jalur sintesis heme 

 

       Studi retrospektif sejenis dilakukan oleh ilmuwan di National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH) di Amerika pada 5172 orang yang bekerja 

di 12 pabrik dimana TCDD merupakan bahan kimia kontaminan pada proses 

produksi. Paparan didokumentasikan dengan baik dan tingkat TCDD serum diperoleh 

dari 253 pekerja. Angka kematian akibat kanker yang sebelumnya dikaitkan dengan 

TCDD (kanker lambung, liver dan pernafasan), Hodgkin disease dan non-Hodgkin 

lymphoma) tidak jauh berbeda dengan keseluruhan populasi, tetapi insiden pada 

semua jenis kanker yang diambil agak sedikit memiliki kesamaan tapi secara 

signifikan meningkat. Dalam sub-studi pada 1520 pekerja yang telah mengalami 1 

tahun paparan dan lebih dari 20 tahun bahaya laten paparan, angka kematian sarcoma 

jaringan lunak ternyata secara signifikan lebih tinggi daripada populasi umum. 

Penulis menyimpulkan bahwa hasil tersebut tidak mengingatkan akan tingginya 

resiko penyakit kanker karena TCDD pada studi sebelumnya. Resiko kecil 

peningkatan sarcoma jaringan lunak dilemahkan dengan sedikitnya jumlah penderita 

(hanya 3 kasus) dan adanya faktor-faktor yang mengacaukan seperti merokok dan 

terkena paparan bahan kimia lain. 

 Dalam studi epidemiologi lain terhadap 754 pekerja Monsanto yang terpapar 

TCDD tingkat tinggi pada kecelakaan tahun 1949, dimana 122  diantaranya menderita 

cholracne, ternyata tidak ada peningkatan insiden kanker pada mereka yang menderita 

chloracne; meskipun mereka diperkirakan sebagai kelompok dengan resiko paparan 

tertinggi. Sebaliknya, pekerja yang potensial terpapar 4-aminobiphenyl, karsinogen 



kandung kemih yang poten, semakin meningkat angka kematiannya mulai dari kanker 

kandung kemih, kanker paru-paru, dan sarcoma jaringan lunak. Hal ini berarti bahwa 

TCDD mungkin berperan sebagai karsinogen atau pemicu. Sekali lagi, efek dari hal-

hal yang mengacaukan seperti merokok dan terkena paparan bahan kimia lain tidak 

dapat dikesampingkan. Tetapi bukti experimen terbaru mendukung kecurigaan bahwa 

TCDD berperanan seperti ini. 

 Walsh et al., meneliti toksisitas sel aflatoxin pada sel epidermi manusia yang 

dibiakkan. AFB₁  ditandai beracun pada 1μg/ml. Baik AFB₂  maupun AFB₁  

dihydrodiol tidak beracun. TCDD sendiri tidak beracun pada sel, tapi pada 5nM, 

TCDD secara dramatis menstimulasi toksisitas AFB₁  pada level serendah 0,1 μg/mL. 

TCDD juga meningkatkan AFB₁  epoxides dan teramati adanya peningkatan sebesar 

20 kali-nya dalam DNA adduct formation. AFB₁  adalah yang paling carcinogenic 

dalam aflatoxin (lihat Bab 10). 

 Laporan terbaru dari Seveso mengingatkan tentang efek karsinogenik pada 

manusia. Populasi yang terpapar tinggi dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan 

tingginya tingkat paparan mereka. Orang yang telah meninggalkan tempat tersebut 

dilacak dengan tingkat keberhasilan 99%. Mereka dipantau mulai dari tahun 1977 

sampai 1986 dan kemunculan kanker dibandingkan dengan populasi acuan yang tidak 

terpapar TCDD tingkat tinggi. Populasi yang terpapar pada level yang paling tinggi 

cukup kecil, tetapi hampir 5000 diantaranya berada di tengah-tengah area paparan. 

Dalam hal ini, faktor resiko relative dibandingkan dengan populasi acuan naik untuk 

beberapa jenis kanker: 2,8 untuk kanker hepatobilliary, 5,7 untuk kanker 

lyphoreticulosarcoma pada laki-laki, 5,3 untuk multiple myeloma, dan 3,7 untuk 

leukemia myeloid pada wanita. Pada zone paparan terendah, insiden non-Hodgin 

lymphoma dan tumor jaringan lunak naik, khususnya mereka yang tinggal di tempat 

tersebut selama lebih dari 5 tahun. Sebaliknya, insiden kanker payudara dan 

endometriosis berada di bawah tingkat yang diharapkan. 

 Kelemahan studi ini meliputi ketidakmampuan untuk mengontrol faktor-faktor 

pengacau seperti merokok dan kurangnya data yang pasti mengenai tingkat paparan 

yang nyata. Walaupun hasil beberapa studi epidemiologi berbeda, sebagian besar 

pihak setuju bahwa ada tanda yang cukup tinggi tentang kecurigaan akan TCDD 

carcinogenicity pada manusia, khususnya non-Hodgkin lymphoma. Namun, 

pernyataan yang pasti tetap harus didengar, dan bukti-bukti yang ada berasal dari 

paparan industri dan tempat kerja yang tinggi yang mungkin tidak relevan dengan 



paparan lingkungan seperti yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya jika „pintu 

masuknya‟ benar-benar ada dikarenakan riwayat TCDD reseptor (lihat bagian berikut 

dan gb. 23) 

 Mekanisme karsinogenesis pada binatang nampaknya epigenetik. Bukti 

terbaru menunjukkan bahwa TCDD terikat dengan reseptor khusus, yaitu Ah reseptor 

(aryl atau aromatic hydrocarbon), dan sejumlah minimum reseptor Ah harus ditempati 

oleh TCDD untuk menggunakan pengaruhnya (lihat di bawah ini). Implikasinya 

adalah bahwa ada dosis „genting‟ dan bahwa model carcinogenesis multistage linear 

kurang tepat untuk TCDD dan untuk agen lainnya, seperti PCDD dan PCDF yang 

bekerja dengan mekanisme ini (lihat Bab 3 dan bawah ini). EPA sekarang ini tengah 

mempertimbangkan kembali pemakaian model multistage linear, paling tidak untuk 

TCDD dan mungkin untuk beberapa agen lain. 

 Neurotixicity 

Banyak efek racun yang telah diamati, termasuk pandangan, pendengaran dan indra 

pembau yang tidak sempurna, depresi, gangguan tidur dan banyak lagi. Semua ini 

diamati melalui pekerja yang terpapar TCDD pada kecelakaan tahun 1949 di 

Monsanto. 

 

 Toksisitas reproduktif 

Atropi testicular, nekrosis dan menurunnya spermatogenesis telah terlihat pada 

binatang percobaan. 

 Gangguan metabolism 

Berat badan turun dan berkurangnya jaringan adipose dialami oleh binatang 

percobaan. 

 

Peranan reseptor aryl hidrokarbon (AhR) dan induksi enzim 

     TCDD adalah salah satu penginduksi aryl hydrocarbon hydroxylase (AHH) yang 

paling kuat yang pernah ditemukan. Pada beberapa spesies, TCDD efektif pada 

1μg/kg. Zat ini menginduksi sintesis dari hepatic microsomal cytochrome P450 

(CYP1A1 dan mungkin 1B1). Masuknya TCDD ke dalam sel secara pasif (yaitu 

berdasar konsentrasi gradien). Secara intraseluler, TCDD terikat dengan reseptor 

sitosol aromatic hydrocarbon (AhR), yang merupakan produk dari gen pengatur. 

Komplek reseptor unliganded aryl hydrocarbon (AhRC) mengandung reseptor aryl 

hydrocarbon (AhR). Terikatnya  ligand aromatic hydrocarbon menyebabkan lepasnya 



AhR yang ditranslokasikan pada nukleus oleh protein translokator. Unliganded AhRC 

tersebut heteomeric; tetapi setelah terikat dengan aromatic hydrocarbon terhalogenasi 

(HAH) dengan polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), maka AhR dilepaskan dan 

bergabung dengan AhR protein translokator nukleus untuk membentuk heterdimeric 

transformed AhRC. Ligand untuk AhR secara tipikal adalah senyawa aromatik 

hidrofobik, termasuk di dalamnya HAH dibenzo-p-dioxin, dibenzofuran, biphenyls, 

dan PAH seperti benzo[a]pyrene dan banyak turunan benzo (produk pembakaran), 

naphthalene, naphthacene, dan banyak lagi lainnya (lihat 

http://chrom.tutms.tut.ac.jp/JINNO/DATA_BASE/00alphabet.html) 

 Di dalam nukleus, AhRC mengaktifkan banyak gen structural responsif 

xenobiotik. Informasi tersebut direkam oleh m-RNA dan diwujudkan menjadi sintesa 

protein dan produksi sitokrom P450 (1A1 1A2, 1B₁ ). Hal ini dikenal sebagai respon 

pleiotropik; yakni hal ini akan mengakibatkan lebih dari satu efek phenotypic. TCDD 

dikenal sebagai penginduksi  AHH yang paling poten, Konsekuensi dari 

penginduksian ini adalah beberapa obat (xenobiotic-) enzim metabolik dimasukkan 

(diinduksi), dan metabolit yang bersifat reaktif bisa terbentuk yang bereaksi dengan 

protein dan asam nukleat sehingga terjadi mutasi, teratogenesis, dan karsinogenesis, 

dan juga metabolisme obat menjadi berubah. Sebaliknya, dengan cara ekskresi, 

metabolit yang bersifat reakstif ini akan dibuang atau didetoksifikasi dengan 

konjugasi dengan glukoronid. Representasi skematik dari jalur ini ditunjukkan dalam 

Gb. 23. 

       Sistem ini paling banyak dipelajari dengan hewan uji mencit, dimana sistem ini 

diturunkan  seperti pola dominan autosomal. Sistem yang sama telah diidentifikasi 

dari tikus, kelinci, dan beberapa jenis ikan. Hepatic microsomal cytochrome P450 

biasanya terkonsentrasi dalam jumlah besar di dalam liver. Pada manusia, ada banyak 

variasi di dalam Ah locus. Hingga kini, belum ada substrate endogenous yang telah 

(berhasil) diidentifikasi sebagai reseptor Ah. Mencit AhR memiliki liver yang kecil 

dan fibrosis. Dengan tidak adanya exogenous ligand, AhR telah ditemukan di dalam 

nukeus biakan sel Hela, yang bereaksi seakan-akan AhR adalah ligand bound (terikat 

dengan ligand). Nampak nyata bahwa AhR memiliki peran fisiologis yang penting. 

Telah diketahui bahwa spesies primitif (bacteria , ragi) memanfaatkan polisiklik 

hidrokarbon sebagai sumber energi dan memiliki enzim P450  pemetabolisme di 

dalamnya (champhor dalam Pseudomonas, benzo[a]pyrene dalam ragi), sehingga zat 

tersebut bisa berkembang sebagai sistem detoksifikasi. Mekanisme toksisitas TCDD 

http://chrom.tutms.tut.ac.jp/JINNO/DATA_BASE/00alphabet.html


tidak dikenal, tetapi jika ada substrat alami untuk reseptor Ah, pemindahannya oleh 

TCDD dapat dilibatkan pada toksisitas TCDD. Tidak  jelas apakah yang bertanggung 

jawab dalam toksisitas TCDD adalah TCDD sendiri ataukah metabolit TCDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23  Reseptor Ah dan induksi enzim 

 

     TCDD juga memiliki efek non-reseptor-mediated, termasuk campur tangan 

dengan homeostatis kalsium dan berbagai perubahan membrane sel. Chloracne yang 

berkaitan dengan TCDD juga terjadi dengan bromida, yang tidak mampu bereaksi 

seperti Ah ligand. Untuk TCDD toxicity lebih lanjut, lihat Bab 12. 

 

Toksisitas Paraquat  

       Herbisida PAH paraquat (1,1‟-dimethyl-4,4‟-bipyridinium ion) sangat mudah 

larut dalam air dan oleh karena itu sukar untuk bisa diserap kulit atau mukosa 

gastrointestinal. Zat ini sangat beracun bagi manusia apabila terhirup. 5 g saja bisa 

berakibat cukup fatal. Pulmonary congestion (paru-paru tersumbat), edema 

(berkumpulnya cairan di dalam tubuh sehingga terjadi pembengkakan), dan 

pendarahan akan menyebabkan kerusakan fungsi paru-paru. Dalam kasus yang parah, 



transplantasi paru-paru telah diujicobakan sebagai langkah terakhir, dengan hasil yang 

mengecewakan. Meskipun paraquat sukar diserap lewat jalur oral, tingginya sifat 

racunnya dapat menyebabkan keracunan pada paru-paru beberapa hari/minggu 

kemudian. Jadi paraquat ini menjadi salah satu dari kelompok toxican „hit and run‟ 

(terjadi dengan tiba-tiba dan tidak diharapkan/diantisipasi sebelumnya). Kerusakan 

liver dan ginjal serta kerusakan neurologis juga terjadi (lihat Bab 9 pada pestisida). 

 

Insektisida 

       Insektisida kimiawi dipakai untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, 

melindungi hewan ternak dan hewan peliharaan dari hama serangga (lalat warble, 

lalat bot, screw-worm, kutu), mengontrol serangga pembawa penyakit (nyamuk 

anopheles yang menyebabkan malaria), dan mengontrol serangga perusak seperti 

rayap. Insektisida hydrocarbon terklorinasi DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane)-

lah yang pertama memunculkan kekhawatiran akan pengaruh pestisida terhadap 

lingkungan. Pada tahun 1961, penulis Rachael Carson menerbitkan bukunya „Silent 

Spring‟ yang mana di dalamnya dia mendokumentasikan efek merusak dari bahan 

kimia ini pada kehidupan burung. Pestisida ini membuat lunak cangkang telur 

sehingga telur-telur tersebut lembek di sarangnya atau anak-anak burung tersebut 

tidak normal saat menetas. Persistensi bahan kimia ini (insektisida dan metabolite 

DDE-nya mempunyai biologis t 1/2 sampai 50 tahun) dan kelarutan lipidnya  yang 

tinggi menghasilkan biomagnifikasi sampai ke rantai makanan. 

 Predator dan burung pemakan ikan sangat lemah terhadap DDT. Produk ini 

sudah dilarang di Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1972, tapi masih dipakai di 

beberapa tempat termasuk Mexico. DDT dalam jumlah kecil mungkin ada  dalam 

produk-produk impor. DDT sebesar 1 ppb sampai 1 ppm kemungkinan  ada dalam 

ikan, kerang-kerangan, dan seafood lainnya dan dapat berkontribusi pada level 

jaringan manusia sampai  sebesar 10 ppm. 

 Insektisida halogenated hydrocarbon (chlorinated hydrocarbon) secara 

prinsip adalah nerotpxic, menghalangi transmisi axonal dengan cara mengubah 

transport sodium dan potassium melewati membran axonal untuk mencegah 

repolarisasi normal. Bukti kaesinogenitasnya juga telah diperoleh dari hewan 

percobaan (lihat Bab 9 pada pestisida untuk lebih detilnya). 

 

 



Bahan kimia industry dan komersial 

 Biphenyls 

       Polycarbonated biphenyl (PBB) dipakai sebagai penghambat api (fire retardant) 

dalam thermoplastic untuk TV dan casing-casing mesin kantor. Bentuk yang lebih 

familier, polychlorinated biphenyl (PCB) sangat stabil dan tahan terhadap degradasi 

asam atau basa, oleh oksidasi atau panas (sampai 800°C. 

 Karakteristik ini membuat PCB ideal untuk insulator dalam transformer listrik, 

sebagai cairan hidrolis, dan dalam brake lining. PCB juga dipakai sebagai bahan 

tambahan dalam polymer film. Namun,  karakteristik ini membuat bahan ini sangat 

awet terhadap lingkungan. Paparan terhadap senyawa ini biasanya karena pekerjaan di 

tempat kerja, tetapi paparan terhadap lingkungan dapat terjadi sebagai akibat dari 

kontaminasi air tanah, yang dikarenakan ceceran limbah, penyimpanan limbah PCB 

dari transformer dan kapasitor tua yang kurang tepat, atau karena terjadi kebakaran 

pada tempat penyimpanan. Meskipun pembuatan (pabrikan) PCB sudah dilarang di 

Amerika pada tahun 1977, PCB tetap menjadi masalah karena persistensi dan 

resistansinya. 40% orang Amerika Utara mempunyai tingkat lemak tubuh sebesar 1 

ppm atau lebih (zat ini memiliki high lipid solubility). Sebelum tahun  1970, 500.000 

ton PCB diproduksi di Amerika Utara. 

