BAB VIII
BAHAN TAMBAHAN MAKANAN, RESIDU OBAT-OBATAN,
DAN TOKSIKAN MAKANAN LAINNYA

“Makanan ini saat ini selezat locust, namun setelahnya akan sepahit
coloquintida”
- W. Shakespeare

Bahan Tambahan Makanan
Undang-undang Obat dan Makanan
Hampir semua negara maju memiliki undang-undang yang mengatur tentang bahan pangan dan bahan
tambahan makanan yang secara legal ada dalam makanan. Isi dari undang-undang tersebut berbeda
antara satu negara dengan negara lainnya, tetapi undang-undang tentang obat dan makanan di Kanada
cukup khas.
Di Kanada, undang-undang yang mengatur bahan pangan dan bahan tambahan makanan adalah
bagian dari Food and Drug Act dan didukung oleh Health Protection Branch of Health Canada. Berikut
ini adalah beberapa definisi penting bahan pangan dan bahan tambahan makanan
•

•

Makanan: Semua zat makanan baik yang dimasak, diproses, atau mentah yang dimaksudkan untuk
dikonsumsi manusia, termasuk minuman, permen karet, dan zat lain yang dipakai dalam penyajian
makanan tetapi tidak termasuk kosmetik, tembakau, atau zat lain yang dipakai sebagai obat. Definisi
ini termasuk bahan tambahan makanan
Bahan tambahan makanan: Semua zat termasuk semua sumber radiasi, yang pemakaiannya
menyebabkan atau diharapkan menyebabkan zat tersebut atau produk sampingnya menjadi bagian
atau mempengaruhi karakteristik makanan. Definisi ini tidak termasuk:
- Semua bahan nutrisi yang biasanya dikenal atau dijual sebagai makanan.
-Vitamin, mineral, dan asam amino
- Rempah-rempah, bumbu, perasa alami, minyak esensial oleoresin, dan ekstrak bahan alami.
- Kontaminan yang tidak sengaja tercampur seperti pestisida, atau obat-obatan yang diberikan pada
binatang ternak.
- Bahan atau komponen pembungkus makanan.

Peraturan tersebut menjelaskan tentang bahan tambahan makanan mana yang diperbolehkan, pada jenis
makanan apa bahan tambahan makanan boleh dipakai, dan jumlah maksimum yang diperbolehkan. Bahan
tambahan makanan harus mampu berfungsi paling tidak satu dari hal-hal berikut ini:
1.
2.
3.
4.

Memperbaiki nilai nutrisi
Memperpanjang mas simpan/umur makanan (shelf life)
Mencegah proses pembusukan selama proses pengiriman
Meningkatkan tampilan atau rasa, atau

5. Membantu preparasi penyiapan makanan atau dalam menjaga bentuk fisiknya,
Satu milyar pound bahan tambahan makanan diperkirakan dikonsumsi setiap tahunnya di
Amerika Utara atau sebanyak 3,5 pound per orang. Sebagian besar dari bahan tambahan makanan ini
tidak berbahaya, tetapi hasil penelitian toksisitas beberapa jenis bahan tambahan makanan pada hewan
percobaan serta adanya kekhawatiran publik tentang efek membahayakan dari bahan kimia buatan
manusia telah menimbulkan tekanan pada pemerintah untuk memperketat peraturan yang mengontrol
pemakaian bahan tambahan makanan, dan menetapkan batasan-batasan yang lebih ketat tentang level
penggunaaan yang dibolehkan pada makanan. Seperti kasus pada semua bahan xenobiotik, pemakaian
bahan-bahan ini seharusnya diambil berdasarkan analisa biaya/keuntungan. Jika keuntungannya kecil,
seperti peningkatan tekstur, maka semua resiko terkait akan tidak diterima. Sebaliknya, untuk pencegahan
proses pembusukan atau pertumbuhan mikoroorganisme patogenik, maka dibenarkan untuk memakainya
meskipun dengan ada sedikit resiko. Hal inilah yang memicu konflik besar antara kelompok pemerhati
lingkungan dan kelompok petani dan manufaktur, yang memiliki perbedaan yang nyata tentang definisi
‘acceptable risk’.

Beberapa jenis bahan tambahan makanan
Bahan tambahan makanan dipakai untuk berbagai tujuan. Berikut ini adalah beberapa tujuan utama
pemakaian bahan tambahan makanan:
Acidifiers atau acidulant memberikan rasa asam dan berfungsi sebagai pengawet dengan
menurunkan pH. Bahan ini juga meningkatkan viskositas.
Adjuvant sebagai fasilitator yang memfasilitasi aktivitas bahan perasa utama.
Aerating agent (propellants, whipping agent) dipakai untuk membuat busa, seperti pada whipped
topping, dll.
Alkallies mengontrol pH, menetralkan makanan dengan acidity tinggi (produk-produk dari tomat,
beberapa jenis anggur/wine), dan akan meningkatkan rasa.
Antibiotik dipakai untuk mencegah pembusukan oleh bakteri selama masa simpan dan pengiriman.
Anti-browning agent mencegah oksidasi (yang menimbulkan bercak coklat) pada permukaan
beberapa jenis makanan, seperti mentimun.
Anti-caking agent ditambahkan pada produk-produk bubuk atau kristal (minuman, bubuk rempahrempah, garam, bubuk kue/cake mixes, dll) untuk mencegah penggumpalan.
Anti-jamur agent ditambahkan pada makanan (roti, makanan yang dipanggang, buah kering, keju,
sirup coklat) untuk mencegah munculnya jamur. Bahan ini juga disebut dengan antimycotic
atau antirope agent (cairan atau produk-produk kental yang berjamur disebut dengan kondisi
‘ropy’)
Antioksidan mencegah oksidasi asam lemak yang menimbulkan bau tengik dan atau vitamin yang
kehilangan potensinya/kemampuannya.
Antistalling agent mencegah roti. dsb dari bau apek.
Binders adalah zat yang dipakai untuk menjaga bentuk pangan dan untuk membuat produk tetap
utuh (tidak hancur) (mis. pada daging yang sudah diproses, snack).
Buffers dipakai pada banyak makanan yang mengalami pemrosesan
Chelators atau sequestrants dipakai untuk mengikat ion metalik yang dapat mempercepat oksidasi
lemak dan memperpendek masa simpan makanan (shelf life).
Coating agent (glazing atau polishing agent) dipakai untuk melapisi kulit buah-buahan dan
sayuran untuk mencegah bonyok, kekeringan ,atau pembusukan, dan untuk melapisi permen
dan tablet.
Defoaming agent (anti foaming agent, surfactants) dipakai untuk mencegah busa berlebih dalam
minuman ketika proses pengisian dalam botol.
Emulsifier menghilangkan tetesan-tetesan lemak dalam media air (mis. salad dressing, milk
shakes, whipped cream, dan topping dalam makanan kaleng bertekanan)

Extenders (fillers) adalah zat alami (casein, starch, soybean meal) yang dipakai untuk menambah
kekentalan pada produk makanan.
Fixatives menjaga warna daging atau daging yang sudah diproses.
Flavor enhancer / penguat rasa mengintensifkan rasa alami yang dipakai dalam soft drinks, fruit
drinks, selai, dan gelatin dessert.
Flavors (buatan): Semua jenis perasa yang tidak ada di alam, bahkan jika bahan tersebut semuanya
alami, tetap didefinisikan sebagai perasa buatan. Jika sesuatu dideskripsikan dengan
‘chocolatey’ bukan coklat, itu menunjukkan bahwa perasa (yang dipakai) adalah perasa
buatan, bukan coklat asli. Cara pengiklanan seperti ini mengakali aturan yang melarang iklan
palsu dan ini dipakai secara luas di Amerika Utara.
Food color / pewarna makanan ditambahkan pada banyak produk, termasuk beberapa jenis buah
(jeruk), untuk menjaga warna yang hilang dalam proses (pemasakan) atau transportasi.
Sebagian besar (90%) pewarna ini sintetik. Pewarna makanan yang terikat dengan aluminium
hydroxide dikenal dengan nama ‘lakes’. Semua pewarna makanan sintesis mudah larut dalam
air. Hanya pewarna sayuran yang larut lemak. Hal ini, tentu saja, mempengaruhi daya serapnya
di saluran cerna
Fumigant adalah gas beracun yang dipakai untuk membunuh serangga pada hasil panen-an bijihbijih kerning dan kacang-kacangan.
Fungisida mencegah pertumbuhan jamur pada permukaan beberapa jenis buah.
Humectants (hydroscopic agent) mempertahankan kelembaban dan mencegah kekeringan pada
permen dan es krim.
Maturing agent (dough conditioners): Tepung baik untuk ‘baking’ jika disimpan. Pemutih dan
agent lain mempercepat proses ini.
Plasticizers (softener) dipakai pada permen karet, permen, dan coating keju yang bisa dimakan
untuk mempertahankan ke-liat-an makanan.
Stabilizers (suspending agent) mencegah coklat, bulir jeruk, dan makanan padat dalam es krim
untuk mengendap.
Sweeteners (non-nutritional, buatan) dipakai dalam makanan rendah kalori, dan penderita
diabetes.
Apa yang tertera di atas adalah sebagian dari daftar penggunaan bahan tambahan makanan.
Mungkin tidak realistis untuk mengharapkan bahwa sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan
tersebut, yang banyak diantaranya adalah bahan kimia sintetis. Beberapa bahan tersebut digunakan untuk
pengiriman buah dan sayuran ke tempat yang jauh, karena buah dan sayur tersebut memiliki masa tumbuh
yang pendek dan harus tersedia pada suatu daerah. Karena seringkali kasusnya seperti ini, maka persepsi
publik terhadap resikonya mengaburkan isu tentang bahan tambahan makanan buatan (artifisial).
Consumer advocacy group (semacam YLKI) terus berkampanye untuk memperketat kontrol atas bahanbahan tersebut. Tetapi ketika sakarin dilarang dipakai karena tes pada tikus menunjukkan adanya
perkembangan tumor kandung kemih akibat pemberian sakarin dosis tinggi, terjadi kegaduhan
masyarakat, dikarenakan masyarakat membutuhkan produk sakarin (sikap/perilaku publik merupakan
motivator yang kuat), sehingga ada penghapusan sebagian dari pelarangan penggunaan artifisial bahan
tambahan makanan (lihat berikut ini). Sakarin sekarang ini telah dianggap bukan zat karsinogen pada
manusia. Bagian selanjutnya dari bab ini memusatkan pada bahan tambahan makanan yang lebih umum
atau lebih kontroversial.

Pewarna makanan buatan
Persepsi masyarakat luas pada bahan pewarna makanan buatan adalah pewarna makanan sintesis lebih
toksik dibandingkan pewarna makanan alami. Sebenarnya, bahan pewarna makanan buatan adalah bahan
kimiawi yang dimurnikan, yang sebagian besar diantaranya telah diuji toksisitasnya secara ekstensif.

Terlebih lagi, zat tersebut juga mudah larut dalam air, sehingga minim terserap pada saluran cerna.
Sebaliknya, pewarna alami adalah campuran senyawa-senyawa kompleks yang pada umumnya lebih larut
lemak dan oleh karena itu lebih mudah diserap. Karena sebagian besar food additives alami sudah dipakai
lama, zat tersebut ada dalam daftar ‘Generally Regarded as Safe’ (GRAS) di Amerika Serikat dan sudah
tidak diuji secara ekstensif. Sebagian besar diantaranya adalah karotenoid yang larut lemak (merah,
jingga, dan kuning); ada pada wortel, labu, ubi, dsb; dan dianggap tidak berbahaya. Namun, kemungkinan
timbulnya alergi pada komponen makanan harus diperhitungkan. Pewarna alami cenderung untuk lebih
mudah dikontrol dan lebih mudah pudar daripada pewarna buatan. Jadi, pewarna sintesis lebih disukai.
(Dalam adat Highland, Scotlandia, baju tartan ‘kuno’ diberi pewarna asli dari sayuran yang warnanya
tidak terlalu mencolok).
Beberapa pewarna sintesis telah dilarang pemakaiannya. Orange no. 1 dan Red no. 3 menyebabkan
diare pada anak-anak yang mengkonsumsi banyak permen, minuman berkarbonasi, dan cake serta
makanan manis dengan warna mencolok lainnya karena warna-warna ini dipakai secara ekstensif. Barubaru ini, Red no. 2 (amaranth) dilarang dipakai karena terdeteksi embriotoksisitas pada tikus. Kontroversi
muncul tentang apakah pewarna sintesis berperan dalam hiperaktivitas pada anak-anak. Dr. Benjamin
Feingold membenarkan bahwa pewarna dan perasa buatan, bersama dengan zat alami ‘seperti salisilat’
(salicylate-like) yang ada dalam apel, jeruk, persik, kismis dan banyak jenis beri, mentimun dan tomat
berperan dalam masalah-masalah perilaku seperti pendeknya kemampuan untuk memperhatikan sesuatu,
mudah dialihkan perhatiannya, kompulsif, dan hiperaktivitas. Beberapa studi telah dilakukan untuk
meneliti masalah ini. Dalam satu tipe, sekelompok anak-anak diberi makan/diet ala Feingold atau diet
normal kemudian diganti dengan alternatif lain setelah beberapa minggu. Ini dinamakan studi doubleblind crossover. Baik peng-observe maupun subyek tidak menyadari bahwa mereka berada di dalam
kelompok treatment. Perilaku dinilai secara subyektif oleh guru dan orangtua. Dalam studi di universitas
Pittsburg dan Wisconsin, menurut penilaian orangtua 25 – 33% anak hiperaktif menunjukkan perbaikan
ketika mereka dipindahkan ke diet Feingold,. Penilaian guru sedikit berbeda. Kemudian, perpindahan dari
diet Feingold ke diet normal tidak diikuti dengan perubahan perilaku. Dalam studi lain, anak-anak diberi
diet Feingold selama masa percobaan, tetapi dosis campuran 8 pewarna tersertifikasi ditambahkan secara
periodik. Dosisnya antara 26 – 150 mg. Dosis (150) mg ini sesuai dengan urutan ke-90 asupan anak-anak
Amerika. Pengujian menggunakan estimasi perilaku subyektif dan tes obyektif serta performa belajar.
Pada level diatas 100 mg pada studi yang dilakukan orang Kanada, ada sedikit deteriorasi belajar pada 17
dari 22 anak-anak hiperaktif tetapi tidak ada perubahan perilaku. Dua dari 22 anak-anak tersebut mulai
berubah pada pemberian 35 mg. Studi yang dilakukan orang Australia yang menggunakan kuesioner pada
orangtua melaporkan adanya perbaikan substansial pada diet khusus, sedangkan studi yang serupa di
Amerika tidak menunjukkan hal itu.
Citrus Red no.2 yang dipakai pada ulasan permukaan buah jeruk yang tidak untuk diproses (jeruk
konsumsi) dibatasi penggunaannya. Zat tersebut terbukti karsinogenik pada hewan. Orange B pada casing
sosis dan hot dog dibatasi pemakaiannya. Zat tersebut ada kaitannya dengan amaranth (Red no. 2). Pihak
pabrikan telah menghentikan produksinya karena adanya bukti kontaminan karsinogenik. Red no. 40
dianggap bertanggung jawab penyebab kanker tapi bukti secara hukum terbukti inkonklusif (tidak
mengarah pada hasil yang definitive). Yellow no. 5 (tartazine) dikaitkan dengan reaksi alergi, yang
kadang kala parah, dan selalu ada dalam daftar bahan-bahan Amerika (permen, pencuci mulut, sereal,
produk-produk hasil susu). Alergi silang (cross allergenity) dengan aspirin itu biasa. Kanada tidak
memiliki daftar ingredient list. Ini merupakan kekhawatiran besar perorangan, dan para orangtua yang
barangkali anak-anaknya memiliki alergi yang membahayakan nyawa mereka terhadap bahan-bahan
makanan dan food additives.
Blue no. 1 dan 2, Green no. 3, dan Yellow no. 6 dianggap aman tetapi WHO meragukan kecukupan
bukti empiris pengujiannya.

Emulsifier
Karagenan diekstrak dari beberapa jenis alga merah laut. Zat tersebut mengandung kalsium, sodium,
potassium, dan garam ammonia plus polisakarida bersulfat. Karagenan banyak dipakai sebagai emulsifier
dan penambah kepekatan pada es krim, milk shake, dan minuman coklat. Zat ini menjaga protein susu
tetap pada tempatnya. Perkiraan asupan harian adalah sebesar 15 mg per orang. Hanya emulsifier dalam
bentuk undegraded yang diijinkan dipakai. Tikus yang diberi pakan karagenan 2000 mg/kg janinnya mati
dan yang berhasil lahir memiliki perkembangan tulang yang tidak sempurna. Meningkatnya permeabilitas
pembuluh darah dan gangguan komplemen telah ditunjukkan bukti secara eksperimen. Meskipun secara
potensial serius, khususnya pada orang sakit (komplemen penting untuk sistim imun), karagenan tidak
diserap dengan baik dan FAO/WHO Committee on Food Additives telah menetapkan suatu level yang
disarankan, 500 mg/hari. Diusulkan perlu ada pengujian jangka panjang.
Furcelleran adalah zat yang serupa yang diperoleh dari rumput laut merah dan pemakaiannya pun
mirip. Brominated vegetable oil juga dipakai sebagai emulsifier untuk menjaga penyak perasa tetap dalam
suspensinya (pada tempatnya/tidak mengambang/tidak mengendap) dalam soft drinks. Studi di tahun
1976 mengindikasikan asupan harian di Amerika Serikat rata-rata kurang dari 0,2 g/orang. Produk ini
telah dipakai selama lebih dari 50 tahun, tetapi studi toksikologi pada awal tahun 1970an menunjukkan
bahwa minyak kapas BVO (Baverage virgin oil) dosis sebesar 2500 mg/ kg pada tikus menyebabkan
pembesaran jantung dan pengendapan lemak di jantung, liver, dan ginjal setelah beberapa hari. Dosis
serendah 25 mg/kg menyebabkan pengendapan lemak di jantung. Asupan maksimal per hari untuk anakanak mungkin tidak boleh lebih dari 0,05 mg/kg tetapi masalah tersebut akan tetap muncul setelah
penggunaan jangka panjang. Minyak jagung BVO yang diberikan pada tikus dan babi dengan dosis 20
mg/kg selama beberapa minggu menyebabkan pengendapan lemak coklat di liver dan jaringan lain.
Komite gabungan PBB yaitu FAO/WHO Committee on Food Additives menyarankan pada tahun 1971
bahwa BVO tidak boleh dipakai sebagai bahan tambahan makanan US FDA menghapusnya dari daftar
GRAS dan nenanti hasil studi keamanan (bahan tersebut) lebih lanjut oleh pihak pabrikan. Studi awal
bahan ini sehingga termasuk GRAS dianggap cacat oleh FDA, dan pemakaiannya dihentikan.

Bahan pengawet makanan dan anti-oksidan
Butylated hydroxyanisole (BHA) dan butylated hydroxytoluene (BHT) adalah bahan sintesis yang dipakai
untuk mencegah prematur rancidity pada minyak dan makanan yang mengandung minyak. Asupan harian
total pada anak-anak dapat mencapai 0,5 mg/kg, yang merupakan asupan maksimal yang
direkomendasikan oleh FAO/WHO. Studi pada binatang secara konsisten menunjukkan bahwa dosis
tinggi (lebih dari 500 kali konsumsi rata-rata oleh manusia) menyebabkan pembesaran liver dan induksi
microsomal enzim. Kurang dari ini tidak ada efeknya. Studi terbaru mengungkapkan bukti karsinogenitas
pada anakan tikus yang diberi BHA. Bahan ini mampu berperan sebagai promoter melalui mekanisme
penginduksi enzim. Lebih banyak lagi usaha yang dibutuhkan sebelum dibuat keputusan. Sebagai
pemakan radikal bebas, bahan/agen ini mungkin memiliki sifat antikarsinogenik.
Sodium nitrate, sodium nitrite, dan potassium nitrat dipakai sebagai bahan pengawet daging seperti
bacon dan daging asap. Bahan ini selalu dipakai bersamaan dengan garam. Nitrite juga menghambat
pertumbuhan Clostridium botulinum, organisme yang bertanggung jawab terhadap botulisme (penyakit
yang disebabkan oleh bacteria dalam makanan yang buruk proses pengawetannya). Nitrate dikonversikan
menjadi nitrite oleh efek bakteri dan enzymatic di dalam intestine. Rata-rata asupan harian di Amerika
Serikat lebih kurang 11 mg. Kekhawatiran utama adalah bahwa nitrite dapat bergabung dengan amines
untuk membentuk nitrosamines yang karsinogenik. Proses ini dipercepat dengan melalui proses
pemasakan. Namun, penting untuk dicatat bahwa nitrites dari bahan tambahan makanan bertanggung
jawab atas kurang dari 20% asupan harian, sisanya datang dari nitrate yang ada dalam air minum dan

sayuran seperti seledri, bayam, dan banyak sayuran berdaun lain. Hal ini sebagiannya disebabkan karena
pemakaian pupuk nitrogen dan sebagiannya lagi karena sumber-sumber alami. Air ludah mengandung
nitrat, mungkin menyediakan lebih dari 100 mg/hari untuk dikonversikan menjadi nitrit di dalam saluran
cerna bagian bawah melalui peranan bakteri. Jadi, beban total nitrat adalah 90 mg dari sumber makanan
alami, 100 mg dari air ludah, dan hanya 11 mg dari bahan tambahan makanan. Pemakaian nitrat dan nitrit
dibatasi sampai level minimum yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan C. botulinum.
Kekhawatiran khusus adalah adanya keracunan nitrat yang ada di dalam air sumur pada bayi. Ada
ribuan kasus semacam ini, dan banyak kematian dilaporkan karena pembentukan methemoglobin dari
nitrit dari nitrat menghalangi kapasitas pembawa oksigen dari darah. Sebagian besar penduduk pedesaan
di Amerika Utara dan Eropa mengambil suplai air mereka dari sumur yang cukup dangkal yang disuplai
dengan air tanah. Ini rentan terkomtaminasi oleh rembesan air (surface runoff = adanya surplus cairan
(seperti air) yang melebihi kapasitas) dan apalagi oleh nitrat dari pupuk. Biasanya, bayi-bayi di daerah ini
akan terkena (setelah berhari-hari atau berminggu-minggu) sindrom yang meliputi cyanosis (bayi
berwarna biru), hypotension (nitrat dan nitrit adalah vasodilator poten), dan pada akhirnya koma dan
meninggal. Sebagian besar akan sembuh jika mereka dipindahkan dari rumah dan diopname. Bayi-bayi
ini, biasanya, diberi susu formula yang dibuat dari air sumur yang mengandung 20 – 1000 ppm nitrat.
Periode latennya bervariasi tergantung tingkat kontaminasi. Konversi nitrat menjadi nitrit terjadi sebagai
akibat dari peranan bakteri entah yang ada di dalam sumur atau di dalam gastrointestinal tract bayi, yang
nyaris netral (pH ≈ 7) dan makanya cocok untuk pertumbuhan bakteri. Dengan adanya penurunan
popularitas susu formula dan digantikan dengan pemberian ASI, keracunan nitrit pada bayi nyaris
menghilang dari Amerika Utara

Pemanis buatan
Sodium sakarin itu ratusan kali lebih manis daripada sukrosa tapi meninggalkan efek rasa pahit
sesudahnya. Selama beberapa tahun bahan tersebut merupakan satu-satunya pemanis buatan yang sering
dipakai. Asupan harian rata-rata sebesar 6 mg/kg tetapi beberapa individu yang terbiasa minum soft drink
akan mengkomsumsi lebih dari itu. Theodore Roosevelt adalah yang pertama kali mengemukakan untuk
mengkaji ulang keamannya pada tahun 1912. Di awal tahun 1970-an, dua studi yang salah satunya dari
FDA, melaporkan bahwa dosis tinggi (sakarin) (2500 mg/kg) dapat menyebabkan meningkatnya insiden
kanker kandung kemih pada tikus. Tidak diketahui apakan ini disebabkan oleh impurity. Pada tahun 1977,
Canadian Health Protection Branch memastikan bahwa sakarin adalah bahan/agen penyebabnya, tetapi
hanya jika tikus tersebut terpapar di in utero dalam dosis tinggi. Kesimpulannya adalah sakarin
merupakan karsinogen lemah dan mungkin co-karsinogen, tetapi protes publik menghalangi penarikannya
di Amerika Serikat. Di Kanada, sakarin tersedia dalam bentuk tablet yang disediakan di apotek tapi
sakarin tidak boleh dipakai sebagai pemanis dalam minuman dan di restoran. Bahan ini juga ada di
Inggris. International Agency for Research on Cancer, suatu badan di PBB, menganggap tidak perlu
menempatkan sakarin dalam daftar zat yang terbukti karsinogen. Sakarin diragukan menimbulkan resiko
yang nyata. Pada bulan Mei 2000 National Institute of Health di Amerika Serikat mengeluarkan National
Toxicology Report on Carcinogen ke-9 dimana laporan tersebut tidak memasukkan sakarin dalam
daftarnya sebagai zat yang dicurigai karsinogen mengingat pada beberapa studi terbaru tidak
menunjukkan hubungan yang jelas antara pemanis buatan tersebut dengan kanker.
Xylitol adalah bahan alami yang ada dalam buah-buahan dan beri-berian. Zat tersebut memiliki
nilai kalori yang sama dengan glukosa tetapi xylitol tidak mempengaruhi level glukosa dalam darah dan
dapat dipakai oleh penderita diabetes. Zat ini juga tidak menyebabkan karies karena xylitol tahan terhadap
fermentasi oleh mikroorganisme plaque. Xylitol telah dipakai dalam permen karet bebas gula. Beberapa
bukti karsinogenitas telah diperoleh dari tikus yang diberi zat ini dalam dosis tinggi. Xylitol diberikan
dalam intravenus pada manusia sebagai sumber energi. Gangguan pada ginjal, liver, dan otak telah terjadi,
bersamaan dengan beberapa kematian. Penggunaannya di Amerika Serikat telah secara sukarela
dihentikan menunggu adanya review. Zat ini telah digantikan dengan aspartam. Sorbitol adalah pengganti

gula yang lain yang memiliki kalori yang sama dengan sukrosa tetapi tidak akan meningkatkan level
glukosa dalam darah. Penggunaannya sama dengan xylitol. Sorbitol juga dipakai sebagai humectants
dalam jelly dan makanan panggang (baked goods), dan canned bread untuk mencegah browning (berubah
warna menjadi coklat). Mual, kram, dan diare telah terjadi pada beberapa individu. Acesulfame potassium
(suatu oxathiazinondioxide) diperkenalkan pada tahun 1988 sebagai pemanis nonkalori. Zat ini secara
kimiawi sama seperti sakarin. Tidak ada reaksi balik (yang merugikan) yang telah dilaporkan, tetapi
keamanan (penggunaan) jangka panjangnya tidak/belum diketahui.
Siklamat diperkenalkan sebagai pemanis buatan setelah sakarin. Kelebihannya adalah zat ini tidak
meninggalkan rasa pahit sesudahnya. Keduanya dimasukkan dalam daftar Generally Regarded as Safe
(GRAS) pada tahun 1959 dalam U.S. Food and Drug Directorate. Karena siklamat diberikan bersamaan
dengan sakarin dalam satu studi yang menunjukkan peningkatan tumor kandung kemih, zat tersebut
dicoret dari daftar GRAS dan tidak ada (tidak bisa diperoleh) di Amerika Serikat atau Inggris, tetapi di
Kanada zat tersebut ada (bisa diperoleh) karena studi yang diadakan di Kanada menunjukkan bahwa
sakarinlah biang permasalahannya.
Aspartam adalah dipeptide yang terdiri dari asam amino asam aspartat dan phenylalanine.
Pengujian secara ekstensif tidak mengungkapkan adanya potensi karsinogenik dan zat ini tidak
meninggalkan rasa apapun. Zat ini secara luas menggantikan pemanis buatan lain dalam soft drinks,
permen karet, dan banyak makanan diet lain. Aspartam tidak boleh dikomsumsi oleh orang yang
menderita phenylketonuria (PHU), suatu cacat bawaan pada enzyme phenylalanine hydroxylase yang
mengubah phenylalanine menjadi tyrosine (lihat Gambar. 29). Orang-orang yang menderita penyakit ini
memakai jalur lain yang menyebabkan akumulsi phenylpyruvic acid, yang mengendap di otak dan
menyebabkan retardasi mental pada bayi. Semua bayi yang baru lahir diuji karenanya dan, jika positif,
akan ditempatkan pada (daftar bayi) yang harus memperoleh diet bebas phenylalanine.

Gambar 29 Metabolisme Phenylalanine pada bayi dengan phenilketonuria

Karena tyrosine adalah prekusor dalam sintesa catecholamine neurotransmitter, ada spekulasi tinggi
bahwa dosis tinggi dari zat ini dapat menyebabkan perubahan perilaku, tetapi tidak ada bukti akan hal ini
yang ada baik pada anak-anak dan orang dewasa. Tambahan akhir pada kelompok ini adalah sucralose
(dengan tradename Splenda). Zat ini adalah modifikasi kimiawi dari sukrosa dimana sejumlah kelompok
H dan OH digantikan dengan Cl. Sukralose tidak dapat dipecah oleh digestive enzyme dan tidak dapat
diserap. Jadi, zat ini tidak dapat memasuki jalur metabolis glukosa, tidak dapat meningkatkan kadar
glukosa darah, dan tidak ada kalorinya. Zat ini 600 kali semanis sukrosa. Zat ini dianggap aman oleh
WHO dan Joint Expert Committee on Food Additives. Sukralose telah disetujui pemakaiannya di Kanada
dan Amerika Serikat. Beragam jenis produk sekarang ini ada di laboratorium pengujian tahap

perkembangan, banyak yang berasal dari alam (‘natural’ origin), dan beberapa dari produk ini yang pasti
akan muncul dalam waktu dekat.

Penguat rasa
Monosodium glutamat (MSG) telah diketahui sebagai zat penyebab (offending agent) dalam kasus
“Chinese restaurant syndrome”. Gejala-gejala subyektif seperti mati rasa dan kesemutan pada mulut dan
lidah telah dilaporkan, tetapi studi double-blind dengan dosis sampai 3 g gagal untuk memastikan
efeknya. Sepertinya hanya individu tertentu yang sangat sensitive (pada zat ini). Karena glutamat adalah
perangsang/penstimulat asam amino, MSG telah diberikan dengan dosis sampai 45 g perhari pada pasien
yang memiliki keterbelakangan mental dengan tidak ada (bukti) perubahan perilaku atau menjadi sakit.
Studi pada binatang telah menunjukkan lesi hypothalamic dan bayi dibawah usia 6 bulan akan rentan
terhadap toksisitas MSG.

Residu obat
Industri peternakan beresiko tinggi dan profit margin yang rendah menyebabkan pemakaian antibiotik,
obat-obatan sulfa, hormon, dan farmasi lain secara ekstensif untuk meningkatkan produktifitas dengan
cara meningkatkan kecepatan (tumbuh) atau tingkat berat badan per unit makanan yang dikonsumsi. Zatzat tersebut juga dipakai untuk mencegah dan mengobati penyakit. Banyak dari zat ini adalah merupakan
obat yang juga dipakai oleh manusia; yang lainnya merupakan zat khas yang dipakai di bidang pertanian
tetapi zat-zat memiliki konsekuensi farmakologi atau toksikologi pada manusia juga. Ada tiga
kekhawatiran utama tentang kemungkinan bahwa jejak-jejak zat-zat ini kemungkinan besar masuk ke
dalam suplai makanan kita.
1. Residu obat berperan sebagai sumber allergic sensitization.
2. Anti-infectives bisa menyebabkan perkembangan strain bakteri patogenik yang resistan.
3. Residu obat langsung bermanifestasi sebagai agent penyebab teratogenesis dan carcinogenesis.
Satu dan dua memiliki bukti penelitian yang cukup kuat namun terjadinya no 3 masih bersifat
spekulatif.

Antibiotik dan drug resistant
Diakhir tahun 1950an, Thomas Jukes dari Universitas Berkeley melaporkan bahwa zat antibiotic
tetracycline sebesar 50 ppm dalam makanan ternak, secara signifikan meningkatkan tingkat berat badan
dan konsumsi rasio berat makanan pada hewan ternak. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa efek ini
tidak berkaitan dengan pencegahan penyakit dan terjadi bahkan dibawah kondisi optimal higienitas
peternakan. Efeknya dicocokkan juga pada pemakaian antibiotic lain dan mekanismenya tetap sukar
dipahami. Telah ada daftar panjang antibiotik dan agen anti-infeksi lain yang telah dipakai sebagai
pemacu pertumbuhan. Beberapa diantaranya ditunjukkan dalam Tabel 8.
Antibiotik juga dipakai untuk mencegah munculnya penyakit. Pemakaian prophylactic dosis tinggi
untuk pencegahan penyakit dibandingkan dosis untuk memacu pertubuhan. Campuran khusus untuk
mencegah disentri pada babi di tahun 1960an mengandung chlortetracycline 100 g/T pakan,
sulfamethazine 100 g/T, dan penicillin G 50 g/T. Keprihatinan tentang bahaya potensial dari residu obatobatan pada makanan meningkat selama 2 dekade berikutnya. Hal itu dimulai dengan adanya laporan di
tahun 1959 dari Jepang tentang wabah desentri Shigella di rumah sakit hewan. Wabah itu unik karena
strain bakteri penginfeksi tersebut tahan terhadap beberapa jenis antibiotic dan obat sulfa, yang beberapa

diantaranya tidak pernah dipakai di rumah sakit tersebut. Istilah multiple drug resistance diciptakan untuk
fenomena ini dan dalam beberapa tahun kemudian banyak muncul laporan tentang MDR pada binatang
ternak. Pada tahun 1965 suatu wabah salmonellosis di Inggris mengakibatkan adanya 6 kematian. Hal
tersebut ditelusuri dan berujung pada konsumsi daging sapi muda dari anakan sapi yang mengalami
perlakuan dengan beberapa antibiotic untuk organism yang menunjukkan tanda-tanda MDR. Pada tahun
1971, Swann Commission di Inggris merekomendasikan kontrol yang tinggi pada pemakaian antibiotik
pada hewan ternak. Undang-undang pun dibuat dan banyak negara termasuk Kanada mengikutinya.
Selama periode ini telah ditemukan bahwa ciri khas pola resistan satu jenis bakteri dapat di
turunkan ke bakteri lainnya, pada bakteri yang tidak berkaitan dan tidak sejenis, sehingga ada pemakaian
istilah infectious drug resistance

Infectious drug resistance (IDR)
Selama beberapa tahun, ada anggapaan bahwa IDR melibatkan organisme enterik bakteri Gram negatif
secara eksklusif. Gram-negative mengacu pada karakteristik pewarnaan histokimia dari bakteri (salah
satu cara pengklasifikasian, berkaitan dengan komposisi dinding sel luarnya), dan enteric mengacu pada
fakta bahwa mereka penghuni umum saluran cerna baik pada manusia maupun hewan. Kelompok ini
meliputi strain Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., dan Klebsiella spp. Namun, sekarang ini
diketahui bahwa sebagian besar dan mungkin semua bakteri mampu mengembangkan multiple drug
resistance melalui pentransferan informasi genetic dari satu sel ke sel lain.
Mekanisme IDR bergantung pada fakta bahwa bakteri memiliki extrachromosomal unit dari
informasi genetic yang disebut dengan plasmids. Plasmids adalah lingkaran DNA yang mampu
mereplikasi chromosom independent dan yang dapat diturunkan dari sel bakteri satu ke lainnya. Gen
dapat disisipkan ke dalam plasmids ini dari sumber lain, termasuk chromosom bakteri, dan ini tergantung
pada adanya discrete sequence dari 800 – 1800 pasangan basa asam amino yang dikenal dengan insertion
sequence. Ketika gen untuk drug resistance dimasukkan ke antara dua insertion sequence, maka unit
tersebut dinamakan dengan transposon atau, lebih sering disebut dengan R (untuk resistance) factor.
Keberadaan plasmids telah memberikan sarana untuk genetic engineering dan sintesa bakteri pada insulin
manusia dan zat lain. Ada beberapa metode lain dengan mana plasmids dapat ditransfer dari satu sel
bakteri ke lainnya. Ini meliputi:
1. Transformasi. Lysis sebuah sel bisa melepaskan plasmids kedalam lingkungan yang mungkin
kemudian diserap oleh sel lain. Ini merupakan fenomena yang sangat species-spesific.
2. Transduksi. Ini melibatkan partisipasi phage viruses yang memasukkan informasi genetic bakteri
dan mentransfernya ke sel lain. Ini juga sangat species specific.
3. Konjugasi. Plasmids dari banyak bakteri memiliki gen, yang dinamakan fertility atau F faktor,
yang mengatur suatu bentuk reproduksi sexual. Suatu tubule yang halus atau ‘pilus’ dibentuk
antara sel dan plasmids utuh dilewatkan, bersamaan dengan komponen mereka (informasi
genetic), dari satu ke lainnya. Proses ini bukan species specific dan ini adalah dasar dari IDR
karena F factor akan dilewatkan juga. Dengan cara ini, gen resistance dapat dibagi pada semua

organism yang masuk yang saling berhubungan dan pola multiple resistance pun terbentuk.
Proses ini digambarkan dalam Gambar 30.
Proses konjugasi penting secara klinis karena:
1. Organism nonpathogenic mungkin berperan sebagai reservoir drug resistance untuk diturunkan ke
organisme yang lebih virulen lainnya. Ada beberapa barrier spesies untuk tranfer.
2. Proses seleksi alam bisa, jika suatu antibiotic dipakai untuk terapi, menimbulkan munculnya strain
bakteri dengan MDR sebagai strain yang rentan untuk dimatikan atau dihambat pertumbuhannya.
3. Pola resistansi atau organism resistant dapat ditularkan oleh hewan ke manusia. Banyak organisme
yang berbahaya baik bagi manusia maupun hewan.
4. Prosesnya lebih disukai karena paparan antibiotic level rendah (nontoxic).
Pertanyaannya adalah: seberapa seriuskah permasalahannya? Di tahun 1970an ada laporan bahwa
enteric organisme pada pekerja peternakan memiliki pola resistansi yang sama dengan organisme yang
ada di ternak yang mereka rawat. Beberapa pendukung konsumen bertanya. Mengapa tidak menghapus
penggunaan antibiotic seluruhnya? Studi di tahun 1983 mengklaim bahwa untuk investasi sebesar 271
juta dolar pada pakan ternak tambahan, konsumen Amerika menghemat sebesar 3,5 milyar dolar pada
biaya makanan. Hasil tersebut merupakan perang lobi antara industri farmasi dan agrikultur di satu sisi
dan konsumen dan kelompok pecinta lingkungan di sisi lain. Dalam beberapa tahun terakhir, debat
tersebut memanas karena wabah salmonella sudah dianggap biasa, khususnya diantara pasien di panti
jompo dan rumah sakit jiwa, dimana resistansi terhadap penyakit rendah dan kebersihan personal kurang
ketat.
Pada tahun 1984, U.S. Centers for Disease Control mengeluarkan laporan atas 52 kasus wabah
salmonella antara tahun 1972 sampai 1983. Sumber infeksi teridentifikasi pada 38 kasus, dan 17 kasus
diantaranya (44%) dapat terlacak pada makanan hewan (unggas, daging sapi muda, hamburger. Makananmakanan ini bertanggung jawab atas 69 % dari seluruh wabah yang melibatkan strain dengan MDR.
Angka kematian dari strain ini 4,2% vs 0,2% dari nonresistant strain. Pada bulan Maret dan April 1985,
wabah salmonella besar yang terjadi di Amerika Serikat terjadi di Chicago, dengan 14.000 orang
terinfeksi. Hanya ada dua kematian, menghasilkan angka mortalitas sebesar 0.014%. Ini secara nyata
lebih rendah dari yang sebelumnya yang dilaporkan baik karena strain resistant atau strain rentan
(mortalitas sebesar 4.2% dapat menyebabkan 588 kematian), dan investigasi lanjut mengungkapkan
bahwa lebih dari 16.000 orang nyatanya terinfeksi sehingga angka mortalitas final/akhir sebesar 0.012%.
Kedua kematian tersebut nampaknya melibatkan strain tetracycline-resistant. Kontroversi pun berlanjut.
Thomas Jukes mengkritisi usaha untuk melarang antibiotic sebagai additives dengan dasar bahwa buktibuktinya inkonklusif, tetapi Kanada telah melarang pemakaian chloramphenicol untuk semua tujuan
dalam makanan ternak. Studi yang dilakukan di Ontario pada tahun 1970an mengindikasikan bahwa
MDR sudah sangat biasa pada binatang ternak, bahwa pola resistansi yang paling umum adalah terhadap
tidak kurang dari enam obat, dan chloramphenicol adalah seringkali satu diantaranya.
Menghindari mengkonsumsi daging tidak menjamin bahwa pola multiple resistance dapat dihindari.
Dalam satu studi, vegetarian memiliki frekuensi tinggi terkena bakteri MDR daripada yang makan
daging. Pemakaian pupuk kandang sebagai pupuk untuk sayuran mungkin berperan sebagai alat transfer
yang efisien jika sayuran dimakan mentah. Para jagal juga cenderung terkena pola MDR.
Harus diingat bahwa pemakaian antibiotic pada agrikultur bukanlah satu-satunya sumber strain
MDR. Dalam satu studi, dibandingkan pola resistansi organisme coliform di dalam saluran pembuangan
dari rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, dan area pemukiman. Hasilnya ditunjukkan dalam Tabel 9.
Jelas bahwa insiden MDR parallel dengan pemakaian antibiotik dalam setting khusus. Jadi, hasilnya lebih
tinggi di rumah sakit umum daripada rumah sakit jiwa atau pemukiman. Resistansi terhadap
chloramphenicol, yang pemakaiannya dicadangkan untuk situasi yang mengancam jiwa dimana antibiotik
yang tidak terlalu beracun tidak efektif, resistensinya sangat rendah di semua situasi tetapi korelasinya
tetap ada. Pada tahun 1985, chloramphenicol ditarik sebagai obat yang disetujui untuk dipakai dalam
pakan ternak

Gambar 30 Konjugasi bakteria dan multiple (infectious) drug resistance

.
Resistansi pada antibiotik bukanlah satu-satunya tipe informasi genetik yang dapat dilewatkan
dengan cara ini. Resistansi logam dan virulensi (sangat berbahaya) bakteri juga diatur oleh gen plasmids.
Transfer vertical (antar spesies yang sama) dan horizontal (antara spesies) dianggap lumrah dalam dunia
bakteri. Bahkan telah ditunjukkan transfer antara organisme Gram-negative dengan Gram-positif.
Salah satu keprihatinan tentang MDR adalah bahwa organisme nonpathogen dapat melewati
resistensi tranposabenya ke organisme pathogen. Ini telah berhasil ditunjukkan pada hewan ternak. Pada
tahun 1996, pemakaian antibiotik avoparcin telah dilarang karena adanya link dengan vancomycinresistant enterococci (VRE), suatu organisme yang dapat menyebabkan bencana infeksi rumah sakit.
Swedia melarang penggunaan semua jenis antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan pada binatang
ternak pada tahun 1986, dan Uni Eropa melarang tylosin, zinc spiramycin, dan virginiamycin pada tahun
1998. Di tahun 1996, pemerintah Amerika membentuk National Antimicrobial Resistance Monitoring

System (NARMS) untuk memonitor perubahan pada kerentanan pathogen dari manusia dan specimen
hewan, binatang yang sehat, dan bangkai hewan ternak. Data-data ini akan dipakai untuk membantu
keputusan kebijakan di masa yang akan datang. Pertanyaan tentang pemakaian antibiotik untuk
mempercepat pertumbuhan telah menciptakan perselisihan perdagangan internasional pada produkproduk agrikultur ekspor/impor. Informasi tambahan pada resistansi antibiotik dapat ditemukan di
http://www.usda.gov; http://www.fda.gov/; http://www.health.gov.au; dan http://www.cfia-acia.agr.ca.

Penyakit-penyakit menular
Tidak ada diskusi tentang bahaya lingkungan (environmental hazard) akan lengkap tanpa melalui
referensi bahaya penyakit menular. Tidak hanya kemunculan resistensi terhadap antibiotik mengarah
pada masalah-masalah klinis dalam mengobati penyakit-penyakit lama seperti tuberkulosis, yang telah
menyebabkan timbulnya resistensi obat dan cenderung meningkat, tetapi banyak organism yang
sepertinya berkembang menjadi strain yang lebih virulen dan (banyak organisme) baru yang
bermunculan. Virus AIDS, Hantavirus, bacteria penyebab penyakit Lyme disease, Legionella, dan bovine
spongioform encephalopathy (BSE) dan kemungkinan adanya keterkaitan dengan Cruetzfeldt-Jacob
disease adalah beberapa contoh diantaranya. Mungkin ini tidak mengejutkan kita, dikarenakan cepatnya
pembelahan sel bakteri dan kemampuannya beradaptasi sehingga memungkinkan bakteri tersebut
bertahan hidup untuk jangka waktu yang sangat lama. Setelah malnutrisi, penyakit-penyakit menular
adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Ada hubungan yang nyata diantara keduanya.

Alergi
Undang-undang di banyak negara barat mensyaratkan periode untuk menahan hewan ternak dimana
ternak-ternak tersebut tidak boleh dikirim (untuk disembelih) setelah adanya pemberian antibiotik atau
obat-obat lain (entah melalui suntikan atau makanan). Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya residu
obat ke rantai makanan manusia. Salah satu alasannya adalah adanya kemungkinan bahwa residu obat
tersebut akan menyebabkan allergic sensitization atau reaksi alergi pada individu yang sensitive. Level
obat yang signifikan dapat tertinggal di tempat dimana binatang tersebut disuntik, yang biasanya berupa
masa otot yang luas yang juga merupakan potongan daging yang disukai. Sebelum adanya peraturan ini,
reaksi seperti itu ada. Dari obat-obatan yang dipakai di dunia agrikultur, penisilin adalah yang paling
tinggi tingkat potensi alerginya. Penisilin G dapat diperoleh tanpa resep di banyak negara untuk dipakai
pada hewan ternak, dan obat ini biasanya dipakai untuk mengobati mastitis (infeksi ambing) pada sapi
perah. Bisa jadi residu obat tersebut ada dalam susu, meskipun telah ada prosedur pengujian seperti yang
diperintahkan. Pengujian ini tidak spesifik untuk obat khusus tapi menggunakan suatu strain bakteri yang
sangat sensitif pada inhibisi oleh hampir semua jenis antibiotik. Enzyme-Linked Immunosorbant Assay
(ELISA) telah dipakai baru-baru ini.
30% pasien yang mengalami reaksi alergi parah ketika diobati dengan penisilin tidak
meninggalkan jejak paparan. Hal ini berarti bahwa sensitivasi terjadi lewat paparan lingkungan. Meskipun
reaksi alergi dari makanan yang terkontaminasi jarang terjadi dan sukar untuk dilacak, reaksi alergi
masih mungkin terjadi ketika residu obat lolos deteksi. Obat-obatan sulfa bisa jadi adalah pelakunya.

