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Yang terhormat, 

Saudara Ketua dan Anggauta Dewan Penyantun Universitas A irlangga, 

Saudara Rektor dan Pembantu l-\,ektor Universitas Airlangga, 

Saudara-saudara Guru Besar, 
Saudara-saudara Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas-fakultas di 

lingkungan Universitas Airlangga, 
Sivitas Akademika Universitas Airlangga, 
Saudara-saudara para Undangan dan hadirin sekalian yang saya 

muliakan. 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Pada kesempatan ini izinkanlah saya mengawali pidato pengukuhan 
Guru Besar ini dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT , 
yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kit a semua, 
sehingga pada hari ini, yang merupakan salah satu hari yang sangat 

berbahagia bagi saya sekeluarga, para hadirin telah diringankan 
langkahnya, hingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, 

untuk menyelenggarakan upacara pengukuhan jabatan saya sebagai 
Guru Besar dalam mata pelajaran Anatomi dan Histologi pada Fakultas 

Kedokteran Universitas Airl angga, 

Hadirin yang terhormat, 

Anatomi yang termasuk salah satu ilm u Kedokteran Dasa,r merupakan 
ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia sejak pembuahan. 
Pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia menjalani dua perio! ie 
yang dipisahkan oleh peristiwa kelahiran yaitu masing-masing periode 
atau masa prenatal (sebelum lahir) dan masa postnatal (setelah lahir), 
Walaupun pada dasarnya antara kedua periode itu tidak ada perbedaan 
pokok dalam proses perkembangannya, tetapi dalam masa prenatai, 
pertumbuhan dan perkembangan terjadi sangat cepat sehingga 
menghasilkan perubahan ukuran, bentuk dan proporsi tubuh yang 

sangat menyolok. 
Ilmu yang mempelajari pertumbuhan, perkembangan dan struktur serta 

fungsi dasar tubuh manusia dalam periode prenatal disebut Embriologi. 
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Seperti kita ketahui, pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia 
dan bagian-bagiannya menunjukkan banyak variasi yang merupakan 
akibat pengaruh faktor genetik (intrinsik) dan faktor lingkungan 

(ekstrinsik) selama perkembangan ataupun interaksi dari kedua faktor 

tersebut. Walaupun dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh 

manusia terdapat vanaSl, akan tetapi sebagian besar dari 
individu-individu dalam batas tertentu mempunyai struktur tubuh at au 
bagian-bagiannya yang normal atau yang termasuk rata-rata. 
Individu yang mempunyai struktur tubuh normal merupakan hasil 
pertumbuhan dan perkembangan normal yang disebut normogenesis, 

sedangkan individu yang mempunyai struktur tubuh tidak normal (di 

luar batas normal) telah mengalami perkembangan abnormal yang 

disebut teratogenesis. 
Ilmu yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan abnormal atau 
g angguan pada perkembangan individu sehingga menimbulkan 
terjadinya cacat struktural pada waktu lahir disebut Teratologi. Cacat 
struktural ini seringkali disebut kelainan kongenital atau cacat bawaan. 

Seperti telah diuraikan di atas, salah satu faktor yang memegang 

peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan serta 

perkembangan embrio adalah faktor lingkungan, baik lingkungan 

kr 'I I ' , , t' d dan air serta rna 0, mlsa nya mgkungan SI Ibu seper 1 u ara , 
bahan-bahan yang terdapat di dalamnya, maupun lingkungan ｾｬｬｫｲｏＬ＠

, b' k tmgkat 
nusalnya struktur placenta dengan peredaran darahnya Ia 

seluler maupun molekuler. 

Perkenankanlah saya dalam uraian 
, t hanya selanJutnya teru ama , 

engaruhl 
menelaah masalah peran lingkungan hidup dalam memp , 'b t 

h aluasl akl a 
perkembangan embrio dengan titik berat usaha-usa a ev . , lnya 

, 1 gan tlmbu pengaruh lingkungan pada keturunan dan penanggu an 

kelainan kongenital (cacat bawaan). 

Hadirin yang saya muliakan. 

buflli 
, , ' n ekosistem 

SepertI kita ketahui manusia hidup dalam lingkunga , a bahan 
, , t harl semu 

yang tertutup. Kecuali yang menyangkut energl ma a 'hiduP dan 
Yang d' . d air ruang ya Iperlukan manusia sepertI u ara,' dan han 

, '., ah a terbatas mi 
sumberdaya alam yang tersedia di buml Juml nY, aharui . BU 

b ' , 'd pat dlperb 
se aglan kecil yang melalui proses blOloglS a 
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yang semula dianggap sebagai ekosistem dengan sumberdaya yang tak 
terbatas kini kita jumpai sebagai ekosistem dengan sumber daya 
terbatas. 
Jika manusia ingin mempertahankan eksistensinya dalam ekosistem 
yang sumberdayanya terbatas maka manusia harus berbuat menurut 
hukum-hukum alam yang mengatumya. Demi kelestarian manfaat 
sumberdaya alam, masyarakat manusia harus menganggap dirinya 
sebagai komponen ekosistem, sedernikian rupa sehingga semua aktivitas 
masyarakat manusia harus selaras dengan fungsi ekosistem. Untuk 
mengembangkan aktivitas seperti itu, manusia harus mengembangkan 
pengertian dan penghargaan terhadap potensi ekosistem alawi. Manusia 
harus mampu menggunakan pendekatan ekosistem dalam mengelola 
sumberdaya alamo Pendekatan semacam itu menuntut perubahan sistem 
ekonomi yang dianutnya, yaitu dari sistem ekonomi konsumptif ke 
sistern ekonorni yang berorientasi pada penghematan dan pemeliharaan 
persediflan modal dengan menekankan pentingnya proses 
pendaurulangan bahan-bahan, 
Di Indonesia, masalah lingkungan hidup telah dicantumkan secara 
khusus sejak PELIT A III sebagai bagian program pembangunan 
nasional. Dalam PELITA IV, masalah lingkungan hidup dicantumkan 
secara lebih luas lagi dalam program pembangunan di bidang ekonomi 
dalarn sektor-sektor: pertanian, pertambangan, industri serta secara 
lebih terperinci dalam sektor sumberdaya alam dan lingkungan hid up. 
Dalam program pembangunan di sektor sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup ditekankan perlunya penggunaan teknologi yang 
sesuai dan pengelolaan yang tepat sehingga mutu dan kelestarian 
sumberdaya alam dan lingkungan hid up dapat dipertahankan, untuk 
menunjang pembangunan yang berkesinambungan. 

Hadirin yang terhormat, 

Perkenankanlah saya sekarang membahas peristiwa-peristiwa pokok 
yang mendasari perkembangan normal pada embrio. Embriogenesis 
normal atau normogenesis adalah proses seluler yang terencana dengan 
baik dan teratur dan mencakup proliferasi, rnigrasi, asosiasi, diferensiasi 
serta kernatian sel sedemikian rupa untuk menghasilkan jaringan (tissue) 
dan alat (organ) berasal dari informasi genetik yang terdapat pada setiap 

embrio. 
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Yang mendasari perkembangan morfologik embrio adalah peristiwa 
pemekaran progresif potensi biokimia yang ditentukan oleh transkripsi 
dan translasi pesan genetik yang diatur dalam dimensi ruang dan waktu. 

Di dalam tahap-tahap pertama perkembangan embrio, terjadi' 

pertambahan sel seeara eepat. Sel-sel embrio muda memiliki potensi 

perkembangan yang luas bergantung pada posisi relatif di dalam massa 

ｾｭ｢ｲｩｯ＠ .. Perkembangan jaringan primordial sangat bergantung pada 
ｾｴ･ｲ｡ｫｳｬ＠ kelompok-kelompok sel yang berdekatan, yang rupanya 
dlselenggarakan dengan perantaraan zat-zat kim' " la endogen atau 
growth modifiers". 

C iri-eiri per kembanga d I n a am tahap-tahap akhir organogenesis 
(pembentukan organ-org ) d lah . . . an a a mlgras1 sel, pembentukan pola serta 
penetrasl suatu kelompok sel oleh kelompok sellain. 
Perkembangan strukt al d f . . ur an ungslOnal tahap akhir untuk setiap organ 
atau Slstem terjadi pad t . b ' a saa yang berlaman dan beberapa diantaranya 
aru dlsempurnakan setelah lahir. 