 Toksisitas 

1. Hewan. LD 50 pada tikus berkisar antara 1 – 10 g/kg. Toksisitas kronis 

meliputi lesi kulit, hepatotoksisitas, 12mmunosuppression, dan disfungsi 

reproduksi. Karsinogenitas juga dilaporkan ada. Baru-baru ini kerusakan 

genetis pada cetacean (paus, lumba-lumba) dan anjing laut di Laut Baltik 

diduga disebabkan oleh tingginya level PCB. 

2. Manusia. Tanda-tanda chloracne, respon imun yang tidak normal, kerusakan 

liver, gangguan gastrointestinal (mual, muntah, tidak ada nafsu makan) dan 

gangguan CNS (lemah, ataxia) dan kanker telah dikaitkan dengan terkena 

paparan (zat ini). 

Pharmacokinetik dan metabolism 

        Karena kelarutan lemaknya yang tinggi, senyawa ini mudah  diserap di saluran 

cerna (>90%) dan disimpan dalam lemak tubuh. Senyawa tersebut dikeluarkan dalam 

bentuk air susu (toksisitasnya ditunjukkan oleh mencit dan tikus yang menyusui), dan 

ini berbahaya bagi yang disusui (lihat studi Michigan mother dalam Bab 3). Senyawa 



ini terbukti menginduksi cytochrome P448 melalui jalur reseptor Ah, untuk 

membentuk intermediat reaktif, dan untuk mengurangi glutathione. Konjugasi dengan 

glucuronide dan ekskresi renal adalah mekanisme detoksifikasi final. 

 Biodegradasi 

       Studi terbaru menunjukkan bahwa photolysis solar/ matahari (nyaris menyerupai 

sinar UV) dapat mengurangi t ₁    ₂  di permukaan air sampai 1 – 2 tahun dengan 

deklorinasi PCB. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi sedimen di bawah yang mungkin 

tingkat PCB-nya tinggi. Untungnya, deklorinasi kimiawi dapat terjadi di sini. Dan 

baru-baru ini, telah berhasil ditemukan oksidasi berikutnya oleh bakteri anaerobik di 

sedimen sungai Hudson. Penemuan ini memberikan harapan bahwa biodegradasi PCB 

bisa terjadi lebih cepat dari yang diharapkan. 

 

 Paparan terhadap manusia karena kecelakaan/musibah 

Pada tahun 1968, hampir 1700 orang di daerah Fukuoka, Jepang terkena chloracne 

sebagai akibat dari memakai minyak beras yang terkontaminasi PCB. PCB tersebut, 

selanjutnya terkontaminasi dengan tetrachlorodibenzofuran yang secara struktur dan 

toksikologi mirip dengan TCDD. Pasien „Yusho‟ ini (Yusho = penyakit minyak) 

merupakan populasi manusia terbesar yang dikenal terkena paparan toxic PCB, dan 

kesehatan mereka terus dipantau dengan seksama untuk mengidentifikasi efek 

lanjutannya. 5 tahun kemudian, telah dilaporkan ada 22 kematian dari 1200 pasien ini, 

9 karena kena kanker, 2 bermasalah dengan livernya. Beban tubuh yang diperkirakan 

5,9 μg/kg untuk chloracne dan 4,4 μg/kg dengan gejala mual-mual dan anorexia. Hal 

ini 200 kali lebih tinggi daripada rata-rata kadar PCB yang ditemukan di penduduk 

Amerika Utara. Data kematian yang  mirip diakibatkan paparan PCB dilaporkan 

terjadi di Taiwan. Pada kedua kasus tersebut, kematian karena kanker tidak dianggap 

berlebihan, dan keduanya tidak age-adjusted (lihat juga Bab 3). Telah terjadi juga 

beberapa kasus kontaminasi makanan ternak. Di Carolina Utara, kebocoran pada 

mesin penukar panas mengkontaminasi 16.000 ton pakan ayam, dari jumlah tersebut 

hanya 10%-nya yang dapat diselamatkan. Tidak ada masalah kesehatan manusia yang 

langsung dikaitkan dengan kejadian tersebut, tetapi ada beberapa bukti bahwa anak-

anak kemungkinan telah terserang di utero (lihat juga Bab 3). 

 Paparan PBB terhadap manusia yang  paling besar terjadi di Michigan pada 

tahun 1973 (tahun yang sama seperti Seveso). Suatu produk PBB yang dimaksudkan 

untuk dipakai sebagai pemadam api dan dipasarkan sebagai “Firemaster” telah salah 



kemas sebagai “Nutrimaster”, suplemen magnesium untuk sapi perah. Seluruh ternak 

kehilangan nafsu makannya, terdapat luka-luka di tubuhnya, berat badan turun, tidak 

mampu memproduksi susu, kemandulan dan berhenti beranak. Perlu waktu beberapa 

bulan bagi para pencari fakta untuk melacak sumber permasalahan; sementara itu 

suplai makanan untuk manusia terkontaminasi dengan adanya susu yang mengandung 

PBB. Daging dan telur juga terkominasi. Sebelum tahun 1976, hampir 30.000 sapi 

perah terbaik di Michigan mati atau dimusnahkan, demikian juga dengan ribuan 

domba dan babi dan jutaan ayam. Ribuan orang Michigan telah mengkonsumsi 

makanan yang terkontaminasi, dan ratusan diantaranya mulai mengeluhkan sakit 

kepala, kelelahan, sakit di persendian, dan mati rasa pada jari kaki dan tangan. 

Keluarga para petanilah yang paling parah menderita. Pada waktu itu keracunan PBB 

pada manusia belum terlalu diketahui dan efek jangka panjangnya belum 

diidentifikasi, dan tanda-tanda keracunan belum muncul (lihat juga Bab 3). 

 Masalah pembuangan 

       Bukti terbaru dari tempat pembuangan limbah di Inggris mengatakan bahwa suhu 

incinerator yang ada mungkin tidak cukup tinggi karena sejumlah PCB terdeteksi 

berada di dalam tanah di lokasi tersebut. Faktor yang membingungkan adalah adanya 

incinerator milik pemda setempat dalam jarak 100 m, tapi pihak berwenang merasa 

bahwa suhu incinerator seharusnya 2.700°C. Kebakaran PCB (yang sengaja 

dilakukan) di St. Basil le Grand tahun 1988 menekankan kembali bahaya 

penyimpanan yang tidak aman. Kekhawatiran publik akan bahaya PCB telah 

menyebabkan adanya reaksi NIMBY (not in my back yard/ tidak di halaman belakang 

rumahku) dan memunculkan penolakan atas pembangunan tempat pembuangan 

limbah dan tidak mengijinkan kapal-kapal yang berisi limbah beracun untuk bongkar 

muat. Kapal-kapal seperti itu, yang akan berkeliling lautan untuk mencari tempat 

bersandar, berpotensi untuk menimbulkan kerusakan lingkungan laut, dengan ikan 

yang terkontaminasi, yang dapat jauh lebih buruk daripada racun yang dikaitkan 

dengan tempat pembuangan limbah yang dikelola dengan baik. 

Bahan pelarut 

       Karbontetraklorida, kloroform dan metilklorida (dichloromethane) masih 

merupakan bahan pelarut industri yang popular karena tidak mudah terbakar. Paparan 

yang ada hanya masalah industri, tetapi bahan-bahan ini masih muncul sebagai cairan 

pembersih di rumah. Sumber kekhawatirannya adalah adanya trace (sejumlah kecil) 

chloroform pada air minum sebagai akibat dari proses klorinasi.  



  Toksisitas 

       Bahan kimia tersebut hepatotoksik, yang menyebabkan central lobular necrosis 

dengan degenerasi lemak pada daerah sekitar. Bahan tersebut juga bisa menyebabkan 

kerusakan renal, dan paparan kronis telah dihubungkan dengan neoplasma pada paru-

paru dan liver. Cardiac rhythmias telah dilaporkan terjadi, karena adanya rasa mual 

dan muntah. Cardiac rhythmias ini terjadi karena jantung yang menjadi sensitif 

terhadap catecholamines seperti adrenalin dan noradrenalin. Halogenated anesthetic 

lain seperti cyclopropane dan halothane akan melakukan hal yang sama, dan 

hepatotoksisitasnya telah dilaporkan sebagai efek toxic dari halothane pada beberapa 

pasien. Para ahli anesthesia secara rutin juga terpapar obat ini. Toksisitas pada liver 

dapat meningkat pada mencit yang terpapar penginduksi enzim microsomal, yang 

menunjukkan bahwa ada kemungkinan melibatkan metabolit toksik.  

 Mekanisme toksisitas 

       Zat ini dimetabolismekan oleh enzim cytochrome P450. Chloroform diubah 

menjadi chloromethanol, phosgene, dan CO2 + HCl. Phosgene biasanya diubah 

menjadi glutathione untuk ekskresi; tapi jika glutathione dikurangi, kovalen yang 

mengikat protein akan menimbulkan nekrosis liver dan ginjal. Jalur metabolis dari 

chloroform ditunjukkan pada Gambar 24. Methylene chloride dimetabolismekan 

menjadi CO2 + CO. dapat terjadi keracunan karbon monoksida melalui formasi 

carboxyhemoglobin. Chloroform adalah satu contoh trihalomethane. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24  Biotransformasi kloroform 

Trihalomethane (THMs) 

     Zat ini adalah senyawa karbon tunggal pengganti halogen yang memiliki formula 

umum CHX3, dimana X mungkin adalah chlorine, fluorine, bromine, iodine, atau 

kombinasi keempatnya. Zat-zat ini dibentuk selama proses klorinasi air dari senyawa 

organik yang yang ada di alam. Bahan yang paling umum yang terdapat di dalam air 



minum adalah chloroform (CHCl3 ), bromodichloromethane (CHBᵣCl2), 

chlorodibromomethane (CHClBᵣ2), dan bromoform (CHBᵣ3). 

 Zat ini cair pada suhu ruang, agak mudah menguap, dan sedikit larut dalam 

air. Koefisien partisi air-oktanolnya memiliki kisaran mulai dari 1,97 untuk 

chloroform sampai 2,38 untuk bromoform. Sumuanya sensitif pada dekomposisi 

terhadap udara dan cahaya. THM juga dilepaskan ke lingkungan oleh sumber-sumber 

industri. Chloroform adalah bentuk THM yang paling umum yang ditemukan dalam 

air minum. Toksisitas mayor dan transformasi metabolisnya telah disebutkan di atas. 

 Sebagai satu kelompok, THM sangat cepat dan mudah diserap di saluran 

gastrointestinal, termetabolisasi melalui senyawa dihalocarbonyl melalui cytochrome 

P450-dependant, mixed-function oxidase dari CO2 dan CO, dan dikeluarkan melalui 

paru-paru. Karena kelarutan lipidnya yang tinggi, senyawa ini terakumulasi di 

jaringan adiposa>otak>ginjal>darah. 

 Beberapa studi epidemiologi menunjukkan suatu korelasi antara klorinasi air 

minum permukaan dan air bawah tanah dan insiden terjadi banyak jenis kanker, tetapi 

korelasi dengan ukuran kadar toksik THM  sulit ditunjukkan. Dengan pengecualian, 

kanker pankreas pada lelaki kulit putih, kanker rectum pada laki-laki, dan kanker 

lambung pada lelaki dan wanita. Terjadinya kanker bisa dipertimbangkan sebagai 

akibat migrasi populasi, namun migrasi populasi tidak berhubungan dengan kejadian 

kanker lambung dan rectum. Studi lain menyarankan bahwa parameter kualitas air 

yang lain mungkin dilibatkan untuk mengetahui hubungan terjadinya kanker. 

 Studi dengan hewan uji memperlihatkan chloroform telah merupakan zat 

karsikogenik  pada mencit dan tikus. Chlordibromomethane telah dilaporkan menjadi 

hepatotoksik  pada mencit, tetapi tidak ada bukti ada karsikogenitasnya.  Kloroform 

dan turunannya bersifat mutagenis dan teratogenis, seperti yang ditunjukkan pada 

beberapa studi. 

 Setelah mempertimbangkan fakta-fakta ini, ada banyak usaha yang diarahkan 

untuk membatasi tingkat THM pada air minum. Standar yang ada bervariasi di 

seluruh dunia. Di Kanada, standar maksimum sekarang ini adalah 350 μ/L, tidak 

boleh lebih. Di Amerika, EPA telah menetapkan batas 100 μ/L; ini adalah standar 

rata-rata berdasarkan sampel per 3 bulan. Batasan standar ini lebih dapat 

dilaksanakan. WHO menetapkan acuan 30 μ/L, tapi dengan catatan bahwa efisien 

disinfeksinya tidak boleh dikompromikan pada dosis yang paling rendah. Masyarakat 



Ekonomi Eropa menetapkan instruksi bahwa kadar haloform pada air minum 

seharusnya „serendah mungkin‟, yang (ternyata) tidak dapat dilaksanakan. 

 Jadi, terbukti bahwa masalah THM pada air minum adalah contoh lain tentang 

bagaimana analisa cost-benefit harus dilaksanakan untuk mempertimbangkan resiko 

potensial kanker dari zat-zat kimia dengan resiko infeksi endemik dari air minum 

yang tidak diolah.  
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Pertanyaan review 

Untuk pertanyaan 1 – 6, pakailah kode ini: 

     Jawaban A jika pernyataan a, b,  dan c benar 

    Jawaban B jika pernyataan a dan c benar 

    Jawaban C jika pernyataan b dan d benar 

    Jawaban D jika pernyataan d benar 

    Jawaban E jika semua pernyataan benar 

1. Ciri-ciri halogenated hydrocarbon adalah: 

a. High lipid solubility 

b. Rentan terhadap chemical breakdown 

c. Beracun bagi microorganism 

d. Terdekomposisi pada suhu lebih dari 200°C 

2. Ciri-ciri keracunan dioxin (TCDD) adalah 

a. Chloracne 

b. Hepatotoxicity 

c. Porphyria 

d. Bukan keempatnya 

3. Dioxin (TCDD)… 

a. Menginduksi enzim gamma-aminolevulinic acid (ALA) 

b. Mempengaruhi inhibitasi feedback ALA synthetase 

c. Menghalangi sintesa porphyrin 

d. Menginduksi srylhydrocarbon hydroxylase 

4. Tentang chloroform. 

a. Phosgene adalah metabolite mayor 

b. Phosgene didetoksifikasi oleh konjugasi dengan glucuronide 

c. Nekrosis liver dapat terjadi jika phosgene lolos dari proses detoksifikasi 

d. Phosgene adalah satu-satunya toxic metabolite darichloroform 

5. Tentang detoksifikasi PCB ketika berada di lingkungan (biodegradasi) 

a. Sinar matahari akan memecah (breakdown) PCB di air permukaan 

b. Tidak ada breakdown PCB yang terjadi di sedimen dasar 

c. Bakteri akan medetoksifikasi PCB dengan cara oksidasi 

d. Deklorinasi kimiawi tidak mengurangi toksisitas PCB 

 

6. Tentang aromatic hydrocarbon (Ah) reseptor. 

a. TCDD terikat dengannya 



b. Keberadaan sejumlah minimum reseptor perlu agar TCDD menjadi 

karsinogenik 

c. Model assessment multistage linear untuk karsinogen tidak cocok untuk 

TCDD 

d. Tidak ada bahan kimia lain yang dikenal untuk melekat pada Ah reseptor. 

 

 Untuk pertanyaan 7 – 11 pasangkan list bahan kimia di bawah ini dengan 

penggunaannya yang sesuai. 

 

a. Hexachlorophene 

b. Polybrominated byphenyls (PBB) 

c. Polychlorinated byphenyls (PCB) 

d. 2,4-dichlorophenoxyacetid acid (2,4-D) 

e. Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) 

7. Insektisida 

8. Disinfektan 

9. Insulator transformer 

10. Pemadam api 

11. Herbisida 

Untuk pertanyaan no 12 -15, jawablah Benar atau Salah. 

12. Dioxin (TCDD) dapat menyebabkan abnormalitas perilaku 

13. Porphyrins adalah produk samping dari heme synthesis 

14. Korban keracunan TCDD di Seveso tidak menunjukkan bukti hepatotoxicity 

15. Pentachlorophenol dipakai sebagai pengawet kayu. Dari namanya, kita akan 

memprediksi bahwa zat tersebut akan menimbulkan chloracne jika 

terkontaminasi dengan tidak sengaja. 

 

Jawaban 

1. B 

2. A 

3. E 

4. A 

5. B 

6. A 

7. e 

8. a 

9. c 

10. b 

11. d 



12. Benar 

13. Benar 

14. Salah 

15. Benar 

16.  

