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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Industri Pengolahan Kayu

Industri pengolahan kayu merupakan salah satu industri yang

pertumbuhannya sangat pesat, hal ini berkaitan dengan konsumsi hasil hutan yang

mencapai 33 juta m3 per tahun. Konsumsi hasil hutan yang sedemikian besar itu

antara lain diserap oleh industri plywood, sawmill, furniture, partikel board dan

pulp kertas. Industri-industri tersebut berpotensi untuk menimbulkan kontaminasi

di udara tempat kerja berupa debu kayu. Karena sekitar 10 sampai 13% dari kayu

yang di gergaji akan berbentuk debu kayu (Alsagraff, 1993). Industri pengolahan

kayu membutuhkan penggunaan bahan baku alami yang besar seperti : kayu jati,

meranti, mahoni, pinus dan lain-lain. Eksploitasi sumber  daya alam ini berpotensi

dalam terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat besar,  disamping itu melalui

proses fisik dalam pengolahan bahan baku cenderung  menghasilkan polusi seperti

partikel debu kayu (Alsagraff, 1993).

Industri pengolahan kayu merupakan industri yang dapat menghasilkan

debu kayu dari proses pengerjaanya, sehingga hal tersebut dapat mencemari

daerah industri dan lingkungan dan mempengaruhi kesehatan pekerja, salah satu

dampak negatif dari industri pengolahan kayu adalah timbulnya  pencemaran

udara oleh debu yang  timbul pada proses pengolahan atau hasil industri  tersebut.

Debu kayu ini akan mencemari daerah industri dan lingkungannya sehingga

pekerja maupun masyarakat di sekitar industri dapat terpapar oleh debu baik
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karena bahan baku, bahan antara ataupun produk akhir. Bahan pencemar tersebut

dapat berpengaruh terhadap lingkungan dan manusia (Anderson, 1999).

Berbagai faktor berpengaruh dalam timbulnya penyakit atau gangguan pada

saluran napas akibat debu. Faktor tersebut adalah faktor debu yang meliputi

ukuran  partikel, bentuk, konsentrasi, daya larut dan sifat kimiawi, serta lama

paparan. Faktor individu meliputi mekanisme pertahanan paru, anatomi dan

fisiologi saluran napas serta faktor imunologis. Penilaian paparan pada manusia

perlu dipertimbangkan antara lain sumber paparan/jenis pabrik, lamanya paparan,

paparan dari sumber lain, pola aktivitas sehari-hari, dan faktor penyerta yang

potensial seperti umur, gender,  etnis, kebiasaan merokok, faktor allergen (Yunus,

1997).

Debu kayu merupakan salah satu bahaya potensial terhadap kesehatan

pekerja terutama bagian pengolahan kayu. Apabila terhirup dapat masuk ke

saluran pernafasan akan terjadi penimbunan debu dalam paru yang dapat

menyebabkan kelainan fungsi paru dan jika kontak langsung dengan kulit akan

timbul gatal pada kulit seperti alergi atau penyakit kulit lainnya yang dikenal

dengan dermatosis (Suma’mur, 1996).  Pada jenis usaha pertukangan kayu, debu

dapat berasal dari proses pemotongan kayu, pengetaman, dan penghalusan atau

pengamplasan yang dapat menyebar keseluruh ruangan kerja khususnya tempat

pengolahan kayu. Debu yang dihasilkan dari usaha perkayuan mempunyai potensi

untuk menyebabkan pneumokoniosis yaitu terjadinya penimbunan debu di paru

dan jika tidak di antisipasi dengan segera akan menyebabkan penyumbatan dan

kerusakan jaringan  paru (Asiah, 2008).
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2.2. Debu Kayu

Debu ialah partikel-partikel kecil yang dihasilkan oleh proses alami atau

mekanis. Debu adalah zat padat berukuran 0,1-10 mikron yang dapat dihasilkan

oleh manusia atau alam dan merupakan hasil dari proses pemecahan suatu bahan.

Sifat debu meliputi pengendapan, permukaan basah, penggumpalan, listrik statis

dan sifat optis. Partikel debu dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu debu organik (debu

kapas, debu daun-daunan, debu kayu), debu mineral (merupakan senyawa

kompleks: SiO2, SiO3, dan arang batu) dan debu metal (debu yang mengandung

unsur logam: Pb, Hg, Cd, Arsen, dll). Partikel debu dipengaruhi oleh daya tarik

bumi sehingga cenderung untuk mengendap di permukaan bumi (Depkes RI,

1996; Wardhana, 2001).

Ukuran debu sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyakit pada saluran

pernapasan, dari hasil penelitian ukuran tersebut dapat mencapai target organ

sebagai berikut (Depkes RI, 1996):

1. 5-10 mikron, akan tertahan oleh saluran pernapasan bagian atas.

2. 3-5 mikron, akan tertahan oleh saluran pernapasan bagian tengah.