Selanjutnya akan saya bah as perkembangan em brio abnormal atau 
teratogenesis. Karena k 
P
er' t' per embangan organisme merupakan deretan 

IS 1wa yang rumit t k ser a ompleks maka dengan sendirinya 
memerlukan organisas' b' I . 
Y
a k ' 1 100g1S yang rumit pula. Gangguan sementara 
ng se ee11 apapun d . kern t ' pa a proses seluler seperti proliferasi, migrasl, 

a Ian sel dan seb ' " . sekel agamya sepertI m1salnya kelambatan proliferasl 
ompok sel akan k 'b perk b menga 1 atkan. gangguan yang berat untuk 
em angan seluruh . . 

sangat te orgamsme, karena setiap tahap embriogeneSlS 
jaring drgantung pada tahap sebelumnya dan perkembangan berbagai 

an an organ me . 
Pengaruh f k . mpunyal hubungan satu dengan lain. 

a tor lmgku . . yang te d . ngan seperh rtllsalnya zat-zat kimia lingkungan 

r apat dl dalam . t di . ' selulel' d' aIr a au udara dapat bekerJa pada t1l1gkatan 
an tmgkata I k t berinterak . d n mo euler; zat-zat kimia tersebut dapa 
SI engan DNA RN . reseptor d' ,A, komponen membran sel, enzim-enzlIn, 
an lam se bag . . peristiw' amya. Walaupun demikian, tidak berartl bahwa 

a pnmer sebag . ak'b' . irk untuk sel a1 1 at mteraks1 tersebut di atas harus spes 1 
. yang sedang berk b . ' bulnya gejala tok . . em ang atau mengak1batkan tnn 

Pad Slsltas embrio tertentu 
a studi te . 

kirnia d ratogenisitas, akibat peristiwa primer hasil interaksi za
t 

engan sel b. . g 
terkena. ergantung pada sifat-sifat sistem morfogenetlk ya

n 
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Terjadinya kelainan atau eaeat, pada prinsipnya tergantung pada faktor 
periode perkembangan embrio yang bersamaan dengan peristiwa 

primer, yaitu periode kritis dan periode sensitif. 
Periode kritis adalah tahap tertentu per kembangan embrio dim ana 

sistem morfogenetik sangat mudah terkena pengaruh luar. 
Sedangkan periode sensitif adalah tahap tertentu perkembangan embrio 
dimana sel-sel yang sedang berdiferensiasi sangat sensitif terhadap bahan 

toksik tertentu. 
Beberapa faktor. ekstrinsik dapat menyebabkan kematian embrio seeara 
langsung dengan eara memotong fungsi hidup pokok embrio misalnya 

peredaran darah. 

Hadirin yang saya muliakan. 

Penelitian Teratologi Experimental ｷ｡ｬ｡ｵｰｵｾ＠ sudah banyak ､ｩｬ｡ｫｵｫ｡ｾ＠
sejak lebih dari satu abad yang lampau, akan tetapi hanya dilakukan 
pada hewan tingkatan rendah seperti jenis burung dan amfibi. 
Sedangkan penelitian Teratologi Experimental pada mamalia sudah 

dilaksanakan sejak tahun 1930 an. 
Meskipun demikian, penelitian teratogenik meningkat dengan pesat 
sejak diketahui bahwa kelainan kongenital pada manusia dapat 
ditimbulkan oleh peristiwa dimana ibu yang sedang hamil minum obat 
thalidomid, ataupun mendapatkan radiasi daerah pelvis, atau karena ibu 
yang hamil terkena inteksi rubella. Jadi, teratogenesis, mutagenesis 
(mutasi genetik) dan karsinogenesis (proses terjadinya kanker) dapat. 
tel'jadi seeara spontan (kal'ena faktor intrinsik) atau oleh karena 
pengaruh faktol' fisik atau bahan kimia (faktor ekstrinsik) yang tel'dapat 
dalam lingkungan hidup ataupun karena kekurangan (defisiensi) bah'ln 

tertentu. 
Faktor fisik misalnya : sinar X, radiasi isotop, radiasi nuklir, hypo atau 
hyperthermia, penurunan tekanan atmosfir, gaya sentrifugal dan 
sebagainya. Faktor kekurangan bahan tertentu misalnya: defisiensi 
vitamin A, defisiensi jodium, defisiensi protein dan sebagainya. 
Faktor bahan atau zat kimia merupakan sebagian besar (80-90%) dari 
faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan embrio, 
misalnya : bel'maeam-maeam obat seperti golongan obat-obat penenang? 
antibiotika tertentu, sitostatika, hormon dan ｳ･｢｡ｧ｡ｩｮｹｾ［＠ berbagai 
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pestisida, herbisida, zat penambah makanan (food additives) seperti 
bahan pewama makanan dan minuman; logam berat (Hg Pb Cd Ni) 
yang m k ' , , erupa an salah satu dari sekian banyak bahan limbah industri· 

za,t-zat ｫｩｭｾ｡＠ yang berupa gas, seperti CO, CO2 , dan sebagainya; 
nukro-orgamsme tertentu seperti bermacaln-macam virus, spirochaeta, 
toxoplasma dan sebagai . d . , nya, an masih banyak zat atau bahan kimia 
ｬｲｵｮｮｹｾ＠ ｾ｡ｮｧ＠ secara potensial dapat mengganggu perkembangan embrio, 
sepertl mtrat, alkohol, narkotika dan lain sebagainya. 

Hadirin yang saya honnati 

Mekanisme teratogenesis b' , d se aglan besar dlpelajari dari eksperimen 
engan menggunakan hew teratogene ' d ' ｡ｾ＠ percobaan. Data mengenai mekanisme 

SIS pa a manUSla dlperol h d 'I epidemiol ' Wean aporan kasus atau penelitian 
OgIS. alaupun kern ' akan tetap' d aJuan yang pesat telah ban yak dicapai, 

1 pa a umumnya m k ' embriotok 'k' e amsme kerja bahan atau agens 
SI yang Juga disebut bah ' atau belum d'k tah ' an atau agens teratogen, masih suht 

1 e Ul dengan pasti. ' 
Dengan pengetahuan an' ' 
dan biok' , y g terus menmgkat mengenai proses biologlS 

Imla yang terjadi sela b ' , teratogen 1 rna em nogenesls, mekanisme kerja bahan 
se ama proses terato 'd ' ' secara lebih baik. genesIs apat dlketahui serta dimeng

ert1 

Yang lebih diutamakan adalah ' , 
langsung m mempelaJan bahan at au zat yang secara 

engganggu perkemb' 'h ' rendah d ' angan embno dalam dosis yang lebl 
arl pada dosis yang d' k' ' ' (keracunan) d ' Iper rrakan dapat menimbulkan tokSlS

ltas 

pa a mduknya ata "b g dikenal lua b' u Sl 1 u. Banyak bah an atau zat yan 
s se agru bahan te t besar antara d ' ra ogen menunjukkan perbedaan yang 

OSlS teratogenik t " 'g toksik u t k ' a au embnotokslk dengan dOSlS ya
n 

n u Indukn ,- ' 
embriotoksi 't ya. lJengan demikian maka eval

uas1 
SI as bah an ' , , , ' . , d 

evaluasi bah yang seperh ItU leblh dlperhatikan dan pa a 
an yang menimb lk ' yang to k 'k u an embriotoksik hanya dengan doS

lS 

81 untuk . d 
teratogenisitas d m uknya, karena gejala toksisitas ata

U 

pa a embrio k" n pad a indukn mung m dlsebabkan oleh akibat kera
cuna 

M ya. 
emang ad b a eberapa kas d g menggunaka us alam eksperimen dengan hewan yan 

. n alkohol da n yang menimb lk n methyl-merkuri sebagai bahan teratog
e 

u an efek ｴｯｫｳｩｾ＠ baik pada em brio maupun pada 
6 

induknya dengan dosis yang setara dengan dosis untuk manusia, jadi di 
sini perlu diperhatikan kemungkinan akibat yang herbaijaya untuk anak 

dan induknya 
Banyak bahan-bahan yang teratogen yang bila diberikan dengan dosis 

tinggi atau sang at dini pada perkembangan embrio, dapat menimbulkan 
kematian embrio yang diikuti oleh proses resorpsi atau abortus. 
I'v'Ieskipun demikian, bahan yang menyebabkan kematian embrio secara 
selektif pada hewan percobaan tidak selalu harus menimbulkan kelainan 

bawaan pada embrio yang masih hidup. 
Memang mengenai hal ini, di kalangan para ahli teratologi terdapat dua 
pendapat; salah satu mengatakan: efek embriotoksik yang 

menimbulkan kematian embrio harus dibedakan dengan efek 
teratogenik yang menimbulkan cacat pada embrio, sedangkan pendapat 
lain tidak membedakan kedua macam efek pada em brio tersebut karena 

keduanya mengganggu perkembangan em brio yang normal. 
Pad a manusia, hubungan antara kematian intrauterin, abortus spontan, 
lahir mati dan adanya kelainan kongenital perlu diteliti lebih lanjut. 
Walaupun telah banyak penelitian mengenai efek teratogenik 
obat-obatan dengan menggunakan bermacam-macam hewan percobaan, 
baik jenis mamalia atau jenis lebih rendah, tetapi secara relatif hanya 
sedikit informasi yang diperoleh mengenai perubahan-perubahan 

biokirnia yang terjadi pada embrio manusia. 