Diethylstilbestrol
Diethylstilbestrol (DES) adalah salah satu estrogen sintetis yang disintesakan pertama kali oleh Charles
Dodds pada tahun 1938. Karena hal itu dilakukan dibawah dukungan the British Medical Research
Council, maka zat kimia tersebut tunduk pada batasan paten dan DES dengan cepat menjadi obat yang
tersedia secara luas. Sebagai satu kelompok, zat ini merevolusi endocrinology, memungkinkan adanya
perkembangan kontrasepsi oral, dan mempengaruhi praktek gynecology. Kemungkinan adanya hubungan

sex tanpa menyebabkan kehamilan dan sebagai akibat dari revolusi sosio-sexual pada tahun 1960an dapat
dihubungkan secara langsung dengan perkembangan senyawa ini dan manipulasi kimiawinya oleh
industri farmasi.
DES mirip estrogen alami tetapi zat ini lebih kuat dan lebih beracun, dan efektif jika dipakai secara
oral, sedangkan yang alami tidak. Zat ini sangat mudah diproduksi dan sebelum tahun 1939, zat ini sudah
popular di Inggris, Perancis, Jerman, Swedia, dan Amerika Utara. DES dipakai untuk treatmen keluhan
menopause, amenorrhea, dan perkembangan genital yang tidak sempurna dan menekan laktasi pada ibuibu yang tidak menginginkan untuk menyusui anaknya. Sebelum tahun 1942, pemakaian untuk agrikultur
telah mulai pada skala terbatas. Studi awal menunjukkan bahwa tikus yang diberi makan DES tumbuh
lebih cepat tanpa peningkatan konsumsi pangan dan pengujian lanjutan pada hewan ternak menunjukkan
hasil yang sama. ‘Marbling’ (distribusi penyebaran lemak) tinggi dan ini dianggap sebagai flavor
enhancer yang dibutuhkan pada saat itu. Atlit Ben Johnson bukanlah yang pertama kali memakai steroid
untuk menambah berat badan.
Sebelum tahun 1945, DES telah dipakai secara luas pada produksi daging sapi dan unggas. Ada dua
metode pemberian DES. Yang pertama adalah sebagai bahan tambahan makanan dan yang kedua adalah
slow-release pellet yang disuntikkan kebawah kulit di telinga sapi potong atau di leher ayam broiler.
Kelemahan cara yang pertama adalah kemungkinan hilang karena tercecer dan tanpa sengaja termakan
oleh hewan ternak yang menyebabkan masalah fertilitas yang serius. Leher dan telinga yang
mengandung sisa pellet diperkirakan akan terbuang ketika disembelih, tetapi ayam seringkali dijual
bersama dengan lehernya; dan pada tahun 1959 muncul suatu laporan tentang seorang koki laki-laki
berusia 40an di New York yang menunjukkan tanda-tanda perubahan menjadi wanita (feminization),
termasuk hilangnya bulu-bulu wajah, pembesaran buah dada, penimbunan lemak pada pola (seperti)
wanita, dan suara dengan pitch tinggi. Masalah tersebut terlacak pada pengkonsumsian leher ayam yang
diambil dari restoran dan dimakan karena pertimbangan ekonomi. Pemakaian implant pellet pada unggas
dilarang pada tahun yang sama.
Sifat karsinogen dari estrogen telah lama diketahui. Secara eksperimental, sifat estrogen
ditunjukkan dengan memproduksi carcinomas pada vagina, cervix, dan uterus pada tikus, dan potensi
karsinogenik berkaitan langsung dengan potensi estrogenik. Ada laporan sporadik tentang DES yang
menginduksi kanker pada mencit, tetapi pada tahun 1981 Herbst, dkk melaporkan satu kasus clear-cell
adenocarcinoma pada vagina seorang wanita muda yang terpapar DES di in utero. Pendaftaran DES
ditetapkan di Amerika Serikat dan sebelum tahun 1984, ada pelaporan 500 kasus clear-cell
adenocarcinoma. Sekarang ini diperkirakan bahwa wanita yang terpapar DES di in utero mungkin kurang
dari 1/1000 kemungkinan.
Pemakaian DES pada wanita hamil didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa DES
meningkatkan vascularitas uterus dan meningkatkan sintesa progesterone, dimana keduanya akan
membantu menjaga kehamilan dalam menghadapi ancaman aborsi. Kondisi lain yang biasanya
diasosiasikan dengan paparan DES di in utero meliputi adenosis (suatu kondisi self-limiting yang
melibatkan adanya cervical sel di dinding uterus), kemandulan, carcinoma di cervix dan vagina, dan
kanker payudara. Malformasi cervix terjadi pada 18 sampai 25% anak perempuan pengidap DES, tetapi
sebagian besar akan baik dengan sendirinya seiring dengan pertambahan usia. Kemandulan adalah
masalah yang paling umum yang dialami oleh anak perempuan dengan DES. Kehamilan akan sulit
diperoleh dan dipertahankan. Sejak gelombang pertama wanita dengan DES yang sekarang ini memasuki
usia paruh baya, kemungkinan meningkatnya frekuensi kanker bentuk lain tidak bisa disepelekan; namun,
keterkaitannya dengan kanker payudara menjadi semakin lemah.
Resiko janin terkena paparan DES nampaknya berkaitan dengan fakta bahwa mekanisme yang
mendetoksi estrogen alami tidak dapat ditangani oleh DES. Pada tikus glycoprotein yang dinamakan
alpha-fetoprotein mengikat estrogen alami tapi bukan DES. Keberadaannya pada manusia belum bisa
dipastikan tetapi janin manusia memiliki proses aktif untuk men-sulfonasi estrogen alami yang mungkin
kurang efektif untuk DES. Metabolite aktif DES mungkin mempunyai afiniti tinggi untuk estrogen
reseptor di sistim reproduksi dan oxidative metabolite mungkin merusak DNA. Reactive metabolites akan

terbentuk setelah menempel pada reseptor oleh aktivitas enzim peroksidasi yang ada di jaringan estrogendependent.
Usaha-usaha yang dilakukan FDA untuk melarang penggunaan DES pada ternak sapi dihalangi
oleh tindakan pengadilan yang dilakukan oleh produsen daging sapi sampai tahun 1979 ketika liver dan
ginjal sapi menunjukkan level DES yang signifikan. Pemakaian (DES) yang terlarang terus berlanjut; dan
di tahun 1980, USDA melakukan 115 prosekusi melawan para pelanggarnya. Harus ditekankan bahwa
semua masalah kesehatan yang berkaitan dengan DES di Amerika Utara (diluar kasus koki yang tersebut
di atas) adalah iatrogenic origin, yaitu berasal dari pengobatan medis. Tidak satu pun yang disebabkan
oleh pengkonsumsian daging dari binatang yang diberi DES. Belum ada kasus seperti ini di tempat lain.
Di akhir tahun 1970an dan awal tahun 1980an dua kasus epidemic terjadi dimana bayi dan anakanak dibawah usia 8 tahun menunjukkan tanda-tanda perkembangan sexual abnormal seperti pembesaran
payudara dan mengalami pubertas sebelum waktunya. Di Puerto Rico, ada lebih dari 600 anak-anak
terlibat di dalamnya. DES tersedia tanpa resep dan kontrol inspeksi daging buruk. Di Italia, DES level
tinggi terdeteksi pada makanan bayi, khususnya yang mengandung daging sapi muda. Beberapa ratus bayi
terinfeksi. Kemunculannya menurun setelah tahun 1979 karena adanya kontrol yang lebih ketat dan
tingginya kesadaran publik. Pada tahun 1985, DES Task Force di U.S. Dept. of Health and Human
Resources mengeluarkan penemuannya.
1. Resiko uterine carcinoma in situ dua kali lebih tinggi pada anak perempuan dengan DES sama
seperti pada wanita yang tidak terpapar (15,7/1000/tahun vs 7,9/1000/tahun), meskipun ada
masalah dengan studi tersebut.
2. Resiko herpes kelamin juga dua kali lebih tinggi (11,8% vs 6,3%)
3. Resiko kanker payudara sulit diakses karena faktor predisposisi (yang membuat rentan) lain.
Pertanyaan tentang meningkatnya resiko kanker payudara baru-baru ini diungkapkan oleh suatu
studi multisenter epidemiologi Amerika. Studi tersebut membandingkan lebih dari 3000 wanita yang
terkena DES yang diresepkan selama kehamilan dengan 3000 kasus wanita yang tidak terpapar. Resiko
kanker payudara per 100.000 adalah 172,3 untuk yang terpapar dan 134,1 untuk yang tidak terpapar.
Tingkat tersebut meningkat secara nyata pada kedua kelompok antara 20 sampai tahun post-entry
terhadap studi tersebut. Hasilnya secara statistik cukup signifikan dan sekarang nampaknya konklusif
bahwa ada peningkatan nyata resiko kanker payudara pada wanita yang terpapar DES, tetapi
kemungkinan besar tidak (terjadi) pada anak perempuan mereka.
Biaya psikologis pada anak perempuan dengan DES sukar diakses tetapi kemungkinan cukup
tinggi. Peningkatan insiden masalah kejiwaan/psikis dan bunuh diri telah dilaporkan dikarenakan
perasaan putus asa dan frustasi. Baru-baru ini, satu laporan minor menyebutkan adanya insiden yang
cukup tinggi akan kecenderungan homosexual pada anak perempuan dengan DES. Telah terdokumentasi
bahwa paparan eksperimental pada hormon sex sebelum kelahiran mempengaruhi perkembangan otak
dan perilaku sexual. Pada tikus dan guinea pig, alpha-fetoprotein normalnya melindungi otak dari
estrogen tetapi tidak mengikat DES dan paparan sebelum lahir mengakibatkan pola abnormal perilaku
sexual.
Ada beberapa bukti sugestif bahwa lelaki yang terpapar DES di in utero kemungkinan memiliki
insiden tinggi terkena kanker testis dan perkembangan organ genital yang tidak sempurna, tetapi bukti ini
jauh dari konklusif. Namun, ada bukti eksperimental yang konklusif bahwa paparan DES di in utero
mempunyai efek ini pada binatang percobaan jantan.
Berkenaan dengan pertanyaan tentang DES yang dipakai sebagai pemacu pertumbuhan, klausa U.S.
Delaney, yang melarang pemakaian segala sesuatu sebagai bahan tambahan makanan yang terbukti
karsinogenik pada semua hewan, secara khusus mengecualikan zat-zat yang dipakai sebagai bahan
tambahan makanan untuk hewan ternak asalkan residunya tidak terdeteksi dalam bahan pangan akhir
berdasarkan teknik analisis akhir yang akseptabel. Peningkatan sensitifitas akan zat ini selama dekade
terakhir ini membuat penggunaan DES pada agrikultur akan semakin mustahil.

Kekhawatiran akan residu obat berlanjut. Pada tahun 1989, Canada Health Protection Branch
memerintahkan untuk menarik ethylenediamine dihydroiodide, produk yang dipakai untuk mengobati
infeksi tertentu pada hewan ternak. Ada kekhawatiran bahwa produk tersebut akan menyebabkan level
iodine yang berlebih pada manusia dengan konsekuensi pada fungsi tiroid. Diperkirakan bahwa beberapa
orang Kanada mengkonsumsi 6 kali lebih tinggi daripada yang disarankan untuk asupan hariannya.

Bovine growth hormone
Baru-baru ini terjadi kontroversi tentang penggunaan hormone pertumbuhan pada pakan ternak. Bovine
somatotropin atau bovine growth hormone (BGH), dipakai baik untuk mempercepat pertumbuhan ternak
sapi juga untuk meningkatkan produksi susu pada sapi perah. Zat ini diproduksi dengan recombinant
gene technology (rBGH). Studi menunjukkan bahwa zat ini mampu meningkatkan lean content sampai
setidaknya 5% dan efisiensi pakan sampai 8%. Pada sapi perah, zat ini mampu memperpanjang periode
laktasi sampai beberapa minggu yang mengarah pada keuntungan yang lebih besar. Namun, konsumen
tetap mencurigai penggunaannya. Selama profit margin tetap rendah, tekanan untuk memakai pemacu
pertumbuhan ini akan tetap kuat. Pemakaian hormon pertumbuhan di Amerika Serikat telah menghasilkan
usaha-usaha untuk melarang daging sapi Amerika memasuki (wilayah Masyarakat Ekonomi Eropa).
Kanada sudah tidak lagi menyetujui penggunaannya dan mengeluarkan ‘notice of noncompliance’ pada
Januari 1999. Keputusan ini didasarkan pada banyaknya bukti efek balik pada binatang ternak, termasuk
peningkatan insiden mastitis, kepincangan, dan masalah reproduksi.
Keprihatinan berkaitan dengan fakta bahwa sapi perah yang disuntik dengan rBGH memproduksi
lebih banyak hormon alami peptide insulin-like growth factor-1 (IGF-1), dan IGF-1 ini disekresikan
dalam susu. Meningkatnya IGF-1 di darah telah diasosiasikan dengan peningkatan resiko kanker
payudara pada wanita. Perdebatan berfokus pada apakah IGF-1 dalam susu dapat diserap dari saluran
cerna. Sebagai suatu polypeptide, harapannya adalah bahwa zat ini akan dipisahkan oleh enzim
proteolitik. Pihak berwenang mengklaim bahwa hal ini dicegah oleh adanya casein dimana IGF-1 ini
terikat. Ketika polipeptida berberat molekul tinggi dan protein biasanya tidak diserap di saluran cerna,
namun ada bukti bahwa hal ini dapat terjadi pada beberapa orang. Eksperimen pada tikus menunjukkan
bahwa tikus tersebut dapat menyerap IGF-1 dari saluran cernanya, yang tentu saja berbeda dari manusia
(lihat bab 1).
Suatu studi di Inggris, yang dipublikasikan pada tahun 1998, pada 397 wanita pengidap kanker
payudara dan 620 orang pada kelompok kontrol dibuktikan bahwa wanita pre-menopause dibawah usia
50 dengan level IGF-1 tertinggi, resiko kanker meningkat tujuh kali lipat dibandingkan dengan kelompok
kontrolnya. Resiko relative untuk wanita pre-menopause lain adalah 2,88. Tidak ada peningkatan resiko
yang signifikan pada sub kelompok lain. Ada pula bukti bahwa peningkatan abnormal level serum IGF-1
diasosiasikan dengan peningkatan resiko kanker prostat. Suatu studi case control di (U.S.) Physician’s
Health studi melibatkan 152 pasien dan 152 orang kelompok kontrol. Ada asosiasi kuat yang positif
antara level serum OGF-1 dan resiko kanker prostat. 75% laki-laki memiliki resiko relative 4,3. Asosiasi
ini adalah baseline (satu set observasi kritis/data yang dipakai untuk perbandingan/kelompok kontrol)
indipenden level prostate specific antigen (PSA).
Meski nampak jelas bahwa peningkatan level IGF-1 menyebabkan faktor resiko pada baik kanker
payudara dan prostat, sampai seberapa jauh hormon tersebut dapat diserap dari susu rBGH tetap terbuka,
paling tidak untuk manusia. Sedangkan, nampaknya bijaksana untuk meminta adanya prinsip pencegahan,
khususnya karena produksi susu di negara maju memiliki kapasitas sudah melebihi permintaan.

Natural toxicant dan carcinogen dalam makanan manusia
Melalui pendalaman pengetahuan masyarakat, manusia belajar untuk menghindari makan daun rhubarb,
kuncup bakung, dan banyak tanaman lain yang mengandung bahan kimia beracun. Dibawah kondisi
tertentu, makanan yang secara normal aman menjadi beracun, paling tidak untuk beberapa individu

tertentu, dan karsinogen akan menjadi lebih umum dalam makanan manusia dari
sebelumnya.

yang disadari

Beberapa toksikan alami
Favism
Roti yang terbuat dari kedelai/bean (Vicia fava) akan menimbulkan hemolytic anemia akut pada individu
dengan cacat bawaan defisiensi glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD). Khususnya bagi individu
dengan Mediterranean phenotype. Hemolytic anemia akut adalah problem untuk anak laki-laki dibawah
usia 5 tahun. Mekanisme terjadinya hemolytic anemia akut ini masih kabur, tetapi ada bukti bahwa
individu-individu ini akan mengalami defisiensi dalam konjugasi hepatic glucuronide dan oleh sebab itu
tidak mampu mendetoksifikasi offending ingredient. Kerentanan pada masing-masing individu berbeda
dari waktu ke waktu, dan mereka yang memiliki cacat yang sama belum tentu saling mempengaruhi.

Toxic oil syndrome
Pada tahun 1981 di Spanyol, terjadi suatu epidemik yang luar biasa yang secara nyata menyerang lebih
dari 20.000 orang. Pada 12 bulan pertama wabah epidemic tersebut, 12.000 orang harus dirawat di rumah
sakit dan lebih dari 300 meninggal. Semua itu berawal dari suatu kota kecil pada tanggal 1 Mei, ketika
seorang anak laki-laki dibawa ke rumah sakit dengan gejala sulit bernafas yang akut yang secara cepat
menyebabkan kematiannya. Epidemik itu mencapai puncaknya pada bulan Juni, dimana 2000 kasus baru
dilaporkan setiap minggunya. Para pasien biasanya mengalami gejala awal gangguan pernafasan, batuk,
demam ringan, kekurangan oksigen, pulmonary infiltrates dan efusi pleura, dan berbagai jenis ruam kulit.
Mual dan muntah kadangkala ada, juga pembengkakan liver, limpa, dan kelenjar getah bening.
Sebenarnya semua pasien mengalami peningkatan jumlah eosinophil (>500 sampai >2000/mmᵌ; jumlah
normal 0 sampai 500/mmᵌ). kondisi ini seringkali berlanjut dengan rasa sakit di otot yang parah,
degenerasi otot dan saraf, dan bahkan paraplegia (kelumpuhan pada tubuh bagian bawah).
Seorang dokter melacak masalah tersebut ke pengkonsumsian minyak masak murah yang tidak
berlabel yang dijual sebagai olive oil di pasar di kota-kota kecil dan desa. Minyak tersebut terdiri dari
olive oil kualitas rendah yang dicampur dengan berbagai jenis minyak biji-bijian termasuk minyak
rapeseed (sejenis tanaman dari famili mustard) yang diimpor dalam bentuk yang sudah berubah sifatnya
dengan cara mencampurnya dengan aniline yang menjadikannya tidak cocok bagi konsumsi manusia.
Dua kunci signifikannya adalah fakta bahwa kondisi tersebut menginfeksi keluarga dengan pendapatan
rendah hampir secara eksklusif, dan bayi yang sedang menyusu tidak pernah terinfeksi. Secara geografis,
wabah tersebut terbatas pada Spanyol bagian tengah dan barat laut.
Analisa kimiawi pada minyak sampel suspek, dan perbandingan dengan sampel non-suspek gagal
untuk mengungkapkan keberadaan toksikan yang dikenal seperti logam berat, tetapi minyak suspek
mengandung level aniline dan asam lemak anilide (reaksi produk minyak dengan aniline) yang signifikan.
Hubungan dosis-respon antara tingkat kontaminasi dan parah tidaknya gejala (yang ada) juga diamati.
Toksisitas aniline sudah dikenal karena penggunaan industri dalam jumlah besar dan meskipun ada
beberapa kesamaan dengan toxic oil syndrome (mis. lesi kulit), toksisitas aniline meliputi gejala sindrom
syaraf pusat (vertigo, sakit kepala, kebingungan mental) dan gangguan darah termasuk
methemoglobinemia dan anemia. Sepertinya, agen pembawanya adalah reaksi produk. Sekarang ini,
sindrom tersebut tidak dibuktikan dengan hewan coba..
Toxic oil sindrom mungkin dianggap sebagai kecurigaan sejarah, jika tidak ada fakta di tahun 1989,
yaitu kejadian yang memiliki permasalahan yang sama terjadi di Amerika Serikat. Kasus yang dinamakan
sindrom eosinophilia-myalgia, menyerang lebih dari 1500 orang dan hal tersebut terjadi dikarenakan oleh
pengkomsumsian suplemen makanan L-trytophan yang terkontaminasi. Sekali lagi, jumlah eosinophil

meningkat lebih dari 2000/mmᵌ. seperti halnya dengan toxic oil sindrom, terjadi juga inflamasi otot dan
saraf. Respiratory symptom akut tidak ada, ini tidak seperti toxic oil syndrome.
The Center for Disease Control memastikan bahwa produk tersebut berasal dari satu suplaier dan
telah terkontaminan, di-tryptophan aminal dari acetaldehyde. InBahan ini selain sebagai agen toksik atau
sebuah penanda karena ada asosiasi kuat antara level zat ini dan kejadian terjadinya penyakit tersebut.
Usaha-usaha untuk mengidentifikasi agen toksik penyakit ini dan menelitinya dengan hewan coba masih
tetap dilakukan.

Pengobatan herbal
Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi lonjakan minat yang luar biasa besar tentang pengobatan herbal.
Dalam survey terbaru, satu dari lima orang Kanada dan satu dari tiga orang Amerika menunjukkan bahwa
mereka memakai herbal, Pemakaian obat herbal seringkali dipakai bersamaan dengan obat yang
diresepkan dokter dan sering juga tanpa memberitahu professional kesehatan. Hal ini telah menciptakan
suatu industri sebesar 5 milyar dolar dengan kontrol yang lemah pada keefektifan dan potensinya.
Fenomena ini muncul sebagai manifestasi lain dari filosofi “alami itu bagus, sintesis itu tidak bagus” yang
muncul setelah adanya kekhawatiran publik akan adanya bahan kimia berbahaya di lingkungan.
Keprihatinan ini dipicu oleh kejadian seperti situasi Love Canal dan mungkin karena didasarkan pada
asumsi bahwa mereka alami, mereka pasti lebih aman. Asumsi ini mengabaikan fakta bahwa jika bahan
alami tersebut memilliki bahan aktif yang cukup untuk menimbulkan efek farmakologi, bahan herbal
pastinya membawa potensi untuk menyebabkan reaksi balik dan berinteraksi dengan agen farmakologi
lain, termasuk herbal lain. Tentu saja, kalau bahan herbal tidak memiliki potensi semacam itu, bahan
herbal ini tidak mungkin efektif. Karena bahan-bahan ini didefinisikan sebagai suplemen makanan, bahan
herbal tidak tunduk pada regulasi yang ketat yang mengatur tentang pemberiannya lewat resep dan obatobat paten.
Jika pertanyaan tentang potensi dikesampingkan dulu, yang seringkali ditanyakan adalah tentang
kuantitas yang belun diketahui, ada bukti-bukti yang semakin banyak tentang potensi beberapa jenis
herbal untuk menjadi berbahaya. Banyak jenis herbal yang memiliki aktifitas diuretik yang berkaitan
dengan hilangnya potassium. Zat herbal ini, jadi berinteraksi dengan obat diuretik (dari dokter) yang
dipakai untuk mengobati hipertensi dan menyebabkan hilangnya potassium secara berlebih dan adanya
tekanan darah rendah. St. John’s Wort, batang ceri, dan peterseli adalah sedikit diantaranya. Herbal lain
akan mencampuri terapi antihipertensi dan menyebabkan peningkatan tekanan darah yang berbahaya.
Ephedra, bahan aktif ephedrine, agen hipertensi yang sudah dikenal, ada pada produk penurun berat
badan alami termasuk fen-phen, dan bahan-bahan ini telah diasosiasikan dengan lebih dari selusin
kematian dan ratusan kasus penyakit yang dilaporkan ke U.S. Food and Drug Administration. Licorice
dapat menyebabkan pseudoaldosteronisme dimana sodium tertahan, yang menimbulkan peningkatan
tekanan darah. Banyak produk lain yang menekan tekanan darah ke level yang berbahaya pada pasien
yang menerima terapi antihipertensi. Tanaman cakar kucing, cakar setan, dan bawang putih termasuk
golongan ini. Rawolfia serpentine ada pada banyak produk alami. Bahan aktifnya adalah reserpine, suatu
depressor tekanan darah yang kuat. Ada laporan tentang penolakan jaringan pada pasien transplantasi
jantung yang menkonsumsi St. John’s Wort. Herbal ini mampu menginduksi YP450 untuk mempercepat
metabolism cyclophosphamide, yang oleh karena itu meniadakan aksi immunosuppressive. Dalam satu
studi, lebih dari 80 iklan ekstrak herbal dan tincture (obat yang terdiri dari campuran alcohol dan
sejumlah kecil obat) diuji untuk efek pada CYP450 isoforms. Lebih kurang 95% dari semuanya ini dan
50% senyawa murni diuji, (dan ternyata) menghalangi pembentukan CYP3A4 metabolite.
Bahan-bahan yang tertulis di atas hanya sejumlah kecil sampel dari sekian banyak agen herbal
dengan potensi menimbulkan efek samping dan interaksi obat yang tidak diharapkan. Kebutuhan publik
akan produk-produk ini akan memaksa regulatory agencies (agen/badan milik pemerintah yang mengatur
bisnis untuk kepentingan publik) untuk mengalihkan milyaran dolar demi menganalisa dan menguji
bahan-bahan tersebut, dengan hasil yang sudah bisa ditebak bahwa banyak yang akan dilarang dan

sebagian lagi diklasifikasi ulang sebagai obat. Ini tanpa diragukan lagi akan mengarah pada protes publik
yang lebih besar. Lihat juga bab 6 tentang solusi alami untuk informasi lebih lanjut.

Karsinogen alami dalam makanan
Bracken fern, “fiddleheads”
Ada bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa bracken fern (pakis) menyebabkan kanker kandung
kemih pada ternak yang mengkonsumsinya dalam jumlah banyak ketika makanan (yang lebih baik) untuk
ternak tersebut tidak tersedia, Bukti yang sama ditunjukkan pada tikus yang diberi pakan tumbuhan
tersebut. Karena tunas mudanya, dikenal dengan nama fiddleheads karena bentuknya yang melengkung,
dimakan sebagai suatu kelezatan (jarang ada dan mahal) pada banyak tempat di dunia termasuk Kanada
dan Jepang, ada keprihatinan tentang potensi efek karsinogenik tanaman ini pada manusia. Di satu sisi
ada anggapan bahwa cukup tingginya insiden kanker kandung kemih di Jepang kemungkinan berkaitan
dengan pengkonsumsian bracken fern. Namun, studi epidemiologi gagal menunjukkan hubungan
semacam itu, dan sekarang ini dirasakan bahwa mengkonsumsi fiddleheads tidak menyebabkan resiko
terkena kanker.
Signifikansi ekonomi bracken fern sebagai toksikan pertanian telah secara jelas ditunjukkan.
Tanaman ini mengandung zat radiomimetik, yang menyebabkan berkurangnya sumsum tulang belakang
pada hewan ternak dan defisiensi thiamine pada kuda.

Lain-lain
Karsinogen alami dan precursor telah dideteksi pada banyak makanan lain. Pada review mereka tahun
1987, Ames, et al. memasukkan karsinogenik TD₅₀ untuk nitrosamine yang ada pada banyak makanan
sebesar 0,2 mg/kg untuk tikus dan mencit. Sebaliknya PCB, dengan asupan diet harian yang sama sebesar
0,2 µg, memiliki nilai TD₅₀ sebesar 1,7 sampai 9,6 mg/kg pada spesies ini. Zat-zat lain yang terbukti
karsinogenik pada binatang percobaan, tapi bukti beresiko pada manusia ternyata lemah, termasuk allyl
isothiocyanate (pada kale/sejenis kol, kol, brokoli, kembang kol, lobak pedas, dan minyak mustard),
safrol (pala, kayu manis, dan lada hitam), dan benzo[a]pyrene (diproduksi selama proses pemasakan,
khususnya yang memakai panas arang kayu). Dengan metode konsevatif yang ekstrim, resiko
benzo[a]pyrene telah diperkirakan pada 1,5/100.000 pada level konsumsi tinggi.
Telah disebutkan bahwa paparan terhadap karsinogen adalah fakta yang tidak dapat dihindari dalam
hidup, tetapi bahwa levelnya dalam makanan sangat rendah sehingga reduksi lebih lanjut tidak akan
memberikan efek yang signifikan pada insiden kanker. ‘Berita buruk’ ini diimbangi dengan ‘berita baik’
bahwa kemungkinan ada lebih banyak lagi anti-karsinogen pada makanan alami daripada karsinogennya.
Dalam satu studi pada kebiasaan diet manusia, individu yang makan daging sedikit sayuran tiap harinya
akan memiliki resiko terkena kanker kolon (per 100.000 populasi) sebesar 18,43; dan mereka yang makan
sayuran bukan daging tiap harinya memiliki resiko sebesar 13,67; sedangkan mereka yang makan
keduanya resikonya hanya 3,67. Vitamin A, C, dan E dan karotenoid telah terbukti protektif melawan
kanker, mungkin karena sifat anti-oksidan mereka. serat makanan juga protektif, dan bahkan daging telah
terbukti mempunyai sifat/properti anti kanker. Indoles dan isothiocyanates ada dalam sayuran cruciferous
(termasuk dalam famili Cruciferae) seperti kol, kembang kol, brokoli, dan kecambah Brussel terbukti
anti-karsinogenik.
Carcinogenic mycotoxins ada banyak di alam dan semua ini akan dibahas dalam Bab 10, sedangkan
makanan yang terkena radiasi dibahas di Bab 12.
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Pertanyaan review
Untuk pertanyaan no. 1 sampai 13, pakailah kode berikut ini:
Jawab A jika pernyataan a, b, dan c benar
Jawab B jika pernyataan a dan c benar
Jawab C jika pernyataan b dan d benar
Jawab D jika pernyataan d saja yang benar
Jawab E jika semua pernyataan (a, b, c, d) benar.

1. Mengenai dethylstilbestrol (DES):
a. Dipakai hanya untuk men-sinkronkan siklus estrus pada sapi perah.
b. Diberikan pada hewan ternak sebagai pemacu pertumbuhan pada pakan atau sebagai pellet
subcutaneous (diberikan di bawah kulit).
c. Di Amerika Utara dan Inggris, pemakaiannya sebagai additive pakan untuk hewan ternak
menyebabakan masalah kesehatan manusia yang signifikan.
d. Diberikan secara parenteral (injeksi) pada wanita hamil untuk mencegah terjadinya aborsi.
2. Masalah kesehatan manusia yang dikaitkan dengan diethylstilbestrol (DES):
a. Telah dilaporkan beberapa negara pada bayi yang diberi susu formula yang mengandung
level DES tinggi.
b. Menyerang wanita yang terpapar di in utero dengan level tinggi dari darah ibunya.
c. Biasanya melibatkan abnormalitas sistim genitourinary.
d. Telah menyebabkan masalah yang berkembang luas pada orang-orang yang mengkonsumsi
daging yang mengandung residu pellet.
3. Mengenai infeksi salmonella:
a. Biasanya ditransfer ke manusia dengan cara makan atau menangani daging yang belum
matang.
b. Ini seringkali merupakan masalah public secara umum.

c. Kadangkala melibatkan multiple drug-resistance strain.
d. Memiliki angka mortalitas yang tinggi pada individu normal.
4. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar?
a. Estrogen, termasuk DES, telah terbukti karsinogenik.
b. Wanita yang terpapar DES di in utero memiliki peningkatan insiden ketidaksempurnaan
(deformity) cervico-uterine.
c. DES tidak termetabolis dengan signifikan oleh plasenta manusia /janin.
d. Janin manusia tidak men-deaktifkan estrogen alami.
5. Mengenai penggunaan antibiotik pada agrikultur:
a. Antibiotik dipakai secara eksklusif untuk mengobati infeksi pada binatang.
b. Antibiotik mungkin dipakai secara prophylactic untuk mencegah infeksi pada binatang.
c. Tidak ada peraturan mengenai penggunaannya di bidang agrikultur.
d. Level yang sangat rendah ditambahkan pada pakan mungkin akan memiliki efek pemacu
pertumbuhan
6. Multiple Drug Resistance (MDR) adalah:
a. Karakteristik dari Gram-negative enteric bakteri.
b. Mungkin bahkan jika organism tidak bersentuhan dengan semua jenis anti-infective agent
dimana MDR resistan terhadapnya.
c. Ditentukan oleh extrachromosomal DNA.
d. Terlihat hanya pada hewan ternak yang terpapar antibiotic.
7. Proses konjugasi bakteri:
a. Mengacu pada lepasnya DNA dari lysed sel.
b. Membutuhkan partisipasi plasmids.
c. Mengacu pada transfer DNA oleh phage virus.
d. Membutuhkan partisipasi dari F (fertility) factor.
8. Manakah dari pernyataan berikut yangt benar?
a. Infeksi salmonella jarang terjadi dip anti jompo.
b. Urutan frekuensi bentuk resistan infeksi intestinal adalah rumah sakit umum > rumah sakit
jiwa > lingkungan di luar rumah sakit.
c. Multiple Drug Resistance (MDR) terjadi hanya di enteric organism dari binatang.
d. Frekuensi MDR meningkat dengan paparan antibiotic.
9. Definisi legal dari food additives di banyak negara meliputi:
a. Vitamins
b. Pewarna makanan
c. Rempah-rempah
d. Nitrat
10. Manakah dari zat berikut yang dipakai pada dan dalam makanan yang memiliki kaitan dengan
reaksi alergi tinggi?
a. Tartrazine
b. Karagenan
c. Sodium metabisulfite
d. Sakarin

11. Manakah dari pernyataan berikut yang berkenaan dengan nitrosamines, nitrat, dan nitrit yang
benar?
a. Sumber utama nitrosamines untuk manusia adalah nitrat dan nitrit yang dipakai sebagai
pengawet daging.
b. Nitrosamines telah terbukti karsinogen pad hewan.
c. Tidak ada sumber makanan alami nitrat dan nitrit.
d. Nitrat dan nitrit menghambat pertumbuhan Clostridium botulinum, penyebab keracunan
ptomaine.
12. Mengenai pemanis buatan:
a. Individu dengan phenylketonuria seharusnya menghindari aspartame.
b. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa aspartame dalam jumlah normal menyebabkan
masalah perilaku.
c. Sakarin telah terbukti mampu menyebabkan kanker kandung kemih pada tikus yang terpapar
di in utero pada level yang sangat tinggi.
d. Cyclamate atau metabolite terbukti karsinogen pada manusia.
13. Sindrom minyak beracun:
a. Melibatkan respiratory distress (kesulitan bernafas), eosinophilia, dan myalgia.
b. Meningkatkan angka mortalitas dalam wabah yang terjadi di Spanyol.
c. Mirip dengan penyakit yang terlacak pada pengkonsumsian tryptophan di Amerika Serikat.
d. Mungkin disebabkan produk reaksi aniline dan komponen campuran minyak masak yang
murah, berkualitas rendah.

Jawaban
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

C
A
B
A
C
A
C
C
C
B
C
A
E
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Tiga orang lelaki dirujuk ke IGD sebuah rumah sakit besar, semuanya menderita gejala yang sama. Dari
pemeriksaan terungkap bahwa mereka baru saja selesai makan malam di Chinese restoran di sekitar
tempat itu. Semuanya merasakan sakit kepala parah, palpitasi jantung, facial flushing (wajah kemerahan),
vertigo, dan mengeluarkan banyak keringat. Gejalanya muncul segera setelah mereka selesai makan.
Wajah dan dada mereka kemerahan, tekanan darah sedikit di bawah normal, dan nadi mereka berdenyut
cepat.
Pertanyaan: Apakah yang merupakan jalur masuk dari toksikan yang ada?

Pertanyaan: Apakah ini disebabkan oleh :
a. Keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri?
b. Kontaminasi pestisida?
c. Food additives?
Pertanyaan: Ketika pihak restoran ditanyai, dokter ingin tahu apakah ketiga orang ini telah
mengkonsumsi jamur atau ikan. Mengapa pertanyaan ini diajukan?
Jawaban dari pertanyaan di atas adalah tidak. Terungkap bahwa banyak pelanggan lain yang makan
makanan yang sama tidak bermasalah, pengecualiannya adalah babi chow yuk. Ketiga orang ini satusatunya pelanggan yang memesan makanan ini.
Pertanyaan: Bagaimana informasi ini bisa membantu?

BAB IX
PESTISIDA
Naturalis mengamati, seekor kutu memiliki kutu-kutu yang
lebih kecil sebagai mangsanya dan kutu-kutu kecil tersebut
memiliki kutu-kutu yang lebih kecil lagi sebagai mangsanya
juga, sehingga terjadilah peristiwa tak berhingga

Jonathan Swift

Pendahuluan
Istilah pestisida mengacu pada suatu bagan besar dari beragam bahan kimia yang meliputi
insektisida, herbisida, fungisida, rodentisida, dan fumigant yang dipakai untuk mengontrol satu
atau lebih spesies yang dianggap tidak menguntungkan dalam sudut pandang manusia. Pestisida
menjadi kekhawatiran lingkungan karena dua alasan utama. Meskipun banyak kemajuan yang
telah dibuat karena toksistas selektifnya, banyak pestisida yang masih memiliki toksisitas yang
signifikan bagi manusia, dan banyak pula pestisida yang merupakan racun yang persisten,
sehingga t ₁ ̷ ₂ biologis pestisida yang panjang membuat bioakumulasi dan biomagnifikasi
sampai pada rantai makanan manusia. (lihat bab 3). Jadi, ada kemungkinannya bahwa disamping
menimbulkan bahaya lingkungan, pestisida dapat masuk ke dalam suplai makanan manusia.
Menurut sifatnya, pestisida harus mempunyai pengaruh pada semua ekosistim karena pestisida
dibuat untuk memodifikasi ekosistim dengan eliminasi selektif pada spesies tertentu. Seperti
yang selalu terjadi dalam mempertimbangkan bahan kimia yang dipakai untuk membantu
manusia, ada persamaan resiko-manfaat yang kompleks yang harus diperhitungkan ketika
membuat keputusan mengenai pemakaian pestisida. Tidak perlu diragukan lagi, pestisida telah
meningkatkan produksi agrikultur jika dipakai dengan benar, dan dulu pestisida sangat efektif
dalam mengontrol vektor (serangga yang membawa jamur, virus, bakter, dsb) serangga pada
penyakit yang menyerang manusia seperti malaria dan yellow fever yang disebarkan oleh
nyamuk dan penyakit tidur Afrika yang menyerang manusia dan binatang dan disebarkan oleh
lalat tse-tse. Namun, semua perolehan ini bukannya tanpa disertai masalah.
Usaha-usaha untuk mengontrol hama agrikultur mungkin berkembang secara pararel
dengan teknik kultivasi. Metode awal meliputi menghilangkan gulma dan serangga dengan
tangan, mencangkul untuk menghilangkan gulma, dan menggunakan perangkap untuk binatang
dan serangga. Kontrol dengan memakai bahan kimia yang pertama kali dipakai untuk mengatasi
hama agrikultur adalah senyawa arsenik. Pada tahun 1910, Ehrlich menemukan bahwa
arsphenamine sangat efektif untuk mengobati syphilis. Ini adalah bahan/agen kemoterapi awal
untuk infeksi bakteri dan merupakan contoh awal structure-activity relationship. Hal itu
membuka pintu untuk seluruh bidang kontrol kimiawi baik untuk infeksi maupun hama.
Paracelsus telah memperkenalkan pemakaian arsenik inorganik, arsenik trioxide (As₂O₃, arsenik
putih), sebagai obat di abad ke-16, tetapi pemakaiannya dibatasi karena toksisitasnya yang

ekstrim. Penemuan Ehrlich menghidupkan kembali minat pada senyawa ini. Pada tahun 1824
kumbang kentang Colorado ditemukan di timur Rocky (mountain) dan penyebarannya ke arah
timur mempercepat pencarian kontrol yang efektif. As₂O₃ ternyata efektif dan kemudian dipakai
secara luas. Arsenik lain pun dikembangkan termasuk Paris green (copper arsenite) yang masih
dipakai sebagai pemancing siput. Karena termasuk logam berat, arsenik cukup persisten di
lingkungan, yang signifikansinya tidak diapresiasi/hargai ketika zat tersebut dipakai secara luas.
Sumber alami insektisida juga berkembang sejak lama. Beberapa jenis tanaman dipakai
sebagai racun ikan di Asia Tenggara dan di Amerika Selatan selama berabad-abad dan di tahun
1848 hasil rebusan akar derris dipakai untuk mengontrol serangan serangga pada perkebunan
pala di Singapura. Sebelum tahun 1920, sejumlah besar akar derris diimpor ke Amerika Utara.
Bahan aktif tanaman ini adalah rotenone. Kelebihan rotenone adalah toksisitasnya yang rendah
pada mamalia dan t ₁ ̷ ₂ yang pendek di alam. Bunga pyrethrum (chrysanthemum) telah dikenal
karena sifat insektisidal-nya selama berabad-abad. Pabrik insektisida komersil mulai pada tahun
1828. Di tahun 1945, Amerika Serikat mengimpor 13,5 juta dolar. Sebelum tahun 1854, impor
ini turun menjadi 6,5 juta dolar karena maraknya pemakaian DDT, yang pelarangan
penggunaannya memicu kembalinya pemakaian senyawa pyrethrin. Nicotine sulfate (Blackleaf
40 adalah larutan 40%) dari tembakau dipakai untuk mengontrol kutu daun dan serangga lain.
Zat ini memiliki t ₁ ̷ ₂ biologis yang pendek tetapi toksisitas mamalianya cukup signifikan.
Mekanisasi pertanian memunculkan revolusi agrikultur yang kedua dengan
memungkinkan adanya penanaman dan kultivasi pada sebidang tanah yang sangat luas. Teknik
pengontrolan serangga juga berubah dari operasi skala kecil di masa lalu menjadi mekanisme
penyemprotan dari tanah dan udara. Hal ini melibatkan peningkatan yang nyata pada
penggunaan pestisida dan ini bersamaan dengan pengenalan insektisida sintesis modern pertama,
DDT.
Dichlorodiphenyltrichloroethane atau DDT pertama kali di sintesa pada tahun 1874 tetapi
properti/sifat insektisida-nya belum dikenal sampai tahun 1939. Formula strukturalnya
ditunjukkan dalam Gambar 31. Pemakaian besar-besaran yang pertama terjadi di Sisilia pada
tahun 1943, dimana DDT dipakai untuk menghentikan epidemik tick-borne typhus.

Gambar 31 DDT: secara kimiawi 1,1,1-trichloro-2,2-bis- (p-chlorophenyl) ethane

DDT kadangkala dinamakan kakek dari semua aromatic hidrokarbon terklorinasi. Zat ini
adalah yang pertama dari jenisnya yang memunculkan kekhawatiran lingkungan. Buku karangan
Rachael Carson ‘Silent Spring’ menarik perhatian pada kerusakan ekologi yang disebabkan oleh
DDT dan membuatnya dilarang di Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1972. Namun,
sebelumnya, pemakaian DDT mampu memberantas malaria di 37 negara dan secara dramatis
mengurangi insiden (malaria) di lebih 80 negara lain, yang hal ini melegakan 1,5 milyar

penduduk dunia. Keefektifannya dalam mengontrol hama agrikultur, bersamaan dengan
toksisitas mamalianya yang rendah (oral LD₅₀ = 113 mg/kg, dermal LD₅₀ = 2,5 gm/kg),
mengakibatkan adanya pemakaiannya yang ekstensif di Amerika Utara. Produksi Amerika
Serikat mencapai 50.000 metrik ton per tahun. Tersedianya banyak pesawat murah setelah PD II
membuat proses penyemprotan pada area yang sangat luas untuk mengontrol hama pada lahan
pertanian tapi juga pada manusia. Organochlorines, termasuk cyclodienes, mendominasi bidang
insektisida sampai awal tahun 1960an, ketika organophosphates dan carbamates dikembangkan.
Zat-zat ini, plus perkembangan tanaman hibrida yang tahan penyakit, menghantarkan pada
Revolusi Hijau tahun 1960an, dengan adanya peningkatan dramatis produksi pangan.

Kelas-kelas insektisida
Organochlorine (chlorinated hydrocarbon)
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, senyawa induk dari kelompok ini adalah DDT.
Toksisitasnya pada manusia sangat rendah. Pada satu eksperimen yang cukup berani,
sukarelawan diberi 35 mg/hari sampai 25 bulan tanpa ada efek sakit yang nyata. Studi lain pada
35 pekerja laki-laki yang memiliki level DDT dalam lemak dan liver 80 kali (diatas) rata-rata
orang Amerika, dan yang bekerja di manufacturing plant sampai 19 tahun, tidak menunjukkan
efek sakit. Namun, DDT merupakan penginduksi poten (kuat) cytochrome P450 enzim hepatic
microsomal dan mungkin mempengaruhi kecepatan biotransformasi bahan kimia dan obat lain.
Dosis yang sangat tinggi dapat menyebabkan munculnya tanda-tanda dan gejala neurologis,
termasuk mati rasa pada lidah, bibir, dan wajah; rasa pusing; hyperexcitability; tremor; dan
kejang-kejang.
DDT memiliki kelarutan lemak yang sangat tinggi dan DDT ini disimpan pada lemak
tubuh. Nyatanya semua orang yang hidup setelah tahun 1940 memiliki DDT dalam lemak tubuh.
Di tahun 1960an, sejumlah DDT yang signifikan ditemukan pada orang-orang di seluruh dunia
mulai dari Sri Lanka sampai Amerika Utara. Pada tahun 1970 konsentrasi rata-rata DDT dalam
lemak manusia sebesar 7,88 ppm. Setelah adanya pelarangan, Konsentrasi rata-ratanya turun
menjadi 4,99 pada tahun 1975. Tidak ada bukti bahwa paparan kronis DDT telah menyebabkan
pada masalah kesehatan. Pada serangga, DDT membuka channel ion untuk mencegah
repolarisasi axonal secara normal. Fungsi sel saraf/neuron yang tidak teratur (disorganized
neuronal function) dapat memicu kematian.
Bentuk kehidupan lain tidak sekuat manusia. Ikan sangat rentan, dan kematian masal
dapat terjadi setelah hujan lebat menghanyutkan DDT dan masuk ke dalam aliran sungai dan
danau. Kecacatan juga terjadi. Burung-burung pemangsa ikan pada urutan atas rantai makanan
juga sangat rentan. Reproduksi akan terganggu dalam banyak cara. DDT menginduksi
cytochrome P450 untuk meningkatkan metabolisme estrogen dan DDT sendiri mempunyai
aktivitas estrogen yang mempengaruhi fertilitas. Ca²⁺-ATPase terinhibisi, dan sebagai akibatnya
terjadi pengendapan kalsium dalam cangkang telur. Efek ini sebagian besar karena metabolit
DDT yang stabil, khususnya DDE (dichlorodiphenyldichloroethane). Beberapa spesies burung
baru sekarang ini mulai membaik. Pemakaian DDT dalam jumlah terbatas untuk ngengat tussock
(serangga dari family Lymantriidae) disetujui kembali di Amerika Serikat pada tahun 1974 dan

penggunaannya dalam membasmi malaria terus berlanjut tanpa interupsi, sehingga paparan DDT
pada skala dunia masih ada.
Cyclodienes adalah subgroup dari organochlorines. Kelompok ini meliputi aldrin,
dieldrin, heptachlor, dan chlordane. Mekanisme cyclodienes sebagai insektisida sama seperti
DDT, tetapi toksisitasnya pada manusia lebih besar karena lebih efisiensinya penyerapan
transdermal. Tanda-tanda eksitasi CNS (system syaraf pusat) berlebih dan konvulsi (kejangkejang) terjadi sebelum munculnya tanda-tanda yang tidak terlalu serius. Telah terjadi beberapa
kematian, sebagian besar pada mereka yang menangani pestisida tersebut. Bahan/agen ini juga
persisten di lingkungan. Ada keprihatinan tentang potensi karsinogenitasnya karena hal ini
pernah ditunjukkan pada binatang. Namun, Ribbens melaporkan dalam satu studi pada 132
pekerja laki-laki yang telah terpapar cyclodienes level tinggi di sebuah manufacturing plant di
Belanda selama sampai 24 tahun (rata-rata = 11 tahun). Mortalitas dan insiden kanker
dibandingkan dengan rata-rata populasi lelaki Belanda yang berusia sama. Mortalitas yang
teramati pada kelompok tersebut adalah 25, yang secara signifikan lebih rendah dari mortalitas
yang diharapkan, yaitu 38. 9 kematian terjadi karena kanker, berlawanan dengan insiden yang
diharapkan, 12. Para pekerja ini telah terpapar cyclodienes pada level yang sangat tinggi pada
awal kerja mereka di tempat manufaktur, dengan level dieldrin dalam darah tercatat sampai
sebesar 69 µg/L pada saat yang sama dalam kehidupan mereka.
Organochlorines lain meliputi methoxychlor, lindane, toxaphene, mirex, dan chlordecone
(kepone). Mirex dan kepone sangat persisten, beracun pada mamalia (toksisitas system syaraf
pusat), dan karsinogen pada binatang. Organoklorin ini juga menginduksi cytochrome P459.
Mereka tidak lagi dipakai di Amerika Utara. Lindane memiliki toksisitas yang sama tetapi
kurang persisten dan dipakai untuk mengobati head lice (kutu rambut). Lindane (secara kimiawi
1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane) adalah isomer aktif benzene hexachloride. Toxaphene
menginduksi tumor liver pada mencit dan cukup beracun; penggunaannya semakin menurun.
Methoxychlor mirip dengan DDT tetapi zat ini lebih kurang persisten dan kurang beracun pada
mamalia, yang dapat memetabolisme zat ini. Zat ini juga disimpan di lemak tapi dalam jumlah
yang lebih sedikit. Formulanya, bersama dengan lindane, ditunjukkan dalam gambar 32.
Karsinogenitas dan toksisitas reproduksi organochlorine dibahas di Bab 12.