Studi kasus 9 

Bagian 1. Tiga orang anggota keluarga merasa pusing dan mual-mual dalam jangka 

waktu 1 jam setelah mengkonsumsi kudapan taquitos, yaitu tortilla berisi daging. Dua 

diantaranya kemudian mengalami kejang-kejang epilepsi. Kudapan tersebut dijual 

secara komersiil pada kemasan tertutup berisi 48 buah. Mereka membelinya beberapa 

hari yang lalu. Dalam satu kasus yang tidak berkaitan yang terjadi beberapa minggu 

kemudian, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun mengalami 4x kejang-kejang 

dalam kurun waktu 30 menit setelah mengkonsumsi taquitos dari produk yang sama 

dan dibeli di tempat yang sama. Anak lelaki tersebut sedang dalam terapi epilepsy 

jangka panjang karena dia telah didiagnosa menderita epilepsy tahun sebelumnya. 

Menindak lanjuti kejadian tersebut, pihak pengusaha telah ecara suka rela menarik 

kembali produknya dari pasaran dan memusnahkan semua produk yang ada. 

 

     Pertanyaan: Sistem organ mana yang nampaknya menjadi tempat utama 

keracunan? 

Pertanyaan: Apakah bakteri atau bahan kimia yang menjadi penyebab paling 

memungkinkan dari reaksi tsb? 

Pertanyaan: Apakah pabrik atau toko yang memungkinkan sebagai tempat 

kontaminasi? 

 

Bagian 2. Analisa dari sisa taquitos dari kasus pertama mengungkapkan jejak endrin. 

Tidak ada sumber atau jejak endrin ditemukan di pabrik 

 

     Pertanyaan: Termasuk kelas senyawa apakah endrin itu? 

 

     Review toksisitas dari kelas senyawa zat kimia ini. 

 

Press rilis yang disiarkan ke seluruh Negara (bagian) mengungkapkan beberapa kasus 

kejang-kejang lainnya, termasuk 5 orang yang mengalami kejang-kejang dalam kurun 



waktu 12 jam setelah mengkonsumsi taquitos yang dibeli di toko yang sama. 

 

Pertanyan: tindakan preventif atau remedial seperti apa yang anda sarankan? 

      

Studi kasus 10 

Seorang pekerja maintenance di suatu pabrik meninggal setelah terkena paparan akut 

uap solvent.  Pekerja tersebut sedang memakai campuran pelarut chlorinated untuk 

membersihkan minyak pelumas dari mesin. Komponen utamanya adalah 

trichloroethane (methyl chloroform) 

 

Pertanyaan: Apa penyebab utama kematian tersebut? 

Pertanyaan: Langkah-langkah apa yang anda sarankan untuk mencegah kejadian 

seperti ini? 

Pertanyaan: Zat ini mirip dengan karbontetraklorida. Apa sifat respon toxic jika 

paparan tersebut kronis bukan akut? 
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BAB 6 

TOKSISITAS LOGAM 

“Gila seperti si pembuat topi” 

 

Pendahuluan 

       Proses felting (kain tebal dari bulu halus, topi laken), yang dipakai dalam pembuatan topi 

beberapa tahun lalu, memerlukan pemakaian senyawa  merkuri. Banyak pembuat topi yang 

menderita gangguan CNS (termasuk diantaranya kelainan perilaku) yang dikaitkan dengan 

keracunan merkuri. Intoksikasi logam sebagai suatu penyakit okupasi (karena pekerjaan) 

mungkin sudah berusia 4000 tahun. Timbal diproduksi sebagai bagian dari produk samping 

penambangan perak sejak 2000 tahun SM. Hippocrates menggambarkan kolik perut pada lelaki 

yang bekerja melebur logam pada tahun 370 SM. Peleburan logam dengan arsenik dan merkuri 

sudah dikenal orang kuno meskipun kadar toksisitasnya belum dikenal. Pada tahun 1810 terjadi 

suatu kasus luar biasa keracunan merkuri masal. Kapal perang HMS Triumph mengangkat  130 

ton merkuri dari bangkai kapal Spanyol dalam perjalanan pulangnya dari Amerika Selatan, 

tempat dimana merkuri tersebut ditambang. Merkuri tersebut berada dalam kantong-kantong 

kulit, yang menjadi lembab dan rusak sehingga membuat merkurinya menguap. Dalam kurun 

waktu 3 minggu, 200 orang sakit dengan tanda-tanda keracunan merkuri, yang meliputi mulut 

mengeluarkan air liur berlebihan, badan lemah, tremor, kelumpuhan parsial, munculnya banyak 

luka borok di mulut, dan diare. Hampir semua binatang yang ada di atas kapal mati, termasuk di 

dalamnya tikus, kucing, anjing, dan burung kenari. Lima orang meninggal. Ketika kapal tersebut 

ditempatkan di Gibraltar untuk dibersihkan, semua pekerja yang bekerja di kapal tersebut 

mengeluarkan banyak air liur (mengalami profuse salivation). 

 Cara umum abad ke-19 yang dipakai untuk mengoplos makanan dan minuman (anggur, 

bir) untuk meningkatkan keuntungan membuat Accum mempublikasikan suatu risalah tentang 

oplosan anggur. Timbal, tembaga, dan merkuri sering terdeteksi pada proses ini. Belum ada 

metode untuk mendeteksi arsenik, bahan yang digunakan sebagai adulterant (bahan pengoplos). 

Pada tahun 1875, untuk pertamakalinya Parlemen Inggris meloloskan Undang-Undang Obat dan 

Makanan karena hasil dari investigasi ini. 



 Dulu keracunan logam berat dianggap biasa, karena logam beratlah yang muncul pertama 

sebagai  industrial hazard. Logam berat  didefinisikan sebagai logam yang mempunyai berat 

khusus dengan dua digit yang meliputi platinum (21,45), plutonium (19,84), tungsten (19,3), 

emas (18,88), merkuri (13,55), dan molybdenum (10,22). Logam-logam ini berbeda dengan besi 

(7,87), mangan (7,21), chromium (7,18), zinc (7,13),selenium (4,78), dan aluminium (2,70). 

Logam yang berada di tengah-tengahnya adalah tembaga (8,96) dan cadmium (8,65). 

 Pada umumnya, logam dengan gravity khusus yang kurang dari 8 adalah logam yang 

memiliki jejak elemen nutrisi yang paling esensial (tembaga juga termasuk salah satunya dan 

yang termasuk pengecualian adalah aluminium yang tidak merupakan elemen nutrisi), sedangkan 

logam dengan gravity yang lebih dari 8 adalah yang lebih beracun. Sekali lagi ditekankan bahwa 

dosis itu penting. Aluminium, dengan gravity khusus 2,70, memiliki kadar toksin. Arsenik ada 

dalam dua bentuk padat:yakni arsenik kuning (1,97) dan arsenik abu-abu atau metalik (5,73). 

Keduanya sangat beracun. 

 

Timbal (Pb) 

       Bahasa latinnya timbal adalah plumbum, jadi tanda kimianya adalah Pb. Kata ini juga 

merupakan asal kata dari beberapa kata bahasa Inggris seperti plumb bob (bandulan timbang 

dengan menggunakan logam timbal atau logam berat lain pada ujungnya) sebagai petunjuk garis 

vertical, plumet (jatuh dengan perlahan seolah-olah karena berat), dan aplomb (setegak dan 

sekokoh plumb line (tongkat yang dipakai untuk mengukur kedalaman air / apakah dinding 

sumur sudah tegak lurus). Orang kuno sangat mengenal timbal. Sebenarnya mereka banyak 

menghabiskan waktu untuk mencoba mengubah timbal menjadi emas (alchemy). Mereka juga 

mengenali keracunan timbal. Dioscoride menggambarkan toksisitas CNS-nya dengan delirium 

(igauan, ilusi karena panas tinggi, terkena toksin).  

 Meskipun efek toksin timbal telah lama diketahui, dikarenakan timbal memiliki titik 

lebur logam yang rendah timbal menjadi populer dan banyak manfaatnya. Di tahun 1940-an dan 

awal 1950-an, kita bisa membeli mainan dari bahan timah. Beberapa kotak mainan bisa terisi 

mainan prajurit dan peralatan pancing dari timah. Diskripsi keracunan timah kronis di tahun 

1885 sejelas yang ditemukan dalam teks modern: 



Tanda-tanda utama keracunan kronis timbal adalah seperti gangguan kesehatan pada 

umumnya: gangguan pencernaan, nafsu makan berkurang, merasakan sakit terus menerus 

di perut, kulit berwarna kekuningan yang tidak biasa, terkadang penderita dianggap 

menderita sakit kuning. Gusi penderita ada garis hitam. Garis hitam di gusi ini bila diuji 

secara kimia dan mikroskopis menunjukkan bahwa garis tersebut tersusun dari sulfida 

timbal; Bahkan terkadang gigi penderita berubah menjadi hitam. Denyut nadinya pelan 

dan semua sekresi berkurang. Wanita hamil yang keracunan timbal cenderung mengalami 

keguguran. Ada gejala-gejala khusus juga, salah satu yang paling menonjol adalah mulas 

di perut karena timbal. Rasa mulas ini sangat menyiksa. 

 Ada banyak sumber timbal modern. Pada abad ke-18, industri barat menemukan apa yang 

telah diketahui orang Cina selama berabad-abad, yaitu proses pemolesan dengan memakai timah 

untuk membuat barang tembikar menjadi telihat lebih mahal dan halus. Timbal dari sumber ini 

dan dari timbal solder pada kaleng, dari  ketel air dan dari pipa air yang mengalirkan air lunak 

(air yang tidak mengandung garam mineral), kita mengkonsumsi sekitar 150 μg/hari. Di 

beberapa tempat, angka tersebut dapat mencapai 1 – 2 mg. Anak-anak lebih rentan karena semua 

kotoran dan debu mengandung timbal, khususnya di kota-kota dimana timbal dari knalpot mobil 

(tetraethyl lead)  mengendap di tanah. Pengendapan timbal di tanah akan berlangsung lama 

bahkan setelah konversi pada bahan bakar bebas timbal. Anak-anak bisa pula mengkonsumsi 

timbal yang berasal dari cat yang umumnya dipakai di bangunan-bangunan tua dan pada mainan 

kayu murahan. Pada anak-anak, toksisitas CNS memiliki ciri-ciri dominan., yang diawali dengan 

vertigo dan perasaan mudah marah, delirium, muntah, dan convulsion (tubuh bergetar tidak 

terkontrol). Angka kematian yang ada sekitar 25% jika ditangani dan 60% jika tidak ditangani. 

Pada bayi, paparan yang terjadi menyebabkan penurunan mental yang progresif setelah berusia 

18 bulan, dengan kehilangan kemampuan gerak, tekerlambatan perkembangan bicara, dan 

kekejangan otot pada beberapa kasus. Di Amerika, program pencegahan keracunan cat yang 

mengandung timbal diperkenalkan pada tahun 1970. Sejak saat itu, tingkat rata-rata kadar darah 

yang mengandung timbal pada anak-anak Amerika menurun dari 1 μ mol/L (20,7 μg/dL) 

menjadi 0,25 μmol/L (5,2μg/dL). Hanya ada 2 kasus kematian anak-anak karena encephalopathy 

timbal akut yang telah dilaporkan dalam 20 tahun terakhir. 



 Anak-anak bukan satu-satunya korban keracunan timbal yang berasal dari cat. Bangunan 

tua yang disandblasting (drycleaning dengan semburan pasir) dengan menggunakan cat yang 

mengandung timbal, dalam beberapa waktu, pekerja akan mengalami keracunan timbal kronis 

akibat menghirup debunya. Pekerja sandblasting perlu memakai respirator dan pakaian kerja 

yang tepat. Pemanasan cat pada suhu yang cukup tinggi dapat melepaskan asap timbal yang 

dapat terhirup. Pemotong tangga logam dapat menghasilkan panas yang cukup untuk melepaskan 

asap timbal ke udara. 

 Pada semua individu yang terpapar, toksisitas sub-kronis dapat mengganggu sintesis 

heme mitokondrial sampai beberapa tingkat sehingga terjadi anemia hipokromik mikrosistik.. 

Jalur yang terlibat dalam proses ini diilustrasikan dalam Gambar 25. 

Toksokinetik timbal 

      Elemen timbal tidak diserap oleh kulit atau  terhisap melalui alveoli paru-paru. Partikel 

timbal yang terhirup dikembalikan ke faring oleh silia bronchial dan ditelan. Namun, tetraetil 

timbal dapat diserap melalui kulit dan alveoli sehingga terjadi CNS. Sebagian besar tetraetil 

timbal rusak dalam proses emisi knalpot pembuangan kendaraan bermotor, tapi mengendus 

bensin yang mengandung timbal dapat menyebabkan kerusakan CNS yang parah. 

 Penyerapan timbal pada gastrointestinal terjadi melalui jalur kalsium karena timbal 

merupakan kation divalent (Pb²⁺). Awalnya, timbal akan muncul di sel darah merah, kemudian 

hepatosit, dan sel epital dan tubulus ginjal. Secara perlahan, timbal akan didistribusikan kedalam 

rambut, gigi, dan tulang, dimana 90%-nya akan disimpan dengan aman. T ₁   ₂   dalam darah 

sekitar 30 hari; 25 tahun dalam tulang. Pada otak orang dewasa, timbal jarang terdeteksi, namun 

sebagian besar timbal masuk ke dalam otak bayi. Ekskresi renal adalah jalur eliminasi utama. 

Toksisitas selular timbal 

       Timbal mempengaruhi fosforilasioksidatif dan sintesis ATP dalam mitokondria. Timbal  

juga meningkatkan kerapuhan sel darah merah dan menghambat sodium/potassium ATPase. Sel 

tubular ginjal menjadi nekrotik dan paparan kronis akan memunculkan nephritis interstitial. 

Badan inklusi nukleus, yang terdiri dari ikatan timbal  pada protein, kemungkinan dapat 

terbentuk di dalam sel renal. Hal ini dianggap sebagai mekanisme pertahanan. Proses 



karsinogenesis telah ditunjukkan dalam hewan percobaan dan teramati adanya abnormalitas 

kromosomal., tetapi belum banyak bukti menjadi penyebab tumbuhnya tumor pada manusia. 

Sebagian besar efek toksin dari timbal dan logam berat lainnya dapat dijelaskan oleh afinitas 

grup thiol. Afinitas thiol merupakan dasar terapi pengkelat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25  Skema sederhana yang menunjukkan poin interferensi timbal dalam  sintesis heme. Lihat juga Gambar 

22 untuk ALA sintase dan inihibisi heme 

 

Toksisitas pada fetus 

       Ciri semua logam adalah kemampuannya dalam menembus sawar plasenta, sehingga 

toksisitas fetus dapat terjadi sebagai akibat dari paparan logam pada ibunya. Timbal (Pb) 

dianggap sebagai karsinogen pada manusia dan wanita hamil biasanya dipindahkan dari tempat 

kerja dimana paparan mungkin terjadi. 



 Paparan Pb tingkat rendah yang terlalu lama akan menimbulkan ketidakseimbangan 

proses belajar. Bukti eksperimen terkini menunjukkan bahwa Pb adalah inhibitor kompleks 

reseptor NMDA. Berkurangnya ketersediaan dopamine juga dapat dilibatkan dan fungsi 

hypochinergi telah didiskripsikan. 

Treatment 

        Pengkelat Pb adalah pilihan treatment-nya. Pengkelat Pb mengikat Pb (dan kation divalent 

lain) sehingga Pb dapat dikeluarkan. Calcium/sodium ethlenediaminetetraacetate (CaNa₂EDTA) 

dan dimercaprol (British antilewisite, BAL) diberikan secara intramuscular diikuti dengan 

penicillamine secara oral selama beberapa minggu. BAL dikembangkan selama PD II sebagai 

pengobatan untuk lewisite (cairan berminyak yang mengandung gas yang bisa menyebabkan 

iritasi kulit), keracunan gas vesicant arsenic  (gas yang bisa menimbulkan bengkak). Kelator 

yang lebih baru adalah meso-2,3,-demercaptosuccinic acid (DMSA). Struktur kimiawi dari 

kelator ini ditunjukkan dalam Gambar 26. Dalam kasus EDTA, Pb diubah ke pompa energi Ca²⁺, 

dengan bahan kimia yang lain, Pb terikat dengan grup sulfhydryl. Pb-sufhidril dikeluarkan 

terutama lewat urin. Kelemahan terapi pengkelat ini adalah terapi tersebut tidak dapat 

memindahkan Pb yang ada di  otak dengan efisien. 