Hadirin yang terhormat 

Perkenankanlah saya sedikit membahas lebih lanjut mengenai periode 
kritis dan periode sensitif pada perkembangan embrio. Secara luas telah 
diketahui bahwa embrio yang sedang tumbuh dan berkembang 
terutama sensitif terhadap bah an toksik selama periode tertentu yang 
pada umumnya mempunyai hubungan dengan perkembangan sistem 

organ tertentu atau kelompok sel tertentu. 
Tahap kritis untuk timbulnya cacat struktural pada umumnya terjadi 
selama periode organogenesis (proses pembentukan organ). Sebagai 
contoh, pada tikus, periode kritis ini terctapat antara hari ke-6 sampai 
ke-15 selama masa kehamilan yang 22 hari lamanya. Pada manusia, 
periode kritis ini terdapat antara hari ke-20 sampai hari ke-70 setelah 

terjadinya konsepsi/fertilisasi. 
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Sebelum terjadinya implantasi em brio pada mamalia termasuk 
manusia, kelainan kongenital yang spesifik tidak dapat terjadi. Dalam 
periode ini yang disebut periode pre-implantasi, embrio secara relatif 
terdapat dalam keadaan yang sangat resisten terhadap pengaruh luar. 

Hal ini mungkin disebabkan antara lain oleh karena sel-sel embr,io masih 

dalarn keadaan yang belum terdiferensiasi kearah sel tertentu, jadi 
masih mempunyai potensi berkembang yang utuh yang disebut potensi 
total atau potensi plural (totipotensi atau pluripotensi). 

Dalam keadaan sel-sel embrio yang demikian, sampai batas tertentu, 
kehilangan atau kematian sel dalarn jumlah tertentu masih dapat 
ditolerir, dan tidak akan mengganggu pertumbuhan serta perkembangan 
embrio secara normal. 

Zat teratogen yang akan mempengaruhi embrio yang sedang 
berkembang, sebelum mencapai em brio memerlukan waktu tertentu 
misalnya untuk proses absorpsi, inhalasi, metabolisme, ekskresi; dan di 
samping itu zat atau bahan yang bersifat teratogen mungkin bukan zat 
aslinya tetapi metabolitnya. 

Bila proses organogenesis suatu organ telah selesai, maka embrio 

terse but akan menjadi lebih resist en terhadap pengaruh faktor 

ekstrinsik, meskipun dengan dosis bahan teratogen yang tinggi 

ｳ･ｫｾｩｰｵｮ＠ seperti halnya selama periode pre-implantasi akan sulit 

memmbulkan gangguan pada perkernbangan embrio. Perlu diketahui 

bahwa bahan-bahan teratogen yang mempunyai efek teratogenik pada 
saat. periode kritis tertentu yang sarna selama organogenesis akan 
mennnbulkan gangguan yang hasilnya tidak selalu menyebabkan cacat 

ｳｴｲｵｫｴｾ｡ｬ＠ yang sarna. Hal ini rnasih dipengaruhi faktor-faktor lain 
sepert . h . 

I spesles ewan percobaan, toksikokinetika dan toksikodinamlka 
bahan teratogen terse but. 

Hadirin yang terhormat 

Selanjutnya akan . dan 
toksik d " saya bahas rnengenai toksikokinetika 

K 0 mamlka bahan atau zat yang terdapat dalam lingkungan hid up· 
ecepatan abs . d ' . abaO 

berh b orpsl, lstnbusi serta eliminasi sesuatu zat atau b ' 
ｲｮ･ｮｾ ｴＺＺ ｧ ｡ｮ＠ kantara satu dengan yang lain dan secara keseluruban 

an· onsentrasi da . ' h atall 
rnetabolitnya di d n Jangka waktu terdapatnya ba an a. 

alam kornparternen tubuh induk serta anaknY 
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Toksikokinetika suatu bahan di dalam tubuh induk sangat menentukan 
t ersedianya bahan tersebut bagi embrio, walaupun placenta dapat 
berpengaruh atau merubah efek bahan tersebut. 
Kinetika sesuatu· bahan bervariasi bergantung kepada species organisrne, 
cara pemberian, lamanya kontak (exposure), keadaan fisiologis 

organisme dan sebagainya. 
Perbedaan dalam kinetika, terutama dalarn biotransformasi, sangat 
menentukan perbedaan respons species terhadap bah an atau zat yang 

terdapat dalam lingkungan hid up. . . 
R b· I ' eli dalam J'aringan akan Jimulai oleh proses mteraksl espons 10 OglS . , 
a t t bal d gan reseptor tertentu misalnya mteraksl antara n ara sua Ulan en , 
enzim-enzim dengan substrat, an tarn oksigen dengan hemoglobin, 

t t t holamin den(ran reseptor saraf. Bahan-bahan a aupun an ara ca ec " . ' . 
t · b t obatan dan pestisida sermgkah dlbuat untuk seper I senyawa 0 a-

b k .. d bahan alamiah untuk reseptor atau untuk er ompetlsl engan 
d caxa merubah atau memblok reseptor. Proses mencegah respons engan ' . . 

sedemikian disebut fannakodinamika bIl a It u adalah proses ｾ ｡ｮ ｧ＠

d'k . d ' b t toksikodinamika bila proses tersebut tldak 
1 ehendakl, dan lse u 

dikehendaki. 
Berikut ini akan saya bahas mengenai transfer pada ｰ ｬｾ ｣･Ｎ ｮ ｴ｡ Ｎ＠ ｾ｡ ｮ＠

b d konsentrasi dan faktor -faktor ki mIa flSlka, biotransfonnasi. Per e aan " 
' . Ii 'd berat molekul relatif, dan daya ikat protem, sepertl kelarutan PI , . 

yeberangan bahan-bahan melalUl membran menentukan kecepatan pen 
'. d 'k ' menentukan kecepatan transfer p lacenta. blOloglS dan dengan eml Ian . . 

. . d ' bahan pada protem plasma mduk akan Penglkatan sebagIan arl .' 
. . lekul yang bebas (tIdak tenkat) dan dengan mengurangl konsentras1 mo . 

d ' . berangan lewat placenta Juga berkurang. emlkIan kecepatan penye . . 
b t d at menyeberangl placenta, maka protem Setelah bahan terse u ap . , 

plasma dalam em brio dapat pula mengikat ｳ･｢ｾｉ｡ｮ＠ darl bahan t.ersebl :t. 
. . (d ya ikat) protem plasma embno lebih Bll a kapasitas penglkatan a . . 

't engikatan protem plasma mduk, maka rendall dari pada kapasl as P . . . 
. b b di dalam embrio akan lebih tmggl. konsentrasi bahan yang e as .. . 

t t 'dak dapat berfungsl sebagal barrlere Pada umumnya placen a 1 .. 
, yai berat molekul relatif kurang lebih 300 

terhadap bahan yang mempun . . 
. b h n yang mempunyal berat molekul relatif atau lebih rendah, tetapl a a . 

muncul lebih lambat dalam darah embno karena 
Ie bih tinggi akan 

I t lebih rendah. Walaupun demikian, bah an 
kecepatan transfer p acen a ," . . 

ul I tif ang tinggi sepertl globulm antlbodl, Vir US, dengan berat molek re a y 
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sel-sel patogen dan eritrosit dapat menyeberang dari sirkulasi induk ke 
sirkulasi embrio. 

Sejumlah bahan-bahan kimia akan mengalami biotransfonnasi ke dalam 
metabolit oleh sistem enzim pada induk, placenta atau embrio. Untuk 
kebanyakan bahan-bahan, peranan yang pasti enzim-enzim 
biotransformasi (ditentukan secara genetik) dalam mempengaruhi 
manifestasi teratogenisitas masih belum diketahui. Enzim-enzim penting 
dalam hal ini, terletak di dalam retikulum endoplasmik dan membentuk 
sekelompok mono-oxygenase. Beberapa zat kimia lingkungan yang 
mempercepat atau menghambat aktivitas enzim-enzim mono-oxygenase 
ini (sehingga mempengaruhi kecepatan metabolisme zat-zat tersebut), 
bertutut-turut disebut sebagai induktor atau inhibitor. 

Sebagai contoh, yang termasuk induktor adalah phenobarbital, 
chlordane, DDT, bahan-bahan sisa pembakaran, bahan kimia industri 
dan pestisida. Sedangkan yang termasuk inhibitor adalah 
karbonmonoksida, imidazol, anilin, amine dan sebagainya. 

Hadirin yang saya muliakan. 