Gambar 32 Struktur kimia methoxychlor dan lindane

Insektisida organophosphorus

Insektisida ini, sering dirujuk sebagai organophosphates, senyawa penyebab keracunan paling
sering pada manusia Kelompok ini meliputi parathion, dichlorvos (ada pada Vapona strips), dan
diazinon. Semua senyawa ini berperan sebagai inhibitor irreversible dari acetylcholinesterase,
sehingga neurotransmitter acetylcholine tidak diaktifkan setelah pelepasannya dari terminal
saraf. Tanda dan gejalanya adalah pelepasan cholinergic secara besar-besaran dan termasuk rasa
pusing dan disorientasi, berkeringat berlebihan, diare parah, pupil mata mengecil , dan
bradycardia (jantung melemah), kemungkinan dengan aritmia (jantung berdetak tidak teratur).
Parathion memiliki dosis toksik melalui dermal dengan LD₅₀ sebesar 21 mg/kg dan oral LD₅₀
sebesar 13 mg/kg pada tikus jantan, tetapi NOEL pada baik tikus dan manusia hanya sebesar
0,05 mg/kg. Parathion sendiri tidak beracun tetapi zat ini diubah di dalam liver menjadi paraoxone, analog oksigennya (lihat Bab 1, Gambar. 3).
Berikut ini adalah sejarah kasus khusus keracunan organophosphorus. Seorang lelaki
kulit putih usia 50 tahun, petani dirujuk ke unit gawat darurat karena kecelakaan dimana
traktornya bertubrukan dengan bagian belakang sepeda motor yang akan berbelok. Dia
mengalami berbagai luka sobek dan memar serta retak pada tulang pangkal lengan kanan. Dia
tidak bisa diam dan mengigau dan membutuhkan restrain fisik (harus dipegangi). Kedua pupil
matanya mengecil, detak jantung 55 detakan/menit, dan mengeluarkan banyak keringat. Baju
yang dikenakannya berbau bahan kimia kuat. Istrinya mengungkapkan bahwa dia mengalami
gangguan visual selama beberapa kali dalam 2 minggu sebelumnya. Investigasi lebih lanjut
mengungkapkan bahwa dia
telah melakukan penyemprotan memakai insektisida
organophosphous selama periode tersebut (tanda- tanda keracunan organophosphorus biasanya
tidak terjadi secara langsung, tertunda). Atropine diberikan lewat intravenus dan diulang dalam
dosis kecil sampai tanda-tanda cholinergic discharge berkurang. Obat lain yang dapat dipakai
adalah pralidoxime, yang membentuk kompleks
dengan komponen phosphate dari
organophosphorus dan mengeluarkan cholinesterase. Keuntungan utama organophosphate adalah
hidupnya yang singkat di dalam lingkungan (bisa didegradasi). Tempat beraksinya
organophosphate, atropine, dan pralidoxime ditunjukkan dalam Gambar. 33.
Neuropathy yang tertunda adalah bentuk lain dari keracunan organophosphorus. Pada
tahun 1930an, selama masa pelarangan, ribuan orang di bagian selatan Amerika Serikat menjadi
lumpuh setelah meminum ekstrak alkohol dari jahe Jamaica. Bahan-bahan tersebut ditemukan
terkontaminasi dengan triorthocresylphosphate. Kasus klinis yang pertama diasosiasikan dengan
insektisida yang terjadi dalam pabrik percontohan pembuatan insektisida organophosphorus
(mipafox) pada tahun 1953. Pemberian bahan kimia ini ke ayam mengakibatkan gangguan
neurologis yang mirip, yang meliputi kelumpuhan dan pathologi pada axon. Pada manusia,
gambaran klinisnya adalah satu dari polyneuritis parah yang muncul beberapa hari setelah
adanya paparan tunggal yang cukup atau paparan kumulatif. Awalnya, terlihat adanya gangguan
mild sensory, tubuh terasa lemas, dan kelelahan, khususnya pada kaki. Kondisi ini dapat terus
berlangsung sampai flaccid paralisis dan bahkan menjadi spastic paralisis. Saraf peripheral
medium dan besar rusak, dengan axonopathy menjadi lesi utamanya dan terjadi juga demielinasi.
Pengobatannya menggunakan atropine dosis tinggi. Inhibisi acetylcholinesterase tidak terlibat
dalam reaksi toksin ini. Teori terbaru adalah bahwa sebagian tapi tidak semua organophosphorus
merupakanagen menghambat esterase esensial untuk fungsi axonal. Hanya triarylphosphate
tertentu dan alkylphosphate yang mengandung fluorine nampaknya mampu menginduksi lesi,
baik secara klinis dan eksperiment. Esterase ini diberi nama neuropathy target esterase (NTE).
Bukti enzim ini tidak langsung berperan karena enzim ini tidak diisolasi dalam bentuk aktif dan
tidak ada peran fisiologis yang tertentu. Enzim ini terikat erat dengan membran saraf.

Gambar 33 Tempat beraksinya insektisida organophosphate, atropine, dan pralidoxime. Meskipun tempat
neurotransmitter diberi label sinaps, atropine beraksi pada muscarinic reseptor-bloking agen, yang beraksi pada
parasympathetic effector junction. Acetylcholinesterase ada di sana, juga di semua ganglia, pada neuromuscular
junction, otak, dan kelenjar adrenalin.

Insektisida carbamate
Karbamat (mis. Sevin) juga merupakan inhibitor acetylcholinesterase, tetapi karbamat tidak
membutuhkan aktivasi metabolik serta bersifat reversible. Zat ini persisten di lingkungan.
Karena karbamat kekurangan kelompok phosphate, pralidoxine tidak dapat dipakai untuk
mengobati keracunan. Faktanya, hal ini kontraindikasi, karena pralidoxine akan mengikat lebih
banyak tempat reaktif enzim dan meningkatkan tingkat inhibisi. Kelompok ini meliputi aldicarb
(Temik®), carbaryl, dan Baygon®. LD ₅₀ dermal untuk aldicarb pada tikus jantan 3,0 mg/kg. ini
juga cukup beracun bagi manusia. Meskipun bahan-bahan ini biasanya tidak persisten pada
lingkungan, aldicarb harus dikecualikan. Di bawah kondisi tertentu (tanah berpasir di atas
aquifer), aldicarb akan mencapai air tanah dan bertahan untuk waktu yang cukup lama. Di Long
Island, New York, level aldicarb diperkirakan sebesar 6 ppb yang dapat bertahan sampai 20
tahun.
Insektisida botani
Insektisida botani yang paling umum telah dibahas secara ringkas di atas. Pandangan umum
menyatakan bahwa yang bersumber dari alam lebih aman daripada yang sintetis (contoh lain

sindrom ‘alam tahu yang terbaik’). Hal ini tidaklah terlalu benar. Pyrethrins memiliki nilai oral
LD₅₀ sekitar 600 – 900 mg/kg sedangkan rotenone 100 – 300 mg/kg. Nikotin cukup beracun,
dengan nilai oral LD₅₀ antara 10 – 60 mg/kg. Masalah utama dengan pyrethrins adalah kecepatan
degradasinya di alam sehingga senyawa ini mudah dihancurkan di lingkungan. Insektisida
botani yang lebih baru telah diisolasi dengan ‘waktu paruh yang lebih lama untuk membuat
insektisida botani memiliki kemampuan membunuh yang lebih efektif.

Herbisida
Senyawa Chlorphenoxy
Bahan ini, yang dikarakterisasikan dengan 2,4-D dan 2,4,5-T, berperan sebagai hormone
pertumbuhan, memaksa pertumbuhan tanaman melebihi kemampuannya untuk menyediakan
nutrisi. Bahan ini dipakai sebagai varietas garam dan ester. Tokisistas akut dari bahan ini cukup
rendah, dengan nilai LD₅₀ sebesar 300 – 1000 mg/kg dilaporkan pada beberapa spesies mamalia.
Anjing bisa lebih sensitive (LD₅₀ = 100 mg/kg). vibrilasi ventrikel merupakan penyebab
kematian langsung. Toksisitas akut pada manusia diwujudkan secara luas dalam chloracne.
Kekhawatiran utama tentang 2,4,5-T adalah kemungkinannya terkontaminasi dengan
dioxin (TCDD). Masalah ini dibahas dalam Bab 2 dan 6. Struktur kimiawi senyawa ini
ditunjukkan dalam Gambar. 34.
Dinitrophenols
Beberapa pengganti dinitrophenols dipakai sebagai herbisida. Yang paling umum dipakai adalah
Dinoseb (lihat Gambar.35). zat ini dilaporkan mempunyai LD₅₀ antara 20 – 50 mg/kg pada tikus.
Dinoseb, didaftarkan pertama kali pada tahun 1947, tidak disukai karena orang yang bertugas
menangani zat ini cukup beresiko terkena efek teratogenik, katarak, dan gangguan reproduksi
pada laki-laki, bahkan jika mereka telah memakai pakaian pelindung. U.S EPA menghentikan
semua penggunaannya pada tahun 1987.
4,6-Dinitro-o-cresol (DNOC, lihat Gambar. 35) menyebabkan keracunan akut pada
manusia dengan tanda dan gejala meliputi mual, muntah, tidak bisa tenang, kulit kemerahan,
berlanjut ke pingsan dan koma. Hyperthermia mungkin akan terjadi. Kematian dapat terjadi
dalam 24 – 28 jam. Uncoupling oxidative phosphorilation mungkin adalah mekanisme
toksisitasnya. Atropine dikontraindikasikan karena tidak ada aktivitas anticholinesterase dan efek
system syaraf pusat dari atropine akan memperumit hasilnya. Pengobatannya simtomatik
meliputi mandi dengan air es untuk mengurangi demam, cairan intravenus. dan pemberian O₂.

Gambar 34 Struktur kimia 2,4-Ddan 2,4,5-T

Gambar 3.6 Struktur kimia Dinoseb dan DNOC

Bipyridyls
Paraquat dan diquat adalah anggota paling familiar kelompok ini (lihat Gambar. 36). Keduanya
beracun, tetapi toksisitas paraquat dan diquat berbeda. Organ utama toksisitas paraquat adalah
paru-paru, meskipun liver dan ginjal dapat pula rusak. Gagal nafas dapat tertunda selama
beberapa hari setelah masuknya paraquat. Zat ini nampaknya secara selektif terkonsentrasi dalam
paru-paru oleh suatu sistim energy-dependent. Paraquat dipercaya mengalami konversi menjadi
radikal seperoxide (O₂), yang menyebabkan terbentuknya lipid hydroperoxide yang tidak stabil
di dalam membrane sel. Formasi fibroblast yang tersebar terjadi dan transfer O₂ ke darah kapiler
(capillary blood) tidak sempurna.

Gambar 36 Struktur kimia paraquat dan diquat

Pengobatannya terdiri dari usaha-usaha untuk menghilangkan atau menetralkan semua
paraquat yang tersisa di dalam saluran cerna dengan gastric lavage, obat pencahar, dan Fuller’s

earth sebagai absorbant. Pada kegagalan paru-paru total, transplantasi kedua organ paru-paru
adalah satu-satunya harapan untuk sembuh.
Sebaliknya, toksisitas diquat terpusat pada liver, ginjal, dan saluran cerna. Pembentukan
superoxide anion dipercaya memegang peranan dalam organ-organ ini. Keracunan paraquat jauh
lebih umum dan paraquat sudah dipakai sebagai alat untuk bunuh diri dalam banyak kesempatan.
Herbisida Carbamate
Tidak seperti insektisida carbamate, herbisida ini tidak memiliki aktivitas anticholinesterase. Zat
ini memiliki toksisitas akut yang rendah. Dithiocarbamates dipakai sebagai fungisida dan
memiliki toksisitas akut rendah yang serupa; nilai LD₅₀ untuk bahan ini adalah dalam jangkauan
g/kg untuk tikus.
Triazines
Kelompok ini, yang dilambangkan oleh atrazine, juga memiliki karakter toksisitas akut yang
rendah. Amitrole adalah herbisida yang sepertinya berkaitan dengan triazine. Zat ini juga
memiliki toksisitas akut yang rendah, tetapi mempunyai aktivitas inhibisi peroksidase. Triazine
dikaitkan dengan pembentukan tumor tiroid di tikus yang diberi zat ini selama 2 tahun.

Fungisida
Beragam jenis bahan ini telah dipakai karena sifat-sifat fungisidanya, beberapa diantaranya
beracun. Bijih benih yang sudah mengalami perlakuan mekuri kadangkala masuk ke dalam
perdagangan pangan manusia dengan hasil yang menghebohkan (lihat Bab 6). Pentachlorophenol
dan hexachlorobenzene adalah hidrokarbon terhalogenasi dengan toksisitas khas kelompok
tersebut (lihat Bab 4). Thiobendazole adalah fungisida dengan toksisitas rendah sebagaimana
telah terbukti dengan adanya fakta bahwa zat tersebut juga dipakai sebagai anthelmintic pada
hewan peliharaan dan manusia untuk memberantas cacing gelang.
Dicarboximides
Captan® dan Folpel® adalah bahan yang menimbulkan kekhawatiran (ketoksikannya). Karena
secara struktural mirip dengan thalidomide, zat-zat ini telah menunjukkan memiliki sifat
teratogenik yang mirip pada embrio ayam. Captan terbukti mutagenik, karsinogenik, dan
immunotoxik pada binatang. EPA telah memutuskan Folpet karsinogen yang memungkinkan
(penyebarannya) pada manusia dengan resiko kanker lifetime dari 2 per juta selada dan buahbuahan kecil, dan total 5,5 per juta jika semua sumber makanan disatukan.

Metode-metode pengontrolan biologis yang lebih baru

Bentuk paling awal pengontrolan biologis tidak diragukan lagi adalah perkembangan strain
tanaman dan hewan dengan tingkat resistansi tinggi pada penyakit, melalui pemuliaan tanaman
/hewan selektif. Para petani yang taat mungkin sudah memulai proses ini segera setelah
dimulainya proses domestikasi, dan berlanjut hingga sekarang ini. Selama lebih dari 40 tahun,
masih sebagai seorang siswa SMA, penulis telah bekerja dengan Professor Waddle yang
mengembangkan (di Ontario Agricultural College) strain gandum pertama yang resistan terhadap
penyakit karat gandum, suatu gangguan jamur. Baru-baru ini suatu strain pohon American elm
dengan resistansi tinggi terhadap penyakit Dutch elm telah dikembangkan. Kumbang kecil
dibiakkan dan dilepaskan untuk mengontrol cottony cushion scale pada jeruk di California, dan
Bacillus thuringiensis dipakai untuk mengontrol hama tanaman hutan.
Salah satu dari yang paling awal, pengontrolah biologis teknologi tinggi dikembangkan di
tahun 1950an dengan cara pensterilisasian jutaan kumbang jantan dengan radiasi dan kemudian
dilepaskan untuk membuahi kumbang betinanya. Pada spesies dimana si betina hanya kawin satu
kali, proses ini membuat tingginya frekuensi terbentuknya kelompok kumbang infertil yang
menyebabkan penurunan populasi serangga. Metode ini pertama kali dipakai secara sukses untuk
mengontrol screwworm fly di Amerika Serikat bagian selatan. Lalat ini bertelur pada kulit ternak
sapi atau binatang ternak lain yang terluka. Larvanya kemudian hidup dalam daging binatang
tersebut. Sebelum tahun 1966, lalat ini telah berhasil dimusnahkan dari Amerika Serikat dan
Mexico bagian utara. Baru-baru ini, muncul lagi di Libia, yang menyebabkan dilema politik bagi
Amerika Serikat. Jika tidak memberikan bantuan teknologi, maka akan mengakibatkan adanya
serbuan besar-besaran ke seluruh Afrika (lalat ini juga bertelur pada luka di kulit manusia), tetapi
alternatifnya adalah menawarkan bantuan kepada Qadafi. Pertimbangan kemanusiaanlah yang
menang. Pengontrolan biologis semacam ini juga telah dipakai baru-baru ini untuk mengontrol
lalat buah Mediterania di California.
Analog hormon serangga telah dikembangkan yang sangat spesifik pada spesies tertentu.
Hormon ini memicu metamorphosis proses molting pada tahap larva sehingga larva tidak dapat
berkembang dengan normal dan mati.
Ada bakteri pathogen yang dapat dibiakkan dalam jumlah besar yang digunakan untuk
mengontrol wabah tertentu. Beberapa bahan telah secara genetik dimodifikasi untuk tujuan ini,
tetapi kekhawatiran publik tentang ‘superbug’ telah menghalangi adanya persetujuan
pengembangan teknologi engineering ini dan hanya dilakukan pada beberapa spesies saja.
Seandainya saja ada satu bakteri yang tidak dikenal yang sangat menular baik pada serangga dan
mamalia (sebagai ketidaksetujuan bahwa serangga adalah penyebab infeksi). Kekhawatiran ini
sepertinya tidak dibenarkan. Kekhawatiran yang lebih benar adalah spesies yang menguntungkan
atau berbahaya dapat juga diserang oleh satu organism (lihat juga Bab 14).

Peraturan pemerintah mengenai pestisida
Semua negara mempunyai peraturan mengenai penggunaan pestisida. Peraturan pemerintah
Kanada adalah peraturan yang khas untuk negara industri. The Pest Control Product Act di
bawah Departemen Pertanian Canada mengatur pengenalan pestisida baru. Prinsip untung-rugi
diterapkan untuk keputusan itu, yaitu, tingkat resiko harus bisa diterima mengingat keuntungan
potensial yang mungkin akan diperoleh dari bahan baru tersebut. Keamanan dan keefektifannya
dibandingkan dengan pestisida yang sudah ada akan mempengaruhi keputusan tersebut.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan pestisida
Berkembangnya resistansi
Serangga, seperti mikroorganisme, memiliki karakteristik penting untuk evolusi strain-strain
yang resistan: siklus reproduksi yang sangat pendek dan jumlah keturunan yang sangat besar.
Sebagian besar spesies serangga dapat melalui banyak generasi dalam satu musim, menetaskan
jutaan anak serangga baru. Serangga memiliki kapasitas untuk berkembang berlipat kali yang
memungkinkan terjadinya mutasi berurutan, sehingga ada peluang beberapa dari serangga baru
ini akan resistan pada satu atau lebih pestisida. Perkembangan resistansi ini memerlukan adanya
insektisida yang cocok untuk memilih strain yang resistan (dengan membunuh strain yang
rentan) dengan cara detoksifikasi bahan kimia tersebut atau mengabaikannya dari (proses)
penyerapan. Hanya 3 tahun setelah dikeluarkannya DDT, lalat dan nyamuk telah menunjukkan
tanda-tanda resistansi; dan sebelum tahun 1951, DDT, methoxychlor, chlordane, heptachlor, dan
benzene (lindane adalah isomer aktifnya) tidak lagi berpengaruh pada lalat yang berkembang
biak sangat banyak. Sebelum akhir tahun 1980, 428 spesies serangga dan acarines (tungau dan
kutu) telah diklasifikasikan resistan.
Sebelum era DDT, cukup sedikit spesies yang memiliki daya resistansi. Hal ini
dihubungkan pada mekanisme aksi multi-site dari pestisida yang lama ( tidak mungkin membuat
mutasi resistansi tunggal), juga dikarenakan sifat ionik pestisida lama sehingga tidak mungkin
terjadi proses detoksifikasi dengan cara metabolism.
Pestisida yang memiliki kekerabatan struktur kimia dapat didetoksifikasi dengan
mekanisme yang sama. Biasanya bereaksi pada tempat target yang sama, sehingga jika resistansi
pada salah satu pestisida baik secara evolusi proses detoksifikasi atau secara modifikasi molekul
target, maka akan terjadi resistensi silang pada pestisida yang lain. Resistansi tipe ini cenderung
(muncul) dikarenakan adanya kontrol gen allele tunggal atau gen-gen yang terkait. Resistensi
silang pada DDT, methoxychlor, aldrin, dan heptachlor terjadi dengan cara seperti ini.
Multiple resistansi
Seperti halnya pada bakteri, protozoa, dan sel kanker, serangga mampu mengembangkan
resistansi pada beberapa jenis insektisida. Inilah yang disebut dengan multiple resistansi.
Multiple resistansi ini terjadi karena adanya beberapa gen allele independent yang memproduksi
resistansi pada bahan-bahan yang tidak berkaitan (unrelated agents) (mis. organochlorines dan
pyrethrin sintetik, yang dinamakan dengan pyrethroids) dengan modes of action yang berbeda
dan jalur detoksifikasi yang berbeda pula. Hal ini dapat menjadi permasalahan yang serius
terhadap pengontrolan serangga. Mekanisme multiple resistansi sebenarnya sangat berbeda
dengan bakteri, seperti yang sudah dibahas dalam Bab 8.
Nonspesifikasi
Pestisida berspektrum luas seperti yang ada pada sebagian besar pestisida, tidak membedakan
mana yang benar-benar hama dan spesies mana yang tidak berbahaya atau bahkan bermanfaat.
Oleh karena itu, pestisida ini akan menghalangi kompetisi alami antar spesies sehingga terjadi
perkembangbiakan salah satu serangga. Pestisida jenis ini bisa membunuh serangga pemangsa

sehingga terjadi perkembangbiakan serangga yang dimangsa yang berkembang menjadi hama..
Hal ini telah terjadi pada spider mites (Tetranychus molestissimus,Tetranychus telarius).
Kontaminasi lingkungan
Pestisida di lingkungan memberikan peluang besar terjadinya toksisitas pada kehidupan manusia
yang lebih besar dibandingkan toksisitas langsung paparan pestisida, yakni terjadinya
bioakumulasi dan biomagnifikasi pestisida persisten. Bahan kimia ini dapat berakhir di tanah,
air, udara, atau bahkan ketiganya, tergantung pada karakteristik bahan kimia tersebut (lihat Bab 3
dan 5). Danau Great Lakes mengakumulasi bahan kimia berbahaya sebagai akibat dari rembesan
pertanian (agricultural runoff) dan pembuangan industri, yang sering tidak sengaja terjadi. Patut
dicatat, bahwa sumber terbesar kontaminasi bahan kimia adalah pembuangan rumah tangga.
Bahkan setelah mengalami treatment, phosphate dan bahan kimia rumah tangga lain akan masuk
ke sistim saluran air. Air permukaan (water table) di banyak tempat telah terkontaminasi dengan
herbisida atrazine, yang biasanya dipakai di banyak ladang jagung.
Ketidakpedulian terhadap lingkungan adalah akibat dari banyaknya individu yang
serakah yang berusaha untuk meningkatkan profit margin mereka. Ada banyak kasus di Toronto
dimana banyak truk membuang limbah berbahaya ke danau Ontario setelah hari gelap, yang
bertentangan dengan hukum kota dan propinsi. Di Amerika Serikat, pembuangan limbah
chlordecone yang ceroboh ke James River oleh sebuah perusahaan kimia membuat adanya
larangan untuk memancing. Cyclodiene ini dipakai untuk membunuh semut dan kecoa.

Menyeimbangkan resiko dan keuntungan
Penggunaan pestisida yang luas berarti bahwa ada sejumlah residu (pestisida) yang ada dalam
semua bahan makanan. Kemajuan dalam teknik analitik selama 20 tahun terakhir menyebabkan
bahan kimia sekarang ini dapat dideteksi pada level yang sebelumnya tidak bisa dilakukan.
Headlines, yang mengabarkan bahwa dioxin (atau PCB, dll) telah terdeteksi keberadaannya pada
ikan di danau Lake Erie, jarang melanjutkan beritanya untuk mengemukakan bahwa jumlahnya
adalah dalam level sekian perjuta. Adanya deteksi dioxin dalam susu (dalam level sekian per
juta), yang yang berasal dari kemasan kartonnya, adalah salah satu contohnya. Kadar sebenarnya
bisa digambarkan dengan setetes air di dalam kolam renang standar olimpiade.
Walau bagaimanapun, semakin tumbuh kekhawatiran masyarakat luas bahwa penggunaan
pestisida seharusnya dibatasi karena resikonya mengkhawatirkan atau terbilang jelek dan tidak
dapat dipastikan. Untuk hal inilah maka Ontario Ministry of Agriculture and Food menetapkan
program Foodsystem 2002 yang akan berusaha untuk mengurangi pemakaian pestisida dalam
pertanian di Ontario sampai 50%nya sebelum tahun 2002. Namun, efek hama pada produksi
bahan pakan sangat besar sehingga membuat persetujuan temporer kadang diperlukan untuk
(pemakaian) bahan /agen baru sebelum semua pengujian yang diperlukan selesai. Pada tahun
1977, sebuah perusahaan pengujian Amerika, Industrial Bio-Test Laboratories, mengumumkan
data toksikologi beberapa bahan pestisida. Dari 405 pestisida yang terdaftar di Kanada, 106 telah
disetujui peredarannya berdasarkan data dari Bio-Test. Pada tahun 1983, Health anda Welfare
Canada mengumumkan bahwa lima dari yang telah disetujui tersebut akan ditarik, salah satunya
adalah fungisida Captan®, yang telah diketahui teratogenik dan karsinogenik.

Pestisida lainnya yang telah dilarang penggunaannya atau masih dalam tahap investigasi
adalah:
Chlordane. Cyclodiene ini ditarik tahun 1986 karena dianggap sebagai epigenetic tumor
promoter. Zat ini masih terdaftar sebagai bahan pembasmi rayap.
Alachlor. Herbisida ini ditarik tahun 1985 karena terbukti karsinogenik pada hewan. Zat
ini diperkenalkan tahun 1969 dan dipakai secara luas pada produk pertanian jagung dan
kedelai.
Cyhexatin. Pabrik kimia Dow secara sukarela menarik insektisida ini karena terbukti
teratogenik (hydrocephaly) pada kelinci.

Toksisitas pestisida pada manusia
Resiko terpapar pestisida melalui inhalasi dan kontak kulit dengan pestisida. Baju pelindung dan
peralatannya adalah alat yang penting untuk mengurangi resikonya. Keracunan pestisida yang
bukan karena kerja terjadi karena ingesti oral makanan yang terkontaminasi pestidida meskipun
paparan pestisida melalui kulit dapat mengakibatkan keracunan pada bayi (yang disebabkan
perlakuan dengan pentachlorophenol pada kain linen rumah sakit. Paparan pestisida melalui
inhalasi dapat terjadi dari semprotan pestisida. Pestisida untuk keperluan rumah tangga dapat
menyebabkan keracunan melalui tiga cara tadi.
Ada beberapa kematian yang terjadi di Amerika Utara karena keracunan pestisida secara
akut, tetapi di tempat lain di dunia ini terjadi banyak kasus keracunan pestisida secara masal.
Pengkonsumsian bijibijian yang mengalami perlakuan dengan hexachlorobenzene dan merkuri
organik telah mengakibatkan wabah keracunan masal di Turki, Pakistan Selatan, Irak, dan
Guatemala. Kontaminasi yang tidak sengaja pestisida parathion dan yang lainnya pada bahan
makanan seperti tepung, gula, dan biji-bijian juga telah terjadi di beberapa tempat di dunia.
Efek paparan jangka panjang pestisida dengan level yang sangat rendah pada kesehatan
manusia tetap menjadi dugaan tetapi bukti semakin besar memperlihatkan bahwa hal ini ada (ada
efek meskipun paparan pestisida level rendah). Dalam satu studi di Inggris, serangkaian test
performa neuropsikologi diberikan pada dua kelompok laki-laki berusia antara 16 – 65 tahun.
Kelompok pertama adalah 146 peternak domba yang terpapar organophosphate dari sheep dip
(cairan pestisida untuk mematikan parasit di domba atau untuk mengawetkan wool domba)
selama beberapa tahun. Kelompok kedua adalah pekerja tambang yang tidak perpapar
organophosphate. Para petani menunjukkan performa yang cukup buruk pada ingatan jangka
pendek dan fungsi kognitif. Test tersebut meliputi waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi hal
yang sederhana, symbol matematika sederhana, rentang angka, seri pembelajaran kata, dan
banyak lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada kemungkinan resiko terkontaminasi pestisida
lebih tinggi dibandingkan terjadinya paparan pestisida, seperti halnya kasus dengan TCDD.
Tidak ada keraguan lagi bahwa racun pestisida yang persisten dapat menimbulkan efek
bencana pada lingkungan dan inilah yang mungkin menjadi argument yang menarik untuk
membatasi penggunaannya. Pada tahun 1996, lebih dari 4000 rajawali Swainson ditemukan mati
di area seluas 50 km² di wilayah Argentina. Kematian tersebut dikaitkan dengan penyemprotan
tanaman pangan untuk membasmi hama belalang. Burung rajawali tersebut mengikuti traktor
yang menggerakkan belalang-belalang dan yang langsung dimakannya. Para ahli ekologi
khawatir bahwa kejadian tersebut membuat matinya 20.000 burung dari populasinya yang hanya
400.000 di dunia.

Ada harapan bahwa alam akan mengembangkan proses perlindungan dengan caranya
sendiri melawan pestisida. Ada beberapa bukti terbaru bahwa ladang yang disemprot dengan
bahan kimia yang sama selama bertahun-tahun akan mengembangkan suatu populasi bakteri
yang mampu mengurai pestisida tersebut dan bahkan dapat beradaptasi sampai pada satu titik
dimana bakteri tersebut akan menjadikan pestisida sebagai sumber makanan mereka. Test pada
tanah padang rumput menunjukkan bahwa organisme Rhodococcus mengurai insektisida
thiocarbamate dalam tabung reaksi dalam waktu 2 jam. Mungkin bisa dilakukan gene splicing
pada tanaman sehingga tanaman mampu melindungi dirinya dari residu pestisida.
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Pertanyaan review
Untuk pertanyaan no. 1 – 8 pakailah kode berikut ini:
Jawab A jika pernyataan a, b, dan c benar
Jawab B jika pernyataan a dan c benar
Jawab C jika pernyataan b dan d benar

Jawab D jika hanya pernyataan d yang benar
Jawab E jika semua pernyataan (a, b, c,d) benar
1. Manakah dari pernyatan berikut ini yang benar?
a. Lindane biasa dipakai untuk mengontrol kutu kepala (head lice).
b. Pengujian toksikologi biasanya dilakukan hanya pada bahan aktif insektisida.
c. Lindane adalah organochlorine.
d. Hubungan sebab akibat untuk penyakit kronis progresif yang diakibatkan oleh
pemakaian pestisida jangka panjang sudah ditentukan.

2. Manakah dari pernyatan berikut ini yang benar?
a. Herbisida ‘atrazine’ telah mengkontaminasi air permukaan di banyak tempat.
b. Kekuatan cangkang telur secara timbal balik dipengaruhi oleh kontak dengan
pyrethroids oleh burung betina.
c. Fungisida “Captan” adalah teratogenik dan karsinogenik pada binatang percobaan.
d. Pestisida alami selalu lebih aman daripada pestisida sintetik.
3. Alasan utama karsinogenitas herbisida 2,4,-D dan 2,4,5-T pada hewan adalah:
a. Peranannya sebagai hormon pertumbuhan.
b. Mutagenitas mereka.
c. Sifat-sifat photosensitizingnya.
d. Keberadaan dioxin sebagai kontaminan.
4. Mekanisme karsinogenitas TCDD pada manusia meliputi:
a. Respon pleiotropiknya pada Ah lokus.
b. Konjugasinya dengan glutathione.
c. Kurangnya akan gen restriksi.
d. Kemampuannya untuk menimbulkan chloracne.
5. Insektisida parathione ….
a. Adalah organochlorine.
b. Dibiotranformasikan oleh oksidasi mixed-function menjadi bentuknya yang beracun.
c. Biomagnifikasi di lingkungan.
d. Menimbulkan gejala-gejala yang dapat diobati dengan atropine.
6. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar tentang DDT?
a. Memiliki LD₅₀ akut yang rendah.
b. Sangat persisten di lingkungan.
c. Sangat mudah larut dalam air.
d. Masih dipakai untuk mengontrol nyamuk di banyak tempat.
7. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar?
a. Organophosphate sangat persisten di lingkungan.
b. Organophosphate adalah inhibitor acetylcholinesterase.
c. Keracunan insektisida carbamate dapat diobati dengan pralidoxime.

d. Insektisida carbamate berfungsi sebagai inhibitor reversibel acetylcholinesterase.
8. Manakan dari pernyataan berikut ini yang benar tentang resistansi serangga pada
insektisida?
a. Lebih dari 400 spesies serangga, tungau, dsb. menunjukkan resistansi pada pestisida
sebelum tahun 1980.
b. Resistansi pada insektisida pre-organik sudah umum/lazim.
c. Resistansi silang dengan bahan kimia yang berhubungan erat (closely related
chemicals) dapat terjadi.
d. Resistansi kemungkinan besar terjadi jika suatu insektisida memiliki beberapa tempat
untuk beraksi (sites of action).

Jawaban
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
B
D
A
C
C
C
B

Studi kasus 18
Seorang lelaki berusia 43 tahun yang bekerja sebagai penyemprot hama dilarikan ke IGD rumah
sakit setempat setelah adanya suatu kecelakaan dimana pesawat yang dikemudikannya
menyentuh landasan rumput dengan keras, mematahkan roda dan hidung pesawat menghunjam
ke bumi. Pilot pesawat tersebut mengalami banyak luka sobek dan memar tetapi tidak ada luka
yang serius. Lelaki tersebut tidak bisa diam/tenang, berbicara tidak karuan dan secara fisik dia
harus dikontrol. Test alkohol dilakukan dan hasilnya negatif. Pupil matanya mengecil, detak
jantung melambat, dan banyak mengeluarkan keringat. Asistennya memberitahukan bahwa
beberapa kali pilot mengeluhkan adanya gangguan visual beberapa hari yang lalu. Bajunya
berbau bahan kimia yang menyengat.
Pertanyaan: Beberapa dari gejala-gejala ini dapat dikarenakan oleh luka di kepala atau
intoksikasi bahan kimia. Fakta apa yang menunjukkan bahwa bisa jadi hal ini karena
intoksikasi bahan kimia?
Pertanyaan: Informasi apa yang ingin kamu peroleh dari asisten pilot tersebut?
Krew pilot tersebut mengungkapkan bahwa si pilot telah menyemprot tanaman dengan
parathion dua minggu sebelumnya.
Pertanyaan: Termasuk kelas pestisida apakan parathion ini?
Pertanyaan: Obat apa yang akan dipakai untuk pengobatannya?

Pertanyan: Apa yang membuat pengobatannya ini berbeda jika insektisida carbamate
seperti Sevin yang dipakai.
Pertanyaan: Tes darah seperti apa yang membantu dalam memastikan diagnose?

Studi kasus 19
Selama bulan Juni dan Agustus tahun 1993, 26 orang laki-laki berusia antara 19 sampai 72 tahun
dilarikan ke tiga rumah sakit daerah yang berbeda dengan urutan gejala yang meliputi mual,
muntah, pusing, gangguan visual, lemah otot, sakit perut, sakit kepala, berkeringat, dan
mengeluarkan ludah berlebih. Semua lelaki ini bekerja di 19 perkebunan apel yang berbeda.
Pertanyaan: Apa yang ditunjukkan oleh semua gejala ini?
Pertanyaan: Penyelidikan apa yang ingin kamu lakukan pada semua lelaki ini?
Pertanyaan: Penyelidikan apa yang ingin kamu lakukan pada operator perkebunan?

BAB X
MIKOTOKSIN DAN TOKSIN LAIN DARI ORGANISME
UNISELULAR
Segala yang hijau, yang tumbuh berkembang dari jamur,
Adalah obat yang hebat bagi nenek moyang kita.
- Anonymous
-

Pendahuluan
Mikotoksin adalah sekelompok zat yang secara kimiawi komplek dan beragam yang ada pada
beragam jenis fungi yang berfilamen (mold). Zat ini adalah metabolite sekunder dari
metabolisme fungi yang fungsinya belum diketahui dengan pasti. Beberapa diantaranya memiliki
keuntungan survival (mampu bertahan hidup) berdasarkan toksisitas mereka melawan organisme
ukuran mikro lainnya. Fungsi biologi dari jenis mikotoksinyang lainnya masih tidak jelas, tetapi
banyak yang memiliki aktifitas biologis yang signifikan dan ada beberapa yang beracun pada
mamalia. Mikotoksin berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat dan memiliki implikasi
ekonomis. Diperkirakan 25% tanaman pangan pertahun dunia terkontaminasi oleh mikotoksin.
Beberapa jenis mikotoksin menarik perhatian para ahli farmakologi dan toksikologi
karena mikotokain sudah berperanan sebagai alat penelitian untuk mempelajari fungsi sel dan
untuk mengidentifikasi berbagai jenis neurotransmitter dan blocking agent. Jamur (mushroom)
beracun bentuknya solid (tidak berserat), membentuk spora (spore-forming fungi) yang juga
dianggap berbahaya bagi kesehatan dan memiliki signifikansi sejarah dan farmakologi akan
dikaji secara terpisah dalam Bab 11.

Beberapa masalah kesehatan manusia yang disebabkan oleh mikotoksin
Laporan toksisitas jamur (mould) sudah setua catatan sejarah.
Ergotism
Sumber catatan tertua keracunan fungus adalah ergotism. Ergot adalah nama umum untuk
kapang Claviceps purpurpea yang menyerang biji sereal khususnya gandum hitam, dan
mengeluarkan
sejumlah bahan aktif yang secara farmakologi sangat poten/kuat yang
menyebabkan reaksi toksin jika orang makan roti yang terbuat dari tepung yang terkontaminasi.
Epidemik ergotism secara periodik terjadi sepanjang sejarah, dan di abad pertengahan penyakit
ini sering dikaitkan dengan penyebab supernatural. Referensi tentang ergotism yang paling awal
nampaknya ada pada lempengan batu dari Assyria sekitar 6000 SM yang menuliskan dengan
“jerawat beracun pada biji-bijian”. Orang Parsi, komunitas keagamaan kuno di India,
menuliskannya sebagai rerumputan beracun yang menyebabkan wanita keguguran dan

meninggal dengan cepat. Orang Yunani kuno terhindar dari keganasan ergotisme karena mereka
tidak pernah makan roti yang terbuat dari gandum hitam, yang mereka katakan dengan “kotoran
dari Macedonia”. Karena roti gandum hitam belum masuk ke Eropa sampai setelah runtuhnya
kekaisaran Romawi, sehingga hanya sedikit, jika ada, referensi tentang ergotisme dalam catatan
Romawi.
Ada hubungan awal antara ergot dengan St. Anthony dari Mesir, yang hidup antar tahun
250 dan 350 M. St. Anthony dianggap sebagai pendiri kehidupan biarawan Kristen dan
menghabiskan pengembaraannya di padang pasir, dengan mendapatkan visi dan mengalami
halusinasi. Semua ini melibatkan serangan setan dalam berbagai bentuk (binatang buas, tentara,
dan wanita) yang menyerangnya baik secara fisik atau godaan. Saksi mata pada saat itu
mengatakan bahwa St Anthony bersikap seperti seseorang yang telah mengalami siksaan fisik.
Karena tanda dan gejala keracunan ergot serupa dengan serangan yang dialami St. Anthony,
penderita di abad pertengahan mengkaitkan signifikansi religious pada mereka dan dikenal
dengan nama “St. Anthony Fire” (atau kadangkala disebut dengan “Api Suci”). Pada tahun 1100,
biara Hospitiller St. Anthony didirikan di La Motte Perancis. Tempat ini menjadi tempat suci
bagi mereka yang terserang penyakit ini. Tanda dan gejalanya meliputi rasa panas yang intens
pada anggota tubuh yang jauh dari jantung seperti jari-jari tangan dan kaki serta hidung, diikuti
dengan munculnya warna kehitaman yang menunjukkan kematian jaringan tersebut (nekrosis);
oleh sebab itu dikaitkan dengan api. Epidemi penyakit gila di abad pertengahan kemungkinan
juga sebagai akibat dari ergotisme ini.
Ergot dipakai sebagai obat untuk aborsi jauh sebelum zat ini diketahui sebagai penyebab
St. Anthony’s Fire, dan penggunaannya ini terus dipakai sampai abad ke-19 dimana akhirnya zat
ini tidak dipakai lagi karena sifat toksinnya yang sangat tinggi. Salah satu komponen ergot
masih dipakai untuk menghentikan pendarahan post partum (setelah melahirkan bayi) karena zat
ini mengecilkan pembuluh darah dan uterus. Ringkasnya, gejala-gejala ergotisme meliputi rasa
kantuk berat, mual, muntah, kejang otot, berjalan terhuyung-huyung (staggering), gangrene
(kematian jaringan lunak), halusinasi, dan keguguran. Ergot mengandung potpourri bahan-bahan
farmakologi yang dideskripsikan oleh Sir Henry Dale pada awal 1900an dan membantu
perkembangan banyak obat baru.
Komponen aktif ergot, ergot alkaloid, adalah turunan dari asam lysergic. Ergot alkaloids
memiliki kesamaan molekuler dengan adrenalin (epinephrine), dopamine, dan serotonin – yang
semuanya merupakan pusat neurotransmitter. Methysegide adalah pelopor LSD. Dua turunan
ergot alkaloid masih memiliki aplikasi medis. Ergometrine (ergonovine) adalah yang dipakai
untuk mengontrol pendarahan post partum. Ergotamine adalah vasoconstrictor yang kuat yang
bertanggung jawab atas terjadinya gangrene (mati rasa). Dalam dosis yang sangat kecil
ergotamine dapat dipakai untuk mengobati migrain. Ergotisme juga menyerang hewan ternak,
yang menimbulkan tanda yang sama, dan sebagai tambahannya, hilangnya produksi susu pada
hewan ternak dan nekrosis pada jengger, kaki, dan paruh unggas.
Aleukia
Aleukia (secara literal berarti “hilangnya sel putih”) terjadi jika mengkonsumsi jawawut atau
tanaman berbulir lain yang sudah berjamur. Toksinnya adalah tricothecene dari spesies
Fusarium. Tricothecene merusak sumsum tulang belakang. Karena kekurangan bahan pangan
yang parah di Rusia selama Perang Dunia II, mengkonsumsi bulir yang sudah berjamur
menyebabkan epidemi aleukia, termasuk satu yang paling besar di tahun 1944. Angka mortalitas

pada mereka yang mengalami kerusakan sumsum tulang belakang sebesar 60%. Gejala lain
meliputi pendarahan pada kulit dan membran mucous. Kondisi ini juga disebut dengan racun
pencernaan aleukia..
Aflatoksins
Aflatoksin adalah famili dari senyawa heterocyclic yang mengandung oksigen yang dikeluarkan
oleh jamur Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus. Jamur-jamur ini banyak tumbuh di
banyak jenis tumbuhan tropis. Kacang tanah sangat mudah terkena infeksi. Toksin ini tidak
mempengaruhi rasa bahan serta tahan panas. Aflatoksin B₁ (AFB₁) adalah jenis yang sangat
mudah dijumpai dari anggota kelompok ini. AFB1 adalah karsinogen potensial pada binatang
percobaan (binatang pengerat, burung, dan ikan). Tikus yang diberi makanan yang mengandung
15 ppb AFB₁ akan terkena hepatitis yang sering kali diikuti dengan kanker hati. Studi
epidemiologi pada populasi di Uganda. Kenya, dan Thailand telah menunjukkan korelasi dekat
dengan insiden kanker hati dan pengkomsumsian makanan yang terkontaminasi aflatoksin.
Diperkirakan bahwa faktor resiko kanker hati naik 10 kali lipat dikarenakan AFB₁. Hepatitis
yang menular juga meningkat faktor resikonya sebesar 10 kali. Jika keduanya ada, maka
resikonya meningkat 100 kalinya. Aflatoksin lain meliputi B₂, G₁, dan G₂. Ternak yang
memproduksi susu mengeluarkan hydroxylated metabolite M₁ dan M₂ dalam susu. Keduanya ini
memiliki kadar toksin yang lebih rendah daripada senyawa induknya tetapi tetap
mengkhawatirkan karena banyaknya susu yang dikonsumsi oleh bayi dan anak-anak.
Jadi, karsinogen alami ini, paling tidak aflatoksin sama kuatnya dengan TCDD pada studi
pada binatang, sangat bertanggung jawab atas penyebab kanker pada manusia. Aflatoksin tidak
banyak diberitakan media seperti TCDD yang merupakan agen sintesis. Eksperimen dengan
memakai preparasi microsomal kanker hati menunjukkan bahwa cytochrome P450 (Cyp) 3A4
bertanggung jawab untuk pembentukan 8,9-endo-epoxide, suatu genotoxide metabolite dari
AFB₁ . Cyp 1A2 juga membentuk epoxide ini namun kurang aktif. Zat tersebut membentuk hal
lain, yaitu nongenotoxide metabolite dan berperan dalam detoksifikasi. Inhibitor Cyp 1A2, yaitu
alpha-naphthoflavone, meningkatkan pembentukan 8,9-epoxide. Exo-epoxide AFB₁ (dibentuk
sebelum ingesti) didetoksifikasi secara konjugasi dengan glutathione. Bukti eksperimental
menunjukkan bahwa perbedaan toksisitas pada spesies disebabkan oleh perbedaan kecepatan dan
jumlah/kuatnya konjugasi dengan glutathione. Sedangkan cytosol liver tikus mengkonjugasi
endo-epoxide, cytosol liver mencit mengkonjugasi exo-epoxide hampir secara eksklusif dan
keduanya lebih sangat aktif daripada cytosol sel liver manusia. Sel mucus intestine juga
membentuk 8,9-epoxide, tetapi karena mucus intestine sering terkelupas, sehingga tidak
menimbulkan factor resiko kanker.
Aflatoksin lain yang ditemukan bersamaan adalah aflatoksin B₂, G₁, dan G₂. dimana
toksisitas akut juga terjadi pada manusia. Pada tahun 1974, muncul suatu wabah di India yang
menyebabkan 100 orang meninggal, dan di Kenya 12 orang meninggal pada suatu wabah di awal
tahun 1980an.
Cerita tenang aflatoksin bermula pada tahun 1960 dengan munculnya wabah yang serius
dan misterius pada kalkun di Inggris. Kalkun kehilangan nafsu makannya, pergerakannya lemah,
lesu, seringkali mati dalam beberapa hari kemudian. Nekropsi (pembedahan pada binatang yang
mati) mengungkapkan adanya pendarahan dan nekrosis pada liver dan ginjal. Penyakit itu
dinamakan dengan penyakit “X”. Wabah juga muncul pada anak bebek di Eropa, Inggris, dan
Afrika. Faktor yang sama dari semua itu adalah penggunaan kacang tanah sebagai makanan

mereka dan yang kemudian terbukti terkontaminasi Aspergillus flavus. Binatang ternak
(mamalia) juga terserang. Kematian yang terjadi pada manusia karena mengkonsumsi aflatoksin
B₁ sekitar 6 mg/hari.
Di Amerika Utara, ada kekhawatiran tentang efek jangka panjang pengkonsumsian
aflatoksin level rendah dan (mereka mulai) mengorganisasikan sistim monitoring. Untungnya,
jamur tersebut tidak dapat beradaptasi pada iklim dingin di utara sehingga kacang yang ditanam
di Kanada bebas dari toksin tersebut. Namun, sebagian besar kacang dan selai kacang masih
diimpor dari negara-negara subtropis. Kacang bukan satu-satunya sumber toksin ini. Karena
kemarau panjang di Amerika Serikat pada tahun 1988, sekitar 30% panen jagung telah
terkontaminasi kapang ini. The Quaker Oats Co. menolak satu dari lima truk dari perkebunan di
Cedar Rapids (Iowa) pada tahun 1988. Perusahaan tersebut menguji 6 sampel yang diambil dari
tiap truk. Inspeksi oleh Agriculture Canada pada 340.000 ton jagung yang menyeberangi
perbatasan Kanada – Amerika Serikat setiap tahunnya meningkat pada tahun 1988 – 1989.
Struktur umum aflatoksin ditunjukkan pada Gambar 37.
Fumonisins
Fumonisin adalah mikotoksin yang diproduksi oleh Fusarium monilforme dan Fusarium
proliferatum. Kapang ini bisa ditemukan di banyak tempat di dunia, termasuk Afrika Selatan
dimana mikotoksin ini teridentifikasi pertama kalinya. Kapang Fusarium ditemukan pula di
negara bagian yang berbatasan dengan danau the Great Lakes. Semua fumonisin ini (FB₁, FB₂,
FB₃) secara potensial karsinogenik. Banyak ahli merasa fumonisin ini akan menjadi mikotoksin
yang paling signifikan pada kesehatan manusia. FB₁ telah terbukti karsinogenik pada binatang
(promoter dan inisiator kanker liver pada tikus), Ada korelasi tingkat tinggi antara insiden kanker
esophagus pada manusia dan adanya FB₁ dalam jagung yang tumbuh dibeberapa tempat di
Afrika Selatan. Jamur tersebut menginfeksi jagung, juwawut, sorgum, dan padi diseluruh dunia.
Fuminisin bersifat racun pada banyak spesies binatang khususnya kuda, dan wabahnya
menyebabkan beberapa kematian pada kuda dan babi di Texas, Iowa, dan Arizona. Bonggol
jagung yang terinfeksi parah bisa berisi Fumonisin sampai 900 mg/kg. Tanda tanda keracunan
fumonisin pada banyak spesies adalah sebagai berikut:
•

•

•
•

Babi: muntah, kejang-kejang, kematian mendadak, keguguran, pembengkakan paru-paru
(porcine pulmonary edema syndrome). Gejala ini akan terjadi pada level di atas 20 – 50
mg/kg FB₁.
Unggas: ataxia (kegagalan pada koordinasi otot), kelumpuhan, kematian mendadak, tidak
bisa tumbuh/berkembang (stunted growth). Toksikosis terjadi pada level kontaminasi
antara 10 – 25 mg/kg FB₁.
Sapi: berat badan kurang, kerusakan ginjal.
Kuda: equine leukoencephalomalacia (ELEM), degenerasi otak dengan nekrosis pada
bagian tertentu (focal necrosis), kebutaan, liar, kerusakan liver, tidak bisa stabil dalam
berdiri (staggering), ataxia. Gejala ini akan muncul pada level 10 mg FB₁/kg di atas 40
hari.