3. 1-3 mikron, sampai di permukaan alveoli.

4. 0,5-1 mikron, hinggap di permukaan alveoli/selaput lendir sehingga  dapat

menyebabkan fibrosis pada paru-paru.

5. 0,1-0,5 mikron, melayang di permukaan alveoli.

Berdasarkan lamanya partikel tersuspensi di udara dan rentang ukurannya,

partikel dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu dust fall(setteable particulate)

yang  berbentuk lebih besar dari 10 µm dan Suspended Particulate Matter (SPM)
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yang ukurannya lebih kecil dari 10 µm. Kategori lain adalah partikel padat Total

Suspended Particulate (TSP) dengan diameter maksimum sekitar 45 mikron,

Particulate Matter-10 (PM10) dengan diameter kurang dari 10 mikron dan PM2,5

dengan diameter kurang dari 2,5 mikron. Partikel-partikel tersebut diyakini oleh

para pakar lingkungan dan kesehatan masyarakat sebagai pemicu timbulnya

infeksi saluran pernapasan, karena partikel padat PM10 dan PM2,5 dapat

mengendap pada saluran pernapasan daerah bronki dan alveoli, sedang TSP tidak

dapat terhirup ke dalam paru, tetapi hanya sampai pada bagian saluran pernapasan

atas (Wardhana, 2001).

Menurut Depkes (2003), sifat-sifat debu dapat dibedakan menjadi:

a. Sifat pengendapan

Adalah sifat debu yang cenderung selalu mengendap karena gaya

gravitasi bumi, namun karena kecilnya ukuran debu, kadang-kadang debu

ini relatif tetap berada di udara. Debu yang mengendap dapat lebih

mengganggu proporsi partikel dari pada yang ada di udara.

b. Sifat permukaan basah

Sifat permukaan debu akan cenderung basah, dilapisi oleh lapisan air

yang sangat tipis. Sifat ini penting dalam pengendalian dalam tempat kerja.

c. Sifat penggumpalan

Oleh karena permukaan debu yang selalu basah, sehingga dapat

menempel satu sama lain dan dapat menggumpal. Turbulensi udara

meningkatkan pembentukan penggumpalan debu. Kelembaban di bawah

saturasi, kecil pengaruhnya terhadap penggumpalan debu.
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d. Sifat listrik statis

Debu mempunyai sifat listrik statis yang dapat menarik partikel lain

yang berlawanan. Dengan demikian, partikel dalam larutan debu

mempercepat terjadinya proses penggumpalan.

e. Sifat optis

Debu atau partikel basah atau lembab lainnya dapat memancarkan

sinar yang dapat terlihat dalam kamar gelap.

2.3.Endotoksin Lipopolisakarida (LPS)

Endotoksin adalah toksin yang merupakan bagian integral dari dinding

sel bakteri Gram negatif. Aktivitas biologis dari endotoksin dihubungkan dengan

keberadaan lipopolisakarida (LPS). LPS merupakan komponen penyusun

permukaandari membran terluar (outer membran) bakteri Gram negatif seperti e-

coli, Salmonella, Shigella dan Pseudomonas. LPS terletak pada membran terluar.

LPS ini disebut endotoksin karena terikat pada bakteri dan dilepaskan saat

mikroorganisme mengalami lisis atau pecahnya sel. Beberapa juga dilepaskan saat

penggandaan bakteri.

Endotoksin menjadi salah satu agen utama dalam debu yang dapat

menyebabkan obstruksi aliran udara dan peradangan aluran napas. Endotoksin

merupakan bagian dari membran luar dari dinding sel ateri gram negatif.

Endotoksin selalu berhubungan dengan bakteri gram negatif (Todar, 2012).

Masuknya endotoksin dalam tubuh akan menyerang serta mempengaruhi sistem

imun tubuh sehingga menyebabkan timbulnya efek biologi (Todar, 2014).
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LPS dapat direspon oleh sel-sel inflamator dan mengakibatkan inflamasi

dengan melepaskan senyawa mediator inflamasi seperti eosinofil, neotrofil,

monosit, makrofag, sitokin proinflamatori.

Respon terhadap paparan LPS sistemik, sitokin proinflamasi seperti tumor

necrosis fakcor (TNF-α), interleukin (IL), dan interferon gama (IFN-γ) diproduksi

oleh host. Produksi sitokin proinflamasi dan induksi mediator seperti yang lebih

stabil seperti nitric oxide, platelet activation faktor (PAF), dan prostaglandin

menyebabkan hipotensi, perfusi organ inadekuat, dan kematian sel yang

berhubungan dengan MODS. Status proinflamasi ini didefinisikan sebagai

systemic inflammatory rsponse syndrome (SIRS).