 Walaupun telah digunakan selama 50 tahun, belum banyak bukti obyektif keuntungan 

terapi Pb dengan pengkelat untuk mengobati keracunan Pb. Banyak bukti yang menguatkan 

bahwa terapi tersebut secara drastis telah mengurangi angka mortalitas Pb encephalopathy jika 

diagnosis dan treatment dilakukan lebih awal. Terapi tersebut juga meringankan kolik Pb, rasa 

tidak enak (“eneg”), basophilic stippling  (tanda banyak bintik merah yang bersifat basa), dan 

secara cepat akan memperbaiki sel-merah ALA dehydratase. Hal tersebut tidak mempengaruhi 

gambaran keracunan residual Pb seperti peripheral neuropathy  (disfungsi satu atau lebih saraf 

tepi). 

Merkuri (Hg) 

       Merkuri (Hg) ada dalam 3 jenis: elemen mercuri, senyawa merkuri inorganik, dan senyawa 

merkuri organik. Elemen merkuri menyebabkan keracunan saat terhirup uap merkuri, seperti 

yang telah dicontohkan pada bagian awal bab ini. Sumber utama elemen merkuri di lingkungan 

adalah proses degassing alami kerak bumi. Estimasi tingkat merkuri yang mencapai atmosfir 



mulai 25.000 sampai 150.000 ton/tahun, dan atmosfir mewakili mekanisme utama untuk 

transport  metal merkuri secara global. Sebaliknya,  dari sumber anthropogenic, hanya 10.000 

ton/tahun; tetapi karena limbah cair industri cenderung semakin banyak (terkonsentrasi), limbah-

limbah yang mengandung merkuri ini adalah sumber yang biasanya dikaitkan dengan toksisitas. 

Merkuri metalik dan uapnya merupakan industrial hazard. Merkuri dipakai dalam pembuatan 

chlorine dan sodium hydroxide oleh proses sel merkuri, pengawet cat, dan industri elektronik. 

Merkuri metalik ini merupakan produk samping proses smelting (sebagian besar mineral logam 

mengandung merkuri) dan dilepaskan selama pembakaran bahan bakar fosil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26  Struktur kimia beberapa pengkelat logam 

 

Toksisitas merkuri elemental 

        Dalam bentuk uap, elemen merkuri diserap dengan baik oleh alveoli paru-paru dan bisa 

melewati sawar otak. Keracunan akut biasanya terjadi dalam beberapa jam dengan tanda-tanda 

badan lemah, merasa kedinginan, terasa ada rasa logam (metallic taste), berliur, mual, muntah, 

diare, merasa kesulitan bernafas, batuk, dan kemudian dada terasa sesak. Jika paparan ini terjadi 

semakin lama, maka akan mengakibatkan terjadinya pneumonitis interstitial. Fungsi paru-paru 

bisa normal kembali apabila dilakukan pengobatan kecuali jika masih terdapat residu merkuri 



yang menyebabkan fungsi paru-paru terganggu. Paparan kronis terhadap uap merkuri 

menyebabkan gangguan CNS yang meliputi tremor dan banyak perubahan perilaku termasuk 

depresi, mudah marah, rasa mual, ketidakstabilan, perasaan bingung, dan gampang lupa. Uap 

merkuri dari merkuri nitrat yang dulu biasa  dipakai dalam proses felting menjelaskan adanya 

sindrom „Si gila pembuat topi‟. Penggambaran ketidaknormalan perilaku dari „Si gila pembuat 

topi‟ dalam buku „The Adventures of Alice in Wonder Land‟ karangan Lewis Carroll tidaklah 

segila  karakter lain yang diciptakan Carroll pada dunia perilaku yang kacau balau dan tidak 

normal. Selain itu, toksisitas merkuri menyebabkan gangguan tiroid.  

Garam merkuri inorganik 

       Garam-garam anorganik seperti merkuri klorida dapat menyebabkan toksisitas parah dan 

akut. Protein membran mukus  mengendap, membuat mulut dan faring berwarna seperti warna 

abu rokok, sakit yang terus menerus di daerah perut dan muntah-muntah. Kehilangan darah dan 

cairan dari saluran cerna merupakan akibat peluruhan mukus di dalam usus besar tempat feses 

berada dan akan menimbulkan hypovolemia (penurunan volume darah tubuh) dan shock. 

Nekrosis tubulus ginjal terjadi karena paparan akut sedangkan kerusakan glomerulus terjadi 

setelah adanya paparan kronis. Suatu fenomena yang dikenal dengan nama „pink disease‟ atau 

acrodynia biasanya muncul setelah terkena paparan ion merkuri secara kronis. Kulit yang 

berwarna kemerahan tersebut dipercaya karena adanya alergi. 

Merkuri organik 

      Metil merkuri merupakan penyebab umum  keracunan merkuri organik. Metil merkuri 

merupakan bahan toksik utama di lingkungan. Metil merkuri  terserap dengan baik di saluran 

cerna (90%) dan disimpan (menetap) di otak. Karena afinitasnya yang tinggi untuk kelompok 

SH, metil merkuri  terikat dengan sistein  dan bisa menggantikan metionin serta tergabung 

dengan protein. Hal ini dapat mengakibatkan pembentukan microtubul yang abnormal dalam 

pembelahan sel dan migrasi neuronal.  Tanda-tanda dan gejala utamanya bersifat neurologis 

terdiri dari gangguan visual, tubuh terasa lemah, tubuh tidak seimbang,  hilangnya sensasi, 

hilangnya pendengaran, rasa sakit di persendian, kemunduran mental, tremor, dan pada kasus 

yang parah terjadi kelumpuhan dan kematian. Bayi yang terpapar di uterus akan mengalami 

kecacatan tubuh dan mental. Secara eksperimental telah dibuktikan bahwa metil merkuri 



mengganggu mobilitas Ca
+2

 pada cairan intraseluler kultur sel  yang sensitif inositol 1,4,5-

trifosfat 

 Merkuri adalah produk limbah dari banyak proses industri. Merkuri dimetilasikan  di 

sedimen oleh bakteri dan sianokobalamin. Telah terjadi beberapa kasus keracunan metil merkuri. 

Yang paling dikenal luas terjadi di tahun 1953 di Minimata, Jepang, di dekat pabrik yang 

memproduksi asetaldehid. Pabrik ini membuang senyawa yang mengandung merkuri ke teluk 

Minimata. Orang-orang yang makan kerang-kerangan dan ikan besar dari teluk tersebut terkena 

gejala-gejala yang akhirnya dikenal dengan penyakit Minimata; terjadi 900 kasus dan 90 orang 

meninggal. Karena tingginya toksisitas merkuri pada janin, banyak bayi yang terlahir cacat. 

Sumber toksisitas merkuri yang lain adalah mengkonsumsi biji-bijian yang diproses dengan 

metil merkuri klorida sebagai fungisida. Beberapa keracunan masal juga telah  terjadi di dunia 

akibat keracunan metil merkuri. Di Irak pada tahun 1972, terjadi keracunan masal pada lebih dari 

6500 kasus dan 500 kematian. 

Mekanisme toksisitas merkuri 

        Toksisitas merkuri dapat dijelaskan sepenuhnya oleh kemampuannya untuk terikat dengan 

hidrogen dari kelompok sulfhydryl (SH) untuk membentuk mercaptides (seperti X-Hg-SR dan 

HgSR₂, dimana X = radikal elektronegatif dan R = protein). Bahan merkuri organik seperti metil 

merkuri membentuk mercaptides, R-Hg-SR‟. Istilah mercapto memiliki arti „menangkap 

merkuri‟ dan mengacu pada kelompok yang mengandung sulfur. Karena kelompok SH adalah 

komponen penting dari banyak enzim, merkuri berperan sebagai enzim racun dan mengganggu 

fungsi sel pada banyak tingkat. Merkuri dapat juga bergabung dengan ligand yang penting secara 

fisiologis seperti phosphoryl, karboksil, amide, dan kelompok amin. Uap metalik Hg teroksidasi 

oleh enzim katalase di dalam sel-sel darah merah menjadi bentuk divalent yang berkurang kadar 

toksinnya. Alkohol secara kompetitif menghalangi proses ini. Merkuri merupakan bahan farmasi 

penting selama berabad-abad,. Sifat-sifat farmakologinya tergantung afinitasnya pada kelompok 

SH. Merkuri dulu dipakai sebagai bahan antibakteri (untuk pengobatan penyakit sipilis), sebagai 

obat pencahar, dalam krim kulit, dan dalam diuretik. Diuretik merkuri masih dipakai di tahun 

1960-an. Zat tersebut akhirnya digantikan dengan bahan yang lebih aman. Aminomercuric 

chloride ada yang masih digunakan pada krim penghilang freckles (bintik-bintik hitam diwajah 

akibat reaksi melanin-sinar matahari). Pemakaian aminomercuric chloride sehari-hari selama 



bertahun-tahun dapat mengakibatkan meningkatnya ekskresi urin yang mengandung merkuri 

dalam 24 jam mulai dari 10 μg – 1 mg dan perkembangan gejala-gejala seperti mengeluarkan air 

liur yang berlebih dan insomnia. 

Treatment keracunan merkuri 

       Terapi pengkelat direkomendasikan untuk mengobat keracunan merkuri elemental dan 

merkuri anorganik.  Dimercaprol dan penicillamine adalah kelator yang mengandung SH. 

Dimercaprol diberikan secara intramuskular dan penicillamine diberikan secara oral. 

Hemodialisis dapat juga dipakai untuk pengobatan keracunan merkuri. Dapat pula dilakukan 

induksi muntah-muntah jika ada merkuri yang tertelan. Namun, treatment tersebut sedikit 

manfaatnya pada pengobatan keracunan merkuri. Dimercaprol sebenarnya meningkatkan kadar 

metil merkuri di otak dan penicillamine serta hemodialisis tidak mengurangi tanda-tanda 

keracunan. Pengobatan yang lebih manjur dilakukan dengan resin pengikat yang diberikan secara 

oral. Karena adanya resirkulasi enterohepatik dari merkuri yang signifikan (dikeluarkan di 

empedu dan diserap kembali dari saluran cerna), pengikatan metil merkuri ke resin polythiol 

akan mencegah penyerapan kembali karena dikeluarkan di feses. 

Grassy Narrow story 

       Pada tahun 1966, Norvald Fimreite, seorang calon doktor di departemen zoology universitas 

Western Ontario, untuk pertama kalinya mempublikasikan penemuannya tentang kontaminasi 

merkuri pada ikan di danau-danau di Kanada dan perbatasan Kanada. Level tertinggi yang 

tercatat dari danau kecil Pinchi, British Columbia (10 ppm), danau St. Claire di kanal Great 

Lakes (7,03) ppm). Standar ekspor dan konsumsi kadar merkuri ditetapkan pemerintah federal 

sebesar 0,5 ppm. Laporan tersebut sangat menggemparkan, Karena keluar tidak lama setelah 

laporan penyakit Minamata, Jepang. Fimreite memperkirakan bahwa industri Kanada membuang 

200.000 lb merkuri setiap tahunnya ke alam. Sebagian besar dari pabrik chloralkali serta dari 

pabrik kertas dan pulp yang memakai merkuri sebagai bahan antisliming (antialgae), klorin serta 

alkali sebagai bahan pemutih. Pertanyaan tentang pembuangan merkuri yang dilakukan oleh 

pabrik kimia Dow telah diajukan 6 tahun yang lalu di badan legislatif Ontario tetapi tidak ada 

tindakan apapun. 



 Pada tahun 1970, Komisi sumber air Ontario mengambil langkah-langkah untuk 

mengurangi masalah pabrik kimia Dow; tapi di Dryden, dekat perbatasan Manitoba, Dryden Pulp 

and Paper Co. (yang dimiliki oleh British Reed Group) telah mengeluarkan  uap merkuri sejak 

tahun 1962. Beberapa pekerja pabrik ini mengalami pendarahan di gusi serta mengalami otot 

berkedut. Sebelum tahun 1970, perusahaan tersebut telah memompa ± 20.000 lb merkuri ke 

lingkungan sekitar, termasuk limbah seperti yang dideskripsikan sebagai busa coklat ke sungai 

Wabigoon. Limbah yang belum diolah juga dibuang ke Wabigoon, menjadikannya sebagai 

tempat yang kaya akan bakteri anaerob yang mengubah merkuri menjadi elemen merkuri 

methylate. Sungai Wabigoon adalah bagian dari sistem English River dan sekitar 50 km ke arah 

hilir adalah tempat reservasi  Grassy Narrow dan White Dog Indian. Penduduk sekitar bekerja 

sebagai fishing guide dan hidup dengan memanfaatkan sebagian besar tanah bantaran sungai, 

mengkonsumsi ikan, berburu rusa dan moose (sejenis rusa yang ada di Amerika Utara) yang 

makan dari tetumbuhan di sekitar bantaran sungai. Pada bulan Maret 1970, kontaminasi ikan di 

danau Erie terdeteksi sehingga budidaya ikan di danau St. Claire dan Erie ditutup. Pabrik 

chloralkali dan pulp diperintahkan untuk tidak lagi memakai merkuri sampai sebelum akhir 

Maret setelah adanya kecaman terhadap legislatif Ontario oleh partai oposisi. Namun, merkuri 

tidak biodegradable,. Jika merkuri tersebut dipendam dalam sedimen yang aman 

(uncontaminated), maka merkuri tidak akan lagi menjadi ancaman. 

 Pada bulan Juni 1970, Lamms, pemilik Ball Lake Fishing Lodge, menyewa Fimreite 

untuk melakukan survey seberapa besar kandungan merkuri yang ada di ikan yang hidup  di 

sungai English – Wabigoon. Hasilnya sangat mencengangkan. Kandungan merkuri di ikan 

sungai Wabigoon antara 13 – 30 ppm, setinggi kadar merkuri di ikan yang ditemukan di teluk 

Minamata. Data tersebut menyebabkan pemerintah mencabut lisensi Fimreite dalam 

mengumpulkan specimen untuk keperluan penelitian dan mengabaikan permohonan bandingnya 

untuk melakukan teskadar merkuri pada penduduk di reservasi  sampai datanya dipublikasikan. 

Ketika terbukti bahwa hasil temuanFimreite sama dengan yang dilakukan pemerintah, maka 

dikeluarkan larangan untuk mengkonsumsi ikan dari area terkontaminasi. Akibat lebih lanjut, 

pemerintah menuai masalah lain, pariwisata perikanan terhenti dan para Indian harus hidup 

dalam jaminan pemerintah. Tingkat kandungan merkuri dalam darah tidak secara serius diteliti 

sampai tahun 1973, dan kandungannya mulai dari 45 – 289 ppb (kandungan normalnya 20 ppb 



per orang). Beberapa penduduk menunjukkan tanda-tanda keracunan merkuri dan insiden 

keguguran bayi-pun meningkat. 

 Biaya-biaya sosial karena tragedi ini mungkin lebih besar daripada efek langsung 

merkuri. Dalam tahun-tahun sekitar ditemukannya merkuri di  Grassy Narrow, angka kematian 

meningkat dari 1 menjadi 50, 3 kali lebih besar dari rata-rata nasional. Sebagian besar ada 

kaitannya dengan alkohol. Kebanyakan yang meninggal adalah bayi yang baru dilahirkan dan 

bayi prematur. Kekerasan merajalela. Dr. Peter Newbury, doctor lulusan Western Ontario, 

melakukan studi untuk Society of Friends (Quaker) dan National Indian Brotherhood 

menyatakan bahwa efek CNS merkuri merupakan faktor yang mendukung kekerasan tersebut. 

Menghirup bensin menjadi hal biasa bagi para anak muda (hal tersebut menjadi masalah di 

banyak tempat reservasi Indian). Grand Council of Treaty Three District, yang meliputi Grassy 

Narrow dan Kenora, melaporkan hasil studinya pada tahun 1973. Hasil temuan studi tersebut 

adalah dalam periode waktu 42 bulan sebelumnya, telah terjadi 189 kematian karena kekerasan 

di antara orang Indian. Mereka melaporkan 38 kematian karena tembakan, luka tusuk, atau 

jeratan, 30 dalam kebakaran, 42 karena tenggelam, 25 karena paparan, dan 16 karena kecelakaan 

mobil. Pada tahun yang sama anggota Ojibwa Warrior Society menempati taman Anicibane di 

luar Kenora. Mereka memasang barikade dan dijaga prajurit bersenjata. Taman tersebut diklaim 

sebagai tanah milik orang Indian. Situasi tersebut berlangsung selama beberapa minggu tapi 

sedikit yang bisa dicapai/disepakati. 