FB₁, FB₂, dan FB₁ yang terhidrolisis telah terbukti menjadi inhibitor spesifik dari sintesa de
novo sphingolipid
dan sphingolipid turnover (jumlah suatu material yang
termetabolisasi/terproses pada waktu yang telah ditentukan). FB₁ telah terbukti menghambat

sphingosine (sphinganine) N-acetyltransferase, mengarah pada akumulasi sphyngoid basa. Ini
telah terbukti menstimulasi sintesa DNA, dan terhipotesa bahwa interferensi dengan fungsi sel
normal dapat menyebabkan toksisitas fuminisins.
Fumonisin adalah analog sphingosine, dengan kesamaan struktural dengan phorbol ester,
yang dikenal karsinogen (lihat Bab 11). Struktur umum fumonisin ditunjukkan dalam Gambar
37.

Gambar 37 Struktur kimia aflatoksin dan fumonisin

.
Bahaya mycotoksik lain pada kesehatan manusia
Beberapa jenis mikotoksin mungkin merupakan bahaya kesehatan potensial dikarenakan efek
toksik langsung atau karena sifat karsinogenik atau teratogenik, meskipun harus ditekankan
bahwa bukti yang menghubungkan zat ini pada kesehatan manusia sangat kecil. Ochratoksin A
dibentuk oleh spesies Aspergillus dan Penicillium. Zat ini terbukti embriotoksik dan teratogenik
pada beberapa spesies mamalia laboratorium (babi, anjing, mencit, tikus) dan burung sehingga
dipandang sebagai teratogen manusia yang poten. Efek akut pada binatang (termasuk babi dan
unggas) meliputi kerusakan pada renal/ginjal dan hepatic/liver. Sistim imun humoral (cairan
tubuh khususnya serum) dan selular (berkaitan dengan sel) akan terserang. Kontaminasi pada roti
dan sereal telah terdokumentasi di beberapa bagian Eropa Tengah (Yugoslavia, Bulgaria,
Polandia, dan Jerman). Kadar ochratoksin A terdeteksi pada manusia dalam air susu, urin, darah,
dan ginjal.
Patulin adalah toksin karsinogenik yang potensial yang diproduksi oleh beberapa spesies
jamur, termasuk Penicillium spp. Zat ini merupakan inhibitor yang sangat poten pada polymerase
RNA, karena memiliki afinitas kuat pada kelompok sulfhidril. Itulah sebabnya zat ini
menghambat kerja berbagai enzim. Teratogenitasnya tidak ditunjukkan pada mamalia tapi
embryolethality terjadi pada dosis tinggi (2 mg/kg intra peritonial). Sumber patulin yang umum
adalah Penicillium expansum, mikroorganisme pembusuk umum pada apel. Jus apel kadangkala
dapat mengandung sejumlah patulin yang signifikan. Toksisitas akut pada binatang pengerat

dimanifestasikan utamanya sebagai gejala gastrointestinal, termasuk pendarahan. Studi
karsinogenitas pada tikus negatif, tetapi aktifitas clastogenik ditunjukkan di beberapa sistim.
Toksin T-2 diproduksi oleh beberapa jenis Fusaria. Toksin T2 ini poten dan umum,
menghambat sintesis protein dan DNA sehingga berpotensi teratogenik dan karsinogenik. Efek
akut meliputi hilangnya nafsu makan dan muntah.
Jamur cenderung untuk memproduksi campuran toksin sehingga paparan pada bahan
tunggal tidak mungkin terjadi. Ada beberapa bukti eksperimental bahwa ochratoksin A
mempotensialkan efek teratogenik T-2. Harus ditekankan bahwa semua mikotoksin yang terbukti
toksik pada beberapa spesies mamalia (termasuk beberapa hewan ternak) harus dipandang secara
potensial toksik bagi manusia.

Pengaruh ekonomi dari mikotoksin
Sebagai tambahan dari efek langsungnya pada manusia, mikotoksin memiliki pengaruh yang luar
biasa pada bidang pertanian. Tanaman pangan yang busuk karena aktivitas kapang menyebabkan
tanaman pangan tersebut tidak berharga untuk konsumsi binatang dan manusia (salah satu
contohnya adalah hilangnya 20% panen jagung seperti yang disebutkan di atas). Berat badan
berkurang dan sakit segera setelah mengkonsumsi pakan yang terkontaminasi kapang dan
toksinnya dialami oleh hewan ternak. Kerugian yang terjadi di Amerika Utara sukar untuk
diperkirakan tetapi pastinya sampai jutaan bahkan mungkin milyaran dolar. Adanya sejumlah
kecil toksin kapang pada daging, produk olahan susu, dan telur, jika tidak segera dikonfirmasi,
akan menimbulkan bahaya kesehatan yang lebih jauh pada manusia. Di area the Great Lakes,
berbagai spesies Fusarium adalah penyebab masalah yang paling umum, khususnya di bagian
timur Kanada. Fusarium akan memproduksi toksin inang dengan aksi farmalokogi yang poten.
Daur hidup Fusarium
Fusarium graminearum adalah kapang yang bertanggung jawab pada terjadinya pembusukan
pada bakal jagung (maize ear rot) dan head blight (penyakit tanaman yang menyebabkan
tanaman mengering seperti kekurangan cairan) pada gandum. Daur hidupnya khas seperti semua
Fusaria. Sporanya bertahan hidup dalam sisa-sisa tanaman dari musim sebelumnya (sisa batang
bagian bawah/stubble, batang, dan biji) untuk meng-infeksi kembali masa tanam berikutnya.
Praktek pertanian intensif yang melibatkan penanaman spesies yang rentan pada lahan yang
sama tahun demi tahun akan mendukung penyebaran infeksi ini. Burung-burung seperti starling
dan red-wing blackbird, yang melubangi bulir jagung untuk diminum sari patinya, juga akan
menyebarkan spora. Serangga seperti kumbang picnic atau kumbang corn-sap mencari bulir
yang rusak dan juga mungkin akan menyebarkan spora.
Beberapa kondisi cuaca tertentu mendukung penyebaran infeksi (spora). Kapang (fungus)
akan tumbuh pada cuaca hangat (15 - 35°C) dan pada permukaan basah dalam waktu sekitar 48
jam. Setelah terjadi infeksi, cuaca tidak lagi penting dalam produksi toksin. Kapang (mould)
akan terus tumbuh sepanjang musim, dan bahkan setelahnya jika tidak dikeringkan dengan benar
atau jika kondisi penyimpanannya buruk (terlalu lembab, terlalu hangat, sirkulasi udara buruk).
Pertumbuhan kapang bahkan dapat terjadi selama penyiapan pakan dan pada tempat pakan yang
tidak dibersihkan dengan benar. Panen yang terlambat juga memungkinkan pertumbuhan fungus

lain, yaitu Fusarium sporotrichiodes, yang memproduksi toksin T-2, HT-2, dan
diacetoxyscirpenol.
Bulir-bulir yang tekontaminasi akan mengandung campuran kompleks toksin dan
metabolitnya. Berikut ini adalah daftar toksin penting lain dan efeknya.

Trichothecenes
Zearalonone
Toksin seperti estrogen ini menyebabkan (pada babi) pembengkakan, vulva berwarna merah,
vaginal dan rectal prolapsed (turun dari tempatnya), pembesaran vulva pada anakan babi, dan
masalah fertilitas. Paparan zearalenon menyebabkan cacat tubuh dan kematian seperti yang telah
ditunjukkan pada beberapa spesies laboratorium.
Vomitoksin (deoxynivalenol atau DON)
Trichothecene ini menyebabkan menurunnya nafsu makan dan berkurangnya berat badan pada
babi dengan paparan sekitar 2 mg/kg pakan. Paparan tinggi (>20 mg/kg pakan) menyebabkan
muntah dan tidak mau makan. DON akan dipakai sebagai “prototype” mikotoksin untuk
menggambarkan masalah pertanian yang terkait dengan agen berikut ini.

Perbedaan spesies dalam toksikokinetik DON
Babi nampaknya sangat sensitif karena paparan DON dengan efek anorexia dan penurunan berat
badan dibandingkan hewan memamah biak (sapi, domba) atau unggas, yang sangat toleran.
Dalam satu studi, ayam petelur lebih menyukai pakan yang mengandung 5 ppm DON daripada
pakan biasa. Perbedaan ini dikarenakan, sebagiannya, pada perbedaan dalam absorbsi dan,
sebagian lain, pada perbedaan biotransformasi dan eliminasi. Studi dengan radiolabeled DON
(memasangkan radioaktif tracer pada hormone, enzim, atau zat lain untuk difungsikan sebagai
tracer) mengindikasikan bahwa domba menyerap 9% atau kurang pada dosis oral, pada kalkun
terserap 20% atau kurang, sedangkan babi menyerap sampai 80% pada dosis tunggal oral.
Pemberian radiolabeled DON melalui intravena pada domba mengungkapkan bahwa
fase distribusi awal (t ₁ ̷ ₂ = 18 menit) diikuti oleh fase eliminasi (t ₁ ̷ ₂ = 66 menit). Terjadi
konjugasi dengan glucuronide dan terbentuk pada 15 – 20% level plasma. Pada kalkun ada fase
distribusi yang sangat cepat (t ₁ ̷ ₂ = 3,6 menit), fase eliminasi cepat (t ₁ ̷ ₂ = 46 menit), dan
terbentuknya konjugasi (mungkin glucuronide) mengandung sampai 10% dari dosis total. Sekali
lagi, babi menunjukkan gambaran yang berbeda. Ada fase distribusi yang sangat cepat (t ₁ ̷ ₂ =
5,8 menit), fase distribusi kedua yang lebih lambat (t ₁ ̷ ₂ = 96,7 menit), dan fase eliminasi
terminal yang sangat lama (sampai 510 menit). Tidak ada bukti biotransformasi yang signifikan
pada babi. Jadi, butuh waktu 7 – 10 kali lebih lama bagi babi untuk menghilangkan toksin
dibaningkan dua spesies lain.

Toksisitas adalah fungsi dari banyak faktor: konsentrasi toksin untuk mencapai organ
target (yang pada gilirannya terpengaruh oleh cepatnya penyerapan pada jalur masuk toksikan),
luasnya distribusi pada tempat non-target (mis. tempat dimana tidak terjadi efek toksik),
kecepatan dan luasnya biotransformasi menjadi metabolite nontoksik (atau menjadi toksik seperti
kasus yang biasanya), serta laju eliminasi dalam urin dan feses. Efek perbedaan spesies pada
beberapa dari faktor-faktor ini telah diperkenalkan dalam Bab 2. Volume distribusi (Vd) dan
clearance data memberikan beberapa informasi mengenai aviabilitas toksin yang telah diserap.
Vd yang nyata adalah kalkulasi matematika dari volume pengencer yang dibutuhkan untuk
mengencerkan dosis zat yang diberikan (biasanya melalui Intravenus.) pada konsentrasi yang
diamati. Vd = M/C dimana M = masa (jumlah zat) dan C = konsentrasi zat. Kalkulasi Vd untuk
DON menghasilkan nilai 0,167 L/kg domba vs 1,3 L/kg babi, menunjukkan bahwa setelah
masuk tubuh, DON hanya terdapat pada cairan ekstraseluler, kemudian DON terserap dalam
jaringan. Pada awalnya proses clearance (pembersihan zat toksik di tubuh) secara sistemik di
domba dan babi tidak jauh berbeda.Di domba sebesar 1,37mL/kg dan 1,81 mL/kg babi.
Interpretasi data ini menunjukkan bahwa DON secara awal didistribusikan dengan cepat ke
jaringan dan kemudian dilepaskan kembali dengan lambat ke dalam plasma, menghasilkan fase
eliminasi terminal yang lambat. Kalkun juga memiliki Vd yang sangat besar (2,33 L/kg), tetapi
kalkun juga memiliki (waktu) pembersihan yang sangat cepat yaitu 35,0 mL/menit/kg, yang
menunjukkan bahwa DON sangat cepat didistribusikan ke kompartemen jaringan tetapi tidak
disimpan di jaringan.
Jadi, sensitifitas ekstrim dari babi terhadap DON adalah hasil dari:
• Oral bioavailability yang tinggi
• Distribusi yang luas pada jaringan/tissue
• Eliminasi dari tubuh yang lambat
• Sedikit detoksifikasi melalui biotransformasi
Trichothecenes lain
Toksin T-2 dan HT-2 dan discetoxyscirpenol lebih toksik daripada DON dan menyebabkan
berkurangnya asupan pakan, muntah, iritasi pada kulit dan saluran cerna, neurotoksik,
teratogenitas, fungsi imun yang tidak sempurna, dan pendarahan. Efek merugikan yang terlihat
pada hewan ternak biasanya disebabkan karena campuran dari toksin-toksin ini dan tidak
disebabkan paparan toksin tunggal. Pencampuran beberapa jenis biji-bijian dalam persiapan
pakan ternak akan menyebabkan beragamnya toksin dalam campuran ini. Efek potensiasi (reaksi
toksik yang lebih besar dibandingkan efek toksik masing-masing toksin) akan terjadi. Jadi, DON
pada level subthreshold (dosis aman) sebesar 1 mg/kg plus konsentrasi T-2 (ppb) yang rendah
serta toksin lain yang belum teridentifikasi memungkinkan menjadi penyebab manifestasi toksin
pada spesies yang sensitif seperti pada babi. Struktur kimia dari beberapa jenis toksin ini
ditunjukkan dalam Gambar 38.

Gambar 38 Struktur kimia beberapa mikotoksins

Detoksifikasi biji-bijian
Karena beragamnya sifat kimiawi mikotoksin, maka prosedur fisik dan kimiawi yang efektif
untuk detoksifikasi satu jenis toksin bisa jadi tidak efektif atau kurang efektif untuk
mendetoksifikasi toksin yang lain. Oleh karena itu tidak ada proses detoksifikasi tunggal yang
bisa digunakan. Yang paling penting, faktor pengontrolan bahan makanan dilakukan untuk
menghindari kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan kapang pada semua tahap produksi
pangan.
Pemanenan dan penggilingan
Bulir yang terinfeksi mungkin berjumlah kurang dari 5% dari semua biji-bijian. Biji-bijian ini
akan dipecahkan atau kempis (karena kadar air berkurang) dan pada gandum akan mengalami
tampilan seperti “batu nisan”. Pada jagung, ujung jagung akan mengecil, kempis. Bulir yang
sangat terinfeksi mengandung sampai 3000 mg/kg DON. Debu dari biji-bijian yang digiling
kemungkinan sangat terkontaminasi. Penyaringan dan blowing (dengan hembusan udara) akan
menghilangkan sebagian besar debu, partikel dan bulir-bulir yang mengecil karena kering
Penggilingan jagung dalam kondisi basah terbukti dapat menghilangkan dua pertiga dari
toksin T-2, tetapi penggilingan tersebut tidak berpengaruh terhadap kandungan DON pada
tepung dari bulir gandum, Kandungan DON juga tidak berpengaruh selama pengovenan tepung
menjadi roti. Beberapa prosedur penggilingan bahkan meningkatkan kandungan DON pada

produk akhir. Pada infeksi ringan, pencucian dan proses pemanggangan secara signifikan
mengurangi kadar toksin
Treatment kimiawi
Uji laboratorium telah menunjukkan bahwa ozon lembab, ammonia, pemanasan dengan
microwave, dan prmanasan secara konveksi mampu mengurangi konsentrasi DON pada bijibijian yang berjamur. Sodium bisulfit cair dan panas efektif mendetoksifikasi secara sempurna.
Studi telah menunjukkan bahwa teknik ini menghasilakn asupan pakan normal dan pertambahan
berat badan jika jagung yang terkontaminasi mengalami perlakuan tersebut dan diberikan pada
babi.
Bahan-bahan pengikat (binding agents)
Toksisitas T-2 yang ditambahkan bahan pengikat seperti bentonite, resin anionic dan cationic,
dan vermiculite-hydrobiotite diujikan pada tikus. Bentonite mencegah T-2 toksikosis dengan
mengeblok penyerapan intestinal. Polyvinylpyrrolidone atau ammonium carbonate tidak
menimbulkan efek apapun pada toksisitas DON pada babi. Serat alfalfa telah menunjukkan
mampu mengatasi sebagian dari efek growth-depressing (pertumbuhan lambat) karena paparan
zearalenone pada tikus tapi tidak berefek estrogenik pada babi.
Teknik-teknik lain
Pengenceran pakan yang terkontaminasi dengan pakan lain yang tidak terkontaminasi (bersih)
akan memperbaiki palatabilitas (kualitas makanan yang membuatnya dapat diterima atau cocok
dengan selera) dan konsumsi pakan. Diet konsentrat yang meningkatkan jumlah kalori, protein,
dsb, akan mengatasi efek dari pengurangan asupan pakan dalam batas normal. Hasil
laboratorium memperlihatkan peningkatan system imun pada babi yang merupakan proteksi
melawan efek toksin zearalenon.
Mengenai perbedaan spesies terhadap kemampuannya dalam membiotransformasi
xenobiotik, ada peran faktor evolusi. Dengan banyaknya zat-zat toksik pada dunia tanaman,
herbivora murni akan terpapar resiko keracunan yang tinggi dibandingkan dengan karnivora atau
omnivore dan oleh sebab itu kelompok herbivore memerlukan enzim pendetoksifikasi yang
nonspesifik. Toksin yang kemungkinan bisa menjangkiti karnivora adalah toksin botulinum, dan
yang mereka butuhkan adalah mengembangkan metode untuk mengeliminasinya dengan cepat
sebelum neurotoksin yang poten ini menyebabkan kelumpuhan pada alat gerak dan system
pernafasan. Jadi, hewan yang memiliki gigi taring serta kucing memiliki metabolism obat-obatan
yang jelek (misalnya aspirin dapat menjadi sangat toksik pada kucing dan anjing) tetapi hewan
karnivora ini memiliki mekanisme muntah yang sangat sensitif untuk mengeliminasi daging
yang buruk sebelum toksinnya diserap. Sebaliknya, herbivora adalah hewan yang memiliki
kemampuan memetabolisme pakan secara efisien namun kurang memiliki reflex muntah..
Emesis (reaksi muntah) ini juga tidak terjadi pada family kuda, ruminansia, serta rodensia.
Omnivora, sama seperti manusia dan babi, berada diantara keduanya (herbivore dan karnivora).
Perlunya diet dalam evolusi sistem detoksifikasi berlaku juga pada primata. Walaupun mereka
tergolong dekat dengan manusia secara pohon filogenik, primata pemakan buah dan tanaman
biasanya lebih memetabolisme xenobiotic lebih efisien dibandingkan manusia. Dalam

mendukung teori ini lebih lanjut, dapat dikemukakan bahwa t1/2 untuk emphetamine sekitar 86
menit pada kelinci maupun kuda, tetapi 390 menit untuk kucing dan 300 menit untuk manusia.
Pertanyaan tentang residu mikotoksin pada sumber-sumber pangan manusia, sebagian
besar, tetap tidak terjawab, tetapi banyak studi menunjukkan bahwa residu DON tidak menjadi
permasalahan. Sapi perah yang diberi pakan DON dengan level yang sangat tinggi hanya
meninggalkan sejumlah kecil kadarnya dalam susu; dan jika diberikan pada unggas, nyaris tidak
ada residu jaringan yang dapat diukur. Sekali lagi, ini adalah konsekuensi dari karakteristik
farmakokinetik spesies.

Toksin lain dalam organisme uniselular dalam dunia tanaman
Banyak organisma dalam tanah yang memproduksi zat yang bersifat toksik terhadap organisme
lainnya. Kondisi seperti perang kimia ini terus berlangsung di dalam lingkungan organisme
berukuran mikro. Organisma uniseluler ini sumber dari semua sumber antibiotic, antibakteria
dan antifungi yang kita butuhkan, dimana banyak diantaranya yang memikili toksisitas yang
signifikan pada mamalia. Banyak lagi yang lain yang diuji dan dibuang karena toksisitasnya
yang tinggi. Beberapa antibiotic tersebut teratogenik dan dipakai untuk mengobati kanker karena
efeknya pada reproduksi sel (mis. actinomycin D, doxorubicin, adriamycin). Beberapa organisme
uniseluler lainnya bertanggung jawab langsung pada keracunan yang terjadi pada manusia.
Alga biru-hijau yang dinamakan cyanobakteria memproduksi pentapeptides yang
hepatotoksik dan telah menyebabkan beberapa kematian jika cyanobacteria ini mengkontaminasi
air minum. Beberapa strain dari organisma Staphylococcus aureus yang dapat kita temukan
dimana-mana mampu memproduksi protein enterotoksin, dimana 1 µg-nya dapat menyebabkan
muntah, sakit perut parah, dan diare yang terus menerus. Bacteria ini masuk ke makanan lewat
tangan orang yang terinfeksi, dan organisme ini ber-proliferasi dalam makanan yang hangat serta
khususnya yang bersifat creamy (seperti krim pie, salad dressing, dsb.).
Toksin poten yang sudah dikenal adalah protein toksin dari Clostridium botulinum. 1 µgtoksin ini akan berakibat fatal pada manusia. Binatang laboratorium akan menunjukkan gejalagejala keracunan pada paparan 10⁻⁶ µg/kg. Toksin botulinum mengeblok pelepasan acetylcholine
dari ujung-ujung saraf perifer
.
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Pertanyaan review
Untuk pertanyaan no. 1 – 10 pakailah kode berikut ini:
Jawab A jika pernyataan a, b, dan c benar
Jawab B jika pernyataan a dan c benar
Jawab C jika pernyataan b dan d benar
Jawab D jika hanya pernyataan D yang benar
Jawab E jika semua pernyataan (a, b, c, d) benar
1. Tentang mikotoksin, manakah dari pernyataan berikut ini yang benar?
a. Spesies Fusarium memproduksi banyak mikotoksin yang berbahaya bagi banyak
spesies.
b. Deoxynivalenol (DON) menyebabkan masalah fertilitas pada babi.
c. DON menyebabkan muntah dan kurangnya berat badan pada babi.
d. Trichothecenes lain tidak se-beracun DON.
2. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar?
a. Semua varietas gandum dan jagung rentan terhadap infeksi kapang dalam tingkat
yang bervariasi.
b. Proses pengeringan biji-bijian yang cepat akan meminimalkan resiko tumbuhnya
kapang selama pasca panen.
c. Toksisitas mikotoksin pada hewan ternak biasanya diakibatkan oleh kontaminasi
banyak fungi.
d. Tidak ada cara praktis untuk mendetoksifikasi jagung dan gandum yang
terkontaminasi mikotoksin
3. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar?
a. Tidak ada bukti bahwa fumonisins karsinogenik pada manusia.
b. Zearalenone memiliki aktifitas seperti estrogen (estrogen-like activity)

c. Aflatoksins tidak beracun pada unggas.
d. Ochratoksin menyebabkan kerusakan ginjal pada babi dan unggas.
4. Gejala-gejala keracunan ergot adalah:
a. Mirip pada manusia dan binatang.
b. Meliputi mual, pusing, rasa panas terbakar yang ekstrim dan keguguran.
c. Muncul karena mengkonsumsi gandum hitam yang terkontaminasi dengan ergot
alkaloids
d. Disebabkan oleh ergot alkaloids yang diproduksi oleh Fusarium moniliforme.
5. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar tentang fumonisin B₂ (FB₂)?
a. Sangat dicurigai sebagai karsinogen pada manusia.
b. Menyebabkan kerusakan otak pada kuda.
c. Kuda sangat rentan pada toksisitas FB₂
d. Pada babi, tanda-tanda toksisitasnya mirip dengan mereka yang terkena DON.
6. Mengenai ergot alkaloid:
a. Ergot alkaloid adalah senyawa turunan asam lysergic.
b. Secara kimiawi, ergot alkaloid menyerupai catecholamine neurotransmitters.
c. Ergot alkaloid secara kimiawi berkaitan dengan lysergic acid diethylamide (LSD).
d. Ergot alkaloid menyebabkan halusinasi.
7. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar tentang ergot alkaloids?
a. Ergometrine (ergonovine) menyebabkan kontraksi pada gavid uterus (rahim yang
berisi janin)
b. Ergometrine tidak pernah mempunyai aplikasi medis.
c. Ergotamine dalam dosis rendah telah dipakai untuk mengobati sakit kepala migren.
d. Ergotamine tidak beracun kecuali pada dosis yang sangat tinggi.
8. Mengenai aflatoksin:
a. Kapang penghasil aflatoksin sangat kuat dan mampu bertahan hidup di iklim dingin.
b. Aflatoksin adalah senyawa heterosiklik teroksigenasi.
c. Aflatoksin menyebabkan kerusakah hati tetapi tidak karsinogenik.
d. Studi epidemiologi telah menunjukkan bahwa ada korelasi sangat tinggi antara
kanker hati dan konsumsi makanan yang terkontaminasi aflatoksin B₁.
9. Mengenai detoksifikasi biji-bijian yang terkontaminasi mikotoksin
a. Suatu teknik yang berhasil pada satu mikotoksin mungkin tidak akan berhasil pada
mikotoksin yang lain.
b. Konsentrasi DON akan berkurang karena pemanasan.
c. Bahan pengikat akan mengurangi toksisitas T-2.
d. Ozon yang lembab, dan ammonia berhasil mengurangi konsentrasi DON pada uji
laboratorium.
10. Mengenai toksisitas DON:
a. Babi lebih rentan daripada unggas atau ruminant.

b. Kalkun membentuk konjugat dan dengan cepat mengeliminasi DON.
c. Domba membentuk konjugasi glucuronide.
d. Volume distribusi (Vd) yang tinggi biasanya dikaitkan dengan toksisitas tinggi pada
spesies tersebut.

11. Pasangkan pernyataan berikut ini dengan toksin atau efek yang tepat.
a. Cyanobacteria
b. Mengeblok pelepasan acetylcholine dari ujung syaraf tepi .
c. Adriamycin
d. Staphylococcus aureus.
i.
Memproduksi protein enterotoksin.
ii.
Memproduksi pentapeptides hepatotoksik.
iii. Suatu teratogen yang dipakai kemoterapi kanker.
iv.
Toksin botulinum
12. Jawablah pernyataan berikut ini denan Benar atau Salah.
a. Aflatoksin B₁ 8,9-epoxide adalah genotoksik
b. Aflatoksin B₁ epoxides dibentuk secara eksklusif setelah ingesti AFB₁.
c. Konjugasi dengan glutathione adalah cara penting untuk mendetoksifikasi AFB₁
epoxide.
d. 8,9-epoxide dibentuk secara eksklusif oleh Cyp 1A2.
e. Cyp 3A4 adalah sumber utama 8,9-endo-epoxide.
f. Perbedaan spesies dalam tingkat dan kadar konjugasi glutathione 8,9-epoxide akan
menyebabkan perbedaan dalam toksisitas.

Jawaban
1. B
2. A
3. C
4. A
5. A
6. E
7. B
8. C
9. E
10. A
11. I = d, ii = a, iii = c, iv = b
12. a. Benar
b. Salah
c. Benar
d. Salah
e. Benar
f. Benar

B A B XI
Racun dari binatang dan tanaman

“Dia adalah orang pemberani yang pertama kali makan kerang”
-

Jonathan Swift

Massasauga rattlesnake, eat brown bread.
Massasauga rattlesnake, fall down dead.
If you catch a caterpillar, give it apple juice.
But if you catch a rattlesnake, TURN IT LOOSE!
-

Old Ontario skipping rhyme

Pendahuluan
Chemical warfare (penggunaan bahan kimia untuk menyerang predator, mempertahankan kehidupan)
dipakai secara luas pada dunia binatang dan tanaman. Seperti mikroorganisme yang memproduksi
antibiotik yang menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme lawan, tanaman yang lebih
kompleks akan mensintesa bahan kimia yang membuat tanaman tersebut unpalatable (tidak bisa dimakan)
oleh predator potensial atau bahwa tanaman tersebut benar-benar beracun, jadi sedikit sekali individuindividu yang mampu bertahan hidup setelah mengkonsumsi tanaman beracun atau tubuh dapat
memproduksi reaksi yang bisa melemahkan racun sehingga pengkonsumsiannya terbatas satu atau dua
kali saja. Namun, kadangkala tanaman ini secara tidak sengaja masuk ke dalam rantai makanan hewan
ternak atau manusia, yang secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan reaksi toksik.
Persamaannya, toksin dan venom bisa dipakai di dunia binatang untuk pertahanan diri dan untuk
menangkap mangsa. Toksin hewan mirip toksin tanaman karena terkonsumsi dan reaksi toksiknya.
Toksin dapat juga dikeluarkan oleh sel atau kelenjar khusus di kulit, sehingga toksisitas akan terjadi
hanya dengan memasukkan korban yang diincar ke dalam mulut. Reaksi toksin telah terjadi pada siswa
yang bermain-main dengan “toad-licking” (menjilat katak). Toksin ini cenderung termasuk dalam peptide
berberat molekul rendah yang bersifat neurotoksik.. Beberapa jenis ikan sebenarnya berenang dalam
“awan” toksin yang dikeluarkan oleh kelenjar kulit. Toksin dari ikan ini biasanya kelompok steroid
glikosida dan choline esters. Neurotoksin yang disekresikan dengan cara ini oleh ikan flounder, spesies
yang ada di Laut Merah begitu kuatnya sehingga ikan hiu yang mencoba menggigitnya tidak mampu
untuk menutup kembali rahangnya dan mendadak kejang-kejang. Toksin ikan flounder pernah diusulkan
sebagai pengusir hiu bagi para penyelam. Toksin yang disekresi kelenjar kulit ini juga berperan sebagai
agen antibakterial untuk mencegah infeksi, karena lendir yang dikeluarkan oleh kulit amfibi adalah media
kultur ideal untuk bakteri.
Venom disuntikkan dalam banyak cara dan bisa dipakai baik untuk pertahanan diri atau
menangkap mangsa. Manusia dan binatang kadangkala secara tidak sengaja menjadi korban envenomasi
atau intoksikasi oleh racun yang berasal dari binatang. Istilah toksin juga dipakai untuk mengacu pada

komponen venom individu. Banyak teks telah menuliskan bahasan ini, dan bab ini tidak lebih hanya
mengulas sepintas bidang tersebut dan membahas beberapa contoh venom yang lebih penting atau lebih
menarik. Penekanan bahasan pada senyawa toksin penting dibidang sains biologi, baik sebagai obat atau
sebagai alat penelitian.

Toksik dan binatang beracun
Toksik dan binatang laut beracun
Venom dan toksin dibedakan oleh cara senyawa ini masuk ke dalam korban. Venom adalah zat yang
tersimpan di dalam kelenjar racun khusus dan dimasukkan oleh alat penginjeksi atau oleh duri tajam
Sistim jenis ini dapat dipakai dalam pertahanan diri atau dalam menangkap mangsa. Toksin adalah racun
yang biasanya teringesti jaringan atau organ beracun secara tidak sengaja. Toksin lebih merupakan
proteksi spesies bukan proteksi individual. Predator yang menginginkan mangsa tersebut akan mati jika
toksinnya fatal. Pemangsa yang bertahan hidup terlatih untuk menghindari mangsa yang beracun. Istilah
keracunan pada jaringan otot kelompok scalefish yang berbeda dengan shellfish, dinamakan
ichthyosarcotoxism. Ini meliputi toksin yang terakumulasi sampai ke rantai makanan mulai dari plankton,
juga toksin yang disintesakan oleh ikan itu sendiri. Pada situasi yang pertama, keracunan tersebut
biasanya karena campuran berbagai jenis toksin.
Scalefish toksins
Ciguatoksin.
Kondisi ciguatera disebabkan oleh toksin ini, yang kemungkinan besar
terkonsentrasi sampai ke rantai makanan mulai dari dinoflagelata fotosintetik sampai mencapai kadar
toksik pada ikan laut besar seperti kerapu, kakap, amberjack, barakuda , dan ikan koral. Spesies tersebut
adalah predator terumbu karang dan browsers (termasuk herbivore). Tanda toksiknya bersifat
enterotoksin (mual, muntah, kram, diare ) dan neurotoksin (mati rasa; ada rasa seperti ditusuk-tusuk jarum
pada bibir, tenggorokan dan lidah; pusing; sakit kepala). Ciguatoksin diduga meningkatkan permeabilitas
membrane sodium dan bertanggung jawab atas (munculnya) tanda serta gejala neurologis. Ciguatoksin
sangat beracun bagi mencit yang menjadi binatang percobaan untuk mendeteksi keberadaan zat toksik ini.
Zat ini bermolekul besar, tidak berwarna dan lipid tahan panas, yang strukturnya belum bisa dijelaskan.
Ada agent lain yang belum teridentifikasi yang sepertinya terlibat dalam keracunan ciguatera. Ciguatera
sejauh ini adalah penyebab umum scale-fish poisoning. Semua spesies ikan besar, tropis adalah sumber
potensial toksin ini. Komponen ciguatoksin, yaitu maitotoksin, baru-baru ini telah dimurnikan.
Maitotoksin (MTX) adalah polyether yang larut dalam air yang merupakan penginduksi potent atas
meningkatnya ion kalsium [Ca²⁺] bebas di sitosol, yang ada dalam berbagai jenis organisma, termasuk sel
mamalia. MTX nampaknya mengaktifkan voltage independen, channel kation non selektif yang mungkin
membutuhkan sumber extraseluler Ca²⁺untuk aktivasi. MTX telah menjadi alat penelitian yang berguna
untuk mempelajari ion channels (lihat juga http://www.rehablink.com.ciguatera/poison.htm). Ikan
barakuda kadangkala mengandung neurotoksin terkait yang sangat beracun bagi kucing (yang memakan
ikan ini). Di beberapa bagian di India Barat, sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan sebagian daging
barakuda pada kucing lokal sebelum manusia memakannya.
Tetrodotoksin.
Istilah ini berasal dari tetraodontidae, yang berarti empat gigi, nama dari genus
yang memproduksi toksin ini. Toksin ini ada pada ikan buntal, yang dikenal dengan nama “fugu” di
Jepang. Tetrotoksin adalah pengeblok yang sangat potent untuk channel sodium, bereaksi cepat, dan oleh
karenanya menghambat konduksi saraf dengan cara yang mirip dengan anestesi lokal. Zat ini
menyebabkan perethesias (sensasi abnormal), anesthesia (bius, tidak merasa sakit, bebal)), kelumpuhan

dan kehilangan kemampuan bicara, tetapi kesadaran tetap terjaga. Prognosis akan membaik jika yang
diingesti segera dimuntahkan. Di Jepang ada sekitar 150 kasus keracunan setiap tahunnya, dengan
mortalitas 50%. Fugu dianggap makanan mewah di Jepang dan hanya koki khusus yang berlisensi yang
bisa memasaknya. Toksinnya terkonsentrasi pada hati dan gonad ikan. Penikmat fugu lebih suka jika ada
cukup sedikit toksin yang tertinggal untuk menimbulkan sedikit sensasi “tingling” pada bibir ketika
mengkonsumsinya.. Di Jepang, kebiasaan ini telah memunculkan sebentuk puisi yang agak mengerikan:
“Kemarin dia dan aku makan fugu; hari ini aku membantu membawa peti jenazahnya.”
Tetrodotoksin juga ditemukan pada beberapa kadal air dan katak. Gurita cincin biru, gurita kecil
yang menghuni perairan dangkal dan berombak di sekitar Australia dan perairan Indo-Pacifik tengah lain,
memproduksi toksin melalui gigitannya, jenis racunnya dipercaya sama dengan tetrodotoksin. Gigitan
dari gurita tersebut yang berukuran lebih besar akan menjadi fatal dalam hitungan menit.
Tetrodotoksin menarik untuk dijadikan alat penelitian karena tingginya aktivitas pengeblok
sodium channel yang potent. Keberadaannya dalam banyak spesies yang berbeda dapat dijelaskan oleh
fakta bahwa zat ini tidak disintesa oleh binatang itu sendiri, tetapi oleh spesies bakteri Vibrio tertentu dan
memiliki hubungan simbiosis dengan inangnya.
Scombroid poisoning. Nama scombroid berasal dari kata Scombridae, yang mengacu pada ikan
berdaging merah seperti tuna dan tongkol. Keracunan ini berasal dari memakan ikan yang kaya akan
histidin. Proses pendinginan yang tidak tepat akan mengakibatkan adanya konversi histidin menjadi
histamin oleh bakteri yang ada di lapisan luar kulit ikan. Tanda dan gejala yang ada menyerupai reaksi
histamin. Tanda dan gejala itu akan menyerang dalam hitungan menit sampai jam, meliputi rasa pusing,
sakit kepala, diare, wajah kemerahan, detak jantung bertambah cepat, kulit gatal kemerahan, dan sesak
nafas. Ikan yang terkontaminasi dalam cara ini sering digambarkan memiliki rasa pedas seperti merica.
Level histamine dalam ikan yang terkontaminasi akan mencapai 100 mg/100 g. FDA telah menetapkan
level berbahayanya sebesar 50 mg/100 g. Histamine tidak bisa hilang dengan proses pemasakan. Ada
beberapa bukti yang menunjukkan bahwa produk dekomposisi lain, saurine, mendukung
simtomatologinya.
Icthyotoksin.
Banyak spesies ikan, termasuk varietas ikan air tawar, kadangkala mengandung
toksin di dalam gonad yang dapat menyebabkan gejala gastrointestinal yang parah.

Toksin kelompok kerang-kerangan
Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa ada peningkatan dramatis toksik blooming algae, yang
sering dinamakan dengan gelombang merah. Wabah diarrhoretic shellfish poisoning yang pertama kali
dipastikan di Amerika Utara terjadi tahun 1990 dan hal tersebut terlacak pada dinoflagellata di perairan
Kanada. Burung pelican coklat yang memakan ikan teri di luar California mati karena domoic acid
poisoning di tahun 1991; saxitoksin ditemukan pada kepiting di Alaska; dan pada 1987 – 1988, pencarian
shellfish di lepas pantai North Carolina ditutup karena gelombang merah dinoflagellates yang
memproduksibrevitoksin yang bersifat neutotoksin.
Saxitoksin.
Penyebab paralytic shellfish poisoning, toksin ini diproduksi oleh dinoflagellates
(binatang bersel tunggal yang merupakan penyebab terjadinya gelombang merah) dan terkonsentrasi di
bivalvia seperti tiram, remis dan kerang-kerangan. Mekanisme dan simptologinya sama dengan
tetrodotoksin. Dosis minimal dan mematikannya adalah sekitar 8 µg/kg untuk masing-masing jenis.
“Jangan pernah makan oysters dalam bulan tanpa huruf R” adalah kata-kata bijak tua yang tetap
merupakan nasihat yang bagus di belahan bumi bagian utara karena dinoflagellates mekar di bulan-bulan
musim panas.

Domoic acid.
Pada tahun 1987, terjadi wabah keracunan kerang di Kanada yang disebabkan
oleh kerangl dari perairan sekitar Prince Edward Island. Toksin tersebut adalah asam domoat, yang
terkonsentrasi dari alga yang dinamakan chondria. Toksin tersebut juga ditemukan pada diatom. Alga
tersebut jarang ditemukan di perairan Atlantik Utara, dan biasa tumbuh di Jepang. Toksin asam domoat
diidentifikasikan oleh Canadian Research Council Atlantic Laboratory. Ada tiga kasus kematian di panti
jompo di Quebec, dan lebih dari 100 orang terinfeksi. Beberapa diantara mereka menderita kehilangan
memori jangka pendek, suatu kondisi yang dinamakan amnesic shellfish poisoning. Polusi air laut-lah
yang dicurigai telah mengubah lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan diatom. Asam domoat
mengikat specific subset reseptor asam glutamate, yang dikenal dengan reseptor kainite yang ada di
dalam otak.
Okadaic acid.
Zat yang juga diproduksi oleh dinoflagellata ini bertanggung jawab untuk suatu
kondisi yang dikenal dengan diarrhoretic shellfish poisoning. Assam okadaik adalah inhibitor selektif
untuk phosphate 1 dan 2A dengan mengganggu aktivasi/inaktivasi protein. Zat ini dapat menginduksi
kontraksi otot polos dan otot jantung. Secara eksperimental, zat ini adalah promoter tumor, tetapi, tidak
seperti phorbol ester, zat ini tidak mengaktifkan protein kinase C.

Toksisitas langsung dinoflagellates
Dinoflagellates yang menyebabkan adanya gelombang merah adalah organisme mikroskopis berpigmen,
autotroph. Selain beracun bagi beberapa jenis kehidupan laut, zat ini dapat dibawa ke dalam atmosfir
dalam aerosol yang yang berasal dari gelombang. Zat ini dapat menyebabkan iritasi pernafasan pada
manusia dan binatang yang berkontak langsung dengan aerosol. Pada beberapa individu yang sudah
memiliki masalah pernafasan seperti sesak nafas dan asma, reaksi ini dapat menjadi serius.
Selama lebih satu dekade. Genus dinoflagellata yang dinamakan Pfesteria bertanggung jawab
atas kematian beberapa jenis ikan di muara-muara di Ameika Utara, yang menyebabkan kematian sekitar
satu milyar ikan di sistim muara Albemarle-Pamlico dan lebih dari 50.000 di Chesapeake. P. piscicida
dan P. shumwayae menarik perhatian ikan hidup dan memproduksi toksin yang menyerang fungsi netral
dan dapat menyebabkan beberapa lesi lain. Ikan akan bersikap tak menentu dan memiliki lesi kulit yang
dideskripsikan seperti “punched out” (menonjol keluar). Aerosol neurotoksik dapat menyebabkan
kerusakan sistim saraf sentral pada manusia, yang menyerang memori, fungsi kognitif, dan sistim saraf
otonom dan tepi. Kontak dengan air yang terkontaminasi dapat menyebabkan lesi kulit dan rasa seperti
terbakar. Toksik tersebut larut dalam air, menyerang metabolisme kalsium, dan menempel pada reseptor
purinergik dari sel imun otak. Nelayan, ilmuwan biologi laut, dan personel laboratorium sering terpapar
racun ini.

Ikan-ikan yang menyengat
Ikan beracun seperti stonefish, lionfish, scorpionfish, dan ikan pari memiliki alat penyengat yang terletak
di atas sirip punggung, ekor, atau sekitar mulut mereka. Racunnya protein yang labil terhadap panas yang
menyebabkan rasa sakit yang intens dan syok jantung. Suhu diatas 50°C akan membuat racun tidak
efektif. Stonefish dan pari adalah yang paling sering terinjak karena mereka menyembunyikan diri di
dasar pasir. Kematian akan terjadi karena venom dari ikan-ikan ini, biasanya karena cardiovascular
shock, dengan AV block dan bradycardia. Gejala lain yang muncul meliputi mati rasa, inflamasi, dan
edema pada tempat sengatan, rasa sakit yang parah di jaringan sekitarnya, mengigau, mual, muntah, dan
berkeringat. Racun ikan pari adalah protein yang labih terhadap panas dan berberat molekul besar (berat
molekul > 100.000) dengan sifat-sifat neurotoksik dan cardiotoksik. Sudah ada antivenon untuk racun
ikan stonefish.