Perkenankarilah say a sekarang membicarakan beberapa cara untuk 
ｭ･ｮｾ｡ｩ＠ dan mengetahui pengaruh lingkungan pada perkembangan 
embno yang mengak'b tk if " , 

1 a an man estasl tokSlk pada embno. 
Pertama-tama akan b h " , ' say a a as mengenal penehhan pada manUSIa. 
ｄ Ｌ ｡ｾ＠ yang diperoleh dari penelitian pada manusia dianggap mempunyai 
mial potensial yang besar. Pada umumnya kita sekarang ini agak kurang 
memperhatikan terhad h I hal t t n ap a - yang berkenaan dengan penca a a 
tentang kasus-kasus abortus dan pemeriksaan cacat bawaan pada bayi 
yang baru lahir HI" I 

, . a ill I merupakan hambatan yang besar da am 
memperoleh pengetahuan tentang pengaruh lingkungan pada 
ｰ･ｲｫ･ｾ｢｡ ｮｧ｡ｮ＠ embrio. Penelitian epidemiologik adalah penting untuk 
mengidentif'k ' 
d I aSI gangguan-gangguan yang berasal dari faktor lingkungan 
an untuk mel k 'd ' 

eng api ata darl manusia sebagai dasar untuk menyuSun 
model hewan k ' d at 

, e sperimental yang memenuhi syarat yang ap, 
memperkirakan te ' d' 1 ' 1 
t' b rJa my a cacat bawaan pada manusia sebelum ha m 
1m ul seSungguhnya. 

Apabila terd t ' 
01 h apa kecungaan bahwa lingkungan hid up telah tercemar 

e sesuatu bah . taU 
an yang berasal dari suatu sumber yang diketahul a 
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belum diketahui maka daerah serta populasi yang terkena harus terus 
menerus ､ｩ｡ｷ｡ｳｩｾ＠ Identifikasi zat tersebut ｨ｡ｲｵｾ＠ dilakukan dan tingkat 
pencemaran harus ditentukan secara kwantitatif; harus pula dilakukan 
penilaian kontaminasi pada manusia, hewan, bahan makanan, air 
minum, dan tanah. Contoh-contoh yang berasal dari sumber-sumber 
terse but harus disimpan untuk diperiksa kemudian. Untuk 
mendapatkan informasi mengenai tingkat pencemaran pada manusia 
dapat dilakukan pemeriksaan pada individu yang terkena yaitu dengan 
memeriksa darah, urine, air susu ibu, biopsi atau auto psi jaringan, 

placenta, rambut dan gigi. 
Oleh karena-... sifat reproduksi pada manusia tennasuk semua jenis 

mamalia yang sangat kompleks, maka hasil reproduksi yang abnormal 
merupakan indikator yang sensitif terhadap efek zat-zat yang terdapat 

pada lingkungan hidup. , , 
Ukuran-ukuran yang seringkali dipergunakan secara luas dalam memial 
hasil fungsi reproduksi 'adalah abortus, lahir mati, berat lahir dan 
kematian peri atau neonatal. Hal-hal terse but akan dibahas dalam 

uraian berikut ini. 

Hadirin yang terhonnat 

baik secara "spontan" maupun oleh 
Sepert i kit a ketahui, gangguan 

k t ang terJ'adi selama perkembangan embrio 
arena keadaan terten u Y , 

, , , _ kematian embrio pada tahap kehamllan muda. \ 
sermgkah memmbulkan ki 15 2007 d ' h 'I 

'kk bahwa se tar - / 0 arl aSl Observasi klinis menunJu an , 
konseptus yang masih 
spontan, dan lebih dari 

muda (embrio ) mengalaml abortus secara 
separuhnya terjadi dalam kehamilan selama 

ｭｩｮｧｧｾＭｭｩｮｧｧｵ＠ ｾ･ｲｴ｡ｭ｡｢ﾷ＠ t nJ'adi lebih menarik perhatian lagi okh 
Kernahan embno terse u me , 

, kali terdapat hubungan antara kematIan 
karena ternyata bahwa sermg Dari angka kelahiran hidup, 2.5-3% 
embrio dengan cacat baw,aan. kongenital. sedangkan dari penelitian 

'kka d ｾｬ｡ｭ｡ｮ＠ . , 
rnenunJu n a anya 90% enunjukkan kelainan kongenital pad a 
pada kasus-kasus abortus, 0 m, b' onnal (dengan cacat 

ali bahwa embno yang a n 
embrio. Jadi jelas sek 'k t' n dini (abortus) Pada 
b ' kan mengalam1 ema la . 
awaan) sebagIan besar a ' d' 1 kehamilan trimester 

k ang terJa 1 se ama 
asus abortus spontan, y d kelainan kromosom 

pertama, kira-kira 60% ｭ･ｮｵｮｪｵｫｫ｡ｾ＠ a ｾｮｹ｡＠
, taupun tnplodl. terutama trisorm, monosoml a , 
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Dari gambaran di atas yang menunjukkan bahwa angka abortus dan 
kelainan kongenital spontan yang cukup tinggi akan sangat mempersulit 
usaha deteksi adanya kenaikan kecil angka insidens kelainan kongenital 
yang mungkin disebabkan oleh suatu bahan teratogenik (faktor 
lingkungan). Jadi setiap zat atau bah an yang secara potensial 

merupakan zat atau bahan teratogenik untuk manusia harus mendapat 
pertimbangan yang masak sebelum dianggap benar-benar teratogenik 
bagi manusia, sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas. 
Walaupun faktor-faktor penyebab terjadinya kelainan kongenital sudah 
banyak disebut-sebut, akan tetapi sangat sedikit sekali data pasti yang 
menyatakan bahwa faktor terse but memang menjadi penyebab adanya 
kelainan kongenital, sehingga angka insidens kelainan bawaan yang 
disebabkan oleh faktor lingkungan belum diketahui dengan pasti. 
Kelahiran mati dan kematian peri-neonatal meskipun telah tercatat 
dengan, baik, tapi angka frekwensi yang rendah membuatnya menjadi 
indikator yang lemah untuk mengetahui adanya gangguan 
perkembangan embrio yang berkenaan dengan faktor lingkungan. Dapat 
dilakukan penelitian kohort setelah adanya kontak (hubungan) dengan 
bahan tertentu yang mencakup pula pemeriksaan laboratoris untuk 
menentukan tingkat pencemaran oleh bahan tersebut, seperti 

pemeriksaan sitogenetik, dan pemeriksaan jaringan yang diperoleh dari 
biopsi atau otopsi. 

Berat badan waktu lahir merupakan faktor yang menarik untuk diteliti 
karena sering terdapat dalam catatan kelahiran bayi dan seringkali 
dikenal sebagai mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstr insik. 
Kelainan kongenital tertentu mempunyai hubungan dengan berat lahir 
yang rendah, sedangkan beberapa kelainan kongenital lainnya 
berhubungan dengan berat lahir yang tinggi. 

Sebelum berat lahir yang rendah dihubungkan dengan adanya kontak 
dengan faktor ekstrinsik, harus diperhitungkan t erlebih dahulu 

faktor-faktor lainnya seperti berat badan si ibu sebelum hamil, golongan 
sosial t o . ara 

. ' ｾｵ＠ rlSl, dan kelompok ethnik dan lain sebagainya. Sec 
ｾ｡ｴｾＭｨ ｡ｴｬＧ＠ berat lahir dapat dianalisis sebagai variabel yang kontinYu. 
adl efek sesuatu bahan dapat diketahui dengan melihat perbedaan 
､ｾｬ｡ｭ＠ angka rata-rata dan standard deviasi berat lahir dan tidak dapat 
dlketah 0 d . t u 
o. Ul engan mengukur frekwensi berat lahir di bawah angka a a 

nilru tertentu misalnya 2,5 kilogram. 
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Hadirin yang saya hormati 

melanjutkan pembahasan mengenai 
Selanjutnya . perkenankanlah saya . gkali 

. b aan Adanya cacat bawaan serm 
kelainan kongemtal atau cacat ｾＺ｡ｬｾ＠ surat kelahiran (kebanyakan di 
dicatat (sampai batas tertentu) dl uk b yak kekurangannya 
Rumah Sakit), tetapi pada umumnya c ｾＺＮ＠ an yang baik. Untuk 

. tuk mengadakan pene Ian 
sehingga suht un . t at atau bahan teratogen 

d . t tan kelahrran sesua u z 
menemukannya an ca a 'h g tercakup oleh tempat 

. h t rdapat di daera yan 
tentu saJa ｾｵｳ＠ e. asifikasi kelainan kongenital harus CukUP 
pencatatan tadi. SelanJutnya kl . b ar saja misalnya kelainan di 
te 0 0 0 dO t'dak cukup dalam gans es , 

rpermcI, Ja I I dO b tkan lebih lanjut bagian atau 
kepala atau extremitas harus lse u ya Jika terdapat kelainan, 

d t mungkin naman . 
tempatnya dan se apa to 0 harus dilakukan penelitian 
terutama dengan frekwensi yang mggl, 

mendalam lebih lanjut. d t kontaminasi oleh zat atau 
d ah tel'tentu ter apa 

Apabila di suatu ael' uk urvei terhadap adanya kelainan 
k erlu dilak an s 

bahan tertentu, rna a Phd perol'embangan embrioo Kalau 
1 0 ya ter a ap \. 