Kadmium (Cd) 

       Kadmium ada secara alami di alam dalam tingkat yang sangat rendah, sebagai zat yang 

mampu tersolubilasi selama proses pelapukan batuan (dengan tingkat 0,03 μg/g tanah, 0,07 

μg/ml air, dan 1 μg/mᵌ udara). Kadmium yang larut dapat membentuk beberapa senyawa organik 

dan anorganik yang dapat dan tidak dapat larut. Secara kimiawi, kadmium mirip dengan zinc dan 

ada di dalam bijih zinc dengan ratio 1/250. Sebagian besar kadmium diproduksi sebagai produk 

samping dari pabrik elektrolitik zinc. Zat ini dipergunakan dalam pelapisan logam, dalam 

pembuatan baterai nickel-cadmium, dalam pembuatan zat warna, plastik stabilizer, dan dalam 

jumlah kecil dalam bahan kimia fotografi, katalis, dan dalam fungisida yang dipakai di lapangan 

golf. Emisi yang signifikan terhadap lingkungan berasal dari proses smelting tembaga, timah, 

dan zinc, dari knalpot mobil, dan dari proses produksi pigmen dan alloy  (sebagian besar baterai 



nickel-cadmium diimpor dari Kanada). Kadmium yang ada di alam diambil oleh tanaman dan 

disimpan di daun dan bijih. Kadmium juga ada pada limbah pupuk (jumlah yang 

direkomendasikan 20 ppm). Polusi air karena kadmium dapat mengakibatkan tingginya kadar Cd 

pada ikan dan khususnya kerang-kerangan. Sumber utama cadmium pada makanan manusia 

adalah jerohan (Cd berakumulasi dalam hati dan ginjal), sereal, kerang-kerangan dan udang-

udangan.. 

Toksokinetik kadmium 

       Asupan kadmium di Kanada sekitar 50 – 100 μg/hari karena inhalasi/ terhirup dan tertelan. 

Menghirup udara yang tidak terpolusi dapat menyumbang sampai 0,15 μg/hari, sedangkan kalau 

kita berada di dekat smelter maka akan meningkat sampai 10 μg/hari. Rokok mengandung 

kadmium dan merokok meningkatkan paparan Cd lebih tinggi lagi. Sekitar 50 % Cd yang 

terhirup akan diserap oleh tubuh, namun  Cd yang tertelan hanya 6% yang akan diserap. 

FAO/WHO merekomendasikan asupan maximum per minggu sebesar 500 μg. Cd yang terserap 

diikat ke plasma albumin dan dengan cepat dieksresikan. Cd ditemukan dalam sel darah merah 

hanya setelah terkena paparan tinggi. Cd pada sel darah akan didistribusikan secara cepat ke 

liver, pankreas, prostat, dan ginjal. Cd diredistribusi lambat ke ginjal sampai akhirnya sebagian 

besar Cd akan tersimpan di dalamnya. Level Cd dalam renal akan meningkat sampai usia 50 dan 

tergantung pada paparan kumulatifnya. T ₁   ₂   pada manusia sekitar 20 tahun. Cd terjebak di 

dalam ginjal dan liver oleh cysteine (SH) yang kaya protein yang dinamakan metallothionein 

yang memiliki afinitas tinggi pada cadmium dan zinc. Kadmium normalnya terikat dengan 

metallothionein, dimana sintesis metallothionein diinduksi oleh keberadaan kadmium. Kadmium 

dosis tinggi akan mempercepat kapasitas pengikatan  protein. Cadmium juga bebas  terikat pada 

komponen sel esensial lain seperti membran dasar  dari glomerulus renal. 

Toksisitas kadmium 

       Ginjal adalah organ utama toksisitas kadmium.  Sekitar 200 μg kadmium/g berat basah 

ginjal menjadi konsentrasi kritis di kortek ginjal untuk memungkinkan terjadinya kerusakan 

dalam bentuk disfungsi tubulus proksimal. Saat terkena penyakit ginjal, Cd akan tidak terdeteksi 

dari ginjal. Kekurangan nutrisi zinc, besi dan kalsium akan mempengaruhi toksisitas kadmium 

dengan cara peningkatan penyerapan cadmium dari saluran cerna.  Kekurangan kalsium 



menyebabkan meningkatnya sintesa protein pengikat kalsium dan penyerapan cadmium. Para 

pekerja di penyulingan logam akan terkena paparan asap kadmium tingkat tinggi dan mengalami 

kesulitan bernafas. Paparan kronis akan menyebabkan penyakit paru obstruksif dan emphysema. 

Paparan utama yang terjadi di Jepang diakhir tahun 1940-an karena pembuangan (limbah) pabrik 

pemrosesan timah dibuang ke sawah selama beberapa dekade. Padi yang dihasilkan 

mengakumulasi kadmium dosis tinggi. Dikarenakan orang-orang di daerah tersebut mengalami 

kekurangan kalsium yang disebabkan oleh makanan yang buruk, mereka terkena toksisitas 

kadmium akut yang ditunjukkan dengan sakit otot parah, malabsorption, anemia, dan gagal 

ginjal. Kejadian tersebut dinamakan penyakit „Itai-Itai‟. Janin nampaknya terproteksi dari 

cadmium toxicity oleh sintesa plasenta dari metallothionen, tetapi paparan dosis tinggi dapat 

mengalahkan daya tahan ini. 

 Studi pada hewan uji menunjukkan bahwa kadmium terbukti karsinogenik dan 

dikhawatirkan akan meningkatkan timbulnya kanker prostat pada manula laki-laki. Logam lain 

terutama arsenik, chromium, dan timbal juga terindikasi sebagai karsinogen. 

Pengobatan  

       Terapi pengkelat tidak efektif. Tindakan medis yang dilakukan berupa pemindahan pasien 

dari sumber paparan dan memberikan langkah-langkah yang mendukung. 

Arsenik (As) 

       Arsenik adalah zat farmasi kuno. Arsenik dipercaya sebagai obat tonik karena dapat 

membuat pipi bulat kemerahan, dan edema. Zat ini masih dipakai untuk pengobatan 

trypanosomiasis. Ehrlich mempelajari arsenik organik dan membuatnya menjadi pengobatan 

sifilis yang efektif yang pertama kalinya (Ehrlich, 606). Kimiawi arsenik sangat kompleks karena 

zat ini dapat berwujud dalam bentuk logam dan sebagai senyawa trivalent dan pentavalent. 

Bentuk-bentuk trivalent meliputi arsenik trioksida, arsenik triklorida, sodium arsenik. Bentuk-

bentuk pentavalent meliputi arsenik pentaoksida, asam arsenik, timbal arsenat, dan kalsium  

arsenat.  Arsenik organik juga bisa trivalent dan pentavalent. Arsenik yang ada di alam muncul 

dari proses pelapukan batuan; emisi proses smelting bijih emas, perak, tembaga, zinc, dan timah; 

proses pembakaran bahan bakar fosil; dan pemakaian arsenik pada pertanian dalam bentuk 

herbisida dan fungisida. Partikel yang ada  di udara dapat berpindah tempat dan masuk ke dalam 



paru-paru. Tingkat penyerapan arsenik yang diserap tanaman bervariasi tergantung pada jenis 

tanahnya. Tanah yang mengandung tanah liat dan bahan organik menghambat penyerapan ini. 

Arsenik juga masuk ke sistim pengairan melalui runoff (hujan, air yang mengalir ke sungai) dan 

fallout (debu-sebu yang berbahaya). Sumur yang dibor melalui batuan yang mengandung arsenik 

akan menghasilkan air yang tinggi kandungan arseniknya. Keracunan kronis akan terjadi, dan 

inilah yang menjadi permasalahan di beberapa bagian Nova Scotia. Tembakau juga  

mengandung arsenik. Penyerapan rata-rata arsenik perhari di Amerika Utara sekitar 25 μg. 

Toksokinetik arsenik 

       Arsenik diserap dari saluran cerna, paru-paru dan melalui kulit serta membran mukosa. 

Arsenik terserap melalui intraseluler oleh mekanisme penyerapan yang dipakai dalam transport 

fosfat. Seperti halnya dengan merkuri, arsenik terikat pada grup sulfhydryl dan kelompok 

disulfida untuk meracuni berbagai sel enzim dan pernafasan. Paparan arsenik menyebabkan 

kerusakan kromosom yang secara eksperimen telah teramati. Pada umumnya, urutan 

toksisitasnya adalah arsenik organik > arsenik anorganik > logam arsenik. Arsenit trivalen 

memiliki afinitas yang tinggi pada kelompok SH dan mengganggu enzim pyruvate 

dehydrogenase. Kadar plasma pyruvat akan meningkat. Beberapa biotransformasi antara bentuk 

trivalent dan pentavalent mungkin terjadi. T ₁   ₂  dari arsenik adalah sekitar 10 hari dan ekskresi 

dilakukan terutama oleh ginjal. Arsenik adalah pelepas fosforilasi oksidatif  yang efektif. 

Toksisitas 

       Seperti yang telah diketahui, bentuk yang paling beracun adalah arsenik triklorida (As₂O₃) 

dan sodium arsenit (NaAsO₂). Arsenik cenderung untuk terakumulasi di liver, ginjal, jantung, 

dan paru-paru. Arsenik juga akan terdeposit di tulang, gigi, rambut, dan kuku. Kadar arsenik 

pada jaringan tersebut diukur untuk kepentingan diagnosa  dan analisa forensik. Penyerapan rata-

rata pada manusia sekitar 300 μg per hari, tetapi bisa jadi lebih tinggi jika sebagian besar 

(sumber) makanan mereka adalah ikan, karena ikan mengakumulasi racun melalui 

biomagnifikasi. 

       Keracunan arsenik akut menyebabkan sakit perut parah, tetapi hal tersebut jarang terjadi. 

Keracunan kronis mengakibatkan lemah otot dan sakit pada otot, pigmentasi kulit, gross edema I 

(bengkak seluruh tubuh), gangguan gastrointestinal, kerusakan pada ginjal dan liver, dan 



peripheral neuritis dan pada akhirnya kelumpuhan. Terdapat garis putih pada kuku jari tangan 

yang disebut dengan Mee‟s line, yang dapat dipakai untuk menentukan kapan paparan tersebut 

terjadi. 

 Arsine adalah bentuk gas dari arsenik yang diakibatkan oleh proses elektrolitik dan gas 

tersebut sangat beracun, mengakibatkan hemolisis yang cepat dan sering kali fatal. Gas tersebut 

berbau seperi bau bawang putih. 

Pengobatan  

       Terapi pengkelat dipakai untuk mengobati keracunan arsenik, dimercaprol maupun 

penicillamine.. 

Pengaruh arsenik terhadap lingkungan 

       Arsenik beracun terhadap berbagai jenis tanaman dan binatang termasuk spesies laut. 

Kacang-kacangan dan padi, alga dan protozoa serta Daphnia magna sangat sensitif. Ikan bersirip 

juga cukup rentan pada paparan arsenik. 

 

Chromium (Cr) 

       Chromium dipakai dalam pembuatan stainless steel, chrome plating, zat warna dan dalam 

industri kimia, chromium memiliki 2 bentuk oksidasi : Crᵌ⁺ dan Cr⁶⁺. Cr⁶⁺ lebih beracun dan 

dapat menyebabkan iritasi pernafasan parah jika terhirup dan kemungkinan akan menyebabkan 

kanker paru-paru setelah terkena paparan kronis yang lama. Paparan kronis juga menyebabkan 

kerusakan  ginjal. Bentuk trivalent-nya siap melekat pada ligan donor elektron  seperti 

maromolekul seperti RNA namun  Crᵌ⁺  tidak segera melewati membran sel. Sebaliknya, bentuk 

hexavalent-nya segera melewati membran sel dan berubah bentuk menjadi trivalent secara 

intraseluler. Toksisitas biasanya berkaitan dengan keberadaan bentuk hexavalent di lingkungan. 

Sebagai oksianion, chromium diserap oleh sel, bisa juga oleh system transport sulfat seperti yang 

ditunjukkan berikut ini. Di udara kadar Cr⁶⁺sebesar 10 μg/mᵌ dapat menyebabkan iritasi 

pernafasan. Chromium didistribusikan ke biosfir nyaris seperti arsenik dan memiliki efek yang 

sama pula. 



Logam-logam lain 

      Hampir semua logam, jika terserap dalam jumlah besar atau melalui cara yang tidak biasa, 

bisa menjadikan toksisitas. Jadi, menghirup debu-debu logam, termasuk aluminium, dapat 

menyebabkan pulmonary fibrosis. Ginjal tidak dapat menghilangkan aluminium dengan efisien 

dan dalam renal ketidakcukupan aluminium dapat menyebabkannya terakumulasi sampai ke 

tingkat beracun. Aluminium dalam jumlah yang sangat kecil ada dalam makanan dan air. Jika 

penggunaan mesin dialisi tidak menggunakan air bebas aluminium, aluminium akan 

terakumulasi dalam darah dalam dosis tinggi.  Hal ini dapat menyebabkan microcytic anemia. 

Microcytic anemia dapat diobati dengan kelator desferoxamine, yang mampu menghilangkan 

aluminium dari dalam darah. Sebelum masalah dengan aluminium dan dialisis teridentifikasi, 

beberapa pasien terkena aluminium dalam darah yang cukup tinggi dengan tanda dan gejala 

dementia yang mirip Alzheimer. 

 Kekhawatiran publik akan sumber potensial terhirupnya manganese, zat aditif MMT 

untuk bahan bakar, telah berkembang. Methylcyclopentadienyl manganese trocarbonyl adalah 

oktan booster yang dipakai oleh industri perminyakan dan diproduksi oleh Ethyl Corporation. 

Pabrik-pabrik mobil berkeberatan dengan pemakaian MMT karena MMT merusak alat anti 

polusi. Para ahli lingkungan berkeberatan dengan hal ini karena mereka percaya zat tersebut 

dapat memberikan ancaman pada kesehatan manusia. Industri perminyakan mengklaim bahwa 

terlalu mahal (biaya yang harus dikeluarkan) untuk menghilangkan kegunaannya. Suatu 

kelompok WHO mengadakan suatu penelitian atas pekerja di Quebec yang terpapar asap dan 

debu manganese selama pembuatan metal alloys. Para pekerja menunjukkan permasalahan 

dengan koordinasi gerak dan mentasi (proses menggunakan pikiran untuk mempertimbangkan 

sesuatu dengan hati-hati). Manganisme adalah suatu kondisi dimana muncul tanda-tanda dan 

gejala seperti Parkinson (tremor, kehilangan memori, mudah marah, insomnia, kesulitan bicara, 

dan dalam kasus yang parah menjadi gila). Para pekerja dipercaya menderita „micro-

manganism‟. Usaha-usaha untuk menghentikan pemakaian MMT baik di Kanada maupun di 

Amerika Serikat telah gagal karena tidak adanya bukti defininitif bahwa MMT berbahaya dan 

karena adanya gangguan hokum yang dilakukan oleh para pendukung pemakai MMT. 

 Uranium  termasuk nephrotoxic. Zat tersebut terikat pada albumin dan anion bikarbonat  

yang disaring oleh ginjal dimana nantinya zat tersebut terpisah. Kation uranyl  yang bebas terikat 



pada  protein di dalam tubulus proksimal dan merusaknya. Logam-logam beracun juga berperan 

dalam merusak tubulus proksimal secara fisiologis,  sama seperti  ketika timbal  dan strontium-

90 di-depositkan di tulang dan gigi seperti kalsium. 

 Bahkan logam-logam penting seperti besi dapat menjadi beracun, khususnya pada anak-

anak kecil yang menelan vitamin non alami yang mengandung besi yang mereka sangka sebagai 

permen. Mereka akan muntah-muntah, dan ada darah pada muntahan dan kotoran mereka. Akan 

terjadi acidosis  (suatu kondisi dimana konsentrasi bikarbonat di bawah normal) dan shock. Akan 

terjadi juga kerusakan pada ginjal dan liver. Pada orang dewasa, kadar besi yang tinggi di darah 

kadangkala terjadi dan hemosiderin didepositkan di jaringan, termasuk otot. Desferroxime adalah 

kelator besi yang khusus dengan afinitas rendah untuk kalsium yang dipakai untuk 

menghilangkan besi sistemik pada anak-anak dan orang dewasa. 

       Antimony (bahan kimia bernomor atom 51, metalloid yang mudah patah berwarna putih 

keperakan) adalah kontaminan industri dengan distribusi dan toksisitas yang secara esensial 

mirip dengan 18rsenic. 