Venom moluska
Conotoksins. Zat ini ditemukan pada siput laut bercangkang kerucut. Semua zat senyawa racun
ini adalah peptida dasar yang kuat, sangat mudah berikatan dengan ikatan sulfida. Alpha-conotoksin
tersebut adalah peptida nondepolarisasi, bloking agen neuromuscular seperti curare (racun tanaman
Afrika, biasanya untuk berburu) dan oleh karena itu dapat menyebabkan kelumpuhan. Ada 13 sampai 15
peptida asam amino. Mu-conotoksin berupa peptide asam amino yang mengeblok sodium channel,
sehingga berperan sebagai tetrodotoksin dan saxitoksin. Sodium channel blocking conopeptides ini
sedang diteliti penggunaannya dalam mengobati rasa sakit kronis. Omega-conotoksin mengeblok
presinaptik, voltage-dependent calcium channel. Penelitian terbaru telah mengidentifikasi beberapa
subtype dengan kekhususan untuk subtype channel yang beragam, yang menjadikannya alat penelitian
yang bermanfaat. Cone snail adalah gastropoda univalvia dengan alat envenomasi yang kompleks yang
dipakai
untuk
menangkap
mangsa
mereka
(lihat
juga
http://grimwade.biochem.unimelb.edu.au/cone/newlog.html).
Toksin coelenterata
Toksin ini dapat ditemukan pada ubur-ubur dan koral. Koral api memproduksi protein venom yang
menyebabkan rasa terbakar hebat ditempat tubuh yang tersentuh. Rasanya seperti tersundut rokok.
Physalis (ubur-ubur: Portuguese man-of-war, bluebottle, mauve stinger/Pelagia noctulica) menimbulkan
tanda dan gejala serupa dengan koral api. Goresan merah, yang dinamakan dengan straps, (berjulur julur)
akan muncul di kulit yang tersentuh tentakelnya. Reaksi alergi akan terjadi, disamping gejala-gejala
umum seperti demam, mual, dan jantung melemah serta sulit bernafas. Bluebottle yang tersapu ke pinggir
pantai tetap beracun sampai ubur-ubur ini benar-benar kering. Pertolongan pertama meliputi pencucian
area yang terkena toksin dengan cuka, asam asetat yang telah diencerkan, atau zat pelunak daging
(papain) yang kesemuanya ini mendenaturasi protein. Bahkan air kencing/urin dapat dipakai untuk
mengurangi rasa sakit. Spesies ini dapat ditemui dimana saja.
Tawon laut (box jellyfish) adalah binatang laut yang paling beracun yang pernah dikenal.
Binatang ini menghuni wilayah Indo-Pasifik dan bertanggung jawab atas banyak kematian per tahunnya.
Kontak dengan tentakelnya dapat menyebabkan rasa sakit yang intens dan menyakitkan, koma, dan syok
jantung. Angka mortalitasnya sebesar 25%, anak-anak, orang tua, dan pasien penderita penyakit jantung
adalah yang sangat rentan terhadap hal ini. Pertolongan pertama adalah mendenaturasi protein seperti di
atas; melepaskan tentakel dengan menggunakan pinset, sarung tangan, pisau dan garpu, atau alat lain
untuk menghindari menyentuh tentakel; dan penggunaan alat cardiopulmonary resuscitation (CPR).
Anestesi lokal seperti spray yang dipakai untuk mengobati luka bakar akan membantu. Sudah tersedia
antivenomnya. Irukandji adalah ubur-ubur Indo-Pasifik yang sangat kecil bertentakel empat yang dapat
menimbulkan tanda dan gejala yang sama, dan melepaskan syaraf simpatik yang massif.
Venom Echinodermata
Bulu babi dan anemon laut, seperti bulu babi hitam atau bulu babi berbulu panjang dan bulu babi mahkota
duri, semuanya memiliki toksin. Cedera biasanya terjadi di kaki dan perut bagian bawah ketika penyelam
atau perenang berada di dasar laut. Sengatnya masuk ke dalam daging dan patah. Toksinnya
menyebabkan rasa sakit lokal dan rasa terbakar sama seperti yang disebabkan oleh ubur-ubur bluebottle.
Racunnya peptide labil panas sehingga merendam bagian yang sakit dalam air panas dengan suhu yang
orang bisa tahan mungkin bisa membantu. Tidak seperti pertolongan pertama untuk envenomasi biasa,
gerakan atau trauma sebenarnya dapat membantu dengan mematahkan sengatnya sehingga dapat diserap
lebih cepat. Cuka atau bahkan urin juga bisa membantu.

Anemone laut juga memproduksi toksin yang sangat poten yang bereaksi ketika anemone laut ini
diingesti. Contoh terbaik dari toksin ini adalah equinatoksins (EqTs I. II, dan III) dari Actinia equine.
Pada tikus toksin inia menyebabkan coronary vasospasm, gagal jantung, dan toksisitas cardiorespiratory
lain. Hemolisis juga terjadi, seperti halnya juga dengan degranulasi platelet darah dan sel darah putih.
Untuk informasi lebih lanjut tentang venom dan toksin laut, lihat
http://www.pmeh.uiowa.edu/fuortes/63260/MARINEAN/index.htm
http://www.merck.com/pubs/mmanual/.

Toksik dan venom binatang darat
Ular berbisa
Banyak jenis ular yang berbisa, tetapi sebagian besar memiliki taring belakang yang didisain untuk
melumpuhkan mangsanya setelah mangsa dimasukkan ke dalam mulutnya. Hal ini tidak mampu
menimbulkan gigitan yang berbisa. Empat genus ular berbisa yang berbahaya bagi manusia meliputi
Viperidae, Crotalidae, Elaptidae, dan Hydrophidae.
1. Viperidae. Ular berbisa kuno ini memiliki taring berlubang seperti jarum yang terletak dalam
rahang atas yang pendek dan dapat bergerak berotasi untuk menempatkan taringnya pada posisi
menggigit ketika mulutnya terbuka. Kepala ular jenis ini besar dan segitiga.
2. Crotalidae. “pit viper” jenis ini mirip dengan ular berbisa kuno tetapi ular jenis ini juga memiliki
lubang yang sensitif terhadap infra merah antara mata dan lubang hidung yang dipakai untuk
melacak mangsanya melalui panas tubuhnya. Genus ini meliputi ular derik, water moccasin
(cottonmouth, dsb.), dan copperhead. Semuanya dapat ditemukan di Amerika Utara. Kanada
memiliki Western diamondback dan di Ontario ada ular derik Massasauga.
3. Elaptidae. Jenis ini didistribusikan di seluruh dunia dan merupakan sebagian besar ular yang
paling berbisa dan ditakuti di daerah tropis dan subtropis. Kelompok ini meliputi ular kobra,
boomslang, dan banyak spesies Australia (taipan, tiger snake, brown snake, dsb.). ada dua jenis
spesies di Amerika Serikat yaitu Eastern (Florida) coral snake dan Arizona coral snake.
Persamaan bunyi ular “red-on black, friend of Jack; red-on-yellow, kills a fellow” dapat
membantu membedakan coral snake ini dengan yang serupa tetapi tidak berbisa.
4. Hydrophidae. Ini adalah jenis ular laut. Mereka hanya hidup terbatas pada perairan hangat di
Pasifik dan laut Hindia. Meskipun mereka sangat berbisa, mereka tidak agresif. Gigitan mereka
biasanya terjadi pada nelayan karena ular ini terjebak di dalam jarring. Selama beberapa tahun,
diskusi sporadis dilakukan berkenaan tentang feasibilitas penggalian kanal melewati daerah
genting Panama untuk menghubungkan laut Atlantik dan Pasifik. Satu kekhawatiran lingkungan
yang muncul adalah kanal seperti itu dapat membawa ular laut perut kuning ke Teluk Meksiko
dan laut Karibia dimana kondisinya memungkinkan untuk perkembang biakannya.
Bisa ular.
Bisa/venom ini adalah gabungan protein yang kompleks, yang banyak diantaranya
adalah enzim proteolitik. Pada umumnya, venom dari Elapidae dan Hydrophidae cenderung untuk
neurotoksik dengan myonecrosis (rusaknya jaringan otot) pada tempat gigitan, sedangkan venom ular
berbisa dan crotalids biasanya coagulant dengan aktifitas antikoagulan lokal untuk menyebarkan venom
yang menyebabkan kerusakan lokal yang lebih parah (rasa sakit, nekrosis, pendarahan).
Neurotoksisitasnya kurang dikenal.
Tanda dan gejala venom neurotoksik meliputi kelumpuhan progresif, kram otot, gangguan
pernafasan atau gagal nafas, nyeri otot (myalgia), kegagalan ginjal dengan myoglobinuria (munculnya
myoglobin di urin), dan gagal jantung. Gejala ini sesuai dengan gigitan coral snake di Amerika Utara.
Venom dari Banded Krait mengandung alpha-bungarotoksin yang merupakan bloker ireversibel dari

reseptor acetylcholine, dan betabungarotoksin yang menyebabkan pengeluaran besar-besaran
neurotransmitter vesikel. Alpha-bungarotoksin dipakai sebagai alat penelitian dalam penelitian biomedis.
Black Mamba (Dendroaspis polylepis) memproduksi dendrotoksin-I, suatu channel blocker K⁺ lain.
Tanda dan gejala gigitan ular berbisa dan crotalids (termasuk ular derik Massasauga) meliputi
rasa panas yang intens dan timbul segera setelah digigit pada tempat envenomasi (seperti sengatan lebah),
diikuti dengan mati rasa, pembengkakan, syok dan hematuria. Nekrosis dan kemungkinan gangrene pada
tempat gigitan mungkin akan terjadi kemudian. Akan ada pendarahan subkutan dan pada kasus yang
parah akan menunjukkan tanda neurotoksisitas. Tabel 10 adalah daftar komponen utama yang telah
diidentifikasi dalam bisa/venom ular. Venom ular berbisa Russel’s r mengandung suatu activator
pembeku Factor X dan dipakai untuk penelitian penggumpalan darah.

Phospholipase A₂, kompleks dalam venom ular derik adalah neurotoksik yang juga mampu
menyebabkan kerusakan jaringan. Komponen myotoksik menunjukkan efek multiple mitogenik pada
biakan pertumbuhan miosit.
Elapidae dan Viperadae keduanya memiliki alpha-neurotoksin yang berperan secara
postsynaptical untuk mencegah acetylcholine membentuk ikatan pada reseptornya. Peran ini sama dengan
neurotoksin yang mempengaruhi pelepasan transmitter secara presynaptical. B-neurotoksin memiliki
aktifitas phospholipase A₂. Ular Mamba dan ular Afrika lain memiliki voltage-dependent K⁺ channel
blocker (dendrotoksin), nonkompetitif inhibitor acetylcholine (fasciculins), muscarinic toksin, dan L-type
Ca²⁺ channel blocker (caliseptin). Semuanya adalah protein kecil yang mengandung 60 asam amino dan 3
atau 4 sulfida.
Ada beberapa kadal beracun, seperti Gila monster, yang menghuni Amerika Barat Daya. Kadal
beracun biasanya tidak seberbahaya ular berbisa. Venomnya tidak banyak memiliki kandungan
neurotoksin tetapi mengandung coagulant dan enzim juga serotonin. Reaksinya cenderung lebih lokal.
Dosis mematikan pada binatang akan mengarah pada berhentinya system kardiorespirasi
.

Pertolongan pertama. Apapun jenis gigitan ularnya, tindakan pertolongan pertama yang paling
penting adalah mengikat erat tungkai yang tergigit dengan kekuatan yang sama dengan yang dilakukan
untuk mengikat cedera terkilir. Istirahat dan kata-kata menenangkan itu penting. Bawa ke pusat rawatan
kesehatan yang memiliki antivenin sesegera mungkin. Rumah sakit modern seharusnya memiliki
persediaan antivenin (atau polyvalent antivenin) yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Olah fisik yang
dipaksakan dan minum minuman beralkohol sangat tidak disarankan.

Anthropoda berbisa
Anggota ordo Hymenoptera (lebah, lebah besar (tawon endas), semut) dari kelas Insecta dan kelas
Arachnida (laba-laba, kalajengking) memiliki venom yang mengandung zat yang biasanya terlibat dalam
respon nyeri pada mamalia. Kalajengking kuno Leiurus quinquestriatus dan kalajengking kuning Iraesli
(Leiurus q. hebraeus) memproduksi charybdotoksin yang mempengaruhi calcium-activated K⁺ channel,
seperti halnya dengan venom lebah apamin. Kalajengking Meksiko Centroides noxius memproduksi
noxiustoksin, yang mengeblok volatage-dependent K⁺ channel (lihat Tabel 11). Peptida degranulasi sel
Mast pada venom lebah juga mengblok channel ini.

Reaksi alergi terhadap venom serangga ini akan terjadi dan mungkin akan membahayakan nyawa
jika terjadi sengatan parah atau sengatan berkali-kali. Lebah madu Afrika berbahaya bukan karena lebah
ini lebih beracun, tetapi karena lebah ini sangat agresif sehingga biasa terjadi sengatan berganda.
Neurotoksin cenderung mendominasi venom laba-laba. Sebenarnya, semua laba-laba itu beracun,
tetapi hanya beberapa yang memiliki alat envenomasi yang sesuai untuk menembus kulit manusia. Yang
dikenal dengan laba-laba “widow” (Latrodectus spp) terdapat diseluruh daerah sub tropis dan tropis.
Black widow yang juga dikenal dengan laba-laba pembunuh, laba-laba jam pasir, atau banyak nama lain
lagi, menghuni semua bagian Ontario di selatan Sudbury tetapi jarang lagi ditemui sejak tidak dipakainya
lagi privy (toilet) di luar rumah. Venomnya sangat beracun tetapi hanya sedikit venom yang diinjeksikan;
sehingga kematian jarang terjadi. Toksinnya kompleks. Paling tidak ada tujuh “latratoksin” yang telah
teridentifikasi; lima diantaranya untuk toksin serangga, satu untuk crustacean dan satu lagi untuk
vertebrata. Toksin yang untuk vertebrata adalah alpha-latrotoksin (alpha-LTX), yang merupakan protein
berukuran medium yang sekarang ini tersedia dalam bentuk murni (lihat bawah ini) yang menginduksi
hampir semua semua neurotransmitter. Alpha-LTX memiliki kesamaan dengan beta-bungarotoksin (yang
ditemukan pada Banded Krait). Keduanya menyebabkan pelepasan vesikel kholinergik secara masif.
Fasikulasi dan rasa kaku seperti papan pada batang otot terjadi dengan cepat, diikuti dengan kram
otot, rasa sakit pada otot dan gangguan pernafasan. Adanya reseptor spesifik pada neuron vertebrata untuk

alpha-LTX telah teridentifikasi, dan inilah penjelasan yang memungkinkan untuk kekhususan toksin
spesies ini. Untuk sembuh dari gigitan Black Widow diperlukan waktu 12 jam.
Brown Recluse (Loxosceles spp), yang juga dikenal dengan nama laba-laba violin, telah
menempuh perjalanannya dari Mexico dan Florida dan sekarang telah sampai di New York dan mungkin
Ontario selatan. Gigitannya tidak sakit. Terjadi nekrosis lokal dan berkembang di minggu berikutnya
karena adanya pembekuan darah lokal dan microthrombosis. Venomnya kompleks dan meliputi koagulan,
enzim, dan inhibitor komplemen.
Australian funnel-web dan laba-laba punggung hitam diklaim sangat beracun. Dua toksin funnelweb telah teridentifikasi: polyamine (FTX) dan omega agitoksin. Keduanya mengeblok high-voltage
dependent P Ca²⁺ channel, dan keduanya juga dipakai sebagai alat penelitian untuk tujuan ini. Ragitoksin-2 dari kalajengking kuning Israel (Israeli yellow spider) mengeblok beberapa voltage-act K⁺
channel.

Tanaman beracun dan jamur
Cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi biasanya menentukan apa yang manusia bisa makan dan
apa yang tidak bisa mereka makan, dan bahkan bagian tanaman mana yang dapat dimakan. Jadi, manusia
makan pie dari batang rhubarb tetapi tidak pernah makan salad daun rhubarb, yang beracun. Tidak pula
orang akan makan kuntum atau batang dari banyak bunga hias dan semak-semak dari kebun mereka.
Jarang pula yang mempertimbangkan fakta bahwa keputusan ini didasarkan pada toksisitasnya. Jumlah
tanaman yang secara potensial berbahaya terlalu banyak untuk disebutkan. Masalah ini telah menjadi
dasar penulisan banyak teks. Daftar berikut ini berisi contoh-contoh kelompok toksikan utama yang
dipilih karena toksin tanaman ini sudah biasa atau karena signifikansi farmakologi toksinnya.

Vesicant
Banyak tanaman mengandung oksalat yang dapat menyebabkan rasa terbakar korosif pada mulut,
esophagus, dan perut. Gejalanya lainnya muntah dan diare. Karena oxalate anticoagulant, maka
pendarahan juga bisa terjadi. Dieffenbachia mengandung kalsium oksalat, yang merupakan vesicant (yang
menyebabkan bengkak). Daun rhubarb mengandung berbagai jenis oksalat dan akan fatal jika dikonsumsi
dalam jumlah yang dapat menyebabkan toksik pada ginjal (lihat juga ethylene glycol pada Bab 7,
“Glycols dan glycol ethers”). May apple, buttercup, dan philodendron mengandung vesicant.
Philodendron kadangkala menyebabkan keracunan pada kucing yang mengunyah daunnya. Poison ivy,
poison oak, dan poison sumac semuanya mengandung urushiol, yang merupakan vesikan fenolik.

Jantung glycosides
Foxgloves putih dan ungu (Digitalis lanata dan D. purpura) adalah sumber komersial untuk medicinal
digitalis. Banyak tanaman kebun yang memiliki komponen aktif yang serupa, termasuk lily-of-the-valley,
star-of-Bethlehem, dan oleander. Gejala overdosis digitalis adalah mual, muntah, gangguang penglihatan
(ada lingkaran hijau disekitar obyek), dan denyut jantung tidak normal.

Astringents dan gastrointestinal irritants (pyrogallol tannins)
Acorn, geranium, sumac berry, hemlock bark, daun rhubarb, horse chesnut – semua mengandung iritan
ini. Penduduk asli Amerika Utara belajar untuk menghilangkan tannin dari acorn dengan cara menginjakinjak remukan kacang berulang kali di air tawar. Namun hal ini tidak berlaku untuk horse chestnut.

Autonomic agents
Nightshade yang mematikan dan banyak ditemukan di hutan mengandung atropine (hyoscyamine) dan
scopolamine (hyoscine). Tanda dan gejalanya adalah adanya blockade muscarinic, cholinergic reseptor
plus gejala system syaraf pusat (disorientasi, halusinasi). Amanita muscaria adalah jamur umum yang
beracun. Tanda-tanda keracunannya adalah pelepasan besar-besaran cholinergic karena toksin muscarine,
plus efek system syaraf pusat seperti yang terjadi dengan nightshade karena adanya bahan anticholinergic.
Penurunan system syaraf pusat dan gagal jantung akan menyusul. Gejalanya akan tertunda selama 12
sampai 24 jam.
Solanine dan chaconine adalah glycogenic alkaloids yang ada dalam kentang dan tomat (anggota
dari keluarga Solanacea) ketika mereka terpapar sinar matahari yang berlebihan, terkena penyakit,
bertunas, dan masa simpan yang lama. Senyawa tersebut memiliki aktifitas cholinergic dan telah terbukti
teratogenik. Gejala keracunannya meliputi muntah, diare, kram, pusing, gangguan visual, dan gambaran
gangguan system syaraf pusat lain. Pada tahun 1820, seorang lelaki bernama Johnson menantang
pendapat konvensional dengan memakan buah tomat mentah di Salem, New Jersey. Yang
mencengangkan penontonnya, dia tidak meninggal dengan kematian yang mengerikan. Pada saat itu,
tomat dipercaya sangat beracun karena kaitannya dengan nightshade yang mematikan. Johnson sendirian
mendirikan industri tomat Amerika Utara.
Anggota Solanacea lain adalah Datura stromonium, yang biasa dikenal dengan jimsonweed atau
thornapple. Nama lainnya adalah devil’s trumpet dan angel’s trumpet. Ini adalah gulma umum yang ada
di seluruh Amerika Utara dan Tengah, yang pertama kali dibawa dari Eropa. Tumbuhan ini khususnya
tumbuh di tanah yang kasar seperti tanah kosong. Dia memiliki bunga trumpet putih atau ungu kebiruan
pucat dan kantung biji yang berduri. Biji ini berisi atropine dan scopolamine dengan level yang signifikan
yang dapat menyebabkan halusinasi. Untuk alasan inilah kadangkala tanaman ini dipakai sebagai obat
rekreasional oleh para remaja. Karena aktifitas anticholinerginya, tanda dan gejala keracunan jimsonweed
dapat meliputi pembesaran pupil mata, mulut kering, detak jantung cepat dan tidak beraturan, usus stasis,
perut terasa diaduk, dan disorientasi, juga halusinasi. Terjadi beberapa kematian karenanya.

Pelarut microtubules
Colchicines dari tanaman musimgugur, crocus dipakai dalam pengobatan encok arthritis dan sebagai
bahan uji coba. Zat ini melarutkan mikrotubul untuk mencegah mitosis dan juga phagocytosis. Overdosis
zat ini dapat menyebabkan diare parah. Vincristsine dan vinblastine dari tanaman periwinkle memiliki
sifat ini dan dipakai untukmikrotubul.

Phorbol esther
Zat ini adalah komponen dari minyak croton dari tanaman spurge. Phorbol esther merupakan promoter
kanker. yang langsung mengaktifkan protein kinase C (menggantikan diacylglyceron) secara bebas dari
kalsium ekstraseluler sehingga dipakai sebagai alat eksperimen. Mereka berperan sebagai obat pencahar
kuat. Tempat beraksinya phorbol myristate acetate (PMA) ditunjukkan dalam Gambar 39. Zat ini
mempengaruhi mekanisme pengontrolan regulasi intraseluler.
Banyak karsinogen, co-karsinogen, promoter, dan anti-karsinogen lain ada dalam tanaman. Safrol
adalah karsinogen hati yang ditemukan dalam beberapa jenis rempah (pala, kayu manis) dan dalam
minyak anise (perasa licorice). Penggunaan minyak anise dan minyak sasaffra telah dilarang. Beberapa
tannin juga karsinogen hati, dan polyaromatic hydrocarbon (PAH) benzo[a]pyrene adalah karsinogen
poten yang ada dalam sayuran hijau, minyak sayur yang belum dimurnikan, minyak kelapa, dan chicory.
Benzanthracene adalah PAH lain yang ada dalam sayuran. Masih ada jenis-jenis karsinogen lainnya.
lainnya.

Thapsigargin adalah lactone sequiterpene yang diambil dari tanaman yang mampu menghambat
Ca²⁺-ATPase dan menyebabkan adanya pelepasan timbunan Ca²⁺ internal. Zat ini dipakai secara luas
sebagai alat penelitian karena aksinya ini. Zat ini juga memiliki sifat pemicu tumor

Gambar 39 Tempat beraksinya phorbol esters sebagai aktivator protein kinase C

.

Cyanogenic glycosides
Zat-zat seperti amygdalin dalam almond, dhurrin dalam sorghum, linamarin dan lotaustralin dalam kasava
dan kacang lima, prunasin dalam stone fruit (cherries, peaches, dan chokecherries) adalah cyanogenic
glycosides. Senyawa tersebut mampu membentuk hydrogen cyanide (HCN) dengan beta-glucuronidase
dari tanaman ketika sel rusak/patah atau terbentuk dari mikroflora dari saluran cerna. Keracunan sianida
dapat terjadi pada binatang memamahbiak yang makan tumbuhan yang tinggi kandungan sianidaglikosidanya, pada manusia yang telah mengkonsumsi makanan yang disimpan dengan tidak benar atau
bahan pangan yang telah busuk seperti kacang lima (lima beans) atau kasava. Pada manusia, HCN dapat
dibentuk dari nitrit organik oleh cytochrome P450-dependent monooxygenase, dan dari tiosianat oleh
glutathione-S-trasferase.

Detoxifikasi hydrogen sianida
Hydrogen sianida (HCN) didetoksifikasi oleh konversi menjadi thiocyanate,. Proses ini membutuhkan
asam amino yang mengandung sulfur dan vitamin B12. Kekurangan asam amino yang mengandung
sulfur dan vitamin B12 akan meningkatkan resiko toksisitas. Sistim detoxifikasi metabolik diganggu
adanya HCN. HCN mengganggu transport elektron di cytochrome a-a₃ kompleks, menghasilkan jaringan
yang hypoxia. Kondisi ini mengarah pada kegagalan system syaraf pusat dengan cepat sehingga terjadi
kematian. Pengobatannya dengan memberikan nitrit secara intravena, yang membentuk methemoglobin.
Methemoglobin ini memiliki afinitis tinggi dengan HCN dan mengikatnya untuk melindungi cytochrome
sehingga ada waktu untuk terjadinya biotransformasi. Kejadian ini disimpulkan dalam Gambar 40.

Gambar 40 Tempat
beraksinya HCN dan
detoksifikasi nitrat

Convulsant
Convulsants
Hemlock air, Socrates beracun, adalah contoh kelompok convulsant. Toksinnya dinamakan dengan
cicutoksin (dari nama latin tanaman Cicuta maculate). Tanaman ini menyerupai ubi-ubian, berbau seperti
lobak, terasa manis, dan merupakan tanaman asli Amerika Utara yang paling beracun. Toksinnya ada
dalam semua bagian tanaman tetapi terkonsentrasi pada akar. Tanaman ini menjadi paling beracun di
musim semi. Intoksikasi ringan menyebabkan mual, rasa sakit di baagian perut, nyeri epigastric, dan
muntah dalam 15 sampai 90 menit. Muntahan awal bisa jadi merupakan bentuk proteksi. Keracunan parah
menyebabkan pengeluaran air liur berlebih, berkeringat, sekresi bronkial, gangguan pernafasan, dan
cyanosis. Terjadi kejang-kejang serta status epilepticus sebelum terjadi kematian. Angka mortalitas
sebesar 30%. Belum ada antidotenya. Keracuan fatal pada anak-anak dapat terjadi karena menggunakan
batang tanaman ini untuk sempritan mainan.
Disekitar tahun 1978 sampai 1989, ada 58 orang di Amerika Serikat yang meninggal karena
makan tanaman beracun yang salah dikenali sebagai tanaman buah liar atau sayuran. Hemlock air
bertanggung jawab paling tidak atas 5 kejadian ini.

Pemakaian dalam riset dan pengobatan
Banyak bahan kimia yang berasal dari binatang dan tanaman yang digunakan sebagai alat riset dalam
fisiologi dan farmakologi. Sebagaian daftar tersebut adalah:
1. Tetrodotoksin dari ikan buntal dan saxitoksin dari kerang-kerangan mengeblok dengan cepat
sodium channel dan dipakai untuk mempelajari konduksi saraf.
2. Alpha-conotoksin dari siput cone adalah non-depolarizing neuromuscular blocking agent.
3. Mu-conotoksin dari siput cone berperan seperti tetrodotoksin.
4. Omega-conotoksin dari siput cone adalah inhibitor spesifik presynaptic, voltage-dependent Ca²⁺
channel.
5. Venom dari ular berbisa Russel’s mengaktifkan Faktor X di dalam sistim penggumpalan darah
dan dipakai dalam uji penggumpalan darah tertentu dan riset koagulasi.
6. Alpha-bungarotoksin dari banded krait adalah reseptor pengeblok asetilkolin yang ireversibel.
7. Beta-bungarotoksin dari banded krait dan alpha-latrotoksin dari laba-laba Black Widow
menyebabkan pelepasan masif peripheral neurotransmitter vesicles.
8. Apamin dari lebah adalah bloker K⁺ channel.
9. Charybdotoksin dari kalajengking adalah juga K⁺ channel bloker yang poten.

10. Digoxin dari foxglove mengeblok Na⁺/K⁺ ATPase dan dipakai untuk mengobati gagal jantung
kongesif.
11. Atropine dari nightshade adalah muscarinic bloker dan mempunyai beberapa kegunaan.
12. Tannin dari berbagai jenis tanaman dipakai dalam losion astringent.
13. Cytochalasin dari jamur/fungi memperbaiki membrane sel dan microtubules in vivo.
14. Phorbol myristate dari minyak croton mengaktifkan protein kinase C dan dipakai untuk
mempelajari kalsium secara intraseluler.
15. Colchicines dari tanaman musim gugur autum crocus melarutkan microtubules dan menahan
mitosis. Zat ini juga dipakai untuk mengobati serangan akut encok arthritis.
16. Capsaicin dari cabe dipakai sebagai counterirritant (seperti salep melawan rasa panas) dalam
lineament (di raut muka) dan salep yang terasa panas yang menyebabkan vasodilasi (pelebaran
pembuluh darah dengan menurunkan tekanan darah).
17. Vincristine dan vinblastine dari tanaman periwinkle menahan mitosis dan dipakai sebagai obat
anti-kanker.
Riset terbaru tentang sifat dan komposisi kimia polypeptide venom telah mengarahkan pada
ketersediaannya dalam bentuk murni sebagai alat riset (terutama dari Alomone Labs di Jerusalem).
Contoh-contohnya meliputi:
1. Dari green mamba timur (Dendroaspis angusticeps), alpha-dendrotoksin mengeblok voltagegated K⁺ channel tertentu dalam synaptosome dan sel otot polos;
2. Dari Australian taipan (Oxyuranus scutellatus), taicatoksin secara selektif mengeblok hightreshold Ca²⁺ channel dalan sel jantung; serta
3. Dari laba-laba Black Widow (Lactrodectus tradecemguttatus), alpha-latrotoksin, protein sebesar
130.000-Dalton, adalah komponen toksin utama dari venom yang menyebabkan sekresi massif
eksositotik dari neurotransmitter vesicle baik secara pusat dan tepi.
Ada beberapa contoh lain. Beberapa diantaranya dibahas dalam bacaan.
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Pertanyaan review
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan Benar atau Salah.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Venom Crotalid pada umumnya anticoagulant.
Hyaluronidase pada venom ular membantu men-disseminasi racun di tempat gigitan.
Omega-conotoksin mengeblok presynaptic, voltage-gated kalsium channel.
Ciguatoksin tidak membiomagnifikasi sampai ke rantai makanan.
Beta-bungarotoksin ditemukan dalam venom banded krait.
Potassium channel bloker ditemukan dalam venom laba-laba brown recluse.
Urushiol adalah astringent yang ditemukan dalam horse chestnut.
Hyoscyamine sama seperti scopolamine.
Alpha-bungarotoksin adalah bloker ireversibel untuk acethylcholinesterase.
Cytochalasin memperbaiki microtubules in situ.
Venom ular berbisa pada umumnya neurotoksik.
Tetrodotoksin adalah potassium channel bloker.
Saxitoksin disintesa oleh dinoflagelata.
Lily-of-the-valley mengandung glikosidase jantung.
Gigitan laba-laba brown recluse sangat menyakitkan.

Untuk pertanyaan 16 sampai 23, pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang sesuai dari daftar di
bawah ini.
a. Cuka
b. Area traumatis
c. Ikatan kuat pada seluruh bagian yang tergigit
d. Phorbol myristate acetate
e. Tetrodotoksin
f. Domoic acid
g. Ciguatoksin
h. Okadaic acid
16. Menyebabkan kelumpuhan umum karena blockade sodium channel yang cepat.
17. Penyebab amnesic shellfish poisoning.
18. Secara langsung mengaktifkan phosphokinase C.
19. Pertolongan pertama umum untuk semua gigitan ular.
20. Pertolongan pertama untuk sengatan bluebottle (Physallis).
21. Akan mengurangi rasa sakit dari sekitar sengat bulu babi.
22. Penyebab diarrhetic shellfish poisoning.
23. Akan menyebabkan gejala gastrointestinal dan neurologis jika banyak ikan air laut yang dimakan.

Jawaban
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Benar
Benar
Benar
Salah
Benar
Salah
Salah
Salah
Salah
Benar
Salah
Salah
Benar
Benar
Salah
e
f
d
c
a
b
h
g

Studi kasus 20
Pada tahun 1988, beberapa pelanggan sebuah restoran mengalami tanda dan gejala sakit yang meliputi
mual, sakit kepala, pusing, wajah kemerahan, dan diare. Gejala tersebut mulai sekitar 50 sampai 60 menit
setelah makan (nilai tengah 38 menit) dan berlangsung selama 9 jam. Hanya 6 pelanggan ini (4 laki-laki

dan 2 perempuan) yang mengalami masalah tersebut meskipun diperkirakan ada 50 sampai 60 orang yang
ikut makan makan siang prasmanan yang sama.
Pertanyaan: Ragam pertanyaan apa yang anda ingin tanyakan pada pelanggan yang terserang dan
yang tidak terserang?
Pertanyaan: Apakah kemungkinan penyebab dari reaksi ini?
Beberapa dari individu yang terkena memperhatikan pertanyaan tentang menu ikan tertentu yang
memiliki “Cajun” atau rasa pedas merica.
Pertanyaan: Apakah hal ini membantu mengidentifikasi permasalahan?

Studi kasus 21
Pada juni 1990, enam orang nelayan yang naik kapal penangkap ikan di lepas pantai Nantucket,
Massachusetts mengalami gejala-gejala yang meliputi mati rasa, dan rasa gatal pada mulut, lidah,
tenggorokan, dan wajah; muntah; mati rasa di tangan dan kaki; edema periorbital; dan 24 jam kemudian
terasa sakit di punggung bawah (pada keenamnya sekaligus). Gejala awal berlangsung selama 14 jam,
rasa sakit di punggung selama 2 sampai 3 hari.
Pertanyaan: Sistim organ mana yang terserang?
Pertanyaan: Informasi apa yang anda inginkan dari korban?
Sepertinya keenam orang tersebut telah mengkonsumsi kerang biru ketika makan. Kerang biru itu
ditangkap dari kedalaman air laut 115 mile dari pantai. Kerang tersebut direbus selama 90 menit dan
dimakan dengan nasi, ikan panggang, dan salad. Nampaknya ada korelasi antara parahnya gejala yang ada
dengan jumlah kerang yang dikonsumsi.
Pertanyaan: Apakah kemungkinan penyebab keracunan ini?
Pertanyaan: Ikan apa yang bertanggung jawab terhadap serangkaian tanda dan gejala ini?

Studi kasus 22
Selama sekitar 72 jam di bulan Agustus, delapan orang pekerja tembakau musiman dilarikan ke rumah
sakit setempat dengan berbagai tanda dan gejala yang meliputi badan terasa lemah, mual, muntah, kepala
terasa pusing, kram perut, sakit kepala, dan sukar bernafas. Mereka telah bekerja di ladang sejak pagi
setelah kemarin sore hujan sepanjang hari. Waktu rata-rata gejala tersebut muncul adalah 10 jam setelah
mulai bekerja. Semua pasien adalah pekerja laki-laki berusia antara 18 sampai 32 tahun. Mereka harus
diopname selama 1 atau 2 hari.
Pertanyaan: Apakah ini penyakit karena kerja, keracunan makanan dari sesuatu yang dimakan
pada saat sarapan, ataukah karena infeksi?
Pertanyaan: Resiko kerja bagaimana yang mungkin dihadapi para pekerja ini?
Pertanyaan: Uji laboratorium apa yang mungkin membantu dalam diagnosis yang berbeda ini?

Studi kasus 23
Pada tanggal 9 Agustus, delapan orang dilarikan ke unit gawat darurat rumah sakit di Florida dengan satu
atau lebih gejala-gejala yang meliputi kram, mual, muntah, diare, kedinginan, dan/atau berkeringat.
Semuanya dilaporkan telah makan ikan amberjack, ikan predator bersisik, di sebuah restoran setempat
dalam kurun waktu 9 jam sebelumnya (rata-rata waktu munculnya gejala tersebut 5 jam). Tiga dari
kedelapa orang tersebut harus diopname. Gejala ini berlangsung selama 12 sampai 24 jam. Dalam kurun
waktu 48 sampai 72 jam, sebagian besar pasien ini mengalami prurities (gatal parah di kulit) dan
parathesias (rasa kesemutan yang menusuk-nusuk) pada tangan dan kaki serta otot terasa lemah.

Penyelidikan yang dilakukan mengungkapkan ada 14 kasus serupa, yang kesemuanya karena
makan ikan amberjack di satu dari beberapa restoran setempat. Restoran itu menerima ikan dari supplier
yang sama di Key West.
Pertanyaan: Sistim organ mana yang terlibat dalam intoksikasi ini?
Pertanyaan: Apakah buktinya yang mengarah pada dapur restoran sebagai sumber toksin?
Pertanyaan: Penyebab potensial apa dari permasalahan ini yang harus dipertimbangkan?
Pertanyaan: Apa pilihan anda?

Studi kasus 24
Pada musim gugur 1992, dua orang lelaki muda merambah hutan Maine untuk mencari ginseng liar.
Beberapa jenis tanaman dikumpulkan. Lelaki yang lebih muda, berusia 23 tahun, makan tiga gigitan dari
akar tersebut dan kakaknya yang berusia 39 tahun makan satu gigitan dari akar yang sama, dalam waktu
30 menit, lelaki muda itu muntah dan mulai kejang. Mereka keluar dari hutan dan menerima pertolongan
darurat dalam waktu 45 menit setelah munculnya gejala itu. Pada saat itu lelaki yang muda sudah tidak
responsif lagi dan sianotik dan mengalami tachycardia (detak jantung bertambah, jantung berdebar),
pupil mata melebar dan mengeluarkan air liur berlebih. Dia mengalami beberapa kejang kejang clonictonic n, juga vibrilasi ventrikel, dan meninggal setibanya di rumah sakit setempat meskipun sudah
mendapatkan resusitasi. Kakaknya tidak menunjukkan gejala-gejala pada saat itu dan diberi gastric lavage
(obat cuci lambung) dan arang aktif. Beberapa saat kemudian dia mengigau dan kejang. Dia sembuh
dengan pengobatan simtomatik
Pertanyaan: Apakah yang mungkin menjadi sumber permasalahan ini?
Pertanyaan: Sistim organ mana yang terlibat?
Pertanyaan: Tanaman dan toksin apa yang menyebabkan serangkaian gejala ini?

Studi kasus 25
Selama musim panas 1999 di London, Ontario, beberapa remaja dilarikan ke unit gawat darurat rumah
sakit setempat. Satu dalam kondisi kritis. Tanda dan gejala yang ada meliputi kram perut, detak jantung
tidak beraturan, halusinasi, pupil mata melebar. Satu anak lelaki ditemukan tidak sadarkan diri di ruang
bawah tanah rumahnya. Remaja-remaja imi mengakui telah makan biji dari tanaman yang memiliki
bunga terompet besar berwarna putih dan kantung biji berduri.
Pertanyaan: Apakah kemungkinannya identitas tanaman ini?
Pertanyaan: Apakah bahan aktif yang berkaitan dengan toksisitasnya?
Pertanyaan: Dimanakah tanaman ini tumbuh?

B A B XII

Hormon lingkungan pengganggu (environmental hormone
disrupters)
“Setiap laki-laki yang ada di ruangan ini hanya separo dari lelaki di masa kakeknya”
- Louis J. Guilette, Jr., zoologist, pada Congressional Committee, tentang
disrupter endokrin

Pendahuluan
Pada tahun 1950, Burlington dan Lindeman membuat observasi paling awal bahwa bahan kimia
sintesis dapat secara serius memperburuk fungsi reproduksi normal (lihat Proc. Soc, Exp. Biol.,
74, 48-57, 1950). Mereka menunjukkan bahwa ayam jantan muda Leghorn yang terpapar DDT
memiliki pertumbuhan testicular yang tidak sempurna dan tidak lagi memiliki tanda-tanda
seksual sekunder. Setelah satu dekade atau lebih, laporan mulai muncul bahwa wanita yang
ibunya menerima diethylstilbestrol (DES) selama masa kehamilan mengalami kesulitan hamil
dan adanya peningkatan insiden kelainan pada cervix/leher rahim dan kanker (lihat juga Bab 8).
Kasus pertama yang dilaporkan tentang clear-cell carcninoma pada anak perempuan pengidap
DES terjadi pada tahun 1971. Yang lebih baru, laki-laki yang terpapar DES di in utero juga
menunjukkan adanya peningkatan insiden disfungsi reproduksi. Sekarang hal ini sudah diketahui
tetapi tidak banyak dipublikasikan bahwa sumber infertilitas dapat terlacak pada 50% laki-laki.
Pada saat yang sama ketika masalah DES muncul, Glen Fox, seorang ilmuwan pada Canadian
Wildlife Services, menemukan bahwa burung camar di danau Ontario menunjukkan banyak
tanda-tanda gangguan fungsi reproduksi. Burung camar betina mengerami telurnya yang tidak
mau menetas. Burung jantan kehilangan minat sexual, yang memaksa si betina untuk tetap
bersama dan mengerami telur yang steril. Telur itu sendiri cacat dan mudah pecah. Fox
berspekulasi bahwa polutan seperti DDT dan PCB, yang merupakan polutan organik persisten
(POP) yang sudah dilarang, kemungkinan bertanggung jawab akan hal ini. Pada tahun 1963,
Rachael Carson, yang dulunya seorang ahli biologi aquatik pada U.S. Fish and Wildlife Service,
menerbitkan bukunya Silent Spring, dimana dia memperingatkan bahwa pemakaian pestisida
yang sembarangan akan menimbulkan efek bencana besar lingkungan. Sebelum pertengahan
tahun 1970an, kata-katanya terdengar seperti ramalan. Sejak saat itu, banyak kelas bahan kimia
yang menunjukkan memiliki kemampuan untuk memodulasi atau mengganggu secara parah
fungsi hormonal, baik secara eksperimen maupun dalam kehidupan nyata.

Insiden danau Apopka
Pada tahun 1980, perusahaan kecil pencampuran bahan kimia menumpahkan sejumlah besar
asam sulfat dikoholl, pestisida yang mengandung DDT untuk mengontrol kutu, ke danau
Apopka, danau air tawar keempat terbesar di Florida. Meskipun jumlah tumpahan tersebut tidak

bisa ditentukan, tetapi 2 minggu sesudah kejadian itu, pH danau tetap serendah 1,7 – serendah
asam lambung. Enam tahun kemudian, suatu studi yang dilakukan oleh University of Florida di
Gainsville menemukan banyak telur di sarang alligator yang tidak bisa menetas dan sebelum
tahun 1988 hanya 4% dari telur-telur tersebut yang menetas. Aligator yang baru menetas tersebut
memiliki testis dan ovary yang menunjukkan tanda ketidaknormalan anatomi. Pada kedua jenis
alligator, jantan dan betina, nampaknya estrogen lebih mendominasi. Spesies ini mungkin
sensitif pada gangguan luar pada keseimbangan hormonal. Pada alligator betina rasio estradiol
dibandingkan dengan testosteron dua kali di atas normal. Pada alligator jantan level
testosteronnya berkurang dan penisnya sangat kecil. Kejadian ini secara jelas mengindikasikan
bahwa paparan bahan kimia sintetis konsentrasi tinggi dapat secara negatife mempengaruhi
reproduksi. Pertanyaan tentang efek paparan bahan kimia dalam jangka panjang dan paparan
dengan level yang sangat rendah belum bisa terjawab dengan jelas.

Review singkat fisiologi estrogen dan androgen
Estrogen dan androgen secara berurutan adalah hormon steroid betina dan jantan yang mengatur
fungsi reproduksi dan perilaku serta perkembangan tanda-tanda seksual sekunder. Yang paling
poten adalah 17β-estradiol (E2) (wanita) dan testosterone (pria). Sintesa estrogen, terutama oleh
folikel ovary, dikontrol oleh hormon penstimulasi folikel (FSH) dari kelenjar anterior pituitary
(adenohypophesal gland). Pelepasan FSH diatur oleh sistim feedback negatif. Sintesa androgen
oleh sel interstitial Leydig di testis distimulasi oleh hormon luteinizing (LH). Ini juga diatur oleh
loop feedback negatif. FSH dan LH, bersama dengan hormon penstimulasi tiroid (TSH),
merupakan hormon kelompok glycoprotein.
Setelah terjadi sintesa, kedua hormon sex tersebut dikirim ke dalam darah yang 99%
terikat pada protein plasma, terutama pada hormon sex yang mengikat globulin (SHBG). Pada
wanita di usia reproduksi, total level serum E2 sebesar 50 sampai 300 pg/mL, tergantung pada
tahap siklus estrus. Pria juga memiliki level pen-sirkulasi E2 (10 – 60 pg/mL. Pada sel target,
reseptor sitosolik membentuk gabungan dengan hormon respektifnya dan berperan sebagai faktor
transkripsi, yang mentransport hormon ke nukleus dimana mereka mengikat pada elemen respon
spesifik dan menginduksi gen pengatur-transkripsi. Ketika E2 terikat pada reseptornya (ER), E2
akan menginduksi perubahan konformasional, dan membentuk dimer dengan ER kompleks lain.
Testosterone berfungsi secara intraseluler oleh 5-α-reductase untuk membentuk 5-αdihydrotestosteron. Pada beberapa jaringan (mis. sumsum tulang belakang dan otot rangka),
testosteron sendiri dan metabolite lain adalah bentuk aktifnya.

Mekanisme gangguan hormon
Xenobiotik estrogen (xenoestreogens) termasuk dalam kelompok bahan kimia yang dikenal
sebagai persistent organic poison (POP) yang dikarakterisasikan dengan waktu paruh biologis
yang panjang dan kelarutan lemak yang tinggi. Karakteristik ini menjadikan POP bermagnifikasi
di lingkungan, berakumulasi, tetap berada pada bahan yang berlemak. Ada beberapa mekanisme
dimana xenoestrogen, paling tidak dalam teori, bisa menggannggu atau memodulasi fungsi
hormon normal. Berkenaan dengan estrogen (17β-estradiol, yang selanjutnya disebut dengan
E2):
1. Xenoestrogen dapat meniru estrogen dengan mengikat langsung pada reseptornya.

2. Dengan mekanisme yang sama, xenoestrogen dapat juga mencegah E2 berinteraksi
secara normal dengan reseptornya.
3. Xenoestrogen dapat bereaksi langsung atau tidak langsung dengan pembawa protein E2.
4. Xenoestrogen dapat bereaksi langsung dengan E2 bebas dan yang terikat untuk
mengubah level plasma E2.
5. Xenoestrogen dapat menginterferensi sintesa E2.
6. Xenoestrogen dapat menaik turunkan jumlah reseptor E2 yang tersedia.
7. Xenoestrogen dapat melawan E2 berdasarkan aktivitasandrogenik inherent.
8. Meskipun jarang dimasukkan dalam pembahasan tentang gangguan hormon lingkungan,
semua toksik agen yang ada dalam konsentrasi yang cukup untuk menyebabkan toksisitas
berlebih, baik akut maupun kronis, dapat menimbulkan efek negatif pada fungsi
reproduksi.
Mekanisme yang sama juga dapat dipakai untuk interferensi dengan fungsi androgenik
normal. Namun, sebagian besar riset berfokus pada interferensi dengan aktifitas E2.

Metode pengujian gangguan hormon
Ada dua tipe uji lab yang telah dipakai untuk menilai potensi xenoestrogen untuk aktivitas
modulating hormone. Yang pertama melibatkan studi mengenai pengikat reseptor yang
menggunakan reseptor protein E2 dari berbagai spesies, termasuk manusia. Reseptor protein ini
secara alami berada pada membrane sel, seperti saat berada pada kultur sel, sel kanker payudara
sensitive E2 seperti MCF-7 sel line, atau pengikat reseptor akan ditransfeksikan ke tipe sel lain
seperti bakteri atau biakan sel line manusia. Yang kedua melibatkan studi in vivo pada hewan
pengerat, biasanya tikus. Karena banyak kekhawatiran teoritis tentang gangguan hormon
lingkungan terpusat pada potensi hormone lingkungan dapat menyebabkan kerusakan janin yang
ada di in utero, maka banyak studi melibatkan pemberian zat uji pada tikus yang hamil, diikuti
dengan pemeriksaan pada anaknya untuk mendeteksi abnormalitas. Abnormalitas ini meliputi
pembukaan vagina yang terlambat, perbedaan anatomi seperti berat uterus atau testis, dan
kecacatan anatomi.
Studi lapangan meliputi pengamatan spesies di alam liar, khususnya yang hidup di air
laut dan tawar, yang terkena paparan xenobiotik konsentrasi tinggi sebagai bukti adanya ketidak
seimbangan fungsi reproduksi. Pada manusia, populasi yang secara tidak sengaja terpapar agen
seperti ini (mis. wanita di Seveso yang terpapar TCDD level tinggi) dimonitor untuk masalah
reproduksinya. Studi epidemiologi berusaha untuk meneliti kecenderungan setelah beberapa
waktu lamanya dimana diasumsikan bahwa terjadi peningkatan gangguan homon sesuai level
paparan. Studi dengan menghitung jumlah sperma termasuk dalam kategori ini. Populasi pekerja
atau kelompok masyarakat lainnya yang diketahui memiliki paparan yang tidak biasa juga
bermanfaat, khususnya jika efeknya bisa dikorelasikan dengan level serum dari agen yang
dicurigai.
Beberapa contoh interaksi xenoestrogen dengan E2 reseptor atau efek di in vivo atau in vitro
Bisphenol A (BPA), bahan kimia yang dipakai di industri plastik, adalah suatu estrogen
lingkungan. Interaksinya dengan E2 reseptor Er-alpha manusia telah diteliti dengan memakai sel
hepatoma hepG2 manusia dengan reseptor transfected (insersi sel dengan asam nukleat bebas).
Dibandingkan dengan E2, BPA 26 kali kurang poten dan berperan sebagai agonist parsial.