kongenital atau efek amn .t foto kelainan terse but harus o 0 0 1 ngkap ser a dilakukan survei, dlsknpsl e 

dilakukan pula. potensial sedang diteliti, hal'us 
o h teratogen yang 0 0 0 

Jlka suatu ba an f 1 bahan tersebut pada mdividu yang 
o dO antara e e ( 0 

dllakukan perban mgan 0 -I a Jika penelitian kohort ｳ ･ｰｾｲｨ＠o g tldak tel (en 0 

terkena dan indivldu yan 0 J k n perbandingan secara internal, 
aka dlla (U a 

ini sulit dilaksanakan, m d 0 lebih t inggi dengan yang terkena 
k a clengan OSIS yaitu antara yang tel' en 

dosis lebih rendah. liti semua anak dari ibu-ibu yang 
lain ialah mene 

Cara pendekatan yang t tertentu dalam usaha untuk 
k t k dengan za JOk terkena atau on a k kelainan kongenital khusus. 1 a 

gelompO an 
menemukan adanya pen maka dengan mengetahui sifat dan macron 
tel'dapat pengelompokan, gkinan dapat diperkirakan adanya 

t t rtentu kemUl1 0 hubungan dengan za e , . t tadi dengan timbulnya kelaman 
ta bahan terten u 0 

korelasi antara zat a u dicari hubungan kausal yang lam 
ya harus 

bawaan tertentu. Seterusn , b k lainan tersebut, misalnya adanya 
o 0 d - penyeba e 

yang mungkm menJa 1 0 t u faktor heriditer. 
1 ｾｾｭｾｮ｡｡＠ d t infeksi, trauma se arna a dapat diketahui bahwa ter apa 

D o 0 g cukuP lam , - 0 °d d n an 0 bservasl yan (ti bilitas) satu' mdlVl u eng a 
k tanan susep 0 

perbedaan dalam eren t n yang sarna' misalnya pada Ibu 
individu lainnya terhadap zat tera oge , 
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yang secara terus menerus har " 
ternyat d " us mmurn obat tertentu walaupun hamil 

" a an ｾｮ｡ｫＭ｡ｮ｡ｫｮｹ｡＠ yang lahir hanya sebagian ｭ･ｮ､･ｲｩｴｾ＠
ｫ･ｬｾ｡ｮ＠ kongemtal sebagai efek sam ping obat terse but 
Apabila ｭ･ｭ｢ｵ｡ｾ＠ klasifikasi mengenai adanya ｫ･ｬ｡ｩｾ｡ｮ＠
ganda, untuk setiap bayi han a d" tunggal atau 
dal tab " Y Iperbolehkan muncul satu kali saja 

am el yang disusun Han a " k 
P
ada b" . Y saJa, alau terdapat kelainan ganda 

seorang aYI harus dicatat d di " 
ini dapat membuktik k an perhatIkan polanya, karena hal 

" an apan gangguan tersebut terjadi. 

Hadirin yang terhormat 

Uraian berikut ini akan saya 
cara pemeriksaan t 1 pergunakan untuk membahas beberapa 

prena a Cara car "" d" 
kelompok yakni tekn"k" ." - a ill I Ibedakan dalam dua 

" ' I illvasif dan t kn"k " " 
kelainan kongenital d e I non-mvasif. Deteksi adanya 

engan cara " " h 
terjadinya konsepsi da 1 h k ill 1 anya dapat dilakukan setelah 

ｾ＠ , n 0 e arena pad 
para dokter yang mera t" a urnumnya para penderita dan 

wa nya tIdak m t"" secara sengaja mak h enye UJUI penghentian kehamilan 
, a usa a prevensi k 1 " " " " 

mempunyai nilai yang terb e aman kongemtal dengan cara Ill1 
T k"k " atas. 
ｾ＠ m intrauterin yang invasif ad 

tUJuan diagnostik dal k P a urn umnya hanya berguna untuk 
am eadaan kl" " Ims tertentu, akan tetapi tidak tepat 

untuk d" ka" Ipa I dalam penelitian 0 " " 
adalah sebagai berik t. "p pulasl. Yang termasuk teknik invasif 

u . ammocent " 
rnemperoleh sel-sel emb " eSIs, yang mem ungkinkan untuk 

" no untuk di"k " " " enZIrn dan analisis ki "" pen sa secara sitogenetik anahsiS 
b " rnlawI; kemud" ' 

･ｾ＠ no secara langsun' "lan, fetoskopi, yang dapat melihat 
blOps"' d g, selanJutnya k b" " " 

1, "an yang terakh" " " ,om masi fetoskopi dengan 
rn d IT, blOPS1 yan d" " en apatkan contoh d h " g IPlffipin oleh ultrasound untuk 
pem "k ara , kul1t otot t l " " " en saan khusus. ,a au am Janngan embrio untuk 
Cara-cara t " ersebut dapat di 
tekmk-teknik biologi 1 k pergunakan secara kombinasi dengan 
fra " rno euler di " 

grnentasl enzim rest "k " masa mendatang. Misalnya, tekDlk 
DNA b n SI pada geno Ｂｾ ｎ＠ " erubah dapat d"k " m U A, di mana tempat restriks1 

menu " kk 1 etahm J"ik b" " nJu an genot" " a se ag1an besar sel-sel embno 
TeknI"k no " Ip yang berubah 

n-mv if' " 
X a al" " as mencakuPultr " " 

, n ISIS darah si ibu d " " asonografI, pemeriksaan dengan sma! 
an ana1isis uri " " f " 14 na SI Ibu. Mengenai ultrasonogra 1, 

dapat dipakai untuk" melihat em brio secara langsung sejak berumur 
15 - 20 hari, dan untuk mendeteksi denyut jantung pada umur sekitar 
35 hari. Embrio dapat diperiksa morfologi, ukuran serta tingkat 
pertumbuhannya, dernikian pula dapat dilihat adanya beberapa "macam 
kelainan kongenital, seperti anencephali, omphalocele, dan ren cystica. 
Dalam penggunaan teknik ultrasonografi perlu ｢ｾｨ｡ｴｩＭｨ｡ｴｩ＠ karena 
ternyata dalam percobaan pada hewan dapat mehgganggu 
perkembangan embrio, sehingga dapat menimbulkan kelainan. Jadi 
penggunaannya hanya dibatasi pada ibu hamil yang diperkirakan 
terkena bahan toksik. 
Pemeriksaan dengan sinar X hanya untuk memastikan adanya kematian 
embrio. 
Pada analisis darah ibu, "dapat diukur konsentrasi alpha fetoprotein 
(AFP) dalam plasma ibu yang memungkinkan mendeteksi kelainan 
terutama pada sistem saraf pusat seperti cranioschisis dan rachischisis 
(spina bifida), tanpa melakukan tindakan amniocentesis. 
Dengan melakukan analisis urine ibu dapat diperoleh beberapa 
indikator perkembangan embrio, misalnya konsentrasi hormon 
chorionic gonadotropin atau subunit-B, ataupun mengetahui 

perkembangan placenta atau trophpoblast. 
K 0 n s e ntrasi estriol dalam urine ibu perlu diketahui untuk 
memperkirakan kesehatan fetus terutama pada masa akhir kehamilan. 
Beberapa test kimiawi sedang terus disempurnakan untuk mendeteksi 

adanya gangguan metabolisme embrio. 

Hadirin yang saya muliakan 

Perkenankanlah saya sekarang membicarakan beberapa metode 
penelitian epidemiologis. Pendekatan epidemiologis bertujuan untuk 
mendapatkan hal-hal sebagai berikut : identifikasi bahan teratogen 
dalam lingkungan; memonitor hasil kehamilan yang buruk pada 
populasi yang terkena teratogen; dan evaluasi kegunaan tindakan 

preventif. 
Beberapa pendekatan yang dapat dipakai untuk menilai efek bahan 
teratogen lingkungan adalah sebagai berikut. Penelitian deskript if perlu 
Untuk menyusun hypothesis, tetapi harus didukung ｾｬ ･ ｨ＠ penelitian 
analitis. Penelitian deskriptif rnisalnya laporan kasus d1 mana adanya 
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kelainan kongenital bersamaan d (hubungan) d engan adanya kemungkinan kontak 

dicurigai adanya h b era ogen tertentu, sehingg
a engan zat atau bahan t t 

u ungan kausal antara k d 
deskriptif lainnya dalah ' e uanya. Penelitian 

a tmdakan s 'd' 
pengumpulan data . . urvel 1 mana dilakukan 

, al mengenal kelaman kongenital baik di tl'ngkat 

regIon maupun nasional T' d k . m a an survei ' ' h ' 
terus menerus dan m k m1 arus dilakukan secara 

cepat dan pemeriksaan secara " er m atas laporan yang 
erupa an program yang t d" 

terse but yang selan]' t d' ｰ･ｾｬｏ､Ｑｫ＠ atas data serta analisis data 
u nya 1palm1 sebag 'I ' .. 

