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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Timbal (Pb) merupakan logam berat yang termasuk dalam golongan IVA

pada sistem periodik unsur kimia dan banyak digunakan sebagai bahan pengemas,

saluran air (pipa), alat-alat rumah tangga maupun hiasan. Dalam bentuk oksida

timbal (Pb) digunakan sebagai pigmen/zat warna dalam industri kosmetik dan

glace serta indusri keramik yang sebagian diantaranya digunakan dalam peralatan

rumah tangga. Dalam bentuk aerosol anorganik timbal dapat masuk ke dalam

tubuh melalui udara yang dihirup seperti emisi gas buang hasil pembakaran

kendaraan bermotor. Logam timbal (Pb) yang terkandung dalam bensin memiliki

dampak yang berbahaya, sebab pembakaran bensin akan mengemisikan 0,09 gram

timbal (Pb) tiap 1 km. Bila di Jakarta, setiap harinya 1 juta unit kendaraan

bermotor yang bergerak sejauh 15 km maka kendaraan bermotor tersebut akan

mengemisikan 1,35 ton timbal (Pb) per hari (Gusnita, 2012).

Dampak dari paparan timbal (Pb) selain merugikan pada kesehatan

manusia juga memiliki dampak yang merugikan pada bidang veteriner. Hewan

yang mengalami defisiensi kalsium, zat besi, dan zinc berisiko mengalami

keracunan timbal dikarenakan terjadi peningkatan penyerapan timbal oleh tubuh

(Alonso et al., 2004 dalam Reis et al., 2010). Keracunan timbal pada hewan dapat

mengakibatkan akumulasi pada daging dan susu (ketika kadar konsentrasi timbal

di dalam darah ≥ 0,20 μg of Pb/mL) untuk dikonsumsi dapat menyebabkan
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intoksikasi. (Waldner et al., 2002; Miranda et al., 2005; Swarup et al., 2005 dalam

Reis et al., 2010).

Keracunan Timbal (Pb) yang mula-mula masuk melalui saluran

pencernaan dan pernapasan kemudian terikat ke eritrosit dan terdistribusi luas ke

jaringan lunak seperti sumsum tulang, sistem hematopoesis, hati, ginjal, dan testis

dengan waktu paruh sekitar 30 hari (Meles dkk., 2012). Menurut Winarno (1993)

timbal (Pb) juga merupakan racun syaraf (neuro toxin) yang bersifat kumulatif,

destruktif dan kontinu pada sistem haemofilik, kardio-vaskuler.

Pada sistem hematopoiesis, timbal (Pb) menghambat enzim δ-

aminolevulinate acid dehydratase (ALAD) dan ferrokelatase, sehingga enzim

ALAD tidak dapat mengubah porfobilinogen akibatnya besi tidak dapat memasuki

siklus protoporfirin. Perkursor heme, erythrocyte protophorphyrin yang

digantikan menjadi zinc protophorphyrin menjadi meningkat dan pembentukan

heme menurun akibatnya terjadi penurunan kadar hemoglobin dalam darah (Lubis

dkk., 2013). Timbal (Pb) juga menyebabkan defisiensi enzim G-6PD (Glucose-6-

phospate dehydrogenase) dan penghambatan enzim pirimidin-5’-nukleotidase.

Hal ini menyebabkan turunnya masa hidup eritrosit dan meningkatkan kerapuhan

membran eritrosit, sehingga terjadi penurunan jumlah eritrosit atau anemia

(Patrick, 2006).

Anemia pada masa kebuntingan merupakan salah satu faktor risiko penting

yang menyebabkan terjadinya berat badan janin yang rendah (Laksana dkk.,

2012). Dalam proses pertumbuhannya, apabila janin mengalami kekurangan kadar

substrat, baik nutrien maupun oksigen, akan mengubah aktivitas metaboliknya
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agar dapat bertahan hidup, dengan cara mengaktifkan hormon norephineprine

yang bisa distimulasi Corticotropin-releasing hormone (CRH) dan Cortisol, tetapi

berdampak negatif terhadap pertumbuhan janin. Selain itu pada kekurangan

nutrisi yang dapat disebabkan oleh anemia dapat meningkatkan oxidative stress

yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan janin. Penurunan tingkat

pertumbuhan ini mengakibatkan berat badan janin rendah dari normal.