Dengan memakai ER-alpha mutant dimana daerah AF1 atau AF2 diinaktivasi, pola aktifitas
berbeda ditunjukkan BPA, yakni agonist lemah estrol dan estriol, agonist parsial, dan antagonist.
BPA tidak berefek pada berat uterus ketika diberikan pada tikus betina yang belum dewasa tetapi
memiliki efek yang sama dengan E2 pada aktifitas peroxidase.
Dari ratusan kasus dengan PCB yang diteliti, hanya beberapa yang menunjukkan aktifitas
estrogenik. Ketika efek PCB pada usia pembukaan vagina dibandingkan pada tikus, potensi PCB
(dibandingkan dengan diethylstilbestrol [DES]) adalah 1/80.000 sampai 1/1.000.000. Bahkan
yang paling poten memerlukan 4 sampai 5 kali dosis E2 untuk bisa mempengaruhi sekresi
pituitary LH dan FSH. Aktifitas estrogenik nampaknya membutuhkan pengganti di posisi ortho,
sedangkan substitusi PCB non-ortho mungkin sebenarnya memiliki aktifitas anti-estogenik.
Dalam studi yang menggunakan MCF-7 biakan sel kanker payudara,
dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) teknis dan metabolitnya o,p’-DDT memiliki aktifitas
estrogenik sekitar 1/1.000.000 dibandingkan E2. Jika 5mg/kg/hari diberikan selama 27 hari pada
anakan tikus betina, pembukaan vaginanya akan tertunda dan berat uterus serta ovary akan
meningkat. Dosis yang lebih rendah tidak memiliki efek. Binatang yang telah dewasa
memerlukan dosis 25 mg/kg/hari selama 7 hari untuk bisa mengalami peningkatan berat uterus.
Beberapa bahan kimia lingkungan diujikan pada yeast-based, E2 reseptor array manusia.
Yang paling poten adalah DDT metabolite o,p’-DDT, o,p’-DDD, dan o,p’-DDE. Potensi
senyawa ini, secara berurutan, adalah 1/8, 1/15, dan 1/24 x 10⁻⁶ tidak sepoten E2. Organochlorin
lain seperti dieldrin memiliki potensi yang serupa. Pada pengujian in vivo, dieldrin, aldrin, dan
mirex tidak memiliki efek pada saat pembukaan vagina, aktifitas estrous, atau ovulasi. Namun,
kepone meningkatkan berat uterus. Kepone memiliki karakteristik pengikat reseptor E2 sebesar
0,01sampai 0,04% E2.
Beberapa senyawa telah menunjukkan mampu
mereduksi pengikatan E2 pada
reseptornya. Yang paling poten dari semua ini adalah butyl benzyl phthalate (BPP) dan di-nbutyl phthalate (DBP) dari plastik dan anti oksidan bahan tambahan makanan, butylated
hydroxyanisole (BHA). Potensi senyawa tersebut juga sekitar 1/1.000.000 dibandingkan E2.
Plasticizer bisphenol-A jauh lebih poten meskipun zat ini 1/1000 – 5000 kali kurang poten
daripada E2 di biakan sel uji MCF-7.
Beberapa efek pada sistim reproduksi laki-laki

Mencit jantan yang terpapar DES di in utero memiliki, sebagai jantan dewasa memiliki
kekurangan produksi sperma dan terjadi morfologi abnormal dengan frekuensi tinggi. Sudah
jelas bahwa paparan zat estrogenik level tinggi, terjadi paparan di in untero atau tidak, akan
memberikan efek yang membahayakan bagi sistim reproduksi laki-laki. Berbagai jenis
xenobiotik telah diuji kemampuannya dalam memecah DNA pada tikus dan biakan sel testis
manusia. Methoxychlor, benomyl, thiotepa, acrylonitrile, dan Cd²⁺ sedikit member efek pada
keduanya. Styrene oxide, 1,2-dibromoethane, dan chlordecone menyebabkan pecahnya untaian
DNA pada kedua tipe sel dalam jumlah yang signifikan, meskipun tidak selalu dalam konsentrasi
yang sama. Beberapa jenis yang lain, termasuk aflatoksn B₁, menyebabkan pecahnya untaian
DNA hanya pada sel testis tikus. Octyphenol telah terbukti memperlemah spermatogenesis pada
tikus jantan dan mengurangi persentase pada biakan spermatogenik hidup dan sel Sertoli.
Salah satu anti-androgen lingkungan yang paling poten yang telah teridentifikasi adalah
dicarboximide bahan anti jamur vinclozoline. Pemberian 100 atau 200 mg/kg/hari pada tikus

betina yang sedang hamil tidak menunjukkan tanda-tanda toksisitas – atau mempengaruhi
kemampuan hidup anakannya. Namun, semua anak tikus jantan salah terklasifikasi sebagai tikus
betina ketika lahir dan mengalami pubertas yang tertunda serta lemah dalam kopulasi. Beberapa
anomaly anatomi terlihat pada nekropsi, termasuk adanya kantong pada vagina, dan testis
ektopik. Efek ini nampaknya disebabkan karena aktifitas anti-androgenik bukan aktifitas
estrogenik. Tidak ada bukti efek estrogenic pada anakan tikus betina. Tidak ada anomali anatomi
yang terlihat dan fecunditasnya normal. Metabolite utama vinclozoline, bukan vinclozoline
sendiri, terbukti mengikat androgen reseptor 2,2-bis(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane. (p,p’DDE) juga memiliki aktifitas anti-androgenik dan tributylin adalah androgen lingkungan.
Molulasi aktifitas hormon melalui efek pada Ah reseptor
Banyak senyawa yang mampu memodulasi fungsi estrogenik dan serta fungsi androgenik, baik
berperan sebagai ligand untuk aryl hydrocarbon (Ah) reseptor (AhR) atau sebagai penginduksi
Ah. Dalam kategori yang pertama termasuk didalamnya dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans,
biphenyls, diphenyls ethers, PAH pengganti, hydorxylated benzo[a]pyrenes, dan banyak lagi.
Semua ini akan menginduksi gen di jaringan-cara ketergantungan spesies-, termasuk gen-gen
yang bertanggung jawab pada sintesa estrogen dan androgen. Jadi, baik efek estrogenik dan
androgenikdapat terjadi sebagaimana halnya dengan efek yang berkaitan dengan thyroksin.
Sejumlah studi telah menunjukkan efek hypothyroid PAH. Anakan tikus yang terpapar
PCB dalam masa perinatal memiliki level T₄ yang berkurang, sedangkan level T₃ tidak. Studi
dengan TCDD membutuhkan dosis yang lebih besar daripada level efek yang tidak berbahaya
untuk mengurangi T₄ dan, sekali lagi, level T₃ tidak berubah. Studi pada tikus dewasa
menunjukkan berkurangnya plasma T₄ setelah pemberian sejumlah PAH dan organohalogen.
Semua ini disebabkan peran transportasi dan meabolisme T₄. Hasilnya secara umum
menunjukkan bahwa PCB dan senyawa terkait mempengaruhi fungsi tiroid, dengan pengaruh
yang lebih besar PCB dibandingkan TCDD.
Senyawa lain berikatan lemah dengan AhR tetapi mampu menginduksi Ah. Senyawa ini
termasuk imidazoles, pyridines, oxidized carotonoids, heterocyclic amines, fumonisin B₁, dan
banyak lagi. TCDD telah terbukti menginduksi endometriosis pada monyet betina dan gondok,
hypothyroidisme, dan hyperthyroidisme pada tikus. Lihat bab 5 untuk toksisitas TCDD pada
reproduksi dan ligand AhR yang lain.

Phytoestrogen
Phytoestrogen adalah zat estrogenik alami yang ditemukan pada bijih-bijihan, sayuran, dan buahbuahan. Aktifitas estrogenik pada ekstrak tanaman pertama kali teridentifikasi pada tahun 1962
dan sebelum tahun 1975, beberapa ratus tanaman terbukti mengandung zat dengan aktifitas
estrogenik. Tiga kelas utama phytoestrogen ada pada tanaman dan bijih-nya: isoflavone,
coumestanes, dan lignans. Bagian tanaman yang berbeda atau tahap pertumbuhan tanaman yang
berbeda bisa mengandung phytoestrogen yang berbeda pula. Jadi, kecambah kacang kedelai
kaya akan coumestrol, sedangkan kecambah kacang hijau kaya akan isoflavone. Mycoestrogen
seperti zearalonone juga ada dan menyebabkan permasalahan reproduksi pada ternak (lihat Bab
10).
Beberapa potensi terkait, dengan menganggap E2 sebagai 100 dalam bioassay MCF-7,
adalah sebagai berikut:

Coumestrol (coumestan utama), ditemukan pada bunga matahari, alfalfa, legume, dan
produk kacang kedelai: 0,03 – 0,2.
Genistein dan daidzein, ditemukan pada barley, oats, gandum hitam, padi, gandum, dan
produk kacang kedelai: 0,001 – 0,01.
Sebagai perbandingan, mycoestrogen zearalonone dan metabolitnya, zearalanol: 0,001 –
0,01.
Jadi, coumestrol adalah phytoestrogen yang paling poten.

Hasil penelitian xenobiotic lingkungan pada manusia
Laki-laki
Golden, et al.. menerbitkan banyak ulasan pustaka pada tahun 1988. Kekhawatiran tentang efek
gangguan xenobiotik lingkungan pada fungsi reproduksi laki-laki berasal dari laporan dari
Carlsen et al.. pada tahun 1992 yang menujukkan bukti bahwa jumlah sperma pada orang lakilaki berkurang secara pasti mulai dari tahun 1930 sampai 1990. Pada waktu itu diasumsikan
bahwa selama periode tersebut, paparan terhadap xenobiotik tinggi yang diduga bertanggung
jawab terhadap penurunan jumlah spema. Temuan terbaru bahwa lelaki yang terpapar DES di in
utero terganggu kualitas spermanya mempengaruhi pendapat ini. Metodologi studi Carlsen
dikritik karena gagal untuk mengontrol faktor-faktor pengganggu seperti merokok, pemakaian
marijuana, dan suhu lingkungan, yang semuanya ini mempengaruhi jumlah sperma. Ketika
datanya di kaji ulang, ternyata ditemukan bahwa semua jumlah sperma yang rendah itu terjadi
sebelum tahun 1970. Pada studi yang lebih baru tentang lelaki yang menyimpan spermanya di
bank sperma sebelum vasektomi, ada sedikit peningkatan tetapi signifikan dalam jumlah sperma
dari tahun 1970 sampai 1994 dan tidak berubah dalam kemampuan gerak dan volumenya. Studi
Kesehatan Angkatan Udara pada Veteran Perang Vietnam yang terpapar Agent Orange selama
operasi Rachhand (pemakaian herbisida untuk merontokkan hutan) tidak menemukan korelasi
antara level serum dioxin dan kualitas sperma atau jumlah kehamilan (conception).
Bukti eksperimental bahwa xenoestrogen meningkatkan insiden tidak turunnya testis
(cryptorchidisme) mendorong studi epidemiologi. Studi terhadap 6935 kelahiran di Mount Sinai
Hospital di New York tidak mengindikasikan perubahan apapun dalam insiden cryptorchisisme
antara tahun 1950 dan 1993. Insiden di usia 3 bulan tetap di sekitar 1%. Di Inggris, ada sedikit
kenaikan insiden tetapi tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik sebagai penyebab tersebut.
Insiden kanker prostat telah meningkat selama beberapa tahun. Sebagian besar kenaikan
ini dikarenakan diagnose yang lebih awal dan lebih baik. Namun, studi epidemiologi, telah
menunjukkan bahwa pekerja agrikultur, manager lapangan golf, dan aplikator pestisida memiliki
insiden kanker prostat sedikit lebih tinggi. Aplikator pestisida memiliki faktor resiko relative
sebesar 2,38. Batas selang kepercayaan 95% sebesar 1,38 sampai 3,04.
Terjadi peningkatan dramatis insiden kanker testis selama lebih dari beberapa dekade ini.
Studi pada lelaki yang terpapar DES selama perinatal tidak mengindikasikan bahwa senyawa
DES sebagai faktor resiko kanker testis. Salah satu studi menyatakan adanya suatu asosiasi
antara penggunaan pestisida dengan sedikit peningkatan kanker prostat dan kanker testis pada
pekerja pertanian Hispanik dan berkulit hitam di California. Tidak ada kesimpulan pasti yang
dapat ditarik pada saat ini mengenai paparan pestisida atau bahan kimia lain sebagai faktor resiko
kanker testis.

Karena organochlorine secara eksperimental telah menunjukkan sebagai penyebab
beberapa gangguan endokrin yang berkaitan dengan tiroid, ada keinginan untuk meneliti
signifikansinya terhadap manusia. Studi Kesehatan Angkatan Udara (Air Force Health Study),
pada tahun 1987, menguji level serum TCDD pada 866 veteran Ranchhand. Pada 319 petugas,
medial levelnya 7.8 per triliun (ppt, 0 – 42,6); pada 148 awak udara yang terdaftar, 18,1 ppt (0 –
195,5); dan pada 399 petugas darat (ground crew), 24 ppt (0 - 617,8). Mengekstrapolasi kembali
ke level paparan awal, 130 memiliki 52 – 93 ppt, 260 memiliki 93 – 292 ppt, dan 131 lebih besar
dari 292 ppt. Satu dasawarsa kemudian, kelompok level tertinggi mengalami sedikit peningkatan
level hormon penstimulasi tiroid (TSH) dibandingkan dengan level yang berlatar belakang
normal. Diduga hal ini disebabkan adanya sedikit penurunan fungsi tiroid. Penyerapan (uptake)
T₃ oleh kelenjar tiroid sebesar 29,99% sedangkan subyek normal dengan level latarbelakang
TCDD sebesar 30,65%.
Wanita
Xenoestrogen telah menunjukkan sebagai factor resiko kanker payudara dan endometriosis.
Sampai saat ini, belum ada bukti hubungan antara resiko endometriosis dan paparan
xenoestrogen selain dari temuan yang sudah dilaporkan pada anak perempuan dengan DES.
Beberapa studi telah dilakukan dimana level PCB dan xenoestrogen lain dalam lemak payudara,
darah, atau serum diukur pada pasien kanker payudara. Insiden kanker kemudian dikorelasikan
dengan level xenobiotik. Sebuah studi yang dilakukan di Mount Sinai Hospital, New York dan
diterbitkan pada tahun 1992 menunjukkan bahwa wanita dengan level DDE dalam darah yang
sangat tinggi memiliki insiden kanker payudara 4 kali lebih tinggi daripada wanita dengan level
DDE yang sangat rendah. Sebelum tahun 1994, empat studi telah dilakukan dan menunjukkan
keterkaitan antara level DDE dan PCB dalam cairan atau jaringan dengan peningkatan iniden
kanker payudara. (Hal ini adalah penjelasan tentang sifat POP yang sudah diketahui bahwa tidak
ditemukan kelompok kontrol yakni populasi yang secara total bebas dari kontaminasi).
Beberapa studi ini dikritisi karena kegagalannya untuk mengontrol faktor resiko yang sudah
diketahui pada kanker payudara dan untuk jumlah partisipannya yang kecil. Studi New York,
misalnya, melibatkan 58 orang wanita. Pada bulan April 1994, sebuah studi yang dilakukan oleh
Nancy Krieger dari Kaiser Foundation Research Institute menguji darah yang telah dibekukan
dan disimpan pada akhir tahun 1960an dari para wanita yang terkena kanker payudara, secara
rata-rata, 14 tahun kemudian. Mereka adalah 50 wanita Kaukasia, 50 wanita Afrika-Amerika,
dan 50 wanita Asia. Level DDE dalam darah pada sampel ini 4 sampai 5 kali lebih tinggi
dibandingkan sampel 58 wanita New York (yang diambil antara tahun 1984-1991). Hal ini
dikarenakan sampel darah Kaiser diambil sebelum tahun 1972, dimana terjadi pelarangan
penggunaan DDT. Saat data tersebut dibandingkan dengan control, tidak ada keterkaitan yang
bisa ditunjukkan antara kadar DDE pada serum dan resiko kanker payudara. Hasil temuan yang
sama diperoleh dari paparan PCBs.
.
Di tahun 1999, National Cancer Institute di Amerika Serikat mengumumkan hasil penelitian
yang mirip. Sampel diambil dari wanita yang mendonorkan darahnya lebih dari 10 tahun mulai
tahun 1977 diteruskan sampai 9.5 tahun kemudian. Setiap subyek dipilih dua control dan
dicocokkan umur dan waktu pengambilan darah. Dari semua data, 105 pendonor yang sesuai
dengan kriteria seleksi, terdiagnosis menderita kanker payudara. Dari serum yang dianalisis, 5
analog akibat DDT, 13 pestisida organoklorin lain, dan 27 PCBs. Untuk hexachlorobenzene,
wanita dengan serum darah yang kadarnya diatas tiga kuartil memiliki resiko kanker dua kali

lipat dibandingkan wanita yang memiliki serum darah dibawah kuartil. Tidak ada bukti
hubungan antara dosis-respon, dan penemuan tersebut sifatnya terbatas pada wanita yang
darahnya diambil berdekatan waktunya dengan diagnosis. Positif, tapi hubungan disimpulkan
lemah untuk PCB 118 dan 138. Sekali lagi, hubungan ini hanya tercatat pada wanita yang
darahnya dikumpulkan mendekati waktu diagnosis. Normalnya ada periode laten yang signifikan
antara paparan terhadap agen karsinogenik dan perkembangan penyakit yang berbahaya tersebut.
Tidak ada asosiasi positif lain yang ditemukan.
Dua studi pada organochlorine dan resiko kanker payudara di Amerika Selatan
diterbitkan baru-baru ini. Studi dari Brazil menemukan bahwa tidak ada korelasi antara level
DDE dalam darah dan resiko kanker payudara ketika 177 pasien rumah sakit yang menderita
kanker payudara yang sudah menyebar dibandingkan dengan 350 kontrol (pengunjung rumah
sakit). Studi yang lain, dari Columbia, membandingkan 153 kasus kanker payudara dengan 153
kontrol yang usianya sama. Ratio odds (rasio terkena kanker dan kontrol) disesuaikan untuk
sejumlah fakor seperti menyusui anak pertama. Ratio odds sebesar 1,95 (interval kepercayaan
1,10 – 3,52) menunjukkan peningkatan resiko untuk kategori paparan DDE yang lebih tinggi,
tetapi test untuk kecenderungannya secara statistik tidak signifikan (p = 0,09). Secara
keseluruhan, tidak ada bukti kuat yang mendukung atau menolak premis/pendapat bahwa
paparan lingkungan terhadap xenoestrogen menyebabkan faktor resiko yang signifikan pada
kanker payudara. Studi lebih lanjut akan menjelaskan situasinya. Paparan PBB yang masif yang
terjadi di Fukuoka, Jepang pada tahun 1968 dan di Yucheng, Taiwan pada tahun 1979 (lihat Bab
5) telah mengungkapkan sejumlah kecacatan perkembangan anak-anak yang terpapar ketika
masih dalam kandungan. Total beban tubuh pada para ibu (ssat hamil) dikalkulasikan sampai 200
kali lebih tinggi dari rata-rata untuk Amerika Utara. Studi Michigan tentang efek wanita hamil
yang mengkonsumsi banyak ikan dari danau terhadap anak yang dikandungnya dibahas pada
akhir Bab 3.
Studi tindak lanjut 15 tahun kecelakaan Seveso mencatat kejadian beberapa jenis kanker
dalam tiga zona paparan ulang TCDD yang berbeda. Insiden beberapa kanker meningkat (resiko
relatif berganda myeloma 6,6 pada wanita, kanker rektal 6,2 pada laki-laki, 3,1 untuk leukemia
pada laki-laki), tetapi secara keseluruhan, mortalitas kanker tidak meningkat dan tidak ada
peningkatan kanker payudara.
Situasi berkenaan dengan phytoestrogen nampaknya cukup berbeda. Studi epidemiologi
menyatakan bahwa konsumsi diet yang kaya akan phytoestrogen, seperti yang dimakan di
wilayah Asia, dikaitkan dengan rendahnya insiden kanker payudara, prostat, dan kolon,
sebagaimana juga halnya dengan penyakit kardiovascular. Temuan yang serupa juga telah
dilaporkan pada orang yang berdiet vegetarian yang ketat. Seperti telah disebutkan diatas,
coumestrol adalah phytoestrogen yang paling poten dan protein kacang kedelai, makanan wajib
orang Asia, kaya akan coumestrol. Orang-orang di Jepang, Taiwan, dan Korea diperkirakan
mengkonsumsi 20 – 150 mg isoflavone per hari. Wanita di Jepang yang sudah menopause
dilaporkan mengalami sedikit hot flushes (sentakan rasa panas di tubuh) dibandingkan dengan
wanita yang sudah menopause di Amerika Utara.
Kandungan phytoestrogen pada tanaman dapat berbeda sesuai dengan iklim, waktu, dan
geografinya, yang menjadikan sulit dibuat perkiraan asupannya. Pada satu studi, 12 ons susu
kedelai, tiga kali sehari, mampu menurunkan serum E2 dan level progesterone pada wanita
berusia 22 – 29 tahun. Efek lain dari phytoestrogen pada keseimbangan hormonal telah diamati
secara eksperimental. Bila penggunaan klinis phytoestrogen belum terlalu luas dipakai di dunia
medis barat, penggunaannya dalam pengobatan herbal semakin meluas. Dalam reviewnya

tentang masalah ini, Sheehan menekankan pada masalah kurangnya standarisasi dan
kemungkinan bahwa preparasi herbal dapat mengandung banyak bahan aktif lain, yang beberapa
diantaranya bisa jadi toksik.

Efek pada binatang ternak dan hewan liar
Pada tahun 1946, ada laporan muncul di literatur tentang domba di Australia bagian barat yang
menjadi tidak subur karena makan tanaman subterranean clover. Tanaman ini kaya akan equol
precursor formonestein. Equol dikenal sebagai phytoestrogen. Masalah reproduksi pada babi
yang mengkonsumsi bijih yang tinggi akan kandungan zearalonol (mycotoksn) telah dibahas
sebelumnya. Ada banyak laporan tentang hewan ternak yang mengalami masalah kesuburan
sebagai akibat dari makan di tempat yang tidak sehat yang mengandung rerumputan yang kaya
akan phytoestrogen. Burung quail liar di California juga telah dilaporkan memiliki permasalahan
yang serupa.
Masalah reproduksi pada burung camar dan burung pemakan ikan lain diasosiasikan
dengan DDT, sebagaimana halnya dengan tumpahan bahan kimia di danau Apopka dan efeknya
pada aligator telah dibahas sebelumnya. Binatang vertebrata dan invertebrate air tawar dan laut
juga rentan terhadap efek POP. Aktifitas estrogenik telah terdeteksi pada muara tempat
pengolahan limbah dan saluran industri. Vertebrata seperti ikan-ikan yang ada di saluran seperti
itu menjadi feminine. Induksi vitallogenin pada hewan jantan, perubahan morfologi, dan
perubahan jenis sex telah dilaporkan. Xenoestrogen, sterol alami, organochlorine, dan
alkylphenol telah teridentifikasi sebagai agen yang dicurigai. Invertebrate juga telah menjadi
rentan terhadap gangguan endokrin oleh xenobiotik lingkungan. Telah tercatat pula intersex pada
crustacea yang terpapar di pembuangan limbah dan gangguan endokrin pada gastropoda
molluska. Larva barnacle menunjukkan berkurangnya aktifitas resettlement setelah adanya
paparan xenoestrogen 4-nonyl phenol. Gangguan endokrin telah terbukti secara eksperimental
memiliki efek negative pada pertumbuhan dan reproduksi amphipoda dan cacing laut, yang
keduanya ini menghuni dan makan di sedimen dasar.

Permasalahan dalam menginterpretasi dan mengekstrapolasi data pada manusia
Pada kedua jenis studi laboratorium, terdapat kesulitan dalam mengekstrapolasi temuan data
laboratorium ke seluruh organisme, baik apakah itu mamalia, ikan, atau reptile. Perbedaan
spesies dan beragamnya tempat interferensi potensial, dan perbedaan sensitifitas pada reseptor
E2 juga didata. Salah satu studi membandingkan pengikatan (binding) 44 PCB, 9 hydroxylated
PCB, dan 8 arochlor pada recombinan E2 reseptor manusia, ikan rainbow trout, dan green anole
(kadal) yang terikat dengan protein glutathione-S- transfertase dan diungkapkan dengan
menggunakan pengujian bacterial. Hanya PCB 104, 184, dan 188 yang bersaing secara efektif
dengan E2 untuk protein ikan rainbow trout dan 30% memindah posisikan E2 dengan yang
lainnya. Congener lain menunjukkan afinitas yang bervariasi untuk protein rainbow trout, tetapi
tidak satupun untuk yang lainnya.
Factor pengganggu lain adalah fakta bahwa banyak agen memiliki efek ganda yang
semuanya dapat berpengaruh pada reproduksi dan beberapa diantaranya kemungkinan saling
bertentangan. Jadi, isoflavone gentisein adalah inhibitor poten baik pada E reseptor positif dan E
reseptor negative sel kanker payudara dari strain MCF-7. Zat tersebut juga inhibitor poten pada

aktifitas protein tyrosine kinase dari beberapa reseptor faktor pertumbuhan dan oncogenes
mungkin terlibat dalam pertumbuhan sel tumor. Efek lain dari genistein telah didata.
Kekurangan potensi adalah factor lain yang memunculkan pertanyaan tentang pengaruh
kesehatan pada modulator hormon lingkungan. Banyak dari kekhawatiran yang ada sekarang ini
berasal dari pengalaman tentang DES dimana paparan di in utero lebih tinggi daripada yang
dapat paparan pada lingkungan. Coumestrol adalah jenis phytoestrogen yang paling poten dan
satu-satunya yang dikaitkan dengan efek estrogenik ringan pada wanita. Dengan mengambil
potensi E2 sebagai 100 dalam uji biakan sel MCF-7, coumestrol memiliki potensi sebesar 0,03
sampai 0,2. Ini menunjukkan potensinya beberapakali lebih besar dibandingkan xenoestrogen. Di
tempat dimana asupan diet phytoestrogen tinggi, jumlah metabolit phytoestrogen yang ada pada
mudah diukur. Hal ini tidak selalu benar tentang xenoestrogen, kecuali pada populasi dengan
paparan abnormal tinggi.
Karena manusia terpapar potpourri modulator hormon lingkungan, yang banyak
diantaranya merupakan agen alami dengan keuntungan potensial, efek totalnya kemungkinan
berupa hasil interaksi antara banyak agen, beberapa dengan aktifitas saling bertentangan
(mutually opposed activity). Sekarang ini, dapat dikatakan bahwa bukti modulator hormon
lingkungan memiliki pengaruh signifikan pada kesehatan manusia tidak meyakinkan sehingga
perlu lebih banyak bukti lain yang diperlukan. Namun, ada kasus bagus yang bisa dipakai untuk
menyerukan tentang prinsip kehati-hatian dalam meminta penghapusan POP. Ini benar adanya,
berkenaan dengan kerusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh POP.
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Pertanyaan review
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan Benar atau Salah.
1. Ketidaksempurnaan fungsi reproduksi dan pertumbuhan testis pertama kali ditunjukkan
oleh ayam pada tahun 1950.
2. Beberapa lelaki yang terpapar DES di in utero menunjukkan adanya fungsi reproduksi
yang tidak sempurna.
3. Estrogen level tinggi pada alligator jantan mengarahkan pada peningkatan ukuran penis.
4. Hormon penstimulasi follicle (FSH) terutama mengatur sintesa testosterone.
5. Sintesa hormon sex diatur oleh loops umpan balik negatif.
6. Lelaki memiliki level sirkulasi estrogen (E2).
7. Testosterone adalah bentuk aktif dari androgen di semua jaringan.
8. Estrogen (E2) reseptor terletak di membran sel.
9. Xenoestrogen memiliki waktu paruh biologis yang panjang.
10. Afinitas sebagian besar xenoestrogen untuk reseptor E2 kira-kira sama seperti E2 sendiri.
11. Hanya beberapa PCB yang menunjukkan aktifitas estrogenik.
12. Non-ortho-substitusi PCB mungkin memiliki aktifitas anti-estrogenik.
13. DDT dan metabolitnya o,p’-DDT sama potennya dengan E2 pada analisa biakan sel
kanker payudara.

14. Insektisida kepone, salah satu xenoestrogen yang paling poten, memiliki karakteristik
pengikat E2 reseptor sekitar 0,01 sampai 0,4% dibandingkan E2 sendiri.
15. Aflatoksn B1 menginduksi pecahan untai ganda DNA pada sel testis tikus.
16. Vinclozoline kemungkinan adalah anti-androgen xenobiotik yang paling poten yang saat
ini telah teridentifikasi.
17. TCDD tidak membahayakan fungsi reproduksi.
18. Phytoestrogen cenderung untuk menjadi kurang poten daripada xenoestrogen.
19. Efek pleiotropic yang dimodulasikan oleh Ah reseptor dapat berperan dalam gangguan
reproduksi.
20. Ikan dan banyak hewan liar lain lebih rentan pada toksisitas xenoestrogen dibandingkan
dengan mamalia.
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BAHAYA RADIASI
Pendahulauan
Spektrum elektomagnetis mencakup semua bentuk pancaran energi. Tabel 12 memuat bermacam-macam
komponen dan panjang gelombangnya dalam urutan mulai yang besar sampai yang kecil.

Radiasi ionisasi, adalah bagian dari spectrum yang dapat menyebabkan kerusakan sel yang serius,
termasuk didalamnya semua panjang gelombang mulai dari 1000 Å atau kurang (lihat Tabel 12). Radiasi
ionisasi, dengan cara melepaskan elektron dari molekul ketika melewati jaringan, menghasilkan semua
jenis spesies terionisasi mulai dari H₂O sampai makromolekul seperti DNA. Spesies terionisasi ini tidak
stabil dan reaktif, dan dapat menimbulkan gangguan dramatis dalam fungsi sel termasuk di dalamnya
mutasi.
Tingkat resiko radiasi masih kontroversi. Radiophobia, suatu ketakutan tidak logis pada bahaya
radiasi, telah mengarahkan pada sejumlah kontroversi tentang tingkat resiko lingkungan atas radiasi
ionisasi. Pertimbangkan pernyataan yang bertentangan dari Cobb (1989) berikut ini.
• Dr. K.Z. Morgan, pionir di bidang fisika kesehatan: “Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa resiko
radiasi lebih besar dari yang sudah dikemukakan.”
• C. Rasmussen, insinyur nuklir di MIT: “Ada banyak bukti bahwa radiasi dosis rendah tidak hanya
tidak berbahaya tetapi faktanya cukup banyak manfaatnya. Apalagi, manusia berada dalam dunia
radiasi level rendah alami.” (sekitar 82% dari total paparan radiasi kita berasal dari sumbersumber alami.) Ini adalah contoh lain dari hormesis.
• R. Guimond, EPA: “Kita tidak mampu lepas dari kehidupan di dalam lautan radiasi.”

Di beberapa budaya, paparan yang disengaja terhadap radiasi yang bersumber dari alam
dilakukan dengan anggapan bahwa hal ini mempunyai kekuatan penyembuhan. Di Jepang, paparan
terhadap radon diperoleh di “spa radon” yang ada di sumber air panas alami.

Sumber dan jenis radiasi
Sumber
Sumber radiasi alami
Sumber radiasi alami termasuk sinar kosmik dari luar angkasa, sinar matahari yang semakin intensif
selama badai matahari (sunspots), radiasi yang keluar dari batuan dan air bawah tanah, radiasi yang
datang dari tubuh kita sendiri, terutama dari peluruhan potassium radioaktif di otot. Sejumlah
kekhawatiran sekarang ini adalah paparan terhadap gas radon, produk peluruhan radioaktif dari radium,
suatu elemen radioaktif umum di tanah dan batuan. Ini akan dibahas lebih detil berikut ini.

Sumber radiasi buatan manusia
Sumber radiasi buatan manusia termasuk, sinar medis X-rays dan radioisotope, sensor ion pada detekor
asap, uranium yang dipakai untuk memberikan kilau pada gigi palsu, mantel pada lampu kemah, limbah
radioaktif, kecelakaan nuklir (mis. Chernobyl), dan penanganan bahan nuklir yang ceroboh. Cesium-137
dibuang di suatu pembuangan di Brazil dan akhirnya membunuh 4 orang dan mengkontaminasi 249
lainnya. Baru-baru ini radium dipakai untuk membuat jarum jam tangan berkilau. Para pekerja
meruncingkan kuas catnya dengan bibirnya, suatu praktek yang mengarahkan pada kasus penyakit karena
radiasi.

Penyebab radiasi
Elemen yang ada dalam bentuk yang tidak stabil secara terus menerus meluruh menjadi yang lebih stabil.
Dalam prosesnya, elemen tersebut mengeluarkan energi dalam beberapa cara. Radiasi ionisasi muncul
ketika sebuah nukleus yang tidak stabil mengeluarkan energi. Nukleus yang tidak stabil dinamakan
dengan radionuklida. Sebaliknya, radiasi sinar X adalah suatu bentuk sinar kosmik dan juga terjadi ketika
suatu target yang cocok seperti tungsten (unsur bernomor atom 74) dibombardir dengan elektron. Ini tidak
akan muncul dari peluruhan nuklir.

Jenis-jenis energi radioaktif yang berasal dari peluruhan nuklir
1. Suatu nukleus dapat melepaskan dua proton dan dua neutron untuk mengurangi massa dan
merubah dirinya menjadi elemen lain. Komponen yang dilepaskan membentuk suatu alphaparticle. Alpha-particle bergerak lambat dan tidak akan mempenetrasi kulit, tetapi akan
menyebabkan ionisasi yang berbahaya jika tertelan. Alpha-partikel identik dengan nukleus dari
helium.
2. Neutron suatu nukleus dapat kehilangan electron untuk menjadi positron. Yang hilang tersebut
adalah partikel bermuatan negatif yang dinamakan beta-partikel.
3. Bahkan setelah mengeluarkan partikel alpha atau beta, nukleus tetap berada dalam status agitasi.
Nukleus ini dapat melepaskan dirinya dari energi berlebih dengan cara melepaskan sinar gamma.
Sinar ini pendek, letupan kuat energi elektromagnetik yang intensif yang tidak bermuatan
elektrik. Sinar ini dapat menembus timah dan beton dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan
yang parah dengan cara ionisasi.

4. Neutron dilepaskan dari nukleus selama reaksi nuklir berantai (nuclear chain reaction). Mereka
bertubrukan dan bergabung dengan nucleus dari atom lain dan menimbulkan radioactivitas seperti
tipe di atas. Ini adalah sumber utama radioaktifitas yang muncul setelah adanya ledakan nuklir.

Pengukuran radiasi
Ada dua jenis pengukuran radiasi ionisasi. Yang pertama berkenaan dengan level energi yang dikeluarkan
dari sumbernya, dan yang kedua berkenaan dengan jumlah kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh
bentuk radiasi khusus. Bidang ini sayangnya dibingungkan dengan pergeseran yang lebih baru ke
(penggunaan) sistim internasional atau SI. Nilai ekuivalen-nya ditunjukkan dalam Tabel 13. Nilai-nilai ini
tidak mudah digantikan.

Pengukuran energy
1. Ketika nukleus suatu atom meluruh, nukleus tersebut meledakkan energi (radiasi ionisasi) yang
dinamakan dengan “disintegrasi”. Jumlah disintegrasi per unit waktu berubah sesuai dengan sifat
sumbernya. Beragam instrumen/alat penghitung (scintillation counter, dll) mengukur disintegrasi
per menit (dpm). Unit dasar pengukuran energi radiasi adalah curie (Ci) dan ini adalah jumlah
disintegrasi (3,7 x 10¹⁰) yang terjadi dalam 1 detik dalam 1 gram radium-226. Radioisotope yang
dipakai di sains biasanya dilengkapi dalam jumlah milliCi (mCi). Satuan/unit yang terbaru adalah
Becquerel (Bq). Bq mewakili satu disintegrasi per detik: 1 Ci = 37 x 10⁹ Bq (37 gigabecquerel).
2. Satuan radiasi yang pertama adalah roentgen (R). Satuan ini memiliki definisi yang rumit
berdasarkan jumlah sinar X dan gamma yang diperlukan untuk memunculkan standar derajat
ionisasi di udara.

Pengukuran kerusakan
1. Pengukuran kerusakan radiasi yang awal adalah rem, yang berasal dari roentgen-equivalent- man.
Ini adalah jumlah radiasi ionisasi dari segala jenis yang menimbulkan efek biologis yang sama
pada manusia sebesar 1 R. Satuan internasional yang baru adalah sievert (Sv): 1 Soevert = 100
rem.
2. Rad adalah jumlah radiasi yang diserap oleh 1 gram jaringan. Satuan internasional yang baru
adalah gray (Gy): 1 gray = 100 rad.
Skala kasar toksisitas adalah sebagai berikut: 10.000 rem sangat fatal karena rusaknya sistim saraf
pusat . Paparan seluruh tubuh sebesar 300 rem kira-kira sama dengan LD ₅₀. Antara 100 dan 300 rem,
terjadi kerusakan radiasi. Asumsi itu dibuat bahwa resiko yang diasosiasikan dengan radiasi tersebut

linear sampai ke nol. Namun, ketika harus menilai potensi karsinogenik, keakuratannya sangat sulit. Di
bawah 10 rem, efeknya tidak jelas karena faktor pengganggu seperti merokok, polusi, dan diet. Lebih dari
300 agen telah terbukti karsinogenik pada pengujian pada binatang. Penduduk Denver lebih rendah angka
kematian karena kanker dibandingkan dengan penduduk New Orleans meskipun ada paparan radiasi yang
tinggi karena peningkatan level radiasi kosmik di atas New Orleans.

Malapetaka nuklir besar dalam sejarah
Hiroshima
Data paling dipercaya yang dapat dikumpulkan mengenai bahaya radiasi adalah dari orang yang selamat
dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada pukul 8.15 pagi, tanggal 6 Agustus 1945. Pada tahun
1947, the Radiation Effect Research Foundation didirikan. Studi yang tak kenal lelah telah menunjukkan
bahwa orang yang terkena paparan berat, yang dinamakan dengan “hibakusha”, memiliki 29%
kesempatan yang lebih besar untuk meninggal karena kanker dibandingkan orang normal. Jumlah kasus
leukemia yang berlebihan mulai muncul pada akhir tahun 1940an dan mencapai puncaknya pada awal
tahun 1950an, tetapi pada awal tahun 1970an jumlah tersebut menurun drastis sampai ke level yang
mendekati mereka yang tidak terpapar. Sekarang ini para survivor hibakusha memiliki kesempatan hidup
yang lebih lama daripada keseluruhan populasi, mungkin karena pengawasan medis yang ketat.
Salah satu bahaya radiasi yang paling ditakuti adalah bayi yang cacat ketika dilahirkan karena
kecacatan genetis karena induksi radiasi pada ibunya. Ketika cacat seperti itu telah ditunjukkan secara
eksperimen, studi Hiroshima membandingkan 8000 anak-anak hibakusha dengan 8000 orang Jepang yang
tidak terpapar dan menemukan insiden kerusakan kromosom pada 5/1000 pada anak hibakusha dan
6/1000 pada yang tidak terpapar. Mekanisme perlindungan mungkin berfungsi pada manusia (mis.
keguguran awal spontan). Janin yang terpapar di in utero adalah cerita yang berbeda. Lusinan bayi cacat
mental dilahirkan dibulan-bulan setelah ledakan tersebut. Keguguran spontan juga banyak terjadi. Janin
nampaknya menjadi sangat rentan pada usia antara 8 dan 15 minggu.
Namun, satu perkembangan baru adalah adanya panel special yang dibentuk oleh U.S. National
Research Council yang mengeluarkan laporan terbaru setelah peninjauan ulang data Hiroshima dan
Nagasaki dan menyimpulkan bahwa level paparan ternyata lebih rendah daripada yang sebelumnya
diperkirakan. Estimasi original didasarkan pada test di tempat pengujian nuklir di Nevada dengan
memakai bangunan yang tidak sekuat bangunan yang ada di kedua kota tersebut. Sebagai akibatnya, batas
keamanan yang ditetapkan harus direvisi menurun. Inilah kekhawatiran utama bagi orang-orang yang
terpapar radiasi di tempat kerja, tetapi hal ini menghidupkan kembali kontroversi tentang apakah ada level
aman paparan. Ironisnya, bukti-bukti yang ada sekarang ini bermunculan bahwa para ilmuwan dan tehnisi
yang bekerja di proyek bom atom selama perang memperlihatkan insiden kanker yang meningkat dimana,
jika disesuaikan dengan level paparan,bisa jadi insiden terbentuknya kanker lebih banyak daripada
hibakusha. Batas paparan aman yang baru adalah 20 mSv/tahun dengan rata-rata lebih dari 5 tahun
dengan tidak boleh lebih dari 50 dalam setiap tahunnya. Level yang lama adalah 50 mSv/tahun.

Chernobyl
Malapetaka nuklir paling baru yang paling dipublikasikan adalah Chernobyl pada April 1986 (bencana
yang jauh lebih buruk tetapi sangat disembunyikan terjadi di Rusia pada 1958). Pada bencana ini 20%
radioaktif iodine dari reaktor ini terlepas keluar, bersama dengan 10 sampai 20% radioaktif cesium dan
isotope lain. Diperkirakan 135.000 orang tinggal dalam radius 30 km dari reaktor ini. 30 orang meninggal
dan 237 kasus cedera radiasi parah. Sekitar 2000 anak-anak dilahirkan dari wanita yang tinggal di zona
kecelakaan pada waktu bencana itu terjadi. Tidak ada abnormalitas yang terdeteksi pada mereka.
Pemerikasaan pada sekitar 700.000 orang di area yang lebih luas sejauh ini tidak mengungkapkan adanya

permasalahan fisik. Ilmuwan Rusia memperkirakan peningkatan angka penyakit kanker sebesar 0,04%
dalam 20 tahun kedepan. Di Eropa Barat, paparan debu radioaktif, diperkirakan, akan terjadi dalam 50
tahun kedepan, dan akan terjadi 1000 kematian karena kanker. Normalnya, seharusnya ada 30.000.000
kematian karena kanker pada periode ini, jadi peningkatannya sebesar 0,003%. Di samping orang-orang
yang terpapar langsung efek ledakan, resiko paparan yang lebih besar muncul dari makan makanan yang
terkontaminasi. Ribuan reindeer (rusa kutub) harus dimusnahkan di Scandinavia utara karena binatang
tersebut makan di padang rumput yang terkontaminasi.
Dr. Martin Goldwin, kepala medis tim gabungan U.S. – Soviet, menuliskan poin-poin berikut
dalam laporan barunya
1. Setiap orang di belahan bumi bagian barat menerima radiasi dosis kecil. Tingkat paparan pada
para orang yang beresiko tinggi tidak dapat secara akurat diidentifikasi.
2. Radioaktif iodine menimbulkan resiko awal kelenjar tiroid pada orang yang terpapar.
3. Per 1991, tidak ada peningkatan yang dapat dideteksi pada insiden kanker tetapi leukemia
mungkin akan muncul dan tumor padat tidak akan muncul selama 10 tahun.
Chernobyl memberikan contoh lain tentang bagaimana kerusakan psikologis dapat seringkali
melebihi kerusakan fisik dalam bencana lingkungan. Ribuan orang menerima paparan radiasi yang
melebihi jumlah maksimal yang direkomendasikan selama hidupnya. Karena level radiasi di tempat
tersebut menurun sampai ke level rendah yang mirip dengan yang ada di daerah sekitarnya, tidak ada
alasan medis ataupun ilmiah untuk merelokasi mereka. Namun, stress dan rasa takut menciptakan
keinginan yang dapat dipahami pada orang-orang ini untuk pindah dari area tersebut, dan keinginan
mereka sekarang ini ditindaklanjuti.

Pulau Three Mile
Melelehnya sebagian inti reaktor di reaktor Unit 2 di pulau Three Mile pada Maret 1979 membuat
program nuklir Amerika terhenti. Dari fitur pengamanan “defense in depth”, semuanya gagal kecuali
perisai air. Pihak yang berwenang mengklaim bahwa jika reaktor tersebut benar-benar meleleh total
maka tidak akan sampai menembus pertahanan ini. Meskipun khawatir dengan penduduk yang tinggal
disekitar reaktor, ternyata hanya 15 Ci radioaktif yang benar-benar terlepas. Media masa mengeksploitasi
kejadian tersebut dengan laporan sensasional mereka tenang “awan gas radioaktif yang mematikan” dan
membesar-besarkan potensi ledakan dari gelembung besar hydrogen di dalam reaktor. Faktanya, tidak ada
yang terjadi karena tidak ada oksigen. Orang yang memiliki resiko paling tinggi terkena radiasi adalah
para pekerja yang terlibat dalam proses pembersihan. Undang-undang pemerintahan federal membatasi
paparan maksimal pada para pekerja di industri nuklir sampai 12 rem per tahun. Pekerja yang bekerja di
daerah “panas” menerima 1mrem per jam, yang sama dengan satu kali roentgen dada. Jumlah total untuk
pekerja seperti itu pada tahun 1987 adalah sekitar 710 milirem (lihat Bab 2 untuk lebih detil tentang Three
Mile Island)

Hanford release
Sebagai perbandingan, sejumlah masif iodine-131 secara sengaja terlepas (untuk tujuan yang masih
diklasifikasikan dengan top secret) dari fasilitas nuklir militer di Hanford, Washington pada tahun 1940an
dan 1950an. Beberapa penduduk terkena sebesar 2295 rem. Sekali lagi, sumber paparan terbesar
kemungkinan adalah pengkonsumsian daging dan sayuran yang terkontaminasi. Studi yang menghabiskan
dana jutaan dolar telah dibentuk untuk mencari jawaban tingkat resikonya dan diminta
pertanggunganjawabannya. Nyatanya, cukup banyak potensi terjadinya aksi publik.
Elemen yang konsisten ada dalam semua bencana ini, termasuk cesium-137 yang dibuang di
Brazil, adalah kesalahan manusia, salah memprediksi dan keteledoran. Ketidakpedulian yang disengaja

mungkin terjadi pada kasus di Hanford, dimana masih ada lontaran tuduhan tentang tindakan berbahaya
dan kuno, peralatan yang berbahaya. Sebaliknya, bahaya sebenarnya bagi masyarakat telah secara rutin
dikemukakan, dan banyak kejadian yang diekploitasi media masa dan kelompok anti nuklir. Dalam
pikiran banyak orang, reakor nuklir sama dengan bom nuklir.