Gambar 2.1 Struktur Dinding Sel Bakteri Gram-Negatif
Sumber : Raetz Christian R.H dan Whitefield Chris, 2000
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2.4.Interferon Gama (IFN- γ)

Pada awal ditemukannya dalam tahun 1957 oleh Issacs dan lindenmann,

interferon merupakan sitokin yang dihasilkan oleh sel terinfeksi virus. Sitokin

tersebut berperan “menganggu” (to interfere) replikasi virus. Aktivitas anti-virus

ini stabil pada Ph 2,00 dalam konstentrasi rendah. Sedang aktivitas anti-

proliferatif dan pengatur respons imun baru diketahui kemudian. Induksi

pelepasan IFN tidak terbatas oleh infeksi virus saja, tetapi meliputi bahan yang

sangat beragam.

Interferon diproduksi oleh tubuh bila mendapat serangan dari berbagai

agen penyakit, semua interferon memberikan efek yang sama, terbentuknya agen-

agen kekebalan akibat benda asing yang masuk kesuatu sistem organ tubuh

sehingga agen-agen tersebut akan melawan dan menghancurkan (makrofag)

seperti virus, bakteri, kuman dan demikian juga bisa melawan tumor dan atau juga

benda asing lain. Sebagai sel yang terinfeksi dan sel tersebut mati akibat dari virus

cytolytic, partikel virus yang dirilis, dapat menginfeksi sel-sel di dekatnya.

Namun, sel yang terinfeksi dapat memperingatkan sel tetangga kehadiran virus

dan atau benda asing dengan melepaskan interferon. Sel-sel tetangga, sebagai

respons terhadap interferon, menghasilkan sejumlah besar enzim yang dikenal

sebagai protein kinase R (PKR). Enzim ini phosphorylates protein yang dikenal

sebagai EIF-2 dalam menanggapi infeksi virus dan benda asing. EIF-2 adalah

faktor inisiasi penerjemahan eukariotik yang membentuk kompleks dengan

protein lain tidak aktif, yang disebut eIF2B, untuk mengurangi sintesis protein

dalam sel. Lain enzim selular, RNAse L-juga diinduksi berikut PKR aktivasi-
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menghancurkan RNA dalam sel untuk mengurangi sintesis protein gen baik pada

virus dan host. Menghambat sintesis protein menghancurkan baik virus dan sel

inang terinfeksi dengan cara menginduksi produksi interferon ratusan protein lain

(Fensterl dan Sen, 2009; de Veer et al., 2001). Terdapat tiga kelas interferon yaitu,

alfa, beta, dan gamma yakni,

a. Interferon-α yang dibuat oleh sel-sel darah putih, berperan sebagai

molekul anti-viral.

b. Interferon-β dihasilkan oleh fibroblas dan dapat bekerja pada hampir

semua sel di dalam tubuh manusia.

c. Interferon-γ dihasilkan oleh limfosit sel T pembantu dan hanya bekerja

pada sel-sel tertentu, seperti makrofag, sel endotelial, fibroblas, sel T

sitotoksik, dan limfosit B.

Diantara IFN yang lain, IFN-γ. Memiliki kemampuan untuk berfungsi

sebagai faktor aktivitas marofag,  IFN-γ dapat menginduksi makrofag guna

meningkatkan kemampuannya dalam membunuh bakteri intraseluler, parasit

maupun sel neoplastik secara non-spesifik namun disisi lain ketika kadar IFN-γ

dapat pula memicu reaksi inflamasi dan kerusakan jaringan paru yang diawali

dengan meningkatnya aktifasi makrofag .

IFN-γ merupakan sitokin yang kritis terhadap imun alami dan imun adaptif

dalam melawan virus, infeksi bakteri intraselluler dan benda asing dan untuk

mengontrol tumor serta dapat memacu inflamasi. Ekspresi IFN-γ dihubungkan

dengan sejumlah penyakit autoinflamatori dan autoimun.
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Hal yang paling penting dari IFN-γ adalah kemampuannya untuk

membunuh benda asing memalui melalui proses pengaktifasian makrofag dan

menghambat replikasi virus secara langsung, namun jika makrofag yang

teraktifasi secara berlebihan karena kadar IFN- γ yang meningkat maka dapat

memicu reaksi inflamasi, Pengaruh yang ditimbulkannya termasuk mengaktifkan

makrofag untuk meningkatkan fagositosis dan kemampuan membunuh sel-sel

tumor seperti juga mengaktifkan dan meningkatkan pertumbuhan sel-sel T

sitolitik dan sel NK.

Berbagai jenis interferon telah diidentifikasi dan diklasifikasi berdasarkan

sumber selnya, yaitu: a) interferon tipe I (tipe fibroblast) dan b) interferon tipe II

(tipe imun), dihasilkan oleh selsel imun. Interferon tipe I mencakup: IFN-α, IFN-

β, IFN-ω, dan interferon tipe II terdiri atas IFN-γ Dengan teknologi kloning

melokuler terungkap adanya 20 subtipe IFN-α dan 2 subtipe IFN-β (IFN-β1 dan

IFN-β2). IFN-β2 disebut pula IL-6 sedang IFN-γ termasuk keluarga limfokin

karena IFN ini dihasilkan oleh limfosit T dan sel LGL pada saat respon imun.