Metallothioneins 

       Metallothioneins adalah protein dengan berat molekul rendah (6000 -7000 dalton) yang kaya 

akan kelompok sulfhydryl yang ditemukan pada sebagian besar sel mamalia. Terdapat 4 kelas 

metallothionein (MTs) berdasarkan pada urutan asam amino-nya. MT-I dan MT-II adalah yang 

paling banyak didistribusikan, sedangkan MT-III dan MT-IV terbatas pada sel neuronal dan sel 

epitel squamosa. MTs memiliki afinitas tinggi untuk banyak logam termasuk Ag⁺, Cu⁺, Cd²⁺, 

Hg²⁺, dan Zn²⁺. Metallothioneins hanya ada di sitoplasma dan fungsi normalnya adalah sebagai 

tempat penyimpanan tembaga dan zink. Gen MT-I dapat diinduksi oleh kadmium, tembaga, 

merkuri, dan zinc. Induksi semacam ini membuat MTs menjadi pertahanan penting melawan 

keracunan logam berat. Hasil eksperimen dengan mencit menunjukkan bahwa ketidakberadaan 

gen MT-I dan MT-II membuat mencit lebih rentan pada toksisitas cadmium. 

 Agency for Toxic Substances and Disease Registry memiliki web site yang bagus di 

www.atsdr.cdc.gov/tfacts22.html. 

Karsinogenitas logam 

http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts22.html


     Arsenik telah lama dikenal sebagai zat yang berkaitan dengan meningkatnya resiko kanker 

kulit dan pernafasan. Pada tahun 1930, para pekerja  di suatu pabrik yang memproduksi 

arsenical sheep dip (cairan yang dipakai untuk memandikan domba dan binatang lain untuk 

membunuh insekta yang ada pada binatang tersebut) teridentifikasi memiliki insiden eksesif 

kanker kulit. Level arsenik di udara 54,6 μg/mᵌ diasosiasikan dengan meningkatnya insiden 

kanker paru-paru. Tigginya kadar arsenik pada air juga diasosiasikan dengan meningkatnya 

resiko kanker. 

 Pada tahun 1976. Studi yang dilakukan NIOSH pada 300 pekerja smelter kadmium 

mengungkapkan insiden kanker yang secara signifikan lebih tinggi. Insiden kanker paru-paru dua 

kali diatas normal dan kanker prostat juga tinggi. Beberapa dari pekerja ini juga terkena paparan 

arsenik. Debu chromium yang terhirup para pekerja diasosiasikan dengan meningkatnya insiden 

kanker paru-paru. Nikel juga merupakan karsinogen pernafasan tetapi nikel tidak memiliki 

banyak efek toksin kronis lain. Ada bukti yang menunjukkan bahwa timbal bisa menjadi 

karsinogenik, atau mungkin suatu co-karsinogen, karena persisten di dalam jaringan. Studi kasus 

dan studi epidemiologi sulit untuk memilahnya karena paparan yang terjadi biasanya lebih dari 

satu jenis logam. Hal ini benar karena di industri baja frekuensi meningkatnya (penderita) kanker 

telah diamati. 

 Banyak logam kation akan membentuk gabungan dengan komponen sel  dan kelompok 

thiol. Gabungan tersebut akan meniru substrat alami untuk mengacaukan proses sel, yaitu yang 

berkenaan dengan system transport. Jadi, gabungan metil merkuri – sistein  meniru metionin. 

Gabungan metil merkuri – sistein  diserap masuk ke dalam otak oleh suatu system transport 

untuk asam amino netral. Gabungan merkuri  anorganik dan organik dengan glutathion 

ditransportasikan dari sel liver ke empedu. Arsenik dan tembaga melakukan hal yang sama. 

Timbal dapat menggantikan Ca²⁺ dalam banyak transport dan proses mediasi reseptor. (receptor-

mediated processes). Jalur kalsium voltase teraktivasi membolehkan masuknya  beberapa kation 

logam. Banyak dilakukan penelitian tentang hal ini. Kadmium (Cd) dan lanthanum (La) 

bertindak seperti ini. 

Sumber-sumber paparan logam berat yang tidak biasa 



     Pada tahun 1988, Departemen kesehatan Texas  menginvestigasi penjualan obat ilegal  yang 

diproduksi di Hong Kong. Tablet yang dijual sebagai „chuifong tokuwan‟ secara positif 

mengandung obat-obatan diazepam, indomethacine, hydrochorothiazide, asam mefanemic, 

dexamethasone, timbal, dan cadmium. Campuran tranquilizer, diuretic, bahan anti-inflamasi, 

kortikosteroid, dan logam berat dikemas dan dipasarkan sebagai “The Miracle Herb – Mother 

Nature‟s Finest”. 24% dari 93 orang yang meminum obat ini memiliki kadar kadmium yang 

meningkat di dalam urin (1,8 μg/mL dibandingkan dengan 0,5 μg/mL untuk control acak). Batas 

atas normal dianggap sebesar 2.5 μg/mL. Tidak ada kenaikan (>25 μg/dL) kadar timbal dalam 

darah yang terdeteksi, tetapi 42% dari orang-orang tersebut memiliki peningkatan kadar protein 

pengikat retinol dalam urin, yang mengindikasikan adanya kerusakan tubulus ginjal. 

 Beberapa suplemen kesehatan seperti makanan untuk tulang (kalsium) mengandung 

timbal dalam jumlah tinggi dan beberapa suplemen zinc terkontaminasi dengan  kadmium. Lihat 

juga Bab 8 tentang pengobatan herbal. 

 Di Ohio, beberapa orang dalam satu keluarga harus dirawat di rumah sakit dengan 

diagnosa tekena acrodynia, suatu bentuk keracunan merkuri metalik dimana terjadi gangguan 

neurologi dan psikologi dan juga hipertensi, ruam, berkeringat, tidak tahan hawa dingin, tremor, 

mudah marah, insomnia, anorexia, dan menghilangnya performa di sekolah. Urin yang diambil 

selama 24 jam mengungkapkan kadar merkuri sebanyak 850 sampai 1500 μg/mL (normal <20 

μg/mL). Penyelidikan yang teliti terhadap para tetangganya menunjukkan bahwa penyewa rumah 

yang sebelumnya telah menumpahkan sebotol besar merkuri di tempat tersebut. Pengobatan 

diberikan secara oral dengan memberikan bahan pengkelat  asam 2,3-demercaptocuccinic 

(DMSA), namun beberapa gangguan neurologis masih tetap ada. 
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Pertanyaan review. 

Jawablah pertanyaan di bawah ini Benar atau Salah 

1. Istilah logam berat biasanya mengacu pada logam dengan spesifik graffiti dobel digit. 

2. Aluminium, yang memiliki gravity hanya 2,7 tidak mempunyai sifat-sifat toksin. 

3. Semua jenis arsenik sama-sama beracun. 

4. Keracunan timbal akan dimanifestasikan baik dalam toksisitas gastrointestinal dan 

system saraf pusat 

5. Rasa sakit akut, paroxysmal, kolik adalah biasa dialami orang dewasa yang terkena 

keracunan timbal parah. 

6. Retardasi mental tidak terjadi pada anak-anak yang terkena keracunan timah. 

Untuk pertanyaan no. 7 – 11 pakai kode berikut ini 

     Jawaban A jika pernyataan a, b, dan c benar 



     Jawaban B jika pernyataan a dan c benar 

     Jawaban C jika pernyataan b dan d benar 

    Jawaban D jika hanya pernyataan d yang benar 

     Jawaban E jika semua pernyataan benar 

7. a. Keracunan timbal subkronis melibatkan campur tangannya sintesis heme mitokondrial 

pada beberapa level. 

b. Anemia akan muncul dalam toksisitas timbal 

c. Elemen timbal tidak diserap melalui kulit atau paru-paru. 

d. Elemen timbal tidak diserap dari intestinal tract. 

8.   a. Semua logam dapat menembus plasenta dan menyebabkan toksisitas fetus.  

      b. Pemeriksaan darah adalah satu-satunya cara untuk mendeteksi adanya timbal dalam 

tubuh. 

      c.  Terapi pengkelat dengan dimercaprol dapat dipakai dalam keracunan timbal. 

      d. Terapi pengkelattidak bermanfaat dalam keracunan elemen merkuri. 

9.   a. Keracunan elemen merkuri tidak pernah terjadi. 

      b. Metil merkuri adalah sumber lingkungan yang paling penting dalam keracunan 

merkuri. 

      c. Terapi pengkelat bermanfaat dalam pengobatan keracunan metil merkuri. 

      d. Keracunan metil merkuri melibatkan  banyak gejala saraf sentral juga tanda-tanda 

arthritis. 

 

10. a. Kadmium terakumulasi di liver dan ginjal. 

      b.  Kadmium menginduksi sintesa dari protein pengikat kadmium metallothionein. 

      c. Ginjal adalah organ utama toksisitas kadmium. 

      d. Asap kadmium yang terhirup secara kronis dapat menyebabkan penyakit pulmonary. 

11. a. Seperti halnya dengan merkuri, arsenik terikat dengan kelompok sulfhydryl dan 

disulfida. 

      b. Bentuk trivalent arsenik adalah yang paling beracun. 

      c. Arsenik diserap di semua jalur masuk toksikan secara virtual. 

     d. Arsenik tidak terakumulasi sampai puncak rantai makanan.    

Untuk pertanyaan no. 12 – 16 pilihlah dari daftar di bawah ini, mekanisme yang tepat untuk 

logam tersebut. Satu jawaban hanya boleh dipakai satu kali. 

a. Pengkelat dengan ligan organik yang mengandung kelompok SH 

b. Gabungan dengan sistein dan bersaing dengan metionin dalam sintesis protein 

c. Meniru kalsium dan disimpan di tulang 



d. Dibawa ke ginjal oleh bicarbonat logam tersebut berdisosiasi menyebabkan kerusakan 

ginjal 

e. Bentuk hexavalent memasuki sel dan dirubah menjadi bentuk trivalent yang terikat 

sehingga meracuni macromolecules 

12. timbal, arsenic 

13 timbal 

14. uranium (kation uranil) 

15. metil merkurii 

16. chromium 

 

Jawaban 

1. Benar 

2. Salah 

3. Salah 

4. Benar 

5. Benar 

6. Salah 

7. A 

8. B 

9. C 

10. E 

11. A 

12. a 

13. c 

14. d 

15. b 

16. e 

 

 



Studi kasus 11 

       Di awal musim semi, dua dari lima orang pekerja yang bekerja di tempat pemusnahan 

jembatan besi tua mengunjungi dokter perusahaan dengan keluhan rasa sakit di otot (myalgia), 

sakit di persendian (arthalgia), sakit kepala, dan mual-mual. Para pekerja ini memotong beberapa 

bagian jembatan dengan memakai las oxyacetylene. Beberapa bagian besar  jembatan diturunkan 

ke kapal yang bersandar di sungai di bawah jembatan untuk dipotong lagi menjadi bagian yang 

lebih kecil. Saat tiga orang lainnya ditanya, diketahui mereka menderita gejala yang sama 

disertai kehilangan memori  dan perasaan mudah marah. Supervisor dan sekretaris yang bekerja 

di darat tidak mengalami hal yang sama, demikian juga empat orang lainnya yang bekerja 

menaikkan potongan besi dan yang mengoperasikan crane. 

 Pertanyaan: Sistem organ mana yang terlibat dalam kasus pekerja tersebut? 

Pertanyaan: Mungkinkah ini ada suatu toksikan penyebab sakit? Jika benar, apakah yang 

menjadi sumbernya? 

 Pertanyaan: Apakah yang mungkin menjadi jalur masuknya? 

 Pertanyaan: Test diagnostik apa yang mungkin berguna? 

 Pertanyaan Treatment spesifik apa yang mungkin tepat? 

Studi kasus 12 

       Seorang lelaki berusia 67 tahun berkonsultasi dengan dokternya karena dia mengalami rasa 

sakit perut yang parah, kehilangan berat badan, dan kelelahan. Dokter pertama kali mencurigai  

adanya gastric carcinoma tetapi pasien menderita anemia parah, terdapat basophilic stipping 

dalam sel darah merah, dan kadar timbal dalam darahnya 70 μg/dL. Enam orang anggota 

keluarganya yang lain juga mengalami hal yang sama, termasuk seorang anak usia 8 tahun. 

Kadar timbal dalam darah semuanya tinggi. Rumah tersebut berlokasi di daerah perumahan di 

pinggir kota jauh dari tempat industri. 

 Pertanyaan: Apakah yang mungkin menjadi jalur masuknya timbal pada orang tersebut? 

Pertanyaan: Penelitian di rumah tersebut mengungkapkan bahwa sebuah tempat air 

keramik sebagai biang permasalahan. Mengapa tempat air itu dicurigai? 

 

Studi kasus 13 



     Selama pemeriksaan medis rutin untuk pekerja baru, seorang lelaki berusia 46 tahun diketahui 

memiliki kadar timbal dalam darah sebesar 50 μg/dL. Dia kemudian diteliti di klinik toksikologi 

rumah sakit sebuah universitas yang mengkorfirmasikan kadar timbal dalam darah yang sama 

satu bulan kemudian. Gejala-gejala yang dialaminya meliputi mati rasa pada jari tangan dan 

telapak tangan, tinnitus (telinga berdengung), dan penurunan kemampuan untuk melakukan 

mental arithmetic yang nyata, dan menurunnya memori ringan. Dia minum ranitidine untuk 

mengatasi masalah pencernaannya. Obat ini adalah reseptor bloker histamine H2 yang menekan 

sekresi asam lambung.  

Catatan  personal dan riwayat pekerjaan pun diteliti. Dia telah bekerja selama 20 tahun sebagai 

teknisi elektronik di ketentaraan dan masyarakat tetapi dia sangat sedikit terkena paparan timbal 

baik dari penyolderan maupun pengelasan. Dia tidak memiliki hobi yang dapat menjadi sumber 

timbal dan tidak memiliki riwayat luka karena tembakan, dan dia mengaku tidak meminum 

alkohol atau memakai aditif timbal di mobilnya. 

Pertanyaan: Mungkinkah sumber timbal tersebut berkaitan dengan tempat kerjanya 

ataukah dari lingkungan rumahnya? 

 Pertanyaan: Apakah arti yang mungkin dari gastric distress? 

 Pertanyaan: Pendekatan terapi apa yang tepat? 

 

  



BAB 7 

PELARUT ORGANIK DAN BAHAN KIMIA TERKAIT 

“Ini keuntungan yang tidak menyenangkan yang diiringi oleh rusaknya kesehatan” 

       Treatise on the Disease of Tradesmen 

             B. Ramazzini, 1705  

Pendahuluan 

       Pelarut organik biasa ada di tempat kerja dimana zat-zat ini dapat menimbulkan 

occupational hazard. Zat-zat ini juga ada di rumah dalam bentuk cairan pembersih, zat 

pengelupas cat dan pembersih kuas. Zat tersebut bisa menjadi sumber keracunan di rumah dan 

berbahaya buat lingkungan. Karena semua zat ini merupakan pelarut lemak, zat ini jika terkena 

tubuh dapat menyebabkan jaringan lemak tubuh luruh dan iritasi. Beberapa pelarut ini 

merupakan toksikan sistemik, yang mempengaruhi sistem syaraf pusat seperti anastesi volatil, 

bahkan dalam beberapa kasus bisa mempengaruhi hematopoietic system (sistem pembentukan 

darah). Pelarut komersial biasanya berupa campuran kompleks yang berisi unsur yang 

mengandung nitrogen dan sulfur (misalnya, bensin dan produk lain berbasis petroleum). 

 Pelarut yang digunakan dalam industri sangat banyak jenis dan jumlahnya. Pelarut ini  

dipakai dalam proses ekstraksi pada makanan dan industri farmasi (misalnya etil alkohol dan 

aseton), untuk menghilangkan impuriti, untuk menghilangkan minyak pelumas dan 

membersihkan uap (misalnya trikloroetilen  dan 1,1,1,-trikloroetana), sebagai bahan pencampur 

cat, sebagai carrier untuk pestisida, untuk tinta printing (misalnya toluen dan etil asetat), dan 

dalam bahan perekat (misalnya heksana, toluene, dan metil etil keton). Penggunaan lain, pelarut 

volatil dipakai karena sifatnya yang  tidak meninggalkan pelapis pada permukaan benda dan 

mudah kering. Pelarut juga dipakai dalam industri kimia untuk berbagai jenis proses manufaktur. 