Gas Radon: radiasi alami
Seperti yang telah dikemukakan di atas, banyak penduduk Amerika Utara terpapar sebesar 82% radiasi
ionisasi berasal dari sumber-sumber alami. Diperkirakan ada cukup banyak materi radioaktif alami dalam
tubuh manusia yang jika seandainya manusia adalah hewan percobaan laboratorium, maka itu harus
dibuang sebagaimana limbah berbahaya. Rata-rata pertahunnya, paparan berlatarbelakang alami di Inggris
sekitar 1mSv (0,1 rem atau 100 mrem). Di Kanada, hal tersebut agak lebih tinggi karena the Canadian
Shield (serangkaian batuan granit yang memanjang sepanjang Ontario tengah-utara, Quebec, dan
Manitoba) kaya akan deposit uranium. Gas radon sejauh ini adalah sumber potensial bahaya kesehatan
terbesaryang berasal dari radiasi alami. Gas tersebut adalah produk peluruhan uranium dan meresap ke
tempat-tempat di sub-strata tanah dan kemungkinan merembes ke rumah-rumah melalui retakan yang ada
di ruang bawah tanah, dinding, pipa air, dsb. Munculnya rumah-rumah yang kedap udara telah
meningkatkan resiko terkena paparan gas radon dengan jalan memerangkap gas radon di dalam rumah.
Dalam studi di Inggris, dikalkulasikan bahwa 1 juta orang terpapar gas ini pada level 5 sampai 15 mSv
per tahunnya. Sebaliknya, hanya sebanyak 5100 pekerja di industri nuklir yang terpapar gas radon pada
level tinggi atau lebih tinggi. Ini sama dengan 50 sampai 150 kali sinar X-Ray di dada per tahun. Rumah
yang mengandung gas radon terdistribusi secara random, dengan rumah yang terkontaminasi tinggi
terletak persis di samping rumah yang bebas radon. Pemerintah federal telah melakukan survey di
rumah-rumah Kanada dan menemukan bahwa Winnepeg mempunyai level radon yang paling tinggi
dibandingkan dengan semua kota-kota di Kanada. Level tinggi juga ditemukan di sebagian Saskatchewan
dan Ontario utara dan Quebec (lihat Tabel 14). Toronto (di Ontario) memiliki level rendah.
Peta resiko radon di Amerika Serikat yang diterbitkan oleh National Geographic, menunjukkan
garis yang mengarah sedikit kearah utara melalui Ohio, dan mengarah ke barat laut melalui Negara bagian
New York. Studi pemerintah federal Amerika melakukan survey ke 20 ribu rumah di 17 negara bagian
dan menemukan bahwa 25% memiliki level radon yang secara potensial berbahaya. Radon digambarkan
sebagai bahaya radiasi kesehatan lingkungan yang paling besar di Amerika. Perdebatan mengenai resiko
penyakit epidemis di area ini dilakukan sebagaimana penyakit lain. Studi EPA mengukur level radon di
ruang bawah tanah yang diasumsikan menjadi tempat yang tertinggi adanya gas ini. Kalkulasi resiko telah

mengestimasi resiko meninggal karena kanker yang dipicu oleh radon sebesar 0,4% untuk individu yang

terpapar, yang hal ini sama dengan kesempatan seseorang untuk meninggal dalam kebakaran atau karena
jatuh. Jika seandainya radon adalah karsinogen buatan manusia, maka hal itu akan pasti dilarang, dan
pastinya akan menjadi target para aktivis anti nuklir. Namun, masih ada kontroversi mengenai tingkat
resikonya, atau mungkin lebih tepatnya, tingkat paparannya. Suatu studi di Inggris mengkalkulasikan
bahwa 6 sampai 12% dari semua leukemia myeloid kemungkinan disebabkan karena paparan radon,
dengan level yang meningkat 23 sampai 43% di Cornwall, kota dengan paparan tertinggi. Di seluruh
dunia, kalkulasinya diperkirakan 13 sampai 25% semua leukemia myeloid pada semua kelompok umur
disebabkan karena radon.
Pada tahun 1984, seorang pekerja konstruksi di stasiun pembangkit nuklir Limerick di dekat
Reading, Pennsylvania secara konsisten menyetel alarm radiasi meskipun dia tidak pernah bekerja di
daerah “panas”. Pemeriksaan yang dilakukan di rumahnya akhirnya mengungkapkan adanya level radon
sebesar 2600 pCi/L, level tertinggi yang pernah tercatat. North Dakota, dengan 63% rumah-rumah yang
menunjukkan level sebesar 4 pCi/L atau lebih, membuat Amerika Serikat termasuk yang terkena paparan
radon, diikuti oleh Minnesota (46%), Colorado (39%), Pennsylvania (37%), dan Wyoming serta Indiana
(26%). Setelah rokok, radon kemungkinan adalah penyebab paling umum kanker paru-paru. Radon-222
(²²²Rn) dan ²²⁰Rn adalah satu-satunya gas produk peluruhan uranium. Waktu paruh gas-gas ini adalah 3,8
hari dan mereka akan meluruh menjadi partikel (bukan gas), termasuk radioaktif polonium, yang
sebenarnya adalah alpha-emitting toksin yang menyebabkan kerusakan sel. Partikel alpha, tidak seperti
sinar gamma, hanya dapat menyebabkan kerusakan sel dalam sekitarn radius 70 µ, yang menyebabkan
resiko kanker paru-paru. Meningkatnya insiden leukemia sulit dijelaskan dengan dasar ini.

Sensitifitas jaringan pada radiasi
Pada umumnya jaringan dengan tingkat pergantian yang tinggi lebih rentan terhadap efek radiasi ionisasi,
jadi, tiroid, paru-paru, payudara, lambung, kolon, dan sumsum tulang belakang memiliki sensitifitas
tinggi; otak, kelenjar getah bening, esophagus, liver, pancreas, usus kecil, dan ovarium termasuk
golongan tengah; kulit, kantung empedu, limpa, ginjal, dan tulang padat termasuk rendah. Urutan
sensitifitas ini secara kasar parallel sama dengan frekuensi kanker utama pada jaringan ini. Jika gangguan
molekular mencukupi, sel akan mati. Karena folikel rambut dan mukosa gastrointestsinal memiliki tingkat
pergantian yang tinggi, penyakit karena radiasi menyebabkan rontoknya rambut dan diare parah. Karena
sel sumsum tulang belakang juga memiliki tingkat pergantian yang tinggi, perbaikan DNA tidak akan
lengkap sebelum replikasi terjadi dan sel anakan akan bermalignasi (berkembang secara tak terkontrol).
Inilah sebabnya leukemia adalah kanker yang paling umum yang diasosiasikan dengan cedera radiasi.
Pertanyaan mengenai keamanan industri nuklir terus bermunculan. Pada bulan Agustus 1989, dua
orang pekerja di reaktor nuklir Pickering di Ontario secara tidak sengaja diberi peralatan peroperasian
tanpa perlindungan untuk mengganti fuel rod (elemen bahan bakar berbentuk batang) jenis baru yang baru
saja diperkenalkan. Pekerja tersebut mengalami apa yang secara luas dilaporkan sebagai radiasi tingkat
tinggi yang pernah dihadapi oleh pekerja di industri nuklir Kanada: 5,6 dan 12,2 rem. Batas per tahun
yang diijinkan oleh Atomic Energy Commission adalah sebesar 2 rem. Paparan radiasi dari rata-rata Xray dada adalah 15mrem. Jika dikalkulasikan (secara teori) paparan tersebut dapat menyebabkan satu
penderita tambahan penyakit kanker per 100.000.000 populasi. Dengan kata lain, jika seluruh populasi di
Amerika Utara menerima X-ray dada, dapat diharapkan ada 3 kasus kanker tambahan sebagai akibatnya.
Pekerja ini menerima sekitar 700 kali lipatnya dari jumlah ini, yang dapat menyebabkan satu kanker
tambahan per 143.000 orang. Resiko ini akan berkurang jika mereka dipindahkan ke area dimana tidak
ada kemungkinan adanya paparan tambahan paling tidak selama 1 tahun. Pengamanan yang seharusnya
diaplikasikan dalam semua situasi yang melibatkan paparan radiasi adalah ALARA =as a little as
reasonably achievable= (sesedikit mungkin terkena paparan). Harus dicatat bahwa, sekali lagi, human
error bertanggung jawab dalam musibah ini.

Di Inggris, laporan yang meresahkan dikeluarkan pada awal tahun 1990 terhadap efek paparan
radioaktif bahwa anak pekerja reaktor nuklir memiliki peningkatan insiden cacat lahir. Karena anak-anak
ini tidak secara langsung terpapar materi radioaktif, kesimpulannya, jika data tersebut benar, adalah
paparan pada orangtua (terutama laki-laki) menyebabkan kerusakan genetik. Hasil ini bertentangan
dengan studi yang lebih awal, dan telah ditunjukkan bahwa cluster cacat lahir secara geografis terjadi di
tempat yang tidak ada generator nuklirnya (atau penyebab yang bisa diidentifikasi lain). Data tersebut
mengkhawatirkan sampai data tersebut dapat dijelaskan atau disanggah. Tekanan publik membuat
penundaan (pembangunan) 50 pembangkit listrik tenaga nuklir baru di Amerika Serikat. Sebagai
akibatnya, ada ketergantungan besar pada pembangkit tenaga batubara. Diperkirakan 200 pekerja
tambang batubara meninggal setiap tahun dalam kecelakaan tambang dan sejumlah yang sama karena
penyakit paru-paru hitam (pneumoconiosis). Kecelakaan tambang yang terbaru (1992) membunuh 26
orang di Nova Scotia, 400 di Turki, dan 38 di Rusia. Kejadian semacam itu jarang menimbulkan riak
perhatian kalangan penentang energi nuklir. Ada juga masalah dengan hujan asam karena polusi sulfur di
atmosfir yang disebabkan oleh generator berbahan bakar batubara. Apakah masyarakat telah menukarkan
resiko potensial tetapi profil tinggi dengan resiko yang lebih besar tetapi kurang terlihat? Table 15
membandingkan berbagai sumber radiasi yang dihadapi penduduk Amerika.

Microwave
Microwave adalah gelombang paling pendek dalam porsi spektrum radio elektromagnetik (1 mm – 30
cm). Gelombang pendek ada di frekuensi sangat tinggi (1000 – 300.000 megacycles/detik) dan dipakai
dalam radar, transmisi telepon jarak jauh dan sinyal TV, dan, tentu saja, oven microwave.

Karena konstanta dielektrik-nya yang tinggi, air mengeluarkan energi sebagai panas ketika
terpapar microwaves. Pada energi yang cukup tinggi, kerusakan thermal akan terjadi pada jaringan hidup.
Kekhawatiran yang terbaru diungkapkan tentang kemungkinan efek karsinogenik microwave yang
dikeluarkan oleh hand phone. Level energinya sangat rendah (<5 watt), namun, tidak ada efek thermal
yang terdeteksi. Hanya ada sedikit informasi yang ada mengenai efek non-thermal microwave, tetapi
bukti karsinogenik-nya minim dan hanya anekdot.

Radiasi ultraviolet

Radiasi ultraviolet menempati spectrum elektomagnetik antara 400 dan 4 nm: UVA, 400 – 320 nm; UVB,
320 – 280 nm; UVC, < 280nm. Peningkatan 1 sampai 2% radiasi UVB diasosiasikan dengan peningkatan
2 sampai 4% kanker kulit. UVB ada pada kisaran radiasi ionisasi dan oleh sebab itu dapat merusak DNA,
yang mengarah pada mutasi dan kanker. Efek melanosit nampaknya menjadi lebih rumit. Melanoma
sering muncul pertama kali pada tempat yang tidak langsung terkena matahari. Tempat tropis dan
subtropis memiliki insiden kanker kulit yang jauh lebih tinggi daripada zona beriklim sedang. Amerika
Utara mengklaim bahwa insiden kanker kulit telah meningkat sampai 400% pada tahun-tahun terakhir,
kemungkinan karena rusaknya lapisan ozon.

Penggunaan radiasi UV dalam bidang medis
1. Photophoresis, dimana darah dipindahkan dari pasien dan dipaparkan pada sinar UV, kemudian
dimasukkan kembali ke pasien, berguna untuk mengobati mycosis fungoides, suatu komplikasi
kanker kulit. Proses ini sangat menjanjikan untuk pengobatan beberapa leukemia.
2. UVA dipakai bersamaan dengan obat photosensitif yang dinamakan psorelen untuk mengobati
lesi kulit psoriasis. Teknik ini dikenal dengan PUVA (psorelen-UVA).

Radiasi elektromagnetik Extra-low-frequency (ELF)
Gelombang ELF adalah gelombang nonradiasi ionisasi dengan panjang gelombang yang sangat panjang
(beberapa ratus kilometer) dan dengan frekuensi yang sangat rendah (<300 Hz). Paparan pada medan ELF
artifisial terjadi di dekat saluran listrik tegangan tinggi dan level yang lebih rendah yang dipancarkan oleh
peralatan rumah tangga. Selimut listrik, khususnya, dianggap sebagai sumber potensial paparan ELF
karena kedekatan dan lamanya kontak yang terjadi. Jenis gelombang frekuensi rendah lain meliputi
microwave, emisi dari TV, dan medan frekuensi radio. Saluran tegangan tinggi menciptakan baik medan
listrik dan medan magnetik, dan meskipun insulasi akan membentengi medan listrik, medan magnetik
memiliki kekuatan mempenetrasi yang besar dan akan mempenetrasi tubuh manusia. Unit pengukuran
medan magnetik disebut dengan gauss, yang memiliki definisi yang rumit. Medan elektromagnetik juga
diukur dalam volts per meter (V / m). Medan yang berada langsung di bawah saluran transmisi 400.000-V
adalah 10.000 V/m, turun sampai 500 – 1000 V/m pada jarak 100 m.
Berbagai studi telah menunjukkan efek merugikan dari radiasi ELF level rendah, termasuk
kelainan embrio anak ayam, perubahan perilaku, dan perubahan fisiologis. Tikus dan siput menunjukkan
peningkatan sensitifitas pada panas yang terjadi setelah paparan ELF. Namun, temuan eksperimental tidak
selalu konsisten. Penyerapan kalsium oleh sel dihalangi dalam beberapa sistim. Sebagian besar studi ini
berkenaan dengan paparan yang berkisar antara 300 miligauss (level yang dikeluarkan oleh beberapa
selimut listrik) sampai 1 gauss, dan waktu paparan berkisar antara 30 menit sampai beberapa hari atau
minggu (dalam kasus studi tentang embrio anak ayam). Kekuatan medan di bumi sekitar 0,3 sampai 0,6
gauss.
Kontroversi yang terbesar tentang interpretasi data epidemiologi. Beberapa studi telah dilakukan
yang bertujuan untuk menunjukkan peningkatan insiden kanker, khususnya leukemia, sakit kepala
berulang dan depresi, cacat bawaan, dan banyak masalah kesehatan lain pada orang yang tinggal di dekat
saluran listrik tegangan tinggi atau di lingkungan kerja dengan paparan tinggi. Studi-studi ini telah dikaji
oleh beberapa ahli epidemiologi dan ternyata ada kekeliruan pada beberapa hal, termasuk keliru dalam
memperhitungkan faktor resiko lain, keliru dalam menyeimbangkan kelompok kontrol dan kelompok
pengujian, dan ketidaksesuaian penggunaan statistik. Khususnya, kritik penggunaan Proportional
Mortality Rate (PMR). PMR adalah cara praktis mengekspresikan laju mortalitas dikarenakan sebab
tertentu sebagai persentase dari total keseluruhan. Dengan metode ini, penurunan di satu kasus, (mis.
kecelakaan lalu lintas) mengarah pada peningkatan nyata pada kasus lain meskipun tidak ada yang benar-

benar terjadi, atau bahkan jika penurunan itu terjadi. Beberapa ahli yang mengkaji mengakui bahwa ada
beberapa bukti sedikit peningkatan resiko leukemia pada pekerja listrik, tetapi mengkualifikasikan hal ini
masih bisa dipertanyakan. Hal ini tidak melemahkan semangat Paul Brodeur, seorang staf penulis untuk
New Yorker, dengan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Current Death, untuk memmenindaklanjuti
kesuksesan buku sebelumnya yang berjudul The Zapping of America yang berisi tentang masalah bahaya
sambungan tampilan video
Dua studi pada 1988 memberikan bukti yang bertentangan. Satu, dilakukan di Negara bagian
Washington, menemukan tidak ada korelasi antara insiden leukemia lymphocytic akut dan paparan radiasi
elektromagnetik dari saluran listrik tegangan tinggi yang berada 140 kaki dari rumah-rumah, apakah
dibandingkan dengan jarak sebenarnya dengan rumah-rumah tersebut atau jarak yang dihitung
berdasarkan konfigurasi perlistrikan. Yang lainnya, dilakukan di Colorado, meneliti insiden kanker pada
anak-anak usia 14 tahun kebawah dan menemukan tidak ada hubungan antara total insiden kanker dan
level paparan, tetapi menemukan suatu hubungan sederhana untuk lymphoma dan sarcoma. Kondisi
tersebut tidak diklarifikasi pada pertemuan tahun 1992 di San Diego dimana sekelompok peneliti Swedia,
dengan memakai data yang lebih akurat mengenai level paparan dibandingkan data yang ada sebelumnya,
menunjukkan korelasi antara paparan dan insiden kanker. Sebaliknya, studi literature yang ditugaskan
oleh pemerintah Amerika tidak menemukan bukti yang meyakinkan resiko peningkatan kanker karena
ELF atau medan magnetic (EMF).
Hasil dari studi masif pada sekitar 224.000 pekerja utilitas di Quebec, Ontario, dan Perancis
diumumkan pada musim semi 1994. Ini adalah studi control kasus dimana terjadinya 4151 kanker baru
yang teridentifikasi selama periode penelitian dicocokkan dengan 6106 kontrol (yang tidak menderita
kanker) dari populasi yang sama untuk menghilangkan faktor-faktor pengganggu seperti merokok, dsb.
Paparan medan elektromagnetik (EMF) yang telah dialami didokumentasikan. Tidak ada asosiasi yang
dapat diamati antara keseluruhan insiden kanker dan paparan EMF yang dulu. Hal ini benar untuk kanker
lymphoma, melanoma, paru-paru, lambung, dan kolon. Ada asosiasi yang secara statistik signifikan
antara paparan kumulatif dengan bentuk langka leukemia orang dewasa (leukemia non-lymphoid akut)
dan subtipenya leukemia myeloid akut. Resiko meningkat dengan faktor 2,41 tetapi suatu hubungan sebab
akibat tidak ditunjukkan. Level signifikansinya padaselang kepercayaan 95% , yang biasanya dianggap
sebagai jumlah minimal yang dapat diterima. Terdapat nonsignificant hubungan natarapaparan kumulatif
terhadap level tertinggi EMF dengan kejadian astrocytoma, suatu penyakit kanker otak langka. Dengan
mempertimbangkan besarnya studi ini, nampaknya tidak mungkin ada bukti yang lebih konklusif akan
segera muncul.
Temuan yang bertentangan terus dilaporkan. Pada tahun 1999, suatu studi di Toronto, yang
dilakukan oleh Hospital for Sick Children, melaporkan bahwa anak-anak yang terpapar radiasi
elektromagnetik level tinggi memiliki insiden kanker leukemia 2 sampai 4 kali lebih tinggi daripada yang
anak-anak yang tidak terkena banyak paparan. Sebaliknya, studi yang serupa dilakukan di British
Columbia tidak menemukan hubungan apapun antara level paparan dan insiden leukemia.
Satu teori yang agak eksentrik mencoba untuk menghubungkan area geografis medan
eletromagnetik dengan tegangan dibawah tanah diantara lempeng tektonik bumi. Area semacam itu ada di
Kanada, dan dugaannya (yang sebagian besar tidak ada dasarnya) adalah tempat tersebut dihubungkan
dengan fenomena atmosfir yang bercahaya, laporan terlihatnya UFO, dan peningkatan insidean kanker terutama tumor otak.

Irradiasi bahan makanan
Penggunaan radiasi ionisasi untuk mengawetkan makanan dengan cara membunuh mikroorganisme
pembusuk diusulkan sejak awal 1905 ketika British Patent No. 1609 dikeluarkan untuk “J. Appleby,
Miller, dan A.J. Banks, ahli kimia analitik”. Mereka mengamati bahwa sterilisasi akan sempurna dengan
tidak adanya bahan kimia asing. Namun, tidak sampai pada datangnya masa pasca perang yaitu masa

“atomic age” sehingga sumber-sumber radiasi ionisasi benar-benar melimpah untuk membuat cara
sterilisasi ini praktis dan ekonomis. Segera setelah era pasca perang, ada antusiasme masyarakat untuk
mengembangkan teknologi nuklir demi tujuan perdamaian, dan ada penerimaan yang baik pada produkproduk iradiasi makanan seperti susu dan sayuran. Sebelum tahun 1965, Amerika Serikat, Kanada, dan
Uni Soviet menyutujui pemasaran beberapa jenis makanan tertentu yang diperlakukan dengan iradikasi
dosis rendah tetapi tidak ada pengusaha yang mengambil keuntungan pada kondisi ini. Sekarang ini,
kekhawatiran kesehatan akan level strontium-90 di dalam susu sudah dikenal luas, penggiat anti nuklir
bergerak cepat, dan radiophobia pun berkembang. Penerimaan akan makanan yang sudah di-iradikasi
menurun drastis, digantikan dengan kekhawatiran adanya potensi bahaya kesehatan. Kekhawatiran ini
dibagi dalam tiga area:
1. Makanan akan menjadi radioaktif dan mereka yang mengkonsumsinya akan terkena penyakit
radiasi.
2. Makanan akan berubah sedemikian rupa, membuatnya menjadi beracun, bahkan karsinogenik.
3. Mikroorganisme akan bermutasi menjadi bentuk patogenik baru dan mengerikan.
Penolakan pertama mudah diabaikan. Makanan tidak akan berubah menjadi radioaktif dengan
radiasi ionisasi dosis rendah. Pengujian toksikologi yang ekstensif, termasuk pengujian karsinogenik,
selama beberapa dekade membuat United Nation Joint Expert Committee on Irradiated Foods
menyimpulkannya pada tahun 1988 bahwa “… iradiasi pada komoditi makanan apapun sampai pada
dosis rata-rata 10kGy tidak menyebabkan bahaya toksikologi; oleh sebab itu, pengujian toksikologi pada
makanan yang diperlakukan seperti itu tidak lagi dibutuhkan” (Diehl, 1990). Penolakan yang kedua
(makanan berubah menjadi beracun dan karsinogen), oleh sebab itu makanan siap dibuang.
Kekhawatiran yang ketiga berasal dari bukti eksperimental bahwa larutan glukosa encer dan glukosa
murni setelah diiradiasi merupakan mutagenik bagi Salmonella typhimurium, dan bahwa lemak
polyunsaturated, dalam atmosfir oksigen, membentuk lipid peroxides jika di-iradikasi. Tidak ada
perubahan pada bahan makanan kompleks. Juga tidak ada bukti efek mutagenik langsung pada
mikroorganisme dengan radiasi ionisasi dosis rendah. Namun demikian, resistensi bakteri terhadp iradiasi
antara satu bakteri dengan bakteri lainnya sangat berbeda, khususnya bakteri pembentuk spora seperti
Clostridium botulinum yangmenjadi sangat resistan. Radiasi ionisasi jadi kemungkinan lebih berguna
dalam mencegah pembusukan daripada menghilangkan organisme patogenik potensial. Penerimaan
masyarakat akan makan irasikasi tetap menjadi masalah.
Pendulum kemungkinan akan mengarah pada menerima makanan iradiasi. Beberapa wabah besar
seperti yang dinamakan dengan “hamburger disease”, yang berasal dari daging giling yang terkontaminasi
E. coli strain O157:H7, mengarah pada penggunaan daging giling yang diiradikasi. Pada bulan Juni 2000,
77 metrik ton daging giling ditarik dari sejumlah supermarket di Kanada karena kontaminasi E. coli
O157:H7. Masyarakat mungkin semakin sadar bahwa ini jauh kontaminasi pangan oleh bakteri patogenik
lebih beresiko dan menjadi resiko kesehatan yang lebih nyata daripada resiko kesehatan yang
ditimbulkan oleh makanan yang diiradikasi.
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Pertanyaan review
Untuk pertanyaan 1 sampai 8, pakailah kode berikut ini:
A jika pernyataan a, b, dan c benar
B jika pernyataan a dan c benar
C jika pernyataan b dan d benar
D jika hanya pernyataan d yang benar
E jika semua pernyataan (a, b, c, d) benar
1.

a. Sinar gamma memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada microwave.
b. Radiasi ionisasi meliputi semua panjang gelombang dari 1000 Å atau kurang.

c. Hanya pecahan kecil radiasi yang berasal dari sumber-sumber alami.
d. Radiasi ionisasi melepaskan elektron dari molekul ketika melewati jaringan.
2.

a. Partikel alpha terdiri dari dua neutron dan dua proton.
b. Suatu partikel alpha identik dengan nukleus helium.
c. Sinar gamma tidak memiliki ledakan.
d. Partikel beta tidak memiliki ledakan.

3.

a. Roentgen menjelaskan jumlah ionisasi di udara yang disebabkan oleh radiasi.
b. Rem kependekan dari “reactive emission material”.
c. Memprediksi potensi karsinogenik karena radiasi akan sulit jika paparan kurang dari 10 rem.
d. ALARA kependekan dari “always let active radiation alone.”

4.

a. Sumber utama radiasi radon di lingkungan adalah pembangkit listrik tenaga nuklir.
b. Anakan radon yang alpha-emitting mengikat partikel debu yang ada di paru-paru.
c. Strontium-90 tidak membahayakan kesehatan manusia.
d. Anakan radon kemungkinan menjadi penyebab kanker paru-paru terbesar kedua setelah
rokok.

5. a.

Di beberapa daerah geografis tertentu, masyarakat mungkin memperoleh paparan radiasi
yang lebih tinggi daripada sebagian besar pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir.
b. Kelenjar tiroid sangat sensitif pada kerusakan radiasi.
c. Neutron yang terlepas selama proses peluruhan radioaktif mungkin akan bertumbukan dengan
atom lain untuk menginduksi radiasi alpha, beta, dan gamma.
d. Detektor asap mengandung komponen radioaktif dalam detektor ion.

6. a.

Partikel alpha menyebabkan kerusakan jaringan hanya dalam jarak yang sangat pendek (70
µ).
b. Jaringan dengan tingkat pergantian tinggi sangat rentan pada kerusakan radiasi.
c. Sensitifitas jaringan pada kerusakan radiasi meliputi folikel rambut, sumsum tulang belakang,
dan gastrointestinal mucosa.
d. Batas aman paparan radiasi akhir-akhir ini berkurang karena adanya bukti baru bahwa paparan
rendah menyebabkan kanker pada mencit.

7. a. Radiasi eletromagnetik extra-low-frekuensi (ELF) dikeluarkan oleh jaringan listrik tegangan
tinggi.
b. Kurang bukti pendukung untuk menyatakan bahwa radiasi ELF menyebabkan kanker
c. Radiasi ELF telah terbukti merugikan banyak sistim biologis dalam organisme bersel tunggal
dan embrio ayam.
d. Radiasi ELF dikeluarkan oleh selimut listrik.
8.

a.
b.
c.
d.

Buah-buahan kadangkala diiradiasi untuk mencegah pembusukan.
Iradiasi level rendah telah terbukti menginduksi mutasi pada beberapa spesies bakteri.
Lipid peroxide telah terbukti terbentuk dari lemak polysaturated di in vitro bukan in vivo.
Makanan yang diiradiasi menjadi radioaktif.

Jawaban
1. C
2. A

3.
4.
5.
6.
7.
8.

B
C
E
A
E
B
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GAIA DAN CHAOS: BAGAIMANA HAL HAL TERHUBUNG
“Kehidupan itu sendiri adalah pengalaman religius.”
James Lovelock
“Jika kita mencoba untuk mengambil sesuatu dengan sesuatu,
kita akan temukan benda tersebut menghalangi segala
hal lain di alam semesta ini.”
John Muir, 1911

Hipotesa Gaia
Dirumuskan pada tahun 1965 oleh ahli biologi Inggris indipenden James E. Lovelock dan dijabarkan oleh
Lynn Margulis, seorang professor biologi ternama di University of Michigan. Hipotesa Gaia
mengemukakan bahwa kehidupan jenis tertentu di planet ini tumbuh, berubah, dan mati sedemikian rupa
sehingga mengarah pada persistensi bentuk kehidupan lain. Pada beberapa siklus, diinterpretasikan dalam
arti bahwa
kehidupan di bumi ini membentuk satu ekosistim tunggal yang kompleks dan
berkesinambungan sepanjang waktu dan ruang. Menurut pandangan ini, bumi dapat dianggap sebagai
suatu organisma tunggal dan berbagai komponennya sebagai sel dalam organisma tersebut. Nama bumi
diambil dari bahasa Yunani, dewi bumi Yunani, dewi Gaea. Meskipun Lovelock menginginkan buku
pertamanya ini dianggap sebagai risalah ilmiah, isinya mengandung cukup mistisisme dan makna
spiritual yang melekat yang diyakini oleh berbagai segmen masyarakat, dan ini cenderung untuk
mengubah ilmuwan berpikir jauh dari teori untuk beberapa waktu lamanya. Ada berbagai informasi yang
terkumpul, tentang peran hutan dalam mengkonsumsi CO₂ dan memproduksi O₂, tentang wetland (tanah
berawa) dalam memurnikan air, dan tentang fenomena lautan seperti El Niṅo dalam mempengaruhi iklim,
ide tentang bumi sebagai suatu biosistim yang terintegrasi menjadi kredibel. Hal ini semakin kuat karena
terbukti bahwa gangguan manusia pada komponen bumi. Seperti lapisan ozon, dapat menimbulkan
konsekuensi serius pada kehidupan di bumi.
Menurut ahli mikrobiologi seperti Margulis, hipotesa Gaia nampak masuk akal, jika mistik dewi
bumi-nya dihilangkan. Hipotesa menjadi lebih sederhana untuk yang lain, atau mungkin lebih kompleks,
misalnya simbiosis yang biasa dijumpai dalam dunia mikroorganisme. Seperti yang Margulis tekankan
dalam pidatonya pada ahli mikrobiologi lain, “Tanpa adanya bacteria dalam usus kita, tidak ada
seorangpun yang akan dapat mencerna makanan; dan tanpa bakteri fiksasi nitrogen di dalam tanah, tidak
akan ada tanaman pangan yang akan dapat tumbuh.”
Tetapi, baik Lovelock dan Margulis harus bersusah payah untuk menekankan bahwa pandangan
bumi sebagai organisme tunggal bukan semuanya tentang Gaia. Menurut Margulis, “suhu permukaan,
proses kimiawi dari komponen gas reaktif, kondisi oksidasi reduksi, dan asiditas alkalinitas dari atmosfir
bumi serta sedimen permukaan secara aktif (homeorrhetically) dijaga oleh metabolisme, perilaku,
pertumbuhan, dan reproduksi organisme (yang diorganisasikan dalam komunitas) pada permukaan bumi.
Gaia bukanlah suatu individu, bumi adalah suatu ekosistim.”
Salah satu contoh sistim yang mengatur dirinya sendiri (self-regulating system) adalah
dimethylsulfide (DMS) yang diproduksi oleh alga di laut. Gelombang laut menyebabkan gelembung-

gelembung kecil berisi DMS tersemprot ke udara. Panas matahari menyebabkan naiknya aliran konveksi
sehingga DMS terbawa ke stratosfir, dimana zat tersebut teroksidasi, sebagai inti pembentukan tetesan air.
Awan yang terbentuk memberikan efek mendinginkan suhu permukaan laut, mengurangi perpindahan
DMS ke stratosfir dengan aliran konveksi tersebut. Alga menggunakan DMS sebagai gas propellant.
Pembentukan DMS meningkat seiring dengan banyaknya jumlah populasi alga. Efek pendinginan laut
dapat membantu mengatur pertumbuhan alga. Alga menghuni karang koral dan avertebrata bentik yang
hidup di dasar laut, yang sering kali menentukan warna dari organisma inang. Jika terjadi peningkatan
suhu permukaan laut yang cukup tinggi, koral polip kemungkinan akan melepaskan ledakan alga yang
dikenal dengan fenomena pemutihan koral (coral bleaching). Jika permasalahan kenaikan suhu
permukaan laut terjadinya hanya sebentar, maka alga akan menetap kembali di koral. Namun, jika
permasalahan berlanjut, maka koral akan mati. Karena karang koral menutupi hanya 10% dasar lautan
tetapi bertanggung jawab pada 25% kehidupan ikan, konsekuensi kematian koral merupakan problem
serius keseluruhan ekosistim karang. Jadi, pemanasan global, tanpa mempertimbangkan penyebabnya,
akan memiliki efek katastropik pada sistim karang koral.
Contoh lain bagaimana satu organisme dapat mempengaruhi organisme lainnya terjadi 2 milyar
tahun lalu. Pada waktu itu, family suatu organisme yang dikenal dengan cyanobakteria mendominasi
bumi. Mereka berfotosintesis; dan dalam proses mengkonsumsi CO₂, mereka mengeluarkan sejumlah
besar O₂, zat yang beracun bagi sebagaian besar spesies lain. Mereka yang resistan terhadap O₂ bertahan
hidup dan secara perlahan berevolusi menjadi organisme aerobik yang akhirnya mendominasi spesies
bumi. Tidak pernah ada perubahan radikal pada populasi bumi sejak saat itu.
Peningkatan kembali minat terhadap hipotesa Gaia sebagai akibat dari kekhawatiran lingkungan
memberikan konsekuensi baik dan buruk. Dalam sisi yang positif, terjadi peningkatan kesadaran akan
keterkaitan kehidupan di bumi dan kemungkinan gangguan di salah satu bagian ekosistim akan
menimbulkan konsekuensi yang lebih jauh lagi. Yang kurang diminati adalah penyebaran filosofi yang
fuzzy-minded (kabur/tidak jelas) (yang mengatakan bahwa “kita semua adalah satu di alam semesta ini”
dsb.) yang mengarahkan pada suatu fenomena Abad Baru seperti kristal dan kehidupan terdahulu.
(kenapa semua orang dulunya adalah seorang putri atau ksatria, tetapi tidak pernah (dulu) seorang
pembersih toilet?). Kepercayaan seperti ini cenderung untuk mengikis minat dalam, dan kepercayaan
akan, sains dan hal ini akan terefleksi pada suatu waktu dalam penurunan masuk ke program sains ketika
masyarakat perlu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan sains dan teknologi.
Tentu saja, ilmu ekologi didasarkan pada pengetahuan interkoneksi komponen-komponen suatu
ekosistim. Suatu contoh hal yang bisa dimanfaatkan dari pengetahuan semacam ini baru-baru ini dimuat
dalam permasalahan lingkungan di Canadian Geographic edisi Mei/Juni 1999. Penyusutan stok ikan
Pollock (dari family ikan cod) di Laut Bering, yang disebabkan oleh penangkapan berlebih, telah
menyebabkan penurunan populasi singa laut Steller, yang sekarang ini dianggap sebagai spesies yang
terancam punah. Singa-singa laut tersebut bergantung pada ikan Pollock sebagai sumber makanannya.
Penurunan ini mengakibatkan paus orca memburu berang-berang laut sebagai ganti anak singa laut.
Sebagai akibatnya bulu babi beranak pinak dan mengurangi ladang rumput laut yang merupakan tempat
nursery banyak spesies lain.

Teori Chaos
Dalam pendahuluan bukunya, Chaos: From Theory to Application, Tsonis menekankan bahwa
kesederhanaan dan keteraturan diasosiasikan dengan prediktabilitas, sedangkan kompleksitas dan
ketidakteraturan sebenarnya sinonim dari unprediktabilitas. Chaos, dalam bahasa matematika, diartikan
dengan “ke-acak-an” yang dipicu oleh sistim penentuan sederhana. Kata ke-acak-an ditulis dalam tanda
kutip untuk mengisyaratkan bahwa sifat acak mungkin nyata dan bahwa penentuannya tetap ada,
walaupun bentuknya sulit dikenali.
Teori Chaos berakar pada teori bifurkasi (bercabang dua) yang pertama kali diformulasikan oleh
Poincare, tetapi dikembangkan oleh Edward Lorenz yang memperlihatkan bahwa persamaan differensial

nonlinear menunjukkan kondisi akhir yang nonperiodik (mis. nampaknya acak). Selama penelitian
dengan menggunakan simulasi komputer pada jaringan komputer, ditemukan bahwa dibawah kondisi
tertentu routing (pola tertentu) menjadi acak dan chaotic (kacau) tidak sesuai urutan yang sudah didisain
untuk dipakai oleh sistim. Misalnya, jika ada permintaan untuk memakai komputer khusus tertentu di
lokasi A (mis. didisain untuk matematika teoritis) selama istirahat (makan siang), permintaan tersebut
akan dipenuhi dan bisa digunakan selama beberapa menit. Namun, jika permintaan tersebut terjadi
bersamaan dengan permintaan yang lain, maka akan dialihkan ke lokasi B bersama dengan permintaan
yang lain. Gangguan pemakaian fasilitas ini akan mengakibatkan pengalihan lebih lanjut ke lokasi ketiga
dan gangguan lebih lanjut berikutnya di seluruh sistim. Grafik plot pemakaian mengungkapkan pola
osilasi (pergerakan tak beraturan) yang tidak terorganisir dan tidak benar-benar acak. Grafik tersebut
didiskripsikan dengan “kompleksitas terorganisasi”.
Salah satu ciri penting teori chaos adalah adanya atraktor tingkat rendah. Dengan memakai
contoh ayunan pendulum, dimana x₁ = posisi dan x₂ = kecepatan, maka kecenderungan untuk kembali ke
posisi kesetimbangan, dimana baik x₁ dan x₂ = 0, didefinisikan sebagai lintasan, dan keadaan setimbang
adalan atraktornya. Dalam suatu sistim dimana efek gesekan diimbangi oleh sebuah pegas, gangguan
pada gerakan pendulum akan pada akhirnya teratasi dan akan kembali ke keadaan berkala. Pada kasus ini
putarannya adalan atraktor. Ketika proses chaotic digambarkan dalam bentuk grafik tiga dimensi, pola
yang muncul tidak benar-benar acak, seperti sebagaimana seharusnya jika prosesnya benar-benar tidak
teratur. Pola seperti ini dinamakan dengan “atraktor asing”.
Teori chaos sekarang ini diaplikasikan dalam beragam bidang seperti ilmu fisika dalam
mencampur cairan serta ramalan cuaca. Dalam kaitannya dengan ramalan cuaca, model komputer secara
harfiah mengungkapkan bahwa seekor kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya di Cina dapat
mempengaruhi pola cuaca di Amerika Utara. Sementara hal ini mungkin nampak berlebihan dalam dunia
nyata, hal tersebut sekali lagi menggambarkan keterkaitan alam, dan membantu menerangkan mengapa
ramalan cuaca yang akurat sulit untuk diperoleh untuk lebih dari beberapa hari. Ada sejumlah model yang
dipakai untuk ramalan cuaca. Model-model tersebut berbeda secara fisik dan parameternya. Teori chaos
digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi model mana yang paling tepat untuk kondisi tertentu.

Contoh-contoh lain sistim interkoneksi
Mahasiswa ekologi seharusnya sangat familier dengan konsep simbiosis dan pentingnya simbiosis
tersebut dalam menjaga suatu ekosistim. Tetapi bagi mereka yang pendidikannya terpusat pada kesehatan
manusia, beberapa contoh bagaimana beberapa kejadian biologis dapat saling berhubungan mungkin bisa
jadi ilustrasi.

Lingkaran setan
Dalam Bab 11, subyek infeksi jamur pada bijih sereal telah didiskusikan, dan bagaimana hal ini
menyebabkan kerugian ekonomi sampai milyaran dolar di Kanada saja. Kerugian ekonomi seperti ini bagi
petani berarti sedikit dolar untuk dibelanjakan pada barang-barang konsumtif. Hal ini mengakibatkan
melambatnya sektor manufaktur, yang mengarah pada pengangguran yang lebih tinggi, yang
mengakibatkan semakin menurunnya daya beli pada barang-barang konsumtif (lingkaran setan) dan,
akhirnya, memicu resesi. Ini adalah lingkaran setan ekonomi. Lingkaran setan biologi juga dapat terjadi.
Gambar 41 menggambarkan terjadinya lingkaran setan biologi. Dulu di musim gugur petani mencangkul
tanah sampai ke tunggul jagung untuk mengekspos akarnya dan membiarkannya membeku untuk
membunuh spora jamur. Jika di musim semi berikutnya kering, angin akan mengikis lapisan tanah bagian
atas dan mengurangi kesuburannya. Ini akan memerlukan peningkatan pemakaian pupuk kimia yang pada
gilirannya akan meningkatkan polusi air dan mungkin menyebabkan eutrifikasi. Kemungkinan
konsekuensi lain juga digambarkan dalam gambar tersebut.

Efek domino pemanasan global
Sedikit penambahan kecil dalam suhu rata-rata pertahun, termasuk yang bersiklus, dapat memberikan
efek yang dalam pada biosfir. Aliran “hotspot” pertumbuhan jamur pada bijih-bijian di Kanada sekarang
ini di Ontario barat daya. Pemanasan akan memindahkan garis batas kearah utara, sehingga Aspirgillus
flavus, sumber karsinogenik mikotoksin aflatoxin, yang tidak dapat bertahan hidup pada suhu musim
dingin, akan berubah penyebarannya.

Gambar 41 Lingkaran setan infeksi

jamur

Beberapa jenis serangga tertentu juga pindah ke utara. Lebah madu Afrika sudah ada di Amerika
Serikat barat daya, dan lebah itu akan mengikuti trend pemanasan ke arah utara. Lalat buah mediterania,
lalat screwworm, dan bahkan nyamuk malaria dapat mengikuti juga. Nyamuk pembawa malaria telah
terdeteksi sampai sejauh Negara bagian New York. Serangga adalah vector dalam banyak penyakit pada
binatang dan manusia. Penyakit ini akan menyebar bersama dengan inangnya. Serangga beracun juga
dapat pindah ke arah utara. Laba-laba soliter coklat telah pindah dari Florida ke Pennsylvania dan
pastinya akan menyebrangi the Great Lakes pada suatu saat, atau bahkan sudah menyeberanginya.
Ada beberapa bukti bahwa gangguan ekologi yang disebabkan oleh aktifitas anthropogenik akan
berakibat pada infeksi virus yang meloncati penghalang spesies, khususnya dari binatang ke manusia.
Baru-baru ini, virus Marburg dan Ebola muncul sebagai infeksi yang mengancam jiwa manusia dan
dipercaya berasal dari monyet. Setiap varietas antigen influenza telah diidentifikasi pada bebek dan
unggas air lain, dan suatu wabah flu di Hong Kong terlacak berasal dari ayam dan mengakibatkan
pemusnahan ribuan burung dalam usaha untuk mencegah perkembangan wabah tersebut.

Babi telah lama dikenal menyembunyikan virus flu dan dianggap sebagai reservoir epidemik flu
Spanyol di masa PD I. Wabah bacillus Yersinia pestis secara periodik berpindah dari tikus ke manusia,
dibawa oleh kutu. Sistim pertanian potong/pangkas dan bakar, yang dilakukan di Afrika dalam waktu
yang sudah lama, menciptakan lingkungan yang cocok bagi nyamuk Anopheles yang membawa penyakit
malaria. Nyamuk ini ada di Great Lake Basin, dimana terjadi malaria endemik pada tahun 1800an, dan
tidak bisa dihindarinya kemungkinan adanya kembali penyakit malaria yang dihubungkan dengan tren
pemanasan iklim. Penyakit Lyme telah mencapai Ontario selatan dari tempat pertama kali penyakit ini
teridentifikasi di New England. Suatu wabah infeksi virus pada tahun 1993 memakan korban 12 orang
meninggal di New Mexico. Virus tersebut (Hantavirus) teridentifikasi sebagai bagian dari kelompok
Hantaan, yang tersebar di feses dan urin binatang pengerat. Virus tersebut pertama kali teridentifikasi
selama perang Korea sebagai penyebab dari hemorraghic fever pada tentara. Kondisi tersebut yang
terobservasi dalam the American Southwest dinamakan dengan Hantavirus pulmonary syndrome (HPS).
Berlimpahnya kacang pinon, makanan pokok binatang pengerat, membuat terjadinya ledakan populasi
binatang pengerat dan mengakibatkan meningkatnya paparan feses mereka terhadap manusia. Hal ini
sudah teramati sebagai penyebab infeksi pada manusia dalam banyak Negara bagian, termasuk Florida.
Deer mouse (tikus di daerah Amerika Utara dan Tengah) nampaknya adalah carrier yang paling umum,
tetapi pengerat lain seperti tikus kapas (cotton rat) juga teridentifikasi sebagai carrier.
Banyak dari permasalahan ini diperparah dengan mudahnya orang berpindah dari satu tempat ke
tempat lain, dan beberapa ahli medis memperingatkan bahwa profesi dokter harus dalam sikap waspada
untuk penyakit-penyakit yang secara normal tidak ditemukan di daerah utara. Pemanasan global
memfasilitasi mudahnya perpindahan burung. Kasus yang terbaru (1999) yaitu West Nile encephalitis di
New York terlacak pada unggas liar yang terkontaminasi yang secara nyata membawa penyakit tersebut
dari Afrika Utara. Wabah Salmonella tipe DT104 di Vermont juga disebabkan oleh migrasi burung. Strain
bakteri ini, yang biasa ada pada binatang ternak di Inggris, bertanggung jawab atas epidemik yang terjadi
di sana. Organisme tersebut diisolasi dari tanki susu di peternakan. Salah satu anggota keluarga menjadi
sakit kritis tetapi berhasil sembuh.
Yang melegakan, masa tanam yang lebih lama dapat berarti peningkatan hasil panen dan lebih
banyak tanah yang dapat ditanami.

Putaran umpan balik
Suatu contoh elegan tentang bagaimana suatu ekosistim dapat mengatur dirinya sendiri adalah seperti cara
suhu air di kolam/danau diatur. Baru-baru ini telah ditunjukkan bahwa bioregulasi suhu air terjadi dalam
cara seperti yang kita ketahui tentang negative feedback control system (sistem kontrol umpan balik
negatif) pada mamalia dan, serupa dengan sistem umpan balik DMS di lautan. Sistim tersebut
ditunjukkan dalam Gambar 42. Sekali lagi, alga memainkan peranan penting. Dalam blooming alga,
kekeruhan air meningkat dan penetrasi sinar matahari berkurang. Efek mendinginkan menghalangi
pertumbuhan alga. Efek yang sama dapat terjadi jika air kolam penuh dengan ikan pemangsa. Ikan-ikan
ini akan memangsa ikan yang lebih kecil yang memakan pemakan alga (crustacean kecil, dsb.), sehingga
pertumbuhan alga menjadi tidak terhalangi.

Produksi makanan dan lingkungan
Teks ini terutama adalah tentang hubungan antara lingkungan dan kesehatan manusia. Tidak bisa dibantah
lagi bahwa kelaparan dan malnutrisi adalah pembunuh manusia yang paling besar dan ketiadaan pangan
berkaitan dengan kemampuan bumi untuk memberi makan populasi manusia. Beberapa pertimbangan
dari pertanyaan ini jadi tidak sesuai.