IFN-γ yang diproduksi merupakan sitokin utama MAC dan berperan dalam

imunitas serta dalam reaksi inflamasi. IFN- γ adalah sitokin yang mengaktifkan

makrofag untuk membunuh bakteri yang dimakan dan memacu inflamasi

(Baratawidjaja et al., 2014).
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Gambar 2.2. Proses Kerja Th1 dan Th2  (Sumber : Karnen dan Iris, 2014)

2.5.Faal Paru

Organ pernapasan merupakan organ yang mempunyai peranan penting

dalam memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tubuh. Organ pernapasan dapat

dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian penghantar udara dan bagian yang

berperan sebagai tempat pertukaran gas. Bagian penghantar udara terdiri dari

hidung, faring, laring, trakea, bronkhi dan bronkioli. Sedangkan bagian pertukaran

gas terdiri dari bronkhiolus respiratorius, duktusal veolaris dan alveoli. Struktur

saluran udara ini berperan dalam mengatur jalannya udara dengan cara

menghangatkan dan serta menyingkirkan benda-benda asing yang masuk

(Plopperdan Adams, 1993; Bergman et al., 1996).

2.5.1.Volume paru

Ada empat jenis volume paru yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri,

tidak saling tercampur. Arti dari masing - masing volume paru tersebut adalah

sebagai berikut :
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1. Volume Alun nafas (tidal volume), yaitu jumlah udara yang dihisap atau

dihembuskan dalam satu siklus napas normal. Alun napas waktu istirahat

lebih kecil dari pada waktu kerja. Makin berat kerjanya, makin besar alun

napas. Tentunya sampai batas tertentu. Apabila alun napas ini dikalikan

dengan frekuensi napas semenit, akan didapat nilai napas semenit.

Besarnya  ± 500 ml pada rata-rata orang dewasa.

2. Volume Cadangan inspirasi, yaitu jumlah maksimal udara yang masih

dapat dihirup sesudah akhir inspirasi tenang, biasanya mencapai

3.000 ml.

3. Volume Cadangan ekspirasi, yaitu jumlah maksimal udara yang masih

dapat dihembuskan sesudah akhir ekspirasi tenang. Pada pernapasan

tenang, ekspirasi terjadi secara pasif, tidak ada otot ekspirasi yang

bekerja. Ekspirasi hanya terjadi oleh daya lenting dinding dada dan

jaringan paru.

4. Posisi rongga dada dan paru pada akhir ekspirasi ini merupakan posisi

istirahat. Bila dari posisi istirahat ini dilakukan gerak ekspirasi

sekuat-kuatnya sampai maksimal, udara cadangan ekspirasi itulah yang

keluar. (volume udara yang masih tetap dalam paru setelah ekspirasi yang

paling kuat), jumlahnya ± 1.100 ml (Yeung. M.C et al., 1995).

5. Volume residu yaitu jumlah udara yang masih ada di dalam paru sesudah

melakukan ekspirasi maksimal atau ekspirasi yang paling kuat, volume

tersebut ± 1.200 ml
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2.5.2.Kapasitas Paru

Nilai kapasitas ini mencakup dua atau lebih nilai volume paru, dalam siklus

paru, kombinasi tersebut disebut Kapasitas Paru, seperti :

1. Kapasitas Paru Total (KPT), yaitu jumlah maksimal udara yang dapat

dimuat paru pada akhir inspirasi maksimal dengan cara inspirasi paksa

sebesar ± 6.900 ml.

2. Kapasitas Vital (KV) yaitu jumlah maksimal udara yang dapat dikeluarkan

seseorang dari paru dengan sekuat-kuatnya setelah terlebih dahulu mengisi

paru secara maksimal dan kemudian mengeluarkan dengan maksimal ±

4.600 ml.

3. Kapasitas Inspirasi, yaitu jumlah maksimal udara yang dapat dihirup oleh

seseorang sebesar ± 3.500 ml dari posisi istirahat (akhir ekspirasi

tenang/normal) sampai jumlah maksimal.

4. Kapasitas Residu Fungsional (KRF), yaitu jumlah udara yang masih

tertinggal/tersisa dalam paru pada posisi istirahat atau akhir respirasi

normal sebesar  ± 2.300 ml.

5. Kapasitas paru wanita, volume kapasitas paru pada wanita 25% lebih kecil

dari pada volume kapasitas pada pria dan lebih besar lagi pada seorang

atlet dan bertubuh besar dari pada seorang atlet bertubuh kecil (Pearce E,

2002).