hypothesis. Masih d l ' "a1 atar oelakang pengu]1an 
korelatif dimana terd t es 1p 1 yakni penelitian 

a a agI penehtlan d kr' t'f 
, apa pola distribus' k I ' 

variasi timbulnya kelaina b k 1 e aman kongenital, juga 
, " n er enaan denga kt mdlVldu di dalam po ul ' n wa u, tempat serta sifat 

p aSl yang terkena k t k 
berbagai konsentrasi, on a zat teratogen deng

an 

ypothesis yang men]'ela ka 1 Ian analltls untuk menguji 
Pendekatan yang la' d 'h m a alah penel't' ' , 

e man dan zat terat ungan sebab-akibat antara k la' s n adanya hub 
te b ogen serta seberap b rse ut. Sebagai contoh d 1 h a esar tingkat hubung

an 

a a a penelitia ' yang bertujuan unt k n crosssectlOnal atau prevalensi 
k ' u menentukan tingk t ' ongemtal pada popul ' te a prevalensl suatu kelainan 

aSl rtentu. Se' " , 
permulaan penelitia ,rmg penehtlan mi merupakan 

n prospektlf dan b' memakai sample yang msanya dilakukan dengan 
wa u yang singkat untuk d pop aSl dan dilakukan dalam kt representatif dari ul' 

keadaan .kesehatan atau k m
l 
ｾｮ＠ apatkan gambaran yang cepat meng

enai 

a penelitian case-c t 1 pu aSl t ersebut, Contoh lain adal h e am an dalam po 1 ' 

Ip , frekwensi kela' d' upa an lanjutan penelit ian deskr' tif on ro yang mer k 
o nsml dibandingk d b' 1U ungan dengan zat teratogen 

P
te ' man an tmgm 1 b 

, an engan hal yang hdak terkena C t yang sarna pada kelompok kontrol 
me . on oh terakhir d I h . rupakan penelitian prospektif . a a a penelit ian kohort. yang 
mdlVl du yang terkena k t k dm1ana dua kelompok atau lebih 
yang berbeda-beda on a zat teratogen potensial dalam ting

kat 

keha ' I ' yang selanjutn di' . IDl annya hasil kelahir ,ya lkuti dan pada akhlf 

Cara penelitian annya dlCatat. 
tepat ｾｲｯｳｰ･ｫｴｩｦ＠ cenderun m ' , ' mengena1 resik k ,g embenkan mformasi yang le

bih 

teratog 0 eham1lan t en potensial dan yang berhubungan deng
an za 

menganar merupakan t k lsa hubungan cara yang berharg
a un \l 

efeknya d antara kontak d pa a perkemb engan zat potensial deng
an 

angan embrio. 
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Nilai penelitian epidemiologis dalam menghubungkan zat atau bahan 
dari lingkungan hidup dengan efeknya pada kesehatan menjadi lebih 
tinggi dengan memilih serta menentukan kelompok-kelompok 

penelitian secara seksama. 

Hadirin yang terhormat 

Seperti halnya bahan-bahan karsinogen, maka pada umumnya zat atau 
bahan t eratogen bagi manusia dapat diketahui dari penelitian-penelitian 
yang dilakukan pada populasi tertentu yang sedang dalam pengobatan 
(misalnya thalidomid) atau terkena kontak karena pekerjaan. Hal ini 
menekankan perlunya usaha identifikasi adanya keturunan yang 
abnormal (dengan 'kelainan kongenital) pada kelompok populasi dengan 

resiko tinggi seperti tersebut di atas. 
Karyawan pria maupun wanita YWg terkena kontak dengan 
bah an-bah an kimia di tempat pekerjaannya harus diikuti untuk 
diperiksa serta dinilai kesehatan keturunannya. Program kesehatan 
kerja harus mencakup data reproduktif sebagai index kesehatan 

karyawan. Perhatian khusus harus dit ujukan kepada karyawati yang 
hamil yang terkena zat atau bahan kimia dosis tinggi baik secara t idak 

sengaja atau dalam waktu yang lama, walaupun mereka ini terlihat 

sehat-sehat saja. Semua cara peneli tian tersebut di atas mempunyai 

keterbatasan-keterbatasan tertentu apabila dipakai sebagai sumber 
satu-satunya untuk menilai resiko kesehatan. Terutama. penelitian 
epidemiolog

is
, . dalam menyu sun desa in ·-peneli t ian harus 

mempertimbang
kan 

variabel yang ada. Sebagai contoh, dalam 
men entukan definisi kelainan kongenital . harus dipikirkan 

kemungkinan-kemungkinannya sepert i apakah kelainan ringan juga 
termasuk di dalamnya, atau apakah kelainan setelah beberapa waktu 

(satu hhun atau lebih) juga terrnasuk, ataukah kelainan fungsional dan 
kelambatan perturnbuhan juga termasuk di dalamnya dan sebagainya. 

K etepatan angka insidens kelainan kong
enital 

dipengaruhi oleh 
macam-macam faktor seperti faktor geografis, topografis, iklim , 

kelompok ethnik. suseptibiJitas dan Jain sebagainya. Jadi. adalah ,ulit 
untuk mernbuat ekstrapblasi hasil peneli t ian epidemiologis dari satu 
riaerah geografis wrtentu ke daerah Jainnya. Juga perlu dieatat 
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mengenai umur dan paritas si ibu dan jenis kelamin bayi yang lahir . 
Kebiasaan merokok dan minum alkohol (minuman keras) juga mungkin 
berperan dalam menginduksi efek embriotoksik. 
Selanjutnya masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, misalnya 
kebiasaan makan dan minum, penggunaan obat-obatan, penyakit yang 
diderita oleh si ibu selama hamil; dan pada umumnya wanita yang hamil 
tidak hanya terkena kontak satu zat atau bah an saja tetapi 
bermacam-macam faktor lainnya, sehingga sulit untuk mengidentifikasi 
zat atau bahan yang mana yang betul-betul bekerja sebagai bahan 
teratogen pada suatu saat tertentu. . 

Untuk menentukan probabilitas bahwa suatu zat dianggap teratogen 
sangat tergantung atau ditentukan oleh frekwensi ｫ･ｬ ｡ ｨｩｲｾ＠ abnormal 
dan ukuran populasi yang diteliti. Untuk kelainan y ang relatif sering 
(defek Septum interventrikuler), dalam menentukan suatu bahan itu 
betul-betul teratogen, diperlukan jumlah kelahiran untuk penelit ian 
yang ｢ｾｹ｡ｫＬ＠ sedangkan untuk kelainan yang jarang (phocomelia) 
hanya dlbutuhkan jumlah kelahiran yang lebih sedikit . 

ｓｾｰ･ｲｴｩ＠ kita ketahui, lingkungan hidup kita berisi banyak zat atau bahan 
ｾ＠ mana kita secara terus menerus berhubungan dengannya. Oleh karena 
ItU sulit untuk d t t k .' . apa menga a an bahwa hanya satu zat saja yang 
ｾｬ､ｵｧ｡＠ pada suatu saat bekerja sebagai bahan teratogen, dan karenanya 
Juga sulit menentuk h b . . an u ungan dOSlS dengan respons. Kondisi yang 
terbalk adalah dal . . am penggunaan obat, di mana pemakaian dosis dan 
cara rmnum sudah tercatat dalam resep. Dalam ｭ ･ ｮ･ｮｴｵｾｮ＠ adanya 
hubungan antar di' a penggunaan obat dengan hasil kehamil an dapat 

pakai penghitungan dengan komputer. 
Kelompok yang te k kar rena ena hubungan kerja juga merupakan model 
yang tepat untuk lit" . .. dil ka' pene Ian reslko kesehatan· kerja terutama Jlka 

eng PI oleh pem ik . .' . 
met b lit . . er saan anallsa zat tOkSlk potensial atau hasil 

a 0 nya ill dalam cairan tubuh karyawan. 

H d" a lrm yang saya hormati 

Perkenankanlah . 
menggun k saya selanJutnya niembahas penelitian dengan 

a an hewan p l·t· perkemb . ' ene 1 lan-penelitian toksisitas dalam 
angan embno harus dis d . 