Daging vs bijih-bijian
Sering kali dikemukakan bahwa makanan seorang vegetarian lebih ramah lingkungan daripada makanan
yang mengandung daging karena manusia dapat memproduksi lebih banyak makanan dengan menanam
daripada memelihara binatang. Sebagai tambahan, binatang memproduksi methane, yang merupakan gas
rumah kaca. Argumentasi ini seringkali diungkapkan oleh aktivis pemerhati binatang untuk mendukung
posisi filosofi mereka, yang juga diambil dari sisi mistis Gaia. “Kebijaksanaan” konvensional ini bahkan
muncul dalam berita popular dalam artikel yang ditulis oleh ahli nutrisi. Tetapi apakah ini bertahan jika
dilakukan observasi dengan seksama? Pertimbangkan hal-hal berikut ini:
1. Binatang ternak makan pada padang rumput yang tidak cocok untuk ditanami tanaman pangan
dan di iklim yang lebih dingin dengan masa musim tanam yang pendek. Ini terjadi di beberapa
lokasi di Amerika Utara dan Eropa Utara. Di Australia dan New Zealand, domba makan secara
ekstensif pada tanah yang keras dan tidak ramah untuk ditanami.
2. Sebelum padang rumput di Amerika Utara diolah untuk ditanami bijih-bijihan, tanah tersebut
menjadi tempat tinggal sekitar 50 juta bison dan jutaan kijang tanduk bercabang, rusa, dan karibu
(rusa besar) (paling tidak secara musiman) tanpa merusak tanah. Pengolahan tanah ditambah
dengan adanya musim kering membawa dustbowl (tanah kering yang sulit ditanami) pada tahun
1930an. Di Ontario selatan, musim semi yang kering dan angin yang tinggi akan menghasilkan
awan debu coklat yang tebal yang menyelimuti mobil, rumah, dan padang rumput ketika lapisan
tanah paling atas dari tanah pertanian sekitar ditiup angin. Tanah tersebut dibajak di musim gugur
untuk menghilangkan spora jamur Fusarium.
3. Bahkan di daerah yang semi tandus seperti Amerika barat daya, studi menunjukkan bahwa jejak
kaki binatang berkuku liar dan ternak membentuk perangkap kecil untuk bijih dan air. Sejumput
rumput akan tumbuh di tempat ini yang membantu menstabilkan tanah. Harus diingat bahwa ada
perbedaan besar antara ‘cerdas merumput’ dan ‘penggembalaan’. Banyak bukti yang
memberatkan tentang penggembalaan ternak yang diambil dari Negara-negara belum
berkembang dimana over-grazing terjadi secara ekstensif dan teknologi pertanian masih
tertinggal. Sedikit bukti lain diambil dari Amazon Basin, dimana deforestasi untuk peternakan
merusak tanah dan hutan hujan. Ini benar, tetapi deforestasi juga terjadi untuk produksi kertas
(beberapa tahun yang lalu, seorang pengusaha Jepang mengapungkan bubur kertas dari
pengolahan kertasnya ke Amazon) dan pertanian seperti tebu. Semuanya cukup merusak karena
biangnya adalah deforestasi.
4. Bagaimana dengan gas methane? Perkiraan yang terbaik adalah semua sawah di dunia
menghasilkan methane sebanyak jumlah binatang baik domestik maupun liar (sekitar 100
megaton per tahun). Karena beras adalah makanan wajib bagi sebagian besar penduduk dunia,
mengalihkan ketergantungannya dari daging ke beras tidak akan menghalangi polusi methane
sebanyak yang diperkirakan orang. Disamping itu, jika kita ingin meningkatkan populasi hewan
liar dengan memberikan ukuran pelindung (suatu tujuan yang pantas dihormati), kita juga akan
meningkatkan produksi methane. Apakah ada methane yang baik dan yang buruk? Berapa banyak
methane yang dihasilkan oleh seekor gajah?
5. Rata-rata asupan kalori harian dari 40 negara mulai dari yang termiskin (Bangladesh) sampai
yang terkaya (Amerika Serikat) adalah 2571 kalori dimana daging memberikan sebanyak 205
kalori dan sayuran hanya 41. Bahkan di Guatemala, daging memberikan 49 dari 2020 kalori per
hari, sayuran hanya 18. Sejumlah besar kalori berasal dari jagung, yang mungkin tinggi
kandungan karsinogenik mikotoksin.

6. Polusi air oleh kotoran binatang seringkali dikatakan sebagai bukti bahwa ternak kurang diminati
secara lingkungan dibandingkan dengan tanaman, tetapi kita telah melihat bahwa tanaman dapat
menimbulkan polusi lewat pupuk kimia.

Gambar 42 Termoregulasi dalam small body of water. Jika predator pemangsa ikan (piscivores)
berkembang biak, mereka mengurangi zooplankton yang mengkonsumsi alga. Alga akan berkembang biak,
meningkatkan kekeruhan dan oleh sebab itu menurunkan temperature yang, pada gilirannya, menghalangi
pertumbuhan alga dan membuat cahaya mampu mempenetrasi dan temperature kembali ke keadaan yang lebih
hangat. Penurunan piscovora akan memberikan efek sebaliknya.

Ada semakin banyak bukti bahwa suplai makanan dunia semakin menurun pada suatu waktu jika
populasi meledak. Kedua faktor ini nampaknya berada pada jalur yang bertumbukan. Diperkirakan bahwa
sebelum tahun 2015, pertumbuhan populasi akan melampaui produksi makanan jika produksi tidak
ditingkatkan. Produksi bijih sereal nampaknya menurun dengan cepat daripada produksi daging, tetapi

stok ikan juga semakin berkurang. Contoh yang paling jelas dalam berkurangnya stok ikan adalah
menurunnya stok ikan cod di Atlantik Utara. Penangkapan ikan berlebih muncul sebagai biang utamanya,
tetapi kompetisi dari kawanan anjing laut untuk menangkap caplin, ikan seperti herring yang merupakan
sumber makanan utama kedua spesies itu, juga merupakan penyebabnya. Survey menunjukkan bahwa
semua ground spesies (spesies yang tinggal di/dekat dengan permukaan tanah), termasuk yang non
komersial seperti monkfish (ikan dasar sejenis angler fish) dan eelpout (sejenis belut), di perairan lepas
pantai utara Newfoundland terus sampai ke pantai Labrador menurun jumlahnya, yang menunjukkan
bahwa fenomena alam mungkin membantu penurunan ini. Level polutan seperti dioxin dan logam berat
pada ikan cod Atlantik sangat kecil sekali, sehingga tidak mungkin polutan itu adalah biangnya.
Penjelasan yang masuk akal adalah kemungkinan pendinginan sebesar 0,5 sampai 1,0⁰C di perairan utara
tempat ikan bertelur. Hal ini mungkin secara dramatis mengurangi kemampuan hidup juvenil ikan cod. El
Niṅo, yang melibatkan akumulasi masif air hangat di Pasifik tengah, telah dengan jelas mengurangi
jumlah ikan yang ditangkap di perairan lepas Amerika Selatan.

Tanaman pangan yang dimodifikasi secara genetik
Berkenaan dengan kultivasi bahan pangan, keprihatinan yang ada sekarang ini adalah perkembangan
strain bijih pangan khusus seperti beras dan gandum, yang memiliki peningkatan resistansi terhadap
penyakit yang spesifik, akan menjadikan bijih tersebut lebih rentan terhadap penyakit lain, beberapa
diantaranya mungkin belum muncul. Sekarang ini ada usaha untuk mengumpulkan dan melestarikan
strain liar sumber makanan penting seperti beras, jagung, kentang, dan buah untuk membentuk pustaka
genom yang dapat diambil dimasa depan jika diperlukan.
Keprihatinan yang lebih baru tentang pengaruh lingkungan atas spesies buatan manusia berkaitan
dengan perkembangan rekayasa genetik spesies makro dan microorganisme. Resistansi herbisida telah
diberikan secara genetik pada tanaman kultivasi, mengakibatkan timbulnya kekhawatiran bahwa daya
tahan hidup tanaman tersebut akan membuat mereka menginvasi habitat yang tidak tepat. Resistansi
insektisida biasanya diberikan dengan memasukkan/menggabungkan gen dari bakteri Bacillus
thuringiensis. Gen ini mengontrol produksi protein insektisida. Teknik yang dipakai untuk mentrasfer
tanaman target melibatkan pemakaian spesies Argobacterium sebagai “gen taxi”. Bakteri ini mengandung
plasmid yang memiliki gen untuk tumor empedu yang digantikan oleh gen B. thuringiensis. Ada
keprihatinan bahwa rDNA-modified spesies akan saling meng-interpolinasi (saling menyerbuki) dengan
spesies yang liar (dalam kasus tentang tanaman), menyerang serangga yang jinak (dalam kasus tentang
spesies predator atau spesies pengontrol hama parasit), atau melindungi spesies yang tidak diinginkan
(seperti dalam kasus tentang antibeku bakteri Pseudomonas syringae). Tidak satupun dari skenario ini
yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang praktis, tetapi telah ada beberapa permintaan untuk
metode yang lebih baik dalam pengujian resiko spesies hasil rekayasa genetik sebelum spesies ini
diperkenalkan ke masyarakat.
Kekhawatiran yang lebih jauh adalah allergen dapat diintrodusi pada spesies lain, yang
mengakibatkan reaksi alergi pada individu yang sebelumnya tidak alergi yang mengkonsumsi makanan
yang telah diubah tersebut. Hal ini sudah ditunjukkan sebagai kemungkinan yang nyata ketika suatu gen
dari kacang Brazil diintrodusi ke dalam suatu strain kentang. Keberadaan allergen terdeteksi selama
pengujian keamanannya dan produk tersebut tidak diperkenalkan ke pasar. Namun, publik menjadi
semakin ramai meminta agar makanan yang sudah diubah secara genetik harus diberi label. Sedangkan
hanya ada sedikit alasan bagi publik untuk khawatir tentang apa yang ada di rak-rak supermarket, ada
alasan bagus untuk meminta kewaspadaan tingkat tinggi pada agen penyalur. Dulu, perusahaan besar
mengumpulkan proposal untuk memasarkan produk yang mengandung bakteri dan toksin serangga untuk
mengontrol hama tanpa memperhatikan potensi alergenik produk tersebut pada konsumen. Untungnya,
proposal tersebut tidak disetujui; tetapi perusahaan diberi kemudahan untuk menanam tanaman transgenic
atau memproduksi hewan transgenik (telah ada lebih dari 10.000), namun harus dijaga kemungkinan
spesies transgenik berbahaya yang mungkin lolos (di kosumsi konsumen). Untuk lebih jelasnya tentang

makanan yang sudah dimodifikasi genetik, kunjungi www.epa.gov/scipoly/sap/2000/february/12-9.pbf;
www.epa.gov/scipoly/sap/2000/june/mammaltox.pdf; dan http://biosci.umn.edu/~pregal/biosafety.html.
Tidak semua pihak yang berwenang sepakat dengan tingkat krisis produksi pangan. J. Ausubel,
menulis di The Sciences, memprediksi bahwa bumi akan dihuni oleh 8 milyar jiwa sebelum akhir 2020.
Sedangkan yang lain percaya bahwa 5,5 milyar penduduk bumi sekarang ini menyebabkam bumi sudah
overstressing pada kemampuannya memproduksi pangan. Alasan Ausubel adalah kemajuan teknologi
akan mengatasi jumlah besar tersebut. Ausubel percaya bahwa kita sekarang ini berada dalam periode
“creative destruction” yang disebabkan oleh penyalahgunaan kredit yang mencolok, baik di sektor publik
dan swasta, di tahun 1980an. Siklus kebangkrutan, krisis fiscal, dan pengangguran yang mengikutinya
akan pada gilirannya diikuti oleh periode pertumbuhan terus menerus yang akan mendorong munculnya
teknologi baru untuk memecahkan krisis pangan. Namun, Ausubel merekomendasikan agar kita berfokus
terutama pada perlunya mendorong kerjasama antar negara untuk menggalakkan perkembangan yang
berkelanjutan dan mengurangi sifat kompetitif yang mendominasi sebagian besar kepentingan
internasional saat ini. Terlepas dari penekanan pada perlunya mengurangi ketergantungan pada sumber
energi yang memicu polusi, seperti dengan mengganti bahan bakar minyak dan batubara dengan gas alam,
tidak ada tindakan inovasi spesifik yang ditawarkan. Tidak heran, artikel Ausubel ini menimbulkan
munculnya banyak surat yang mendukung kebijaksanaan konvensional yang mengatakan bahwa
pertumbuhan penduduk nol harus dicapai oleh generasi sekarang ini jika ada akan ada kesempatan untuk
membalikkan polusi dan kelaparan yang disebabkan oleh kelebihan jumlah penduduk. Namun, tidak ada
pembahasan terhadap fakta bahwa banyak kapasitas produksi pangan dunia kurang dimanfaatkan karena
paksaan pasar yang mencegah pendistribusian kembali ke area yang memerlukannya. Pada tahun 1992,
petani di pulau Prince Edward mengubur jutaan kilo kentang karena tidak ada tempat untuk
memasarkannya dan tidak ada agen yang ditemukan untuk mengubahnya menjadi keripik kentang untuk
dikirim ke daerah yang dilanda perang seperti Bosnia, bahkan jika kentang tersebut didonasikan dengan
tanpa menarik biaya. Perselisihan perdagangan Amerika – Kanada tentang ekspor gandum
menggambarkan lebih jauh tentang fakta bahwa uang seringkali merupakan faktor pembatas dalam
memperoleh makanan bagi mereka yang memerlukannya.
Dalam jawabannya terhadap kritikan yang diterimanya, Ausubel menggunakan kutipan yang
mengandung pengulangan. Bunyinya seperti ini:
“Pengujian fenomena overpopulasi manusia yang paling
meyakinkan sekarang ini menjadi memberatkan bumi, buah dari
alam hampir tidak mencukupi kebutuhan kita, dan terjadi
kelangkaan umum akan ketersediaan (barang) yang
mengakibatkan ketidakpuasan dan protes, menjadikan bumi
tidak mampu menjamin adanya makanan dan minuman. Jadi kita
seharusnya tidak kaget bahwa wabah penyakit dan kelaparan,
perang dan gempa bumi dianggap sebagai obat, dengan tugas
yang dipandang perlu untuk mengatur kembali dan membatasi
populasi yang berlebih.”
Kata-kata tersebut ditulis oleh Tertullian, seorang pendeta, sekitar tahun 200 M. Apakah kata-kata
tersebut ramalan ataukah hanya peringatan?

Lingkungan dan kanker
Kekhawatiran masyarakat bahwa bahan kimia anthropogenic di lingkungan akan menyebabkan insiden
kanker seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, misalnya mengandung karinogen alami seperti
mikotoksin dan gas radon. Pernyataan di media masa bahwa persentase kanker yang tinggi adalah

“disebabkan oleh lingkungan” seringkali diartikan dengan “dihasilkan sebagai akibat dari aktifitas
anthropogenik,” dengan tidak mengacu pada keberadaan karsinogen alami. Namun, karsinogen
anthropogenik memiliki signifikansi besar pada organisme air daripada pada manusia. Data statistic
penderita kanker di Amerika Utara menunjukkan bahwa, pada kenyataannya, insiden terjadinya sebagian
besar jenis kanker menurun. Ada beberapa pengecualian yang patut diketahui, seperti kanker paru-paru
yang disebabkan oleh merokok. Sebaliknya, “epidemik” kanker payudara yang nampak jelas di Amerika
Utara telah diabaikan oleh baik the American Cancer Society dan juga the National Cancer Institute,
dianggap sebagai penyimpangan statistik yang disebabkan oleh metode pendeteksian yang lebih baik dan
pembengkakan populasi wanita kelompok umur diatas 40 tahun. Disamping statistik yang mendukung
mengenai insiden kanker, (U.S.) National Academy of Science baru-baru ini mengeluarkan suatu laporan
tentang “Pestisida dalam makanan bayi dan anak-anak,” dimana di dalamnya disebutkan bahwa level
pestisida yang dibolehkan kemungkinan beberapa ratus lebih tinggi untuk kelompok ini karena
kerentanan terkait usia mereka (bayi dan anak-anak mengkonsumsi lebih banyak makanan per unit berat
badan, serta bayi dan anak-anak bukan detoksifier yang efisien). Hal ini disebabkan kebiasaan makan
pada bayi dan anak-anak menyebabkan bayi dan anak-anak mengkonsumsi makanan tertentu beberapa
kali lebih sering daripada jumlah makanan yang dikonsumsi untuk menghitung level yang dibolehkan.
Keperluan ekonomi untuk pestisida dalam bidang pertanian mungkin tidak sebesar yang diperkirakan
sebelumnya, dan tekanan untuk membatasi penggunaannya semakin meningkat.
Bukti epidemik kanker tulang baru-baru ini muncul di Utah, termasuk chondosarcoma (tumor
tulang rawan), yang dipercaya terkait dengan karsinogen lingkungan. Korbannya adalah dinosaurus.
Mereka hidup 135 juta tahun lalu. Masalah kanker sebenarnya bukanlah hal baru.
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B A B XV
REVIEW DAN STUDI KASUS
Semua studi kasus ini berdasarkan pada kejadian yang sebenarnya.

Studi kasus 1
Populasi pekerja tambang ini memiliki insiden kanker langka beberapa kali lebih sering daripada populasi
umum, dan mereka yang tinggal di dekat tambang, seperti juga dengan anggota keluarganya, memiliki
insiden kanker yang sama meskipun rendah tetapi meningkat. Insiden kanker paru-paru pada pekerja yang
merokok 60 kali lebih tinggi daripada pekerja yang tidak merokok dan beberapa kali lebih tinggi daripada
perokok yang bukan pekerja tambang.
Inilah situasi yang terjadi pada para pekerja tambang asbestos yang telah bekerja 30 tahun atau
lebih. Kanker yang mereka derita adalah mesothelioma. Pekerja tersebut membawa pulang serat asbestos
yang melekat pada baju mereka. Anggota keluarga, khususnya para isteri yang mencuci baju tersebut,
menghirup serat ini. Hidup berdekatan dengan tambang juga merupaka faktor resiko, karena partikel
tersebut ada di udara dalam jarak tertentu. Asap rokok dan serat asbestos berperan sebagai co-karsinogen
dan/atau promoter peningkatan resiko kanker paru-paru yang lebih besar.
Faktor sosio-ekonomi yang mungkin meningkatkan insiden kanker, selain karena merokok, akan
meliputi diet (tinggi lemak jenuh dan rendah serat), konsumsi alkohol yang tinggi, kurang berolah raga,
dan bahaya lain di tempat kerja (mis. benzene). Usia pekerja antara 18 sampai 65 tahun dan didominasi
oleh laki-laki, sehingga yang lelaki berusia tua dan sangat muda serta wanita tidak diikutkan dalam
kelompok resiko.

Studi kasus 2
Bekerja di tempat tertutup selalu beresiko ketika selalu menggunakan pelarut volatil atau gas yang mudah
menguap, bahan peledak dan yang lainnya,. Pada kasus khusus ini, alat listrik yang mudah meledak
(lampu, kipas ventilasi) harus disediakan. Jika tidak, kipas ventilasi dapat diletakkan dalam jarak tertentu
dari tempat tersebut dan fleksibel, saluran penghubung besar dipakai untuk menyalurkan udara ke dalam
tangki. Tangki tersebut harus dipompa sampai kering sebelum orang bekerja di dalamnya. Seorang
pengaman harus ditempatkan di luar tangki untuk memanggil bantuan (tidak boleh memasuki tanki
sendirian), dan sabuk pengaman harus diikatkan ke badan pekerja di dalam tanki sehingga mereka dapat
segera ditangani jika mereka kehilangan kesadarannya. Peralatan bantuan pernafasan dapat dipakai jika
tersedia. Idealnya, kualitas udara harus dites terlebih dulu sebelum pekerja diijinkan masuk ke dalam
tanki (O₂ > 19,5%; zat yang mudah terbakar < 10%; bahan kimia berbahaya sesuai dengan standar yang
ditentukan).
Kecelakaan ini terjadi di Filipina, di suatu daerah terpencil. Epoksi pelarut cat yang mungkin
mengandung berbagai zat yang mudah menguap yang memiliki efek sedative (membius) dan lebih berat
daripada udara. Dalam kasus ini teridentifikasi adanya glyceridyl ether yang mudah menguap.

Studi kasus 3
Anak laki-laki berusia 4 tahun ini memiliki acrodynia, bentuk langka keracunan merkuri pada anak-anak.
Urin 24 jamnya berkadar merkuri sebesar 65 µg/L, begitu juga dengan ibu dan saudaranya. Rumahnya
memakai AC dan oleh karena itu tertutup. Cat latex interior yang dipakai di dinding teridentifikasi
mengandung sekitar 95 ppm merkuri. Tujuh belas galon cat dipakai untuk mengecat dinding rumahnya.
U.S. EPA mengijinkan penambahan 300 ppm merkuri karena phenylmercuric acetate pada cat latex
tersebut berfungsi sebagai fungisida dan bakterisida untuk memperpanjang usia cat. Batas ini melebihi 3
kali lipatnya.

Studi kasus 4
Manure pit (terowongan bawah tanah berisi kotoran ternak untuk pupuk) adalah contoh lain dari bahaya
bekerja pada tempat tertutup. Dalam kasus ini gas methane dari dekomposisi kotoran hewan meniadakan
O₂ sehingga pekerja meninggal karena sesak nafas. Semua perlengkapan keamanan yang disebutkan pada
Kasus 2 harus juga dipakai di sini. Hampir tidak bisa dipercaya 4 orang lelaki secara berturut-turut
memasuki tempat ini, tetapi ini merupakan testimony untuk mengungkapkan bagaimana rasa panik dapat
mengalahan pelatihan dan akal sehat. Lebih dari 25 orang di Amerika Serikat meninggal dalam
kecelakaan tipe ini dalam 5 tahun terakhir.

Studi kasus 5
Ini adalah contoh lebih lanjut tentang masalah “bekerja di tempat tertutup”, para pekerja ini memakai
chlorofluorocarbon (Freon-113) sebagai bahan untuk menghilangkan pelumas di dalam lubang di bawah
mesin yang besar ketika mereka tidak berdaya dan satu orang meninggal dalam perjalanannya ke rumah
sakit. Pintu masuk CFC jelas lewat inhalasi, dan organ target adalah otak dan jantung. CFC adalah
depresan system syaraf pusat, yang menyebabkan mengantuk berat, pingsan, dan kehilangan kesadaran.
Sesak nafas dapat terjadi karena sulit bernafas juga karena tidak adanya O₂. Bahan-bahan (agen) ini,
seperti anastesi halothane dan chloroform, membuat jantung sensitif terhadap adrenalin, yang
mengakibatkan detak jantung tak beraturan dan fibrillasi ventrikel. Beberapa tahun yang lalu, mengendus
CFC dalam propelan aerosol menjadi cara yang murah untuk mabuk pada budaya beberapa remaja.
Sejumlah kematian pun terjadi karena gagal jantung. Dari tahun 1983 sampai 1990, terjadi 12 kematian di
Amerika Serikat yang tercatat karena penggunaan CFC di industri.

Studi kasus 6
Para pemotong soapstone (batuan lunak yang berdebu) suku Inuit terpapar debu dari proses pemotongan
batu yang mereka lakukan. Hal ini dapat menyebabkan pneumoconiosis (ditandai dengan peradangan
paru-paru, batuk dan fibrosis), yang mirip dengan silicosis (fibrosis paru-paru karena menghisap silica).
Seperti penambang asbestos, mereka dapat membawa debu tersebut ke rumah pada pakaian mereka dan
menempatkan keluarga mereka menjadi beresiko. Pemakaian respirator yang dapat membantu mem-filter
debu, dan pakaian kerja khusus yang ditinggal di tempat kerja, adalah langkah pengamanan yang perlu
dilakukan.

Studi kasus 7
Beragam tanda dan gejala, yang tidak kesemuanya menula, pada para pekerja bidang pertanian tidak
mengungkapkan bahwa penyebab utamanya adalah mikroorganisme, tetapi adalah polutan yang terhirup.
Agen penyebab potensial yang berada di udara di lingkungan termasuk ketombe binatang, feses kering,
debu bijih-bijihan, debu dari pakan tambahan (antibiotik, obat sulfa, mineral, dll), parasit, bakteri,
endotoxin bakteri, jamur/fungi, ammonia (yang terserap kedalam partikel debu), dan methane. Banyak
dari agen tersebut merupakan allergen dan komponen alergi mungkin ada pada beberapa individu.
Langkah-langkah perbaikan meliputi memperbaiki ventilasi, pemakaian masker atau respirator,
melembabkan lantai untuk mengontrol debu, memindahkan siapa saja yang menderita alergi atau penyakit
pernafasan dari lingkungan kerja seperti ini. pada banyak yurisdiksi, pekerja bidang pertanian tidak
dilindungi oleh undang-undang tempat kerja.

Studi kasus 8
Serangkaian gejala-gejala pernafasan sangat disebabkan karena menghirup tpksikan. Karena mesin
pelaburan es (ice-surfacing machine) menggunakan mesin pembakaran internal, keracunan CO₂
seharusnya dicurigai. Level carboxyhemoglobin dalam darah harus diukur. Ini sudah dilakukan dan
ditemukan carboxyhemoglobin dalam darah yang berkisar dari 10 sampai 20% (level normal <2% untuk

orang yang tidak merokok, 5 sampai 9% untuk perokok). CO dapat menyebabkan sakit kepala, mual, dan
pusing, tetapi tidak menyebabkan kesulitan bernafas atau batuk darah. Ini adalah indikasi kuat keracunan
nitrogen dioksida (NO₂).
Hari berikutnya, dilakukan pengujian dengan menggunakan mesin pelaburan es yang dilengkapi
dengan mesin pembakaran internal. Mesin itu tidak pernah diservis selama beberapa waktu. Level NO₂
mencapai 1,5 ppm. Standar yang ditetapkan oleh U.S. Office of Safety dan Health Administration
(OSHA) adalah sebesar 1 ppm untuk Short Term Exposure Level (STEL, dosis paparan jangka pendek),
yaitu 15 menit. CO mencapai 150 ppm dan mungkin lebih tinggi kemarin sorenya. Level maximum yang
disarankan untuk arena es adalah 30 ppm.

Studi kasus 9
Anggota keluarga ini mengalami rasa pusing dan mual-mual setelah makan snack yang dibeli di sebuah
mini market terdekat. Dua diantara mereka mengalami kejang-kejang. Otak adalah organ target utama zat
toksik. Kejadiannya yang cepat (< 1 jam) mengindikasikan toksin yang telah ada sebelumnya bukan suatu
agen infeksi. Karena toxin yang disebabkan bakteri pada umumnya tidak menimbulkan reaksi seperti ini,
dan karena yang dimakan tidak melibatkan seafood atau jamur/mushroom, kemungkinan biangnya adalah
kontaminan bahan kimia.
Sulit untuk mengidentifikasi sumber kontaminan karena semua kasus melibatkan toko dan
pabrikan yang sama. Fakta bahwa snack tersebut sudah dikemas dari pabrik mengungkapkan bahwa
sumbernya adalah pabrik tersebut tetapi kualitas dasar dari kemasan tidak diidentifikasi dan bukannya
tidak mungkin beberapa bahan kimia mampu mempenetrasi kantung kertas atau kantung polyethylene.
Endrin adalah insektisida organochlorine cyclodine. Tidak ada jejak ditemukan di toko atau di
pabriknya. Kemungkinan lain adalah tepung bahan pembuat snack taquito terkontaminasi. Telah ada
kejadian kontaminasi seperti ini sebelumnya.
Tanda-tanda intoksikasi organochlorine meliputi sakit kepala, mual, muntah, kepala terasa
pusing, clonic jerking (tubuh tersentak sentak) dan kejang-kejang seperti epilepsi.

Studi kasus 10
Ini adalah kasus lain dari seorang pekerja yang meninggal karena paparan uap dari pelarut hidrokarbon
terklorinasi yang mudah menguap yang dipakai sebagai penghilang minyak. Trichloroethane berperan
seperti CFC untuk membuat jantung sensitif dan menekan system syaraf pusat. Ventilasi yang tidak
memadai adalah faktor kritis pada semua kasus seperti ini (mengacu pada Studi Kasus 2). Intoksikasi
kronis kemungkinan besar melibatkan necrosis pada lobul hati.

Studi kasus 11
Pekerja pembongkaran sedang memotong-motong jembatan besi tua. Sistim organ yang terlibat dalam
reaksi toksin adalah system otot-tulang (sakit pada persendian dan otot), system syaraf pusat (sakit
kepala), dan gastrointestinal system (mual). Gejala terakhir bisa menjadi pusat rasa sakit, melalui simulasi
zona pemicu kemoreseptor. Jalur masuk toksikan yang paling memungkinkan adalah paru-paru. Pekerja
yang bertugas memotong menggunakan api, pasti memakai baju kerja dan sarung tangan untuk
melindungi mereka dari percikan api. Jadi, kemungkinan sumber toksikan adalah uap dari proses
pemotongan.
Jembatan tua seperti ini pastinya akan dilapisi dengan banyak lapisan cat berbasis timbal..
Pemeriksaan kadar timbal dalam darah berkisar antara 60 sampai 160 µg/dL. Undang-undang U.S.
menyebutkan bahwa pekerja yang memiliki level > 60 µg/dL harus dipindahkan dari tempat kerja. Level
tertinggi terdeteksi pada pekerja di kapal tongkang yang tidak diuntungkan karena nyaris konstannya
tiupan angin pada jembatan super besar tersebut. Cat pada jembatan tersebut ternyata mengandung 30%
timbal dari berat total.
Pengobatan diawali dengan terapi pengkelat (EDTA) dan sejumlah substansial timbal
dikeluarkan lewat urin dengan diiringi oleh berkurangnya gejala yang ada.

Majikan didenda karena tidak menyediakan respirator yang sesuai, baju kerja yang bersih, dan fasilitas air
untuk membersihkan diri sebelum makan siang dan diakhir kerja.

Studi kasus 12
Ini adalah contoh lain keracunan timbal. Level timbal dalam darah sebesar 70 µg/dL pada pasien utama
dan meningkat pada anggota keluarga lain. Pada rasa sakit lambung kronis yang tidak disebabkan oleh
luka lambung atau kanker, penentuan adanya timbal dalam darah cukup berguna , karena sakit pada
lambung adalah gejala umum keracunan timbal.
Jalur masuk pada kasus ini bisa dipastikan oral karena tidak ada aktifitas yang terjadi yang dapat
menimbulkan adanya uap timbal. Bejana keramik dicurigai karena benda tersebut diimpor dari Mexico
dimana pelapisan keramik dengan memakai timbal masih dipakai. Bejana tersebut dulu dipakai untuk
menyimpan minuman berfermentasi, sehingga ada jangka waktu terjadinya proses peluruhan timbal.
Seluruh anggota keluarga ikut meminum minuman fermentasi ini sepanjang musim panas.

Studi kasus 13
Penyelidikan pada lingkungan rumah mengungkapkan bahwa rumah tersebut dibangun setelah adanya
larangan penggunaan cat yang berbahan dasar timbal. Air diperoleh dari sumur dengan memakai sistim
pipa galvanis, sehingga menghilangkan sambungan solder sebagai sumber potensial timbal. Tidak ada
peralatan keramik atau perkakas timah yang mencurigakan yang dipakai untuk menyimpan atau
mempersiapkan makanan. Semuanya menunjuk pada lingkungan kerja sebagai sumber kontaminasi.
Pengobatan dalam kurun waktu 19 hari dimulai dengan asam dimercaptosuccinic (DMSA), obat
oral agen pengkelat timbal. Pasien diperintahkan untuk tidak bekerja selama masa pengobatan. Pada akhir
periode ini, level timbal dalam darah (BLL) menurun hingga 13 µg/dL. Satu bulan setelah kembali
bekerja meningkat kembali sampai 53 µg/dL. Hal ini memastikan bahwa sumber timbal adalah
lingkungan.
Pada penyelidikan lebih lanjut diperoleh informasi bahwa pekerja tersebut memiliki kebiasaan
menggigit potongan insulasi yang dipotong dari ujung kawat listrik. Analisa pada plastik warna warni ini
(putih, biru, dan kuning) mengindikasikan bahwa plastik tersebut mengandung 10.000 sampai 39.000 µg
timbal per gram plastik. Dia diperintahkan untuk menghentikan kebiasaannya ini dan dalam waktu 4
bulan BLL-nya turun sampai 24 µg/dL dan dia melaporkan adanya perbaikan dalam gejala-gejala yang
dideritanya.
Timbal, biasanya sebagai timbal chromate, dipergunakan dalam pigmen yang dipakai dalam
manufaktur plastik berwarna. Garam timbal dipergunakan dalam manufaktur plastik polyvinylchloride
(PVC). Jadi, semua plastik berwarna kemungkinan mengandung timbal dan seharusnya tidak digigit atau
ditelan. Cadmium juga ada dalam sejumlah pigmen.
Timbal kadangkala muncul sebagai kontaminan yang tidak diharapkan dalam situasi yang tidak
biasa. Pengobatan cara etnis adalah contohnya. Timbal, dalam jumlah sampai 90% dari berat benda, telah
terdeteksi pada “Azarcon” dari Mexico (dipakai untuk membantu pencernaan), “Greta” juga dari Mexico
(dalam penggunaan yang sama), “Paylooh” dari Asia Tenggara (diaplikasikan pada kelopak mata bawah
bagian dalam untuk memperbaiki daya penglihatan), dan suatu zat dari Tibet yang diberikan untuk
memperbaiki pertumbuhan. Semua ini mengakibatkan meningkatnya level timbal dalam darah pada
anak-anak (20 – 80 µg/dL) dan gejala keracunan timbal (Morbidity and Morality Rep., 47, 522, 1993).

Studi kasus 14
Kelima operator mesin press uap ini sakit dengan beragam tanda dan gejala yang menunjukkan
keterlibatan system syaraf pusat, darah, dan jantung. Penggunaan adhesive yang mengandung pelarut
memunculkan pertanyaan tentang ventilasi tempat kerja; sifat pelarut tersebut dan toksisitasnya; apakah
respirator dipakai pada waktu itu, jika memang dipakai apakah respirator tersebut sesuai dengan
pemakaiannya; dan apakah pekerja memakai sarung tangan dan baju pelindung. Karena mesin press uap
sudah dipakai selama bertahun-tahun tanpa adanya insiden, maka penting kiranya untuk berhati-hati

mendalami dalam mengidentifikasi semua perubahan dalam kebiasaan kerja atau materi kerja yang
mungkin terjadi baru-baru ini.
Beragam jumlah senyawa aromatik nitro mampu menyebabkan methemoglobinema. Ingat bahwa
nitrit sengaja diberikan dalam kasus keracunan sianida untuk membentuk methemoglobin, yang memiliki
afinitas tinggi untuk syaraf pusat daripada fungsinya mengurangi hemoglobin. Sepuluh senyawa aromatik
nitro teratas yang mengimplikasikan pembentukan methemoglobin meliputi, hal ini untuk menurunkan
potensinya, ortho-chloraniline, dinitrobenzene, meta-nitroaniline, para-toluidine, nitrobenzene, metatoluidine, ortho-nitrochlorobenzene, aniline, para-dinitrosobenzene, dan ortho-toluidine.
Karena analisa sampel air tidak membantu, analisa pelarut yang dipakai harus dilakukan jika
mungkin. Dilakukan analisa adhesive yang dipakai pada waktu kejadian keracunan tersebut terjadi dan
hasilnya dibandingkan dengan contoh (adhesive) yang baru dikirim. Sampel diekstraksi dengan carbon
disulfide/methanol dan dianalisa dengan gas chromatography dengan deteksi ionisasi nyala. Sampel
“lama” ditemukan mengandung 1% (dibandingkan beratnya) para-dinitrobenzene (pDNB) vs 0,03% pada
sampel baru. Dengan menelusuri jejak produk sampai ke manufakturnya, ditemukan bahwa pelarutyang
dipakai dalam preparasi adhesive terkontaminasi dengan pDNB. Level metHb dimonitor setelah solvent
yang terkontaminasi dipindahkan dan ternyata kondisi menjadi normal. Dilakukan monitoring secara
periodik, dan pekerja diminta untuk memakai sarung tangan karet dari butyl karena dianggap dapat terjadi
penyerapan melalui kulit yang signifikan.

Studi kasus 15 dan 16
Gejala serangan awal yang cepat pada kedua kasus – pasien hemodialisis dan orang yang sedang
berpiknik – nampaknya tidak mungkin ada keterlibatan agen infeksi. Tidak ada bakteri berbahaya yang
ada di dalam air yang bertanggung jawab atas munculnya gejala tersebut. Sistem syaraf pusat nampaknya
menjadi sistim organ yang berkaitan dengan semua gejala (rasa kantuk, rasa pusing, dll).
Pada kedua kasus, sepertinya sistim air minum di hubungkan silang dengan sistim pendingin air
yang dipakai dalam pendingin udara. Ethylene glycol dipakai sebagai zat anti beku. Zat tersebut terdifusi
dalam air keran dan dikonsumsi oleh mereka yang sedang piknik serta terdifusi pula melewati membran
dialysis kedalam aliran darah pasien dengan penyakit ginjal. Ethylene glycol pertama berperan sebagai
intoksikan yang mirip dengan alkohol. Kemudian terjadi pembentukan oksalat. Pengkelat kalsium ini
membentuk kalsium oksalat yang mengendap di dalam ginjal dan jaringan lain menyebabkan kegagalan
ginjal dan kerusakan jaringan lain. Kadar kalsium dalam darah juga menjadi rendah karena adanya ikatan
kalsium ke oksalat. Ethanol diberikan karena alkohol dehidrogenase adalah enzym metabolik untuk
ethylene glycol tetapi ethanol adalah substrat yang lebih disukai.

Studi kasus 17
Pelanggan restoran yang menyediakan makanan China ini sepertinya mengingesti sesuatu. Sekali lagi,
gejala awal serangan menunjukkan adanya zat yang sudah ada sebelumnya (di pencernaan) bukannya
disebabkan agen infeksi. Tanda dan gejalanya berkaitan dengan system syaraf pusat. Gejalanya tersebut
tidak sesuai dengan toksisitas pestisida yang telah dikenal.
Dokter menanyakan tentang ikan dan jamur yang telah dikonsumsi karena sejenis keracunan dari ikan
memunculkan gejala yang serupa. Jamur beracun (toadstool) bisa jadi bertanggung jawab atas kejadian
ini.
Fakta bahwa hanya tiga orang pelanggan ini yang mengkonsumsi menu makanan tertentu cukup
membantu. Dari pertanyaan yang diberikan terungkap bahwa menu ini, pork chow yuk, disiapkan oleh
tiga orang koki yang berbeda. Masing-masing koki telah menambahkan MSG dalam jumlah yang cukup,
sehingga mengakibatkan konsentrasinya tiga kali diatas normal. Ini adalah kasus klasik “Chinese
restaurant syndrome.”

Studi kasus 18

Orang yang bekerja sebagai penyemprot tanaman dengan pestisida ini menunjukkan karakteristik tanda
aktifitas cholinergik berlebih. Tanda dan gejalanya berbeda dengan mereka yang overdosis atropine,
meliputi penyempitan pupil, gangguan visual, seperti orang bingung dan gangguan mental lain, keringat
berlebih, pusing, badan terasa lemas, dan diare. Parathion adalah insektisida organophosphorus. Dari
pertanyaan yang diberikan terungkap bahwa pekerja tersebut telah ceroboh dalam menangani konsentrasi
stok larutan, dan tidak memakai pakaian pelindung termasuk sarung tangan, dan tidak memakai
respirator. Tanda dan gejala keracunan organophosphorus berasal dari inhibisi cholinersterase yang
irreversibel dan seringkali tertunda. Pengobatan yang dilakukan terdiri dari atropine untuk mengeblok
acetycholine yang berlebih, dan pralidoxime untuk mereaktifkan enzim acetylcholinesterase dengan
memindahkan grup phosphate.
Pralidoxime akan dikontraindikasikan jika telah dipakai non-organophosphorus inhibitor
acetylcholinesterase, seperti carbamate yang mirip Sevin. Karena tidak ada phosphate yang terlibat, tidak
terjadi respon antidot, dan situasi bisa memburuk karena pralidoxime memiliki beberapa aktifitas
anticholinesterase dalam wujudnya sendiri.
Level plasma cholinesterase dan sel darah merah acetylcholinesterase akan berkurang pada
individu ini.

Studi kasus 19
Tanda-tanda dan gejala wabah ini merupakan ciri khas keracunan dengan inhibitor cholinesterase. Dari
pertanyaan yang diberikan terungkap bahwa 23 dari para lelaki ini terlibat dalam proses pencampuran,
pemuatan atau penerapan pemakaian mevinpros, suatu insektisida organophosphorus yang dipakai untuk
mengontrol kutu tanaman. Zat ini memiliki toksisitas tinggi (EPA Class 1). Pekerja laki-laki yang lain
masuk dan bekerja di perkebunan ini dalam waktu 24 jam dari proses penyemprotan.
Pertanyaan yang diberikan pada operator perkebunan mengungkapkan bahwa pakaian dan
peralatan pelindung tidak tersedia atau tidak dipakai. Respirator, sarung tangan, pelindung mata, baju
kerja, dan sepatu karet direkomendasikan dan, dalam beberapa wialyah yurisdiksi, diwajibkan oleh
hukum.
Tujuh orang disarankan diopname. Level plasma dan sel darah merah cholinesterase berkurang
75 sampai 95%. Pekerja lain berobat jalan dan memiliki level cholinesterase yang berkurang 15 sampai
25%. Atropine diberikan pada total 11 pasien.

Studi kasus 20
Syndrome yang berkaitan dengan restoran ini melibatkan sejumlah kecil pelanggan (6) dari 48 orang yang
telah makan siang disana. Penyelidikan yang seksama harus dilakukan untuk menentukan apakah keenam
orang ini telah memakan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Hal ini terungkap, setelah
menanyakannya pada mereka dan pelanggan lain yang ada, bahwa keenam orang ini telah mengkonsumsi
tuna sirip kuning. Sekilas, ini menyerupai reaksi mono sodium glutamate (MSG), tetapi para koki
bersikeras menolak mengakui memakai penyedap rasa pada menu ini. Persistensi gejala, hingga 9 jam,
juga meragukan MSG sebagai penyebab reaksi ini.
Tiga dari keenam orang ini melaporkan bahwa ikan tuna tersebut memiliki rasa pedas tajam atau
rasa “Cajun”; tetapi sekali lagi, para koki mengklaim tidak memakai rempah-rempah seperti itu.
Ini adalah kasus khusus keracunan ikan scromboid. Analisa pada tuna sirip kuning
mengungkapkan level histamine sebesar 50 sampai 160 mg/100 g (normalnya <1 mg/100 g). Survey per
telepon pada UGD di kota tersebut mengungkapkan ada 9 kasus lagi dalam periode dua hari. Semuanya
makan tuna sirip kuning, baik itu di restoran atau di rumah. Dari penyelidikan tidak diperoleh bukti
adanya penurunan kualitas pada proses penyimpanan di lemari pendingin dan penanganan ikan. Ikan
tersebut sudah dibersihkan dan dibekukan di atas kapal penangkap ikan, dan dikirim dengan memakai
mobil berpendingin ke distributor dimana ikan tersebut dikemas ulang dalam kemasan beku kecil untuk
dikirim ke pengecer dan restoran. Namun, udara terasa sangat panas selama periode wabah tersebut
terjadi.

Semua kasus dapat diobati dengan sukses dengan pemberian oral antihistamine. Pada pasien dengan
penyakit asma dan jantung, kondisi tersebut dapat mengancam jiwa, dan membutuhkan pengobatan
darurat yang intensif.

Studi kasus 21
Harus ditanyakan dengan seksama makanan apa yang baru-baru ini dimakan, khususnya makanan berasal
dari laut. Keenam olahragawan pemancing ini mengkonsumsi kerang biru yang ditangkap di perairan
dalam jauh dari pantai oleh kapal penangkap ikan komersial. Jadi ini tidak mungkin disebabkan oleh
kontaminasi bakteri dari saluran pembuangan atau sumber-sumber manusia lain. Toksinnya sudah jelas
neurotoxin. Toksin dari kerang-kerangan yang harus dipertimbangkan adalah asam domoat (amnesic
shellfish poisoning), asam okaidat (diarrethic shellfish poisoning), dan saxitoxin (paralytic shellfish
poisoning). Kesemutan dan hilangnya sensasi sangat kuat mengindikasikan saxitoxin poisoning. Secara
signifikan, hal ini terjadi di bulan Juni, dimana gelombang merah biasa terjadi di belahan bumi bagian
utara.
Simtomatologi dan mekanisme aksi saxitoxin identik dengan yang terjadi pada tetrodotoxin dari
fugu (ikan buntal).
Analisa yang dilakukan pada sisa-sisa kerang biru mengungkapkan level saxitoxin sebesar 25.000
µg/100 g pada kerang mentah dan 4300 µg/ 100 g pada kerangl yang sudah dimasak. Perebusan
menghancurkan sebagian besar saxitoxin; jika tidak, serangan tersebut fatal, karena serangan ini
merupakan insiden serupa dalam kasus dimana kerang dikukus bukan direbus. Kerang mentah
mengandung sampai 13.000 µg/100 g saxitoxin, yang sebagian besar tetap ada meskipun kerang telah
dikukus.

Studi kasus 22
Pada kasus ini, diagnosis berbeda harus menyertakan keracunan makanan (beberapa gejalanya
kemungkinan disebabkan oleh infeksi Salmonella atau toksin Stapylococcus), kontaminan bahan kimia
seperti pestisida, atau beberapa penyebab lain. Waktu awal timbulnya tanda-tanda keracunan tidak diduga
dikarenakan keracunan oleh toksin yang sudah ada sebelumnya seperti pada keracunan makanan akibat
Stafilokokus. Pemeriksaan seksama memunculkan dugaan apakah ada kemungkinan ada sumber
Salmonella pada makanan (telur, ayam, atau daging sapi yang dimasak setengah matang).
Simtomatologinya mengingatkan pada keracunan insektisida organophosphorus (lihat studi kasus 16)
tetapi tidak mungkin bahwa penyemprotan untuk mengendalikan serangga akan terjadi begitu dekat
dengan masa panen tembakau.
Ini adalah suatu kondisi yang dikenal dengan green tobacco disease (penyakit tembakau) Ini
disebabkan oleh penyerapan nikoton oleh kulit dan biasa terjadi di periode musim hujan. Tanda dan
gejalanya adalah stimulasi reseptor nikotin di ganglia sistim saraf otonom dan neuromuscular junction.
Beberapa gejalnya akan berkaitan dengan stimulasi syaraf parasimpatik, seperti pada keracunan
organophosphorus.

Studi kasus 23
Keracunan ini secara nyata melibatkan saluran cerna dan system syaraf tepi dengan perbedaan waktu awal
serangan dari tanda-tanda dan gejala keracunan. Tanpa mengetahui denominator umum (amberjack,
sejenis ikan), pada awalnya akan dipertimbangkan adanya agen infeksi, suatu kontaminasi yang terjadi di
restoran, dan adanya toksin yang sudah ada sebelumnya. Dari kultur tinja dan muntahan penderita
ternyata negatif untuk semua
bakteri umum penyebab gastroenteritis (Salmonella, Shigella,
Campylobacter, dan Yersinia). Monosodium glutamate (MSG) memiliki rangkaian gejala yang berbeda
dan waktu awal munculnya gejala keracunan lebih cepat. Makanan dari laut yang mungkin bertanggung
jawab termasuk kerang-kerangan (diarrhetic shellfish poisoning, paralytic shellfish poisoning) dan ikan
bersirip (scromboid dan ciguatera poisoning). Shellfish poisoning dicoret oleh karena adanya kesamaan
mengkonsumsi ikan amberjack. Waktu awal yang cepat gejala terkait histamine dari keracunan ikan

scromboide ternyata kurang. Kombinasi gejala gastrointestinal dan neurological adalah karakteristik
keracunan ciguatera. Analisa sampel amberjack dengan menggunakan bioassay tikus ternyata positif
ciguatera-type biotoxin.

Studi kasus 24
Munculnya gejala yang cepat setelah makan akar tersebut secara jelas menunjuk pada akar ini sebagai
sumber toksin. Juga adanya ketergantungan dosis yang jelas karena lelaki yang mengkonsumsi tiga
gigitan meninggal, sedangkan saudaranya, yang hanya makan satu gigitan, bertahan hidup. Ini adalah
kasus klasik keracunan tanaman water hemlock, dengan cicutoxin sebagai agen penyebabnya.
Keterlibatan saluran cerna dan sistim saraf pusat sangat tipikal.

Studi kasus 25
Para remaja ini telah mengumpulkan gulma jimsonweed dari tanah kosong yang banyak ditumbuhi oleh
gulma. Mereka telah mengkonsumsi sebagaian bijih dari kantung bijih tersebut. Bijih-bijih ini kaya akan
scopolamine dan atropine, yang merupakan muscarinic blocking agent dengan efek pada syaraf pusat. Ini
menyebabkan halusinasi (yang secara tipikal melibatkan serangga), kebingungan, perilaku agresif,
disorientasi, kejang, dan koma. Efek syaraf tepi meliputi mulut terasa kering, pandangan kabur dan takut
cahaya serta sulit buang air kecil.
Pengobatan yang bersifat dukungan dan kemungkinan termasuk induksi emesis (upaya agar
pasien muntah) dan arang aktif untuk menetralkan saluran pencernaan, juga pemberian physostygmine
(suatu inhibitor cholinesterase) untuk meningkatkan keberadaan acetylcholine.