2.5.3.Alat Ukur Uji Fungsi Paru

Pemeriksaan faal paru merupakan parameter untuk mengkaji seberapa jauh

perubahan atau kelainan anatomis akibat suatu penyakit memberikan perubahan
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atau gangguan faal paru. Pemeriksaan faal paru sangat dianjurkan bagi tenaga

kerja, yaitu menggunakan spirometer, karena pertimbangan biaya yang murah,

ringan, praktis dibawa kemana-mana, akurasi tinggi, cukup sensitif, tidak invasif

dan cukup dapat memberi sejumlah informasi yang handal (Yunus, 1997).

Spirometer adalah alat untuk merekam fungsi paru. Cara pemeriksaan

sebagai berikut: pasien diminta untuk menghirup nafas sedalam-dalamnya dan

menghembuskan sekuat-kuatnya melalui katup yang tersedia. Kekuatan hembusan

nafas yang terekam pada rekorder menghasilkan suatu spirogram yang

menunjukkan kondisi paru.

2.5.4. Nilai Normal Kapasitas Fungsi Paru

Untuk menginterpretasikan nilai faal paru yang diperoleh harus dibandingkan

dengan nilai standarnya. Berikut ini adalah interpretasi pemeriksaan faal paru

dengan menggunakan nilai prediksi atau perbandingan (Ikawati, 2011):

1. Normal bila FEV1/FVC ≥ 75% dan FVC ≥ 80%.

2. Gangguan obstruktif bila FEV,

a) FEV1/FVC: 60-75 % : Ringan

b) FEV1/FVC: 40-59 % : Sedang

c) FEV1/FVC: >40% : Berat

3. Gangguan restriksi bila FEV1/FVC = 75% dan FVC < 80%.

4. Gangguan campuran (obstruktif dan restriksi) bila FEV1/FVC < 75 % dan

FVC< 80 %.

Gangguan obstruktif (gangguan pada ekspirasi) adalah hambatan aliran udara

karena adanya sumbatan atau penyempitan saluran nafas. Gangguan obstruktif
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mempengaruhi kemampuan ekspirasi, sedangkan gangguan restriktif

(gangguan pada inspirasi) adalah gangguan pada paru yang menyebabkan

kekakuan paru sehingga membatasi pengembangan paru

2.6.Mekanisme Pajanan Debu Kayu dan Efeknya Terhadap Paru

Paru merupakan salah satu organ sistem respirasi yang berfungsi sebagai

tempat penampungan udara, sekaligus merupakan tempat berlangsungnya

pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Interaksi udara dengan paru berlangsung

setiap saat, oleh karena itu kualitas yang terinhalasi sangat berpengaruh terhadap

faal paru. Udara dalam keadaan tercemar, partikel polutan terinhalasi dan

sebagian akan masuk ke dalam paru. Selanjutnya, sebagian partikel akan

mengendap di alveoli. Adanya pengendapan partikel dalam alveoli, ada

kemungkinan fungsi paru akan mengalami penurunan. Adanya debu di alveolus

akan menyebabkan terjadinya statis partikel debu dan dapat menyebabkan

kerusakan dinding alveolus, selanjutnya merupakan salah satu faktor predisposisi

gangguan fungsi paru baik reversibel maupun ireversibel (Antarudin, 2000).

Partikel debu dapat masuk ke dalam tubuh melalui berbagai rute yaitu

Inhalasi adalah jalan yang paling signifikan dimana substansi yang berbahaya

masuk dalam tubuh melalui pernapasan dan dapat menyebabkan penyakit baik

akut maupun kronis. Absorpsi adalah pajanan debu masuk ke dalam tubuh melalui

absorpsi kulit di mana dapat menyebabkan perubahan ringan maupun  kerusakan

serius pada kulit. Ingesti adalah jalan masuk yang melalui saluran pencernaan.

Faktor yang dapat berpengaruh pada inhasi bahan pencemar ke dalam paru adalah

faktor komponen fisik, faktor komponen kimiawi dan faktor penderita itu sendiri.
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Aspek komponen fisik yang pertama adalah keadaan dari bahan yang diinhalasi

(gas, debu, uap). Ukuran dan bentuk akan berpengaruh dalam proses penimbunan

di paru, demikian pula kelarutan dan nilai higroskopinya. Komponen kimia yang

berpengaruh antara lain kecenderungan untuk bereaksi dengan jaringan di sekitar

dan tingkat keasamannya (dapat merusak silia dan sistem enzim). Faktor manusia

sangat perlu diperhatikan terutama yang berkaitan dengan sistem pertahanan paru,

baik secara anatomis maupun fisiologis, lamanya pajanan dan kerentanan individu

(Kauppinen et al., 2006).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pengendapan

partikel debu di paru antara lain jenis debu, ukuran partikel debu, konsentrasi

partikel dan lama pajanan, pertahanan tubuh (Yunus, 2000).

a. Jenis debu.