Pengaruhnya tidak hanya pada ukuran panjang, berat, lingkar kepala, tetapi juga

organ-organ dalam tubuh janin (Muhammad dkk., 2012). Paparan timbal (Pb)

pada masa kebuntingan juga telah dilaporkan dapat memperbesar risiko

keguguran, kematian janin dalam kandungan, dan kelahiran prematur (Gusnita,

2012).

Efek kronis paparan timbal (Pb) dengan level yang rendah pada masa

kebuntingan dapat menyebabkan beberapa gangguan terhadap janin seperti

kerusakan sistem hematopoesis, perubahan karakteristik anthropometri janin, dan

berat kelahiran rendah (Essam, 2012). Timbal (Pb) dapat masuk melalui

pembuluh darah pada plasenta barrier dan jaringan tulang pada janin. Pada dosis

paparan yang tinggi timbal (Pb) dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan

skeletal pada janin (Kennedy et al., 1975 dalam Brandini et al., 2011).

Pada dekade terakhir penelitian mengenai stem cell semakin mengalami

kemajuan yang pesat. Penggunaan stem cell untuk mengobati berbagai macam

penyakit juga sudah berkembang sangat pesat dan dikenal sebagai Cell Based

Therapy. Prinsip terapi adalah dengan melakukan transplantasi stem cell pada

organ yang rusak (Jusuf, 2008). Adapun beberapa penyakit yang dapat diatasi
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dengan stem cell antara lain penyakit autoimun seperti lupus, arthritis rheumatoid,

dan diabetes; penyakit seperti stroke, parkinson, alzheimer, dan beberapa

kerusakan atau kematian sel-sel tertentu sehingga bermanifestasi klinis sebagai

suatu penyakit. Hematopoietic stem cells (HSCs) merupakan stem cell yang biasa

digunakan untuk terapi penyakit autoimun maupun penyakit degeneratif dengan

menggantikan sel-sel yang telah rusak atau mati (Irawan, 2009).

Hematopoietic stem cells (HSCs) memiliki sifat multipotent yakni dapat

berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel (sel darah) dan diperoleh melalui isolasi

sumsum tulang (bone marrow) maupun darah tepi. Hematopoietic stem cells

mengekspresikan gen tertentu dalam tubuh pasien dan memiliki sifat self-

renewing, maka pemberian pada terapi gen tidak perlu dilakukan berulang-ulang

karena dapat menetap di berbagai macam sel (Saputra, 2006). Transplantasi HSCs

juga digunakan untuk membentuk dasar dari pengobatan konsolidasi dalam

penanganan kanker dan digunakan untuk mengobati atau memperbaiki sejumlah

gangguan hematologik dan genetis (Steward and Jarisch, 2005). Menurut Yantrio

et al. (2002) penurunan berat badan janin merupakan bentuk teringan dari ekspresi

teratogenik dan merupakan parameter yang lebih sensitif untuk uji teratogenik

sehingga dapat digunakan sebagai parameter dasar untuk melihat pengaruh dari

Hematopoietic stem cells (HSCs) pada kasus intoksikasi oleh timbal (Pb).

Atas dasar latar belakang diatas maka peneliti ingin mengetahui pengaruh

pemberian Hematopoietic stem cells (HSCs) terhadap panjang dan berat janin

pada mencit (Mus musculus) bunting yang diintoksikasi logam berat timbal (Pb).
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1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemberian HSCs pada mencit bunting yang diintoksikasi logam berat

timbal (Pb) dapat meningkatkan panjang badan janin?

2. Apakah pemberian HSCs pada mencit bunting yang diintoksikasi logam berat

timbal (Pb) dapat meningkatkan berat badan janin?