 

Kelas-kelas pelarut 

Hidrokarbon alifatik  

       Hidrokarbon alifatik adalah senyawa karbon hidrogen rantai lurus atau bercabang. Senyawa 

ini biasanya ada pada campuran kompleks produk komersial umum seperti bensin, mineral 

terpentine, dan minyak tanah. Campuran ini juga mengandung sejumlah kecil zat yang tidak 

jenuh dan karbon-hidrogen siklik. Uap dari bahan ini biasanya tidak terlalu beracun 



dibandingkan sebagian besar pelarut organik lain. Menghirup uap bahan ini efeknya tidak hanya  

menyebabkan disorientasi dan pingsan karena sifatnya mempengaruhi system syaraf pusat, 

namun juga menyebabkan  jantung sensitif terhadap adrenalin. Akibatnya terjadi fibrilasi 

ventikular yang bisa berakibat fatal bila tidak segera diatasi. Kematian  terjadi pada pekerja yang 

membersihkan tanki penyimpanan dan tanki mobil/kereta. Pneumonia kimiawi sering terjadi 

karena menghirup cairan bervikositas rendah (occupational hazard bagi pekerja yang menyedot 

bensin dari mobil orang lain). Salah satu anggota kelompok pelarut ini yang perlu diperhatikan 

adalah n-heksana, bahan utama petroleum eter. Dengan titik didih antara 60 - 80°C, zat ini 

mudah menguap dan harus diwaspadai bisa terjadi keracunan yang membahayakan. Suatu 

kejadian keracunan industri terjadi di Jepang pada tahun 1973 ketika pekerja terpapar uap lem 

yang dipakai dalam pembuatan sandal. Pekerja tersebut kehilangan sensasi dan fungsi jari tangan 

- kaki yang disebabkan oleh konduksi saraf yang terganggu. Ketika paparan tersebut dihentikan, 

mereka sembuh setelah beberapa bulan. Hexane neuropathy memiliki dua komponen syaraf, 

syaraf pusat dan tepi yang dihasilkan oleh demielinasi serabut syaraf. Toksikan  sebenarnya 

adalah suatu metabolit dari n-hexane, yaitu hexane-2,5-dione. Bentuk lanjutannya (intermediate), 

2-hexanone, juga lebih berbahaya dibandingkan zat awalnya. Jika neurotoksisitas n-hexane 

dirasio 1, maka 2-hexanone adalah 10 dan hexane-2,5-dione adalah 40. 

 Metabolite n-heksana diproduksi di liver oleh cytochrome P450 oxidase. Metabolit 

tersebut berkondensasi dengan lysin di dalam myelin sehingga menyebabkan disorganisasi 

membran. 

Alifatik hidrokarbon terhalogenasi  

       Kelompok zat ini mengandung zat substitusi klorin termasuk metilen diklorida, kloroform, 

karbontetraklorida dan etilen terklorinasi (misalnya trikloroetilen), juga sejumlah zat kimia yang 

mengandung halogen lain seperti bromin dan fluorin. Alifatik hidrokarbon terhalogenasi  dipakai 

sebagai anestesi dan refrigerant.  Hepatotoksik dan nefrotoksik merupakan ciri kelompok ini. 

Liver mengubah karbontetraklorida (CCl₄) menjadi radikal bebas CCl₃ yang menyerang 



reticulum endoplasma, sehingga sintesis protein terhenti. Paparan toksin tunggal biasanya akan 

sembuh, tetapi paparan yang berulang akan menyebabkan sirosis. Kloroform  diubah menjadi 

phosgene (COCl₂) yang memiliki toksisitas yang sama seperti CCl₄. Phosgene dipakai sebagai 

gas beracun pada PD I. Reaksi kimia yang terlibat dalam proses ini diilustrasikan pada Bab 4 

(lihat Gambar24). 

 Trikloroetilen dulu dipakai sebagai anestesi ringan pada proses melahirkan. Zat ini dan 

bahan yang mirip dipakai sebagai pelarut di industri. Kematian terjadi ketika pekerja dalam 

jumlah berlebih bekerja di dalam tanki tertutup. Kematian disebabkan karena menghirup bau 

muntahan. Trikloroetilen juga hepatotoksik. Diklorometan (metilen klorida) dipakai selama 

bertahun-tahun sebagai bahan pengelupas cat. Titik didih zat ini 40°C sehingga mudah menguap. 

Zat tersebut dikonversikan menjadi karbon monoksida (CO), yang membentuk 

karboksihemoglobin di dalam sel darah merah (lihat Bab 5). Bis(klorometil)eter dibahas di 

bawah ini dengan bahasan ―Pelarut penyebab kanker di tempat kerja‖. 

 Hidrokarbon terhalogenasi  yang lain dibahas di Bab 4, dan klorofluorokarbon  (CFC) 

dan pengaruhnya pada lingkungan di Bab 5. Beberapa zat anestesi  tergolong hidrokarbon 

terhalogenasi. Salah satunya adalah halothane, yang secara kimiawi  adalah haloalkana, cairan 

yang mudah menguap. Meskipun  sebagian besar halothane dihilangkan lewat hembusan udara, 

beberapa mengalami biotransformasi hepatik menjadi metabolit reaktif, suatu alkilasi radikal  

yang menyebabkan peroksidasi lipid. Halothane bersifat hepatotoksik. Halothane tidak akan 

mengurangi glutathion seperti yang dilakukan beberapa agensia hepatotoksin lain. Reaksi yang 

dimediasi oleh cytochrome P450 dan toksisitasnya ditingkatkan oleh hypoxia. Insiden reaksi 

toksin ini rendah, mungkin 1 dalam 38.000 pasien, dan reaksi  ini sepertinya ditentukan oleh gen. 

Anestetik  umum yang mengandung halogen lain adalah methoxyflurane, enflurane, dan 

isoflurane. Methoxyflurane sekarang ini jarang dipakai di Amerika Utara karena zat ini 

mengeluarkan fluoride bebas selama biotransformasi. Fluoride bebas berbahaya/beracun pada 

ginjal. 

Alkohol alifatik  

       Etanol (etil alkohol) ada pada minuman berakohol dan ada pada beberapa lotion, parfum, 

obat kumur, obat batuk, dll. Meskipun ada kecenderungan untuk meremehkan toksisitas etanol, 

etanol murni sebesar 3 – 6 mL/kg dapat menjadi fatal. Karena minuman keras 70 proof (standar 



untuk mengukur kekuatan minuman beralkohol) mengandung 40% etanol, dosis mematikan 

orang dewasa, jumlah yang sama dengan 525 ml minuman keras. Pada kasus keracunan parah, 

tanda-tanda klasik orang mabuk adalah mengalami kesulitan dalam keseimbangan badan, gerak, 

dan bicara, mengarah ke koma, metabolic asidosis, hypothermia, hypotension, dan depresi 

respiratori parah. Hypoglycemia mungkin terjadi, khususnya pada anak kecil. Pengobatan yang 

diperlukan biasanya suportif, dengan koreksi asidosis dan hypoglycemia (injeksi intravena 

dengan 5% glukosa) dan hemodialisis untuk menghilangkan etanol dan metabolitnya. Bila 

terpapar alkohol dan glikol sederhana yang lain, efek awal yang muncul menyerupai intoksikasi 

etanol. Itulah sebabnya zat-zat ini sering disalahgunakan oleh pecandu alkohol dari kalangan 

sosioekonominya lemah. 

 Metanol adalah jenis alkohol yang paling beracun. Pada manusia dan primata lain, 

metanol dioksidasi menjadi formaldehid, zat yang sangat reaktif yang tidak dapat diubah oleh 

mata menjadi  anion format yang tidak berbahaya. Sedikitnya 4 ml methanol dapat menyebabkan 

kebutaan melalui kerusakan retina. Trasformasinya digambarkan seperti di bawah ini.  

 

 Metanol ada dalam tinner cat dan pembersih cat, cairan pembersih kaca mobil, dan bahan 

bakar untuk mesin-mesin kecil. Metanol juga  ada dalam buah nanas, dimana levelnya bisa 

melampaui batas rekomendasi 2 ppm. Merebaknya keracunan metanol terjadi sebagai akibat dari 

pengoplosan anggur (wine) dengan sengaja. Minuman keras hasil sulingan sendiri  juga bisa 

menyebabkan keracunan. Peminum jalanan (‗skid road’ alcoholics) mungkin mengkonsumsi zat-

zat yang mengandung metanol sebagai bahan  pengganti etanol. Gejala-gejala awalnya sama 

dengan mereka yang mengalami keracunan etanol. Akan ada periode laten yang cukup lama 

(antara 6 -30 jam), yang kemudian diikuti dengan asidosis; delirium (mengalami ilusi), koma, 

gangguan visual yang mungkin atau tidak akan mengarah pada kebutaan permanen; gangguan 

kardiac (jantung); dan kematian. Pengobatan yang dilakukan terdiri dari pemberian arang aktif 

(oral), ethanol (oral dan intravena) sebagai substrat kompetitif untuk alkohol dehydrogenase, dan 

hemodialisis untuk menghilangkan etanol, formaldehid, dan asam format (yang menyebabkan 



asidosis). Dosis fatal antara 60 – 250 mL. Suatu pendekatan eksperimental untuk pengobatan 

meliputi pemberian inhibitor alkohol dehidrogenase, seperti 4-methylpyrazole. 

 Isopropil alkohol ditemukan pada alkohol gosok (rubbing alcohol), lotion after-shave, 

dan cairan pembersih jendela serta dipakai secara luas sebagai pelarut  industri. Isopropil alkohol 

dioksidasikan menjadi aseton, menyebabkan asetonemia bukan asidosis. Toksisitasnya berada 

diantara toksisitas etanol dan metanol, dua kali lebih beracun dari pada etanol, dengan kondisi 

koma dan respiratory arrest (berhenti) karena depressi sistem syaraf pusat. 

 Alkohol yang lebih tinggi biasanya  tidak terlalu beracun, uap n-butanol dapat 

menyebabkan iritasi mata (conjunctivitis, keratitis) dan menghirupnya akan menyebabkan 

pulmonary edema (pembengkakan paru-paru). 

 Asetone (C₃H₆O), meskipun lebih berupa keton daripada alkohol, menimbulkan gejala-

gejala toksin yang serupa dengan yang disebabkan oleh etanol dan pengobatannya pun sama. 

Aseton, seperti hidrokarbon alifatik,  melarutkan lipid dari kulit dan akan benar-benar merusak 

kornea mata dengan cara defatting sel-sel epithelial. 

Catatan: Hepatotoksisitas hidrokarbon terhalogenasi efeknya dapat ditingkatkan oleh berbagai 

jenis alkohol, termasuk etanol, metanol, isopropil alkohol, dan aseton. Mekanismenya masih 

belum jelas. 

 

Glikol dan eter glikol  

       Etilen glikol ada pada zat anti beku. Dosis oral sebesar100 mL dapat menjadi fatal bagi 

orang dewasa. Tanda-tanda dan gejala-gejala awal mirip dengan keracunan etanol. Setelah 24 

jam, mungkin akan terjadi pulmonary edema dan myocardial depression; setelah 48 jam akan 

terjadi nekrosis tubulus ginjal dan gagal ginjal. Hypoglycemia dan hypocalcemia akan timbul. 

Pengobatannya  sama seperti pengobatan  keracunan metanol. 

 Toksisitas etilen glikol disebabkan karena metabolitnya. Zat tersebut dimetaboliskan oleh 

alkohol dehidrogenase, itulah yang membuat etanol diminum secara oral atau diinjeksi intravena  

sebagaimana yang dilakukan untuk keracunan metanol. Jika hemodialisis dipakai  bersama 

dengan injeksi etanol intravena, etanolnya biasanya ditambahkan ke cairan dialisis untuk 

mempertahankan kadar etanol dalam darah. Jika tidak, etanol akan terdialisis karena konsentrasi 

gradientnya. Salah satu metabolit dari etilen glikol adalah oksalat, yang mengkelat  

(menggabungkan suatu senyawa organik dengan ion metalik untuk membentuk kelat) kalsium 



(karena itu disebut dengan hipokalsemia;  lihat juga Bab 11) dan yang  mengendap sebagai 

kristal kalsium okslat  di ginjal yang menyebabkan nekrosis tubular. Metabolit lainnya adalah 

aldehid, glikolat dan laktat yang menimbulkan asidosis. Skema sederhana metabolism etilen 

glikol ditunjukkan dalam Gambar 27. 

 

Gambar 27Konversi etilen glikol menjadi kalsium oksalat 

 Polipropilen glikol tidak beracun dan biasanya dipakai dalam lotion dan sebagai vehicle 

(suatu zat yang dipakai untuk menghantarkan obat aktif) untuk obat-obatan suntik. Penyuntikan 

yang terlalu cepat dapat mengakibatkan cardiac depression. 

 Subgroup dari kelas senyawa ini adalah eter glikol. Monometil dan monoetil etilen glikol 

dipakai secara ekstensif di industri, yakni dalam cat latex dan sebagai pelarut dalam pembuatan 

lacquer (pelarut cat yang membuat permukaan benda menjadi keras dan tahan lama), varnish 

(sejenis cat tanpa zat warna yang memberikan proteksi coating tanpa merubah warna), dan 

pewarna. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa zat—zat tersebut toksin reproduktif, 

yang menyebabkan teratogenesis pada  hewan percobaan. Zat-zat tersebut tidak dapat diserap 

dengan baik secara oral, tetapi penyerapan transdermal dan menghirupnya adalah jalur masuk 

yang penting. Toksisitas pada manusia belum ditentukan, tetapi ada laporan  tentang kerusakan 

ginjal dan berkurangnya sumsum tulang belakang (bone marrow depression). Tindakan 

pencegahan diambil untuk membatasi paparan industri pada wanita. 

 

Hidrokarbon aromatik 

       Benzen adalah salah satu jenis yang paling sederhana  dan paling beracun dari siklik ini, 

khususnya hidrokarbon. Benzen sangat mudah menguap dan paparan di tempat kerja terutama 

karena inhalasi. Zat  ini sangat unik dalam grup ini karena dapat menyebabkan toksisitas pada 

sumsum tulang belakang. Paparan kronis menyebabkan reduksi progresif dalam semua bentuk 



elemen darah termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan platelet (trombosit). Plastic anemia, 

yang diakibatkan oleh kerusakan sumsum yang nyaris sempurna, dapat terjadi dan angka 

mortalitasnya tinggi. Pengobatan satu-satunya adalah transplantasi sumsum tulang belakang. 

Menyusutnya sumsum tulang belakang tergantung dosis dan waktu. Leukemia dapat juga terjadi. 

Tercatat beberapa laporan bahwa ada insiden leukemia myelogenous akut di atas normal pada 

pekerja yang terpapar bensin. Meskipun leukemia tidak ada pada binatang yang terpapar bensin, 

tapi ada solid tumor (neoplasma/lesi yang terbentuk karena pertumbuhan abnormal sel jaringan 

tubuh selain darah, sumsum tulang belakang dan sel getah bening) yang berhasil diamati. 

 Anomalitas kromosomal telah berhasil terlihat pada binatang yang terpapar benzen. Agen 

toksiknya mungkin metabolit dari benzen karena studi pada binatang  telah menunjukkan bahwa 

toluen (cairan tidak berwarna, mudah larut dalam air dan mudah terbakar yang memiliki bau 

seperti benzen), yang bersaing dengan benzen dalam jalur metabolismenya, menurunkan 

toksisitas benzen. Sejumlah metabolit telah teridentifikasi termasuk fenol. 

 Alkilbenzen adalah sekelompok senyawa sejenis yang terdiri dari cincin aromatik dengan 

satu atau lebih rantai sisi alifatik. Sebagai satu kelompok, alkilbenzen tidak terlalu memiliki efek 

toksin benzen yang serius karena alkilbenzen didetoksi menjadi metabolit dengan kadar 

toksisitas rendah, termasuk asam hipurat  yang dikeluarkan oleh ginjal. Namun alkilbenzen 

adalah depressant (penurunan aktivitas fungsi syaraf) sistem syaraf pusat yang ampuh, yang 

berperan seperti anesthetik umum. Tidak ada sifat-sifat mutagenik yang ditunjukkan. Kelompok 

ini meliputi toluen (1-metilbenzen) dan xylen (1,2-, 1,3-, dan 1,4-dimetilbenzen), juga etilbenzen 

dan  cumene (isopropilbenzen). 

 Dinotrobenzen adalah zat yang dipakai secara ekstensif di dalam pembuatan plastik, 

pewarna, cat, bahan peledak, dan insektisida, dan dalam proses-proses industry lain., sehingga 

peluang terpapar zat toksik  industri dosis toksin juga cukup tinggi. Bentuk-bentuk meta, para, 

dan ortho pun muncul. Semuanya adalah kristal dalam bentuk yang murni, semuanya mudah 

menguap dengan uap yang larut dalam air mendidih dan pelarut organik. Kelompok 

dinitrobenzen terserap melalui kulit sehingga bisa terbentuk  methemoglobin (MetHb), dimana 

besi ferrous (Fe²⁺) normal dioksidasi menjadi besi ferric (Feᵌ⁺). Methemoglobin terikat secara 

irreversible (tidak dapat diubah) pada O₂ dan mengurangi kapasitas sel-sel darah merah sebagai 

pembawa oksigen. Jika MetHb melampaui 1% dari total hemoglobin, maka mild hypoxia kan 

timbul. Jika melampaui 15%, maka kondisi yang parah yang dikenal dengan sindrom cyanosis-



anemia akan timbul. Dinitrobenzen adalah penyebab umum kedua tertinggi methemoglobinemia. 