Jenis debu terkait daya larut sifat kimianya. Adanya perbedaan daya

larut dan  sifat kimiawi ini, maka kemampuan mengendapnya juga akan

berbeda pula.  Demikian juga tingkat kerusakan yang ditimbulkannya

juga akan berbeda  pula. Terdapat dua partikel debu menjadi dua yaitu

debu organik dan  anorganik.

b. Ukuran Partikel

Tidak semua partikel dalam udara yang terinhalasi akan mencapai paru.

Partikel yang berukuran besar pada umumnya telah tersaring di hidung.

Partikel dengan diameter 0,5-6µm yang disebut partikel terhisap yang

dapat mencapai alveoli, mengendap disana dan menyebabkan terjadinya

pneumokoniosis.
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c. Konsentrasi pertikel debu dan lama pajanan

Semakin tinggi konsentrasi partikel debu dalam udara dan semakin lama

pajanan berlangsung, jumlah partikel yang mengendap di paru juga

semakin  banyak. Setiap inhalasi 500 partikel per millimeter kubik

udara, maka setiap  alveoli paling sedikit menerima 1 partikel dan

apabila konsentrasi mencapai 1000 partikel per millimeter kubik, maka

10% dari jumlah tersebut akan  tertimbun di paru. Konsentrasi yang

melebihi 5000 partikel per millimeter  kubik sering dihubungkan dengan

terjadinya pneumokoniosis.  Pneumokoniosis akibat debu akan timbul

setelah penderita mengalami kontak  lama dengan debu. Jarang ditemui

kelainan bila pajanan kurang dari 10 tahun. Dengan demikian lama

pajanan mempunyai pengaruh besar terhadap kejadian gangguan fungsi

paru.

d. Pertahanan tubuh terhadap paparan partikel debu yang terinhalasi

Beberapa orang yang mengalami pajanan debu yang sama baik jenis

maupun  ukuran partikel, konsentrasi maupun lamanya pajanan

berlangsung, tidak  selalu menunjukkan akibat yang sama. Sebagian ada

yang mengalami  gangguan paru berat, namun ada yang ringan bahkan

mungkin ada yang tidak  mengalami gangguan sama sekali. Hal ini

diperkirakan berhubungan dengan  perbedaan kemampuan sistem

pertahanan tubuh terhadap pajanan partikel  debu terinhalasi. Sistem

pertahanan paru dan saluran nafas melalui beberapa  cara yaitu:
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1. Secara mekanik yaitu pertahanan yang dilakukan dengan menyaring

partikel yang ikut terinhalasi bersama udara dan masuk saluran

pernafasan. Penyaringan berlangsung di hidung, nasofaring dan

saluran nafas bagian bawah yaitu bronkus dan bronkiolus. Di hidung

penyaringan dilakukan oleh bulu-bulu silia yang terdapat di lubang

hidung, sedangkan di bronkus dilakukan reseptor yang terdapat pada

otot polos dapat berkonstraksi apabila ada iritasi. Apabila

rangsangan yang terjadi berlebihan, maka tubuh akan memberikan

reaksi berupa bersin atau batuk yang dapat mengeluarkan benda

asing termasuk partikel debu dari saluran nafas bagian atas maupun

bronkus.

2. Secara kimia yaitu cairan dan silia dalam saluran nafas secara fisik

dapat memindahkan partikel yang melekat di saluran nafas, dengan

gerakan silia yang mucociliary escalator ke laring. Cairan tersebut

bersifat detoksikasi dan bakterisid. Pada paru bagian perifer terjadi

ekskresi cairan secara terus menerus dan perlahan-lahan dari

bronkus ke alveoli melalui limfatik. Selanjutnya makrofag alveolar

menfagosit partikel yang ada di permukaan alveoli.

3. Secara imunitas yaitu melalui proses biokimiawi yaitu humoral dan

seluler. Ketiga sistem tersebut saling berkait dan berkoordinasi

dengan  baik sehingga partikel yang terinhalasi disaring berdasarkan

pengendapan  kemudian terjadi mekanisme perpindahan partikel.
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Mekanisme pengendapan partikel debu di paru berlangsung dengan

cara (Yulaekah, 2007):

a. Gravitation yaitu sedimentasi partikel yang masuk saluran napas

karena gaya  gravitasi.

b. Impaction yaitu terbentur dan jatuhnya partikel di percabangan

bronkus dan  brokiolus.

c. Brown difusion yaitu mengendapnya partikel dengan diameter lebih

besar dari dua micron yang disebabkan oleh terjadinya gerakan

keliling (gerakan Brown) dari partikel oleh energi kinetik.

d. Elektrostatic yaitu pengendapan akibat mukus, yang merupakan

konduktor yang baik secara elektrostatik.

e. Interception yaitu pengendapan yang berhubungan dengan sifat

fisik partikel berupa ukuran panjang/besar partikel hal ini penting

untuk mengetahui di mana terjadi pengendapan.