1.3. Landasan atau Dasar Teori

Keracunan timbal (Pb) dapat terjadi melalui saluran pencernaan dan

pernapasan kemudian terikat ke eritrosit dan terdistribusi luas ke jaringan.

Menurut Shannon (2007) setelah diserap, 99% timbal (Pb) terikat pada eritrosit,

dan 1% menyebar bebas ke dalam jaringan lunak dan tulang.

Timbal (Pb) dapat menghambat enzim asam δ-aminolevulinat dehidrase

dan ferrokelatase sehingga menyebabkan penurunan kadar hemoglobin dalam

darah. Timbal (Pb) juga menyebabkan defisiensi enzim G-6PD (Glucose-6-

phospate dehydrogenase) dan penghambatan enzim pirimidin-5’-nukleotidase

yang menyebabkan turunnya masa hidup eritrosit dan meningkatkan kerapuhan

membran eritrosit, sehingga menyebabkan anemia (Patrick, 2006).

Anemia pada kebuntingan merupakan salah satu faktor risiko penting yang

menyebabkan terjadinya berat badan janin rendah (Laksana dkk., 2012). Dalam

proses pertumbuhannya, apabila janin mengalami kekurangan kadar substrat, baik

nutrien maupun oksigen, akan mengubah aktivitas metaboliknya agar dapat

bertahan hidup dan meningkatkan oxidative stress yang juga berpengaruh
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terhadap pertumbuhan janin. Penurunan tingkat pertumbuhan ini mengakibatkan

berat janin lebih rendah dari normal (Muhammad dkk., 2012).

Hematopoietic stem cells (HSCs) merupakan sel induk dari seluruh sel

darah yang berada di dalam sumsum tulang (bone marrow) dan dilepaskan

menuju sirkulasi darah kemudian mengalami proses maturasi yang sesuai dengan

fungsinya (Matthew, 2011). Hematopoietic stem cells (HSCs) juga sangat

berperan pada sistem hematopoesis yakni berbagai pembentukan tipe sel darah

dan fungsinya masing-masing. Hematopoietic stem cells (HSCs) merupakan sel

yang bersifat multipotent dan dapat berdiferensiasi menjadi berbagai sel darah,

memiliki sifat self-renewing yakni sifat memperbarui diri sendiri (Saputra, 2006).

Pemberian Hematopoietic stem cells (HSCs) atau biasa disebut HSCs

transplantation dapat digunakan untuk mengobati atau memperbaiki sejumlah

gangguan hematologik dan genetis. Hematopoietic stem cells (HSCs) akan dapat

memperbaiki sistem hematopoietik dengan memperbaiki dan menggantikan sel-

sel darah yang rusak akibat dari paparan zat toksik yang kemudian akan

berdampak pada proses kebuntingan pada mencit dengan melihat perubahan yang

terjadi pada panjang dan berat badan janin yang merupakan bentuk teringan dari

ekspresi teratogenik dan merupakan parameter yang lebih sensitif untuk uji

teratogenik (Steward and Jarisch, 2005; Yantrio et al., 2002).
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, mengetahui pengaruh pemberian HSCs pada

mencit bunting yang diintoksikasi logam berat timbal (Pb) terhadap peningkatan

panjang dan berat janin.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi ilmiah

mengenai pengaruh pemberian HSCs pada mencit bunting yang diintoksikasi

logam berat timbal (Pb) terhadap perubahan panjang dan berat janin.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pendukung dalam aplikasi

penggunaan HSCs yang merupakan salah satu langkah terapi medis dalam

menangani kasus intoksikasi yang terjadi selama masa kehamilan baik dalam

dunia medis maupun medis veteriner.

1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, adalah :

1. Pemberian HSCs pada mencit bunting yang diintoksikasi logam berat timbal

(Pb) dapat memberikan pengaruh berupa peningkatan panjang badan janin

2. Pemberian HSCs pada mencit bunting yang diintoksikasi logam berat timbal

(Pb) dapat memberikan pengaruh berupa peningkatan berat badan janin
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