Supaya dapat d" usun an dilaksanakan sedemikian rupa 
lSesurukan dengan l't' I . pene 1 Ian toksikologis yang alD· 
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Tujuan utama penelitian toksisitas reproduktif yang diperlukan untuk 
menyelidiki zat kimia baru adalah penelitian teratogenik. Penelitian ini 
dilakukan untuk menentukan : penyimpangan variabel prenatal seperti 
resorpsi, kematian embrio, kelainan embrio dan berat embrio; dan dosis 
minimal atau dosis yang tidak menimbulkan efek buruk yang terlihat 
yang tidak mengakibatkan penyimpangan berarti dari perkembangan 
normal. Waktu pemberian bahan harus mencakup periode organogenesis 
yang biasanya disamakan dengan pemberian harian pada hari kehamilan 
ke-enam sampai ke-limabelas untuk tikus dan hari kehamilan ke-enam 

sampai ke-delapanbelas untuk kelinci. 
Selama kehamilan setiap hari respons induk dicatat dan berat badan 
dicatat secara ｴ･ｲ｡ｾｵｲ＠ (2-3 hari sekali); konsumsi makanan juga dicatat. 
Sebelum kelahiran 1-2 hari sebelumnya, anak-anaknya dikorbankan, 
jumlah kelahiran 'hid up dan mati serta berat badan dicatat; dan 
selanjlltnya embrio diperiksa apakah ada kelainan dibagian luar dan 

kelainan visceral dan skelet. 
Pad a dasamya, penelitian dengan hewan ･ｾｰｾｩｭ･ｾｴ｡ｬ＠ ｾ｢･､｡ｫ｡ｮ＠
dalam dua tipe, yaitu penelitian di mana ､ｬｃｾ＠ hasil akhir ｾｾｮｧ｡ｾ＠

m ak bah yang belum dikenal potensmya; dan penehtlan dl enggun an an . . . .. 
mana hasil akhirnya sudah diketahui. PenehtIan yang :erakhir . . ml 
biasanya penelitian tahap kedua dan dianggap sebagru penehtIan 

lanjutan. 
P l 't' t' rtama yang biasanya merupakan penelitian ene 1 Ian Ipe pe . 

dahul t k nguJ'l' bahan yang belum dikenal potensmya, 
pen uan un u me 
dil k k d tu

· untuk mengetahui dosis minimal yang dapat 
a u an engan Juan . . 

1 
. di samping itu Juga untuk mengetahw apakah 

menyebabkan ke aman, ..' 
f 

. te' d' secara selektif pada dOSlS lebih rendah dan 
e eknya pada embno rJa 1 

pada dosis yang menyebabkan efek pada ｩｮ､ｵｫｮｹｾＮ＠ . 

T 
. . . telah selesai apabila temyata hasIlnya 

UJuan penehtIan pertama . . 
. 'd k te dapat kemungkinan efek selektlf. Kalau 

menunJukkan bahwa ti a r . . . ( . 
1 kt"f maka perlu penehtIan lanJutan tlpe 

ternyata terdapat efek se e 1, 
. 1 fek selektif tersebut dengan membuat 

kedua) untuk lebih memperJe as e. . b 'k t . i akan membahas 
d ' . . lebih sesuru. Uralan en u m 
esrun penehtIan yang. an berkenaan dengan penelitian 

lebih lanjut mengenal hal-hal y g 

pendahuluan. te tama dilaksanakan pada 
P . . unakan hewan ru 

enelitI an dengan mengg . ' I h karena fertilitas yang tinggi 
" t dan kelmcl 0 e ' 

menclt, tIkus, marmo an awal kehamilan yang mudah, 
!nasa kehamilan yang pendek, penentu . 
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serta biaya peme1iharaan yang m ah K '" , " ur . era dan Jems pnmata 1ainnya 
Juga dapat dlpakaI kalau dian a d' 'k gg p perlu dalam keadaan di mana 
h lpentmg an adanya kesamaan atau kemiripan toksikokinetika aI1tara 

ewan ｰ･ｲ｣ｾ｢｡｡ｮ＠ dengan manusia atau keadaan di mana diperlukan 
masa keharm1an yang panjang. 
Di dalam pemilihan pen ' 
pendapat yang 1 b'h ｧｧｵｮ｡ｾ＠ specIes hewan percobaan memang ada 

e 1 mementmgkan kes 
dan toksikokinet"k d ' amaan proses perkembangan 

1 a pa a speCIes hewan d ' 
asumsi bahwa prim t 1 bih engan manUSla. Terdapat 

a a e menyerupai ' d . 
1ainnya karena fakt l' manUSla an pada species 
berlaku kalau ｰ･ｮＺｾｴ］ＺｬＺＺ＠ toksikokinetika: Tetapi hal ini hanya 
positif terhadap bah te p untuk memastIkaI1 adanya respons 
Mes kip un an ratogen seperti misalnya thalidomid. ' 

penggunaan kera atau pr" t l' 
percobaan seringkali d' , k lma a aInnya sebagai hewan 

lanJur an oleh I' , 
asumsi tersebut di atas tet " ,para pene ltI, karena adanya 

, apl untuk dlpakai s b ' 
atau menentukan tidak ad e agaI cara menunjukkan 
Jadi untuk menunjukkan a;ya efek teratogenik sangat tidak praktis. 
diper1ukan jumlah h a anya respons negatif tidak praktis karena 

, ewan yang ban yak Ul t k ' 
dlSebabkan 01eh re dah 1 U setIap ke10mpok hal ini 

, n nya angka frekw ' " ' 
pnmata tersebut Di sa " enS1 terJadmya kelainan pada 

, mpmg ItU dibutuhk ak 
untuk menunggu hasil pe l 't' an w tu yang cukup lama 
t" ' ne 1 lan, yang b t' mggI. Kekurangan ' erar 1 memerlukan biaya yang 

, yang lain adalah b h ' 
mengalal11l abortus jika emb ' a wa pnmata cenderung 

no yang dikandungnya menderita kelainan, 

Hadirin yang terhormat 

Pemilihan dosis d an cara b' 
rnacam-macam efek ｰ･ ｾ＠ enan serta perkiraan men genal 
D yang mungkm t ' d ' 

alam menentukan d ' erJa 1, merupakan hal yang sulit . 
l
' , OSIS harus diperh t 'k 

pene ltIan terdahu1u a 1 an data mengenai dosis dari 
dipe 1 k yang terdapat di da1 . 

r u an 3 kelompok' perc b am kepustakaan. Biasanya 
yang tertinggi harus menunJ';k

aan 
dengan 1 ke10mpok kontro1; dosis 

pada induk an tanda-tand t k ' , nya. Cara pemb ' a 0 Slsltas yang minimal 
cara pemb ' enan bahan sed t enan (cara kontak) d apa mungkin sarna dengan 

organogenesis. Dosis yang pa ,a manusia dan dilakukan pada saat 

Untuk zat atau bahan den
sangat 

ｴｭｾｧｾ＠ dapat merubah toksikokinetika. 
adalah m k ' gan tOkSlSltas r dah " ' 

ema al dosis tunggal yan Ｌ･ｾ＠ , Pilihan yang efektlf 
g tmggl (maksimal) yang te1ah 
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diberikan selama penelitian pendahuluan. Mengenai kelompok kontr01 
harus dicatat hasilnya, dan perlu dikumpulkan hasil-hasil dan penelitian 
terdahu1u untuk diperbandingkan karena seringkali memberikan data 
mengenai adanya kelainan spontan di dalarn populasi kontrol. 
Kadang-kadang perlu pula diikutsertakan kelompok kontr01 positif, 

dengan memasukkan 1 kelompok hewan percobaan yang diberi bahan 

teratogen yang telah dikenal. 
Mengenai cara pemberian, seperti te1ah disebut di atas ia1ah diberikan 
setiap hari antara han ke-6 sampai ke-15 keharnilan untuk tikus' , 
diketemukannya spermatozoa di dalam hapusan vagina disebut sebagai 
han 0 kehamilan. Cara pemberian ini merupakan kompromi antara 
pemberian jangka pendek (1 hari) yang untuk bahan dengan potensi 
tinggi sudah dapat memberi efek, dengan pemberian jangka panjang 
yang karena mencakup respons potensial banyak, menghasilkan respons 
kurang jelas. Cara yang akhir ini terutama dilakukan terhadap pengujian 
atau pene1itian bahan yang belum dikenal potensi efek toksiknya. 
Kadangkala diperlukan pemberian lebih dari satu kali sehan, jika 
ternya ta dari penelitian toksikokinetika menunjukkan waktu 
paruh-hidup (half-life) yang sangat pendek. Sebaliknya, jika waktu 
paruh-hidup bah an tadi panjang, interval pemberian dosis diperpanjang 
lebih dan satu hari untuk meneegah akumulasi bahan di dalam tubuh 

hewan pereobaan. 
Pada penelitian rutin, jalur pemberian bahan yang diteliti harus sesuai 
dengan jalur yang diperkirakan memang terjadi pada keadaan 
sesungguhnya (manusia). Tetapi, ada1ah tidak selalu benar bahwa jalur 
yang memungkinkar1 pemberian bahan paling ban yak akan memberikan 

efek paling besar. 
Meskipun jalur pemberian bahan diusahakan sesuai dengan yang terjadi 

pada manusia, akan tetapi hal ini tidak selalu dimungkinkan. Sebagai 
eontoh, pemberian bahan seharusnya per oral seperti pada manusia, 
akan tetapi karena jumlahnya terlalu besar untuk memenuhi dosis 
pereobaan, harus diberikan parenteral, karena kalau dipaksakan per 
oral, tindakan ini sendiri dapat menyebabkan stress pada hewan 