Begitu masuk ke dalam saluran nafas, partikel debu kayu awalnya akan

dibawa oleh sistem tranport mukosilier hidung ke bagian posterior kemudian ke

nasofaring. Kecepatan rata-rata transport ini 5 mm/menit sehingga total waktu

yang dibutuhkan sekitar 20 menit. Partikel debu kayu yang berada di bagian

anterior hidung relatif mudah dikeluarkan dengan mekanisme bersin, usap atau

tiup. Partikel yang sangat kecil  (<0,1 mikron) dan larut akan mudah diabsorpsi,

dimetabolisme oleh epitel saluran nafas atau ditranslokasi ke dalam pembuluh

darah.
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Pada daerah trakeobronkial, debu kayu akan dikeluarkan oleh mekanisme

mukosilier ke arah faring lalu ditelan ke saluran cerna. Kecepatan pengeluaran ini

semakin ke distal semakin lambat. Kecepatan transport rata-rata di trakea 4,3-5,7

mm/menit sedangkan di brokus 0,2-1,3 mm/menit. Selanjutnya, partikel debu

yang masuk ke dalam alveoli akan difagositosis oleh makrofag baru maksimal 24

jam setelah terdeposisi. Makrofag yang telah dipenuhi partikel debu akan

bermigrasi ke bagian distal lapisan mukus untuk dikeluarkan oleh sistem

mukosilier atau bertranslokasi ke dalam saluran limfe dan darah untuk

bersirkulasi. Bila jumlah partikel debu kayu begitu banyak terdeposisi, maka

makrofag mengalami overload, terjadi akumulasi partikel debu kayu pada bagian

interstisial dan tercetuslah proses inflamasi (Lange, 2008).

Pembentukan dan destruksi makrofag yang terus-menerus berperan penting

pada pembentukan jaringan ikat kolagen dan pengendapan hialin pada jaringan

tersebut. Fibrosis terjadi pada parenkim paru, yaitu pada dinding alveoli dan

jaringan ikat  interstisial. Akibat fibrosis paru akan terjadi penurunan elastisitas

jaringan paru (pengerasan jaringan paru) dan menimbulkan gangguan

pengembangan paru. Bila pengerasan alveoli mencapai 10% akan terjadi

penurunan elastisitas paru menyebabkan kapasitas vital paru akan menurun dan

dapat mengakibatkan berkurangnya suplai oksigen ke dalam jaringan otak,

jantung dan bagian-bagian tubuh lainnya (Michaels, 1967; Jacobsen et al., 2010).

2.7.Peran IFN-γ dalam Gangguan Fungsi Paru

Pajanan debu kayu secara terus menerus menyebabkan cedera epitel alveoli

yang kontinyu, aktivasi fibroblast dengan penumpukan matriks protein yang
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berlebihan, serta terbentuknya jaringan parut dan fibrosis (Brody et al., 1993).

Patogenesis dari fibrosis paru belum diketahui secara pasti, tetapi faktor

lingkungan seperti debu kayu telah dibuktikan pengaruhnya terhadap timbulnya

fibrosis paru pada suatu studi meta-analisis dengan risiko relatif 1,9 kali (Taskar

dan Coultas, 2006).

Inhalasi debu kayu dalam jangka waktu tertentu dan berulang-ulang akan

menyebabkan cedera sel epitel alveoli. Cedera sel ini akan mengaktivasi reaksi

inflamasi, respon abnormal perbaikan jaringan yang rusak dan remodeling

jaringan interstisial alveoli. Respon inflamasi alamiah meliputi aktivasi sitokin

pro-inflamasi dan aktivasi sel limfosit T. Aktivasi limfosit T akan berakibat

diferensiasi ke arah Th1 dengan produksi sitokin IFN-γ (King et al., 2000; Sharma

et al., 2003).

Sel CD4+ berdiferensiasi menjadi sel efektor Th1 yang mensekresi IFN-γ

yang meningkatkan imunitas selular fagosit/makrofag. Makrofag yang diaktifkan

oleh IFN-γ yang dilepas Th1 untuk membunuh mikroba yang dimakan, memacu

inflamasi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Respon inflamasi yang

disebabkan oleh invasi mikroba yang mengandung bakteri gram negatif

(endotoksin LPS) dalam debu kayu, sebaliknya bila infeksi tidak dikendalikan

sepenuhnya, makrofag yang diaktifkan dapat merusak jaringan yang terjadi

melalui produknya seperti enzim hidrolitik, ROI, NO dan sitokin proinflamasi.

DTH kronis sering menimbulkan fibrosis yang disebabkan sitokin dan GF yang

dilepas makrofag. Fungsi utama sel Th1 adalah pertahanan terhadap infeksi
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mikroba intraseluler yang akhirnya mengaktifkan fagosit sebagai sel efektor

(Baratawidjaja, 2014).