Struktur kimia dari beberapa hidrokarbon aromatik  ditunjukkan dalam Gambar 28. 

 

Pelarut penyebab kanker di tempat kerja 

Benzen 

       Seperti telah disebutkan di atas, benzen mampu menyebabkan leukemia. Kasus pertama dari 

‗benzene leukimia‘ teramati pada tahun 1928 pada seorang pekerja yang terpapar berat dimana 

orang lain tidak akan mampu bekerja di lingkungan yang sama tanpa menjadi sakit yang akut, 

yang barangkali malah menyelamatkan mereka dari nasib yang sama. Sebelum tahun 1980, 

sekitar 200 kasus leukemia yang terkait dengan benzen telah dilaporkan. Di Italia, yang melarang 

penggunaan benzen pada tahun 1963, pekerja industri sepatu dan industri printing-cetak majalah 

diperkirakan memiliki  resiko terkena leukemia 20 kali lebih tinggi dibandingkan penduduk 

umum. Periode laten diperkirakan 15 tahun atau lebih. Di Jepang, studi pada orang yang selamat 

dari peristiwa Hiroshima dan Nagasaki mengungkapkan bahwa resiko terkena leukemia 

meningkat 2,5 kali lebih besar pada mereka yang bekerja di tempat yang ada paparan benzennya.  

Gambar 28  Struktur kimia beberapa solvent hidrokarbon aromatik 

 Di Amerika Serikat, benzen dipakai secara ekstensif di industri karet sampai pemakaian 

benzen dihentikan. Secara keseluruhan dapat dikatakan pekerja di industri ini memiliki resiko 



terkena leukemia 3 kali lebih tinggi. Pekerja yang terkena paparan tinggi resikonya 5 kali lebih 

tinggi. 

 

Bis(klorometil) eter (BCME) 

       BCME adalah agen pengalkilasi yang ampuh  dan karsinogen. BCME dipakai dalam banyak 

jenis sintesa industri. Suatu studi oleh NIOSH pada 136 orang Amerika yang terpapar BCME 

dosis tinggi mengungkapkan resiko terkena kanker paru-paru 10 kali lebih tinggi dibandingkan 

penduduk umum. Paparan yang dialami terjadi rata-rata dalam 5 tahun atau lebih, dan tingkat 

penderita kanker yang tertinggi adalah yang terpapar 10 tahun atau lebih. Tes sputum cytology 

mengindikasikan 34% insiden sel paru-paru abnormal pada pekerja yang terpapar vs 11% pada 

mereka yang tidak terpapar. Studi yang jauh lebih besar yang melibatkan 1800 pekerja di New 

York menemukan bahwa ada peningkatan resiko 2,5 kalinya dan di sebuah pabrik kimia di 

Philadelphia, pekerja yang terpapar berat memiliki peningkatan resiko 8 kalinya. Penemuan 

bahwa uap HCl dan formaldehid dapat bereaksi spontan untuk membentuk BCME  

mengakibatkan dibuatnya undang-undang pelarangan pemakaian agen/bahan ini di tempat yang 

sama yang tidak memiliki ventilasi khusus. 

 

Dimetilformamid  (DMF) dan eter glikol  

       Agen ini dipakai secara luas di industri penyamakan kulit. Telah ada tiga klaster kanker 

testis yang telah teridentifikasi pada para pekerja penyamakan kulit. Tiga kasus teridentifikasi di 

penyamakan kulit di Fulton County, New York antara tahun 1982 dan 1984. Pengumpulan dan 

analisa sampel udara pabrik oleh NIOSH mengidentifikasikan ada kadar yang cukup signifikan 

dari eter glikol, 2-etoksietanol  2-etoksiasetat, dan 2-butoksietanol. Para pekerja tersebut 

sebelumnya  telah terpapar dimetilformamin (DMF) dosis tinggi, meskipun tidak seorangpun 

terdeteksi pada saat pengambilan sampel. Dua klaster kanker testis lain juga teridentifikasi pada 

pekerja di industri penyamakan kulit. Hasil studi dengan hewan uji menunjukkan DMF adalah 

toksin testis, tetapi bukan merupakan mutagen, dan eter glikol  dikenal sebagai toksin reproduktif 

pada binatang. Sekarang, penyebab pasti tumor ini belum teridentifikasi. 

Etilen oksida (CH₂CH₂O) 



        Meskipun etilen oksida bukan benar-benar suatu pelarut, tetapi perlu mempertimbangkan 

bahan kimia ini. Etilen oksida berwujud gas seperti eter pada suhu ruang dan akan menjadi cair 

pada suhu 12°C. Zat ini dipakai sebagai bahan kimia industri dalam pembuatan plastik, sebagai 

fumigant dalam pertanian, dan sebagai bahan pensteril bahan yang sensitif panas di klinik 

kesehatan. Semua kegunaan ini berkaitan dengan  fakta bahwa bahan kimia ini sangat reaktif 

terhadap bahan organik lain, termasuk protein, karena etilen oksida mengandung epoksida. 

Formula strukturalnya adalah sebagai berikut: 

       Zat ini menujukkan toksisitas yang sama seperti pelarut organik lain termasuk depressi  

system syaraf pusat, iritasi lokal termasuk iritasi pernafasan, frostbite (radang dingin) yang 

dikarenakan penguapan cairan yang cepat, dan toksisitas multi organ dikarenakan paparan 

kronis. Zat tersebut benar-benar mudah bercampur dengan pelarut organik serta larut pula dalam 

air. Jika paparannya dosis rendah, etilen oksida beresiko kecil, sebagaimana seharusnya yang 

dilakukan saat penanganan bahan kimia. Penanganan  etil oksida yang buruk atau saat terjadi 

kecelakaan menyebabkan beresiko muncul reaksi toksik. Populasi yang beresiko meliputi  

pekerja di institusi kesehatan, eksterminator, fumigator, dan pekerja pabrik bahan kimia. 

Pertanyaan tentang karsinogenitas bahan ini tetap tidak terjawab. Ada kecurigaan tinggi 

karsinogenitasnya dikarenakan oleh strukturnya (lihat Bab 1 dan Gambar.4),. Hasil studi dengan 

hewan coba menunjukkan bukti yang jelas meningkatnya  insiden kanker pada kelenjar adrenal, 

limfa, ginjal, kulit, paru-paru, perut, dan otak demikian juga dengan leukemia sel mononuclear. 

Namun, studi pada pekerja yang terpapar mulai dari 5 sampai 10 ppm pada rata-rata 10,7 tahun  

tidak mengungkapkan peningkatan frekuensi kanker. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko suatu reaksi toksin 

        Sebenarnya semua faktor (yang didiskusikan di Bab1) yang dapat mempengaruhi respon 

binatang percobaan pada bahan toksik dapat juga mempengaruhi toksisitas pada manusia. Resiko 



suatu reaksi toksik adalah fungsi dari toksisitas bahan kimia tersebut dengan lama paparan, 

karena itu perlu adanya penetapan batas paparan seperti Short Term Exposure Limit (STEL). 

Seperti telah disebutkan di atas, toksisitas mungkin juga dipengaruhi oleh adanya agen lain 

seperti etanol. N-hexan dan bensin akan mempercepat nefrotoksisitas dari hidrokarbon 

terklorinasi. Hal ini penting khususnya jika terjadi paparan dari campuran banyak pelarut, seperti 

yang sering terjadi. Penyerapan dan distribusi agen toksin akan dipengaruhi oleh koefisien partisi 

udara/air (darah) dan juga oleh koefisien partisi air (darah)/lemak). Tempat penyimpanan lemak 

tubuh  akan berfungsi sebagai reservoir untuk pelarut yang sangat larut lemak, seperti yang 

terjadi  pada beberapa bahan anestesi (termasuk sodium thiopental;lihat Bab 1), dan efeknya 

dapat memperpanjang depressing system syaraf pusat. Selain itu, faktor usia, adanya penyakit di 

liver, dan kondisi kesehatan secara umum  mempengaruhi resiko individu. 

Paparan pelarut non-occupational  

       Pelarut kimia ada  dalam banyak produk rumah tangga, termasuk bahan pembersih, wax dan 

polishes, lem cat, produk-produk otomotif (pembersih, polishes, dll), penghilang cat, tinner, dan 

pembersih kuas, bahkan hairspray dan tentu saja bensin. Paparan yang terjadi bisa tidak 

disengaja, biasanya lewat kontak kulit, inhalasi di ruang tertutup atau tanpa sengaja tertelan oleh 

anak kecil, atau paparan sengaja seperti sengaja menghirup atau menelannya karena ingin bunuh 

diri, atau sebagai akibat  dari penyalah gunaan zat seperti menghirup bensin dengan sengaja 

(gasoline sniffing). Tragedi besar di zaman kita adalah tingginya kasus gasoline sniffing, yang 

mengakibatkan beberapa kematian pada penduduk usia muda Indian Kanada dan Amerika yang 

tinggal di reservasi Indian. Glue sniffing juga merupakan bentuk penyalah gunaan zat yang 

dilakukan para remaja di kota-kota besar serta ditempat dimana ada pembatasan akses pada 

penyalah gunaan obat. 

       Sumber paparan yang agak tidak diharapkan adalah produk-produk yang dipakai dalam 

kerajinan tangan. Sumber paparan ini mencakup lem (adhesive), cat, pernis, dan pelarut 

pembersih. Asap rokok juga mengandung  pelarut yang mudah menguap, termasuk benzen. 
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Pertanyaan review 

Untuk pertanyaan no. 1 sampai 8 jawablah dengan Benar atau Salah 

1. Pelarut alifatik  adalah senyawa karbon-hidrogen rantai lurus atau bercabang. Menghirup 

asap bensin (gasoline) dapat membuat sensitive jantung terhadap adrenalin. 

2. Menghirup uap bensin menyebabkan jantung merespon adrenalin 

3. Hexan dioksidasi menjadi metabolit hepatotoksik. 

4. Paparan akut monometil etilen glikol kurang toksik dibandingkan paparan etilen glikol.  

5. Propilen glikol  sangat beracun. 

6. Kloroform sudah hepatotoksik tanpa melibatkan metabolitnya  

7. Etilen oksida berwujud cair pada suhu ruang. 

8. Pekerja di industri penyamakan kulit memperlihatkan terjadinya peningkatan frekuensi 

kanker testis. 

Untuk pertanyaan no. 9 sampai 13 pakailah kode berikut ini 

     Jawaban A jika pernyataan a, b, dan c benar 

     Jawaban B jika pernyataan a dan c benar 

     Jawaban C jika pernyataan b dan d benar 

     Jawaban D jika hanya pernyataan d yang benar 

     Jawaban E jika semua pernyataan benar 

 

9. Pelarut alifatik terhalogenasi: 

a. Menyebabkan depression system syaraf pusat  

b. Hepatotoksik 

c. Nefrotoksik 

d. Tidak memerlukan biotransformasi untuk memperlihatkan toksisitasnya 



 

10. Metanol: 

a.  Diubah menjadi formaldehid di dalam tubuh 

b. Dapat menyebabkan kebutaan 

c. Keracunannya diobati dengan etanol 

d. Bisa ada di dalam buahi nanas dengan konsentrasi cukup tinggi 

 

11. Etilen glikol: 

a. Dimetaboliskan menjadi zat toksik atau zat-zat beracun 

b. Toksik dalam wujud aslinya 

c. Dimetabolisme menjadi oksalat, yang bisa mengendap sebagai kalsium oksalat di 

dalam tubulus ginjal 

d. Keracunannya tidak  diobati dengan alkohol 

 

12. Benzen: 

a. Menyebabkan deprsi system syaraf pusat 

b. Dapat menyebabkan anemia dan jumlah platelet berkurang 

c. Karsinogenik pada hewan uji 

d. Dapat menyebabkan anemia aplastic yang fatal 

 

13. Etilen oksida : 

a. Mengandung ikatan epoksida 

b. Dicurigai karsinogen pada manusia 

c. Depresi sistem syaraf pusat 

d. Paparan jangka panjang menyebabkan toksisitas multi organ  

 

Jawaban 
1. Benar 

2. Benar 

3. Benar 

4. Benar 

5. Salah 

6. Salah 

7. Salah 

8. Benar 

9. A 

10. E 

11. B 

12. E 

13. E 

 

Studi kasus 14 

       Lima orang operator mesin pres uap di sebuah pabrik karet sakit dengan tanda-tanda dan 

gejala-gejala meliputi bibir kebiruan, terbentuk lapisan kebiruan di kuku jari tangan-kaki,  sakit 



kepala, mual, sakit di dada, pusing, pikiran kacau dan susah berkonsentrasi. Salah satu pekerja 

mengalami kejang-kejang. Kadar methemoglobin (MetHb) darah 3,8 – 41,2% (normal <1%). 

Bahan kimia yang mereka pakai adalah pelarut karet-perekat. 

 

 Pertanyaan: Informasi apa yang ingin anda peroleh mengenai lingkungan kerja mereka? 

            Pertanyaan: Bahan kimia industri apa yang bertanggung jawab atas tingginya kadar 

MetHb? 

 

Beberapa hari kemudian, mesin tersebut dioperasikan oleh seorang supervisor selama 2 jam 

sehingga sampel udara bisa diambil oleh petugas kesehatan industri. Kadar MetHb supervisor 

setelah dua jam tadi adalah 12,5%. Sampel udara tidak diungkap, sehingga asisten teknik dari 

NIOSH-pun dituntut. 

 Pertanyaan: Analisa apa yang mungkin akan diminta berikutnya? 

 Pertanyaan: Langkah-langkah apa yang anda sarankan dalam hal ini?  

 

Studi kasus 15 dan 16 

Stusi kasus 15 

       Seorang wanita usia 52 tahun diopname  untuk hemodialisis rutin karena gagal ginjal kronis. 

Dia menjadi mengantuk setelah dialysis dan terkena metabolic acidosis dan shock dalam kurun 

waktu 12 jam. Dia meninggal 24 jam setelah dialis. Cairan dialysis tercampur dengan air keran. 

 

Studi kasus 16 

       Dua orang anak-anak usia 4 dan 7 tahun dirujuk ke rumah sakit daerah sekitar pukul 7 

malam dengan dengan gejala rasa kantuk berat, muntah-muntah, dan lemas. Mereka mengalami 

hematuria (terdapat darah dalam urin) dan dipindahkan ke rumah sakit kota terdekat dan masuk 

ke perawatan intensif udit gawat darurat. Analisa urin menunjukkan adanya kristal kalsium 

oksalat. Mereka diinfus dan sembuh. 

 Anak-anak tersebut mengikuti piknik siang itu yang diadakan di taman dekat kantor 

pemadam kebakaran. Survei terhadap 400 orang tamu mengungkapkan gejal-gejala yang serupa, 

28 orang menderita gejala yang tidak terlalu serius, 2 diantaranya harus diopname. 19 dari 28 

kasus tersebut, termasuk 2 yang masuk rumah sakit, adalah anak-anak dibawah usia 10 tahun. 



Gejala-gejala umum yang nampak adalah adanya rasa kantuk, kelelahan, pusing, dan ketidak 

stabilan dalam berjalan. Orang-orang yang menjadi sakit tersebut sepertinya  mengkonsumsi 

minuman non-karbonasi  yang terbuat dari kristal kalsium oksalat yang diencerkan dengan air 

keran yang diambil dari kantor tersebut. Beberapa orang yang tidak meminum minuman itu, 

tetapi minum air keran itu secara langsung juga menjadi sakit. Semakin banyak meminum air 

dan meminum minuman non karbonasi tersebut semakin parah gejala yang timbul. 

 Pertanyaan: Menurut anda,  bahan kimia yang berperan dalam kasus ini adalah: 

a. Organism patogenik 

b.Bahan kimia berbahaya 

Berikan alasan pilihan anda. 

Pertanyaan: Apakah Kristal kalsium oksalat yang telah disebutkan pada kasus no. 16 

memberikan anda petunjuk? 

 Pertanyaan: Sistim organ mana yang terserang pada dua kasus tersebut? 

Pada kedua kasus.ada koneksi langsung antara air minum dan sistem pendingin air. Apakah hal 

tersebut merupakan salah satu faktor dari penyakit ini?   
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