IFN merupakan suatu protein yang disekresikan oleh sel akibat dari

berbagai macam stimuli (Petska dkk., 2004; Schroder dkk., 2004; Platanias,

2005). Interferon gama adalah sitokin pro-inflamasi yang disekresikan oleh sel

Th1 CD-4 yang berefek langsung terhadap sintesis kolagen, menghambat

kolagenase dan menghambat TGF-β. IFN-γ juga memiliki peran perbaikan

jaringan dan remodeling (Borg & Isenberg, 2007; Bouros & Tzouvelekis, 2009).

Ketika terjadi cedera epitel, mikrovaskuler akan rusak sehingga komposisi

plasma seperti fibronektin dan komponen koagulasi lain akan berusaha untuk

menyediakan matriks ekstraseluler demi keberlangsungan perbaikan jaringan

(Fernandez, 2006; Barnes, 2008). Dalam hal gangguan pada paru, IFN-γ memiliki

peran sentral.Sitokin Th1 IFN-γ bersifat menghambat pembentukan kolagen

(Maatta dkk.,2006). Efek debu kayu yang lama dan berulang berpotensi

menimbulkan kerusakan paru yang reversibel maupun ireversibel.

2.8.Karakteristik Pekerja

Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja pada

pengusahan dengan menerima upah sebagai hasil dari kerjannya. Karakteristik

pekerja merupakan hal-hal yang ada pada diri pekerja yang akan berdampak pada

hasil kerja dan dalam hal ini akesehatan individu itu sendiri. Adapun yang

termasuk dalam karakteristik pekerja yang berhubungan dengan KVP (Kapasitas

Vital Paru). Adalah usia, kebiasaan merokok, riwayat penyakit saluran

pernafasan, masa kerja, riwayat pekerjaan .
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a. Usia

Usia merupakan variabel yang penting dalam hal terjadinya gangguan

fungsi paru. Usia berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya

umur. Semakin tua usia seseorang maka semakin besar kemungkinan

terjadi kapasitas fungsi paru menurut Suyono (2001). Kebutuhan zat tenaga

terus meningkat sampai akhirnya menurun setelah usia 40 tahun

berkurangnya kebutuhan tenaga tersebut dikarenakan telah menurunnya

kekuatan fisik. Dalam keadaan normal, usia juga mempengaruhi frekuensi

pernapasan dan kapasitas paru. Frekuensi pernapasan pada orang dewasa

antara 16-18 kali permenit, pada anak-anak sekitar 24 kali permenit

sedangkan pada bayi sekitar 30 kali permenit. Walaupun pada orang dewasa

pernapasan frekuensi pernapasan lebih kecil dibandingkan dengan anak-

anak dan bayi, akan tetapi KVP (Kapasitas Vital Paru) pada orang dewasa

lebih besar dibanding anak-anak dan bayi. Dalam kondisi tertentu hal

tersebut akan berubah misalnya akibat dari suatu penyakit, pernapasan bisa

bertambah cepat dan sebaliknya (Syaifudin, 1997).

b. Masa kerja

Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja (pada suatu

kantor, badan dan sebagainya) Menurut Solech (2001) masa kerja adalah

lamanya seorang tenaga kerja bekerja dalam (tahun) dalam satu lingkungan

perusahaan, dihitung mulai saat bekerja sampai penelitian berlangsung.

Masa kerja dapat dikategorikan menjadi:

1) Masa kerja baru (< 2 tahun)
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2) Masa kerja lama (≥ 2 tahun)

Semakin lama seseorang dalam bekerja makin semakin banyak dia

telah terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan tersebut

(Suma’mur, 1996).

c. Kebiasaan Merokok

Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran

pernapasan dan jaringan paru. Apabila kondisi lingkungan kerja seorang

memiliki tingkat konsentrasi debu yang tinggi maka dapat menyebabkan

gangguan fungsi paru yang ditandai dengan penurunan fungsi paru (FVC

dan FEV1). Pengaruh asap rokok dapat lebih besar dari pengaruh debu

hanya sekiatar sepertiga dari pengaruh buruk rokok (Depkes RI, 2003).

Rata-rata perokok ringan dalam sehari 1-14 batang/hari, bagi perokok

sedang 15-24 batang/hari, dan perokok berat >25 batang/hari (Yusuf dan

Giriputro, 2006).

Adapun untuk mengukur derajat berat merokok biasanya dilakukan

dengan menghitung indeks Brinkman, yaitu perkalian antara jumlah rata-

rata batang rokok yang dihisap setiap hari kemudian dikalikan dengan lama

merokok dalam tahun.

Ringan : 0-200 bungkus/tahun

Sedang : 200-600 bungkus/tahun

Berat : >600 bungkus/tahun
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