sehingga dapat menimbulkan kelainan. 
Mengenai jumlah hewan pereobaan untuk setiap kelompoknya harus 
mendapatkan pertimbangan ilmiah seeukupnya, jadi misalnya jangan 
karena pertimbangan ekonomis untuk hewan yang besar (primata) 
jumlahnya sedikit sedangkan hewan yang keeil jumlahnya banyak. 
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Seharusnya, untuk primata, jumlah hewan tiap kelompok harus besar 
karena hasilnya sering hanya abortus atau kelainan. Untuk kelinci, 
jumlah hewan setiap kelompok harus lebih besar daripada tikus, karena 

banyak variasi dalam jumlah kematian induk, kematian embrio, 
kelainan kongenital. Keuntungan penggunaan species hewan seperti 
mencit, tikus, marmot bukan disebabkan oleh jumlah unit sampel yang 
banyak untuk analisis data, tetapi karena banyaknya jumlah hasil akhir 
yang dapat dicatat dan respons yang bermacam-macam dalam satu 
kelompok saudara sekandung (litter). 
Dengan demikian dimungkinkan untuk menggunakan metode statistik 
untuk mendetek$i perbedaan signifikan walaupun hanya memakai 
kelompok lebih kecil. Setiap penelitian komprehensif yang berharga 
yang dikerjakan dalam penelitian pendahuluan, misalnya mengenai 
ukuran litter (saudara se kandun g) , insidens kematian embrio, kelainan 
kongenital, dan variasi, menunjukkan distribusi tidak normal yang 
berdasarkan litter sebagai unit sampel, sehingga sebaiknya dipakai 
analisis non-parametrik. Sejak semula dan sampai sekarangpun masih 
sulit menerima pandangan bahwa yang berlaku sebagai unit sampel yang 
valid adalah litter dan bukan embrio; dan bahwa nilai-nilai dalam litter 
mempunyai distribusi tidak normal. 

Pemeriksaan pad a hewan yang hamil harus mencakup pemeriksaan 
tanda-tanda toksisitas (keracunan) dan pengukuran berat badan. 
Pemeriksaan ini menghasilkan dua hal penting dalam penelitian, 
yaitu : adanya batasan sedemikian rupa sehingga setiap efek pada 
embrio dapat dianggap selektif dan spesifik dan bukan karena efek 
toksik sekunder dari induk; serta dimungkinkannya untuk memastikan 
apakah bahan terse but lebih toksik untuk hewan yang hamil. 

Dalam penelitian pendah.uluan, ditekankan perlunya observasi hew an 
yang hamil untuk menentukan adanya efek yang selektif pada embrio. 
Tetapi pada penelitian lanjutan, dalam keadaan spesifik tertentu, 
diperlukan perhatian lebih besar pada adanya tanda-tanda toksisitas 
induk yang mungkin menjadi penyebab toksisitas embrio. Keadaan 
ｾ､ｵｫ＠ yang tidak sehat atau menderita sakit dapat menyebabkan 
tunbulnya kelainan kongenital pada anaknya. 
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Hadirin yang saya hormati. 

Pad a pemeriksaan keturunan, dibutuhkan pencatatan jumlah embrio 
yang hidup, jumlah embrio yang mati, dan jumlah tempat implantasi. 
Dapat pula dihitung jumlah corpus luteum, kecuali pada mencit sulit 

dihitung. Pada fetus yang hidup, harus dilakukan pemeriksaan adanya 
kelainan kongenital di bagian luar, kelainan pada skelet dan viscera serta 
variasinya, dan jenis kelamin harus ditentukan. 
Disamping itu, masih diperlukan pula beberapa pemeriksaan sebagai 

berikut: Pemeriksaan embrio yang mati, apakah terdapat kelainan, 
serta berat badannya. Pemeriksaan adanya kematian dini pada embrio 

atau yang disebut resorpsi. Pencatatan berat fetus yang hidup dapat 

dilakukan, tetapi hal ini dianggap tidak terlalu penting terutama pad a 
penelitian pendahuluan, kecuali jika ada kelainan kongenital. ｕｮｾｵｫ＠
menimbang berat fetus, dapat ditimbang seluruh litter, ｫ･ｭｵｾｉ｡ｮ＠
dihitung berat rata-ratanya. Kecuali kalau ada fetus yang Jelas 
berukuran terlalu besar atau terlalu kecil, baru dapat ditimbang secara 
tersendiri, dan hal ini dapat dihubungkan dengan adanya kelainan 

kongenital. . . . 
Dapat dilakukan perbandingan berat litter, ｴ･ｲｵｾ｡ｭ｡Ｎ＠ hal illl pentmg 
untuk penelitian pendahuluan, sehingga dapat dlperkrrakan besarnya 
ukuran litter dan berat masing-masing fetus. Penurunan berat fetus dan 

'1 ukuran litter dapat merupakan respons toksik non-spesifik pengeci an 
terhadap sesuatu bahan. . . 
Sebagian fetus dalam jumlah persentasi tertentu ＨＳＰ Ｅ ＭＵＰ Ｅ ｾ＠ ､ｬｾ･､ｬ｡ｫ｡ｮ＠

untuk pemeriksaan viscera atau skelet, terutama pada menclt, tIkus dan 

marmot. . '-k 
Pr d t b";k untuk pemeriksaan fetus pada menclt dan tI us ose ur er c.u .' 

d . t' litter separuh untuk pemeriksaan Viscera dan slSanya adalah an se lap 
, 'k skelet Yang penting adalah harus terdapat cukup untuk pemen saan . . 

g diperiksa agar analisa statistik tetap valId. banyak fetus yan . ' 
te b 'k untuk pemeriksaan Viscera, yrutu dengan cara Ada dua cara r ru .. 

k · ikroskop diseksi dan dengan cara lrlsan tangan 
diseksi mikro mema ru m . . . 

.' . C ang terakhir ini jarang menghasilkan lrlsan 
memakru plsau sUet. ara Y . . . 

. . a tidak begitu senng dlpakru. . 
yang bruk, sehingg . ' g hasil akhir yang berupa 

dil kan untuk masmg-masm 
Data yang apor dal b ntuk nilai kelompok (angka rata-rata, 
kelainan struktural harus am e b tuk nilai ma:sing-masing litter. 
median dan insidens) dan dalam en 
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Dalam melaporkan adanya kelainan harus dengan jelas men"unjukkan 
fetus dan litter yang dimaksud, karena interpretasi serta analisa yang 
benar tidak dapat dilakukan jika hanya dilaporkan macam-macamnya 
kelainan. 

Efek toksik pada perkembangan embrio baru dapat dikatakan spesifik, 
apabila dosis zat atau bahan yang diperiksa jauh lebih rendah dari pada 
dosis yang menimbulkan gejala toksisitas pada induknya. Dalam 

ｭ･ｾ･ｮｴｵｫ｡ｮ＠ apakah telah terjadi efek spesifik, harus dinyatakan 

hasilnya dalam kata-kata po sitif , negatif, atau tidak jelas. Proses 
ekstrapolasi hasil penelitian bagi manusia baru dapat dilalcukan apabila 

e.fek ｾ｡ｨ｡ｮ＠ toksik tersebut positif atau negatif., sedangkan jika efeknya 
tIdak Jelas, harus diadakan penelitian lebih lanjut. 

Seperti kita ketahui dari pembahasan di atas, informasi terbaik dalam 
usaha penilaian resiko manusia dalam hubungannya dengan zat atau 
bahan dalam lingkungan hid di I h' . " up, pero e darl observasl langsung pada 
ｾｮｵｳｬ｡Ｌ＠ ｴ･ｾｐｬ＠ data ini jarang didapatkan dan apabila ada sulit untuk 
dImterpretaslkan. Kesulitan interpretasi ini terutama dihubungkan 
dengan faktor saat adanya hubungan dengan bahan d'" t . yang lcungaI ser a 
Jumlah zat atau bahan yang masuk ke dalam tubuh 01 h k ·t 

k
. . e arena 1 u, 

ma a para ahli seringkali m d k . . . . enyan ar an dm pad a observasi dari 
penehhan hewan percobaan d 1 . . a am memperkrrakan resiko potensial 
manUSla dalam hubungannya dengan Iingkung h 'd 
Bukt i an . an I up. 

d t 
y g palmg meyakinkan apakah suatu zat atau bahan lingkw1gan 

apa menyebabkan timbul f k . 
d

. nya e e tOkSlk pada perkembangan embrio 
Iperoleh dari h il b . ' 

P
eneli t. d as 0 servasl pada manusia dan didukung oleh hasil 

Ian pa a hewan Baru bil . 
k

. . apa a observasl pada man usia tidak 
memung mkan atau sulit did 
dipakai adalah hasil . apat , satu-satunya sumber yaI1g dapat 

observasl hewan percobaan Bukt' h il l ·t· n pada hewan b . 1 as pene 1 la 
, perco aan yang t b 'k d . 

penelitian er al a alah yang diperoleh dan 
yang" berulang ul d 

｢ ･ｲｭ｡｣｡ｭＭｭ ｾ ｣｡ｭ＠ ' . - ang an dengan menggunakan 
speCIes hewan b . 

hewan yang sifat te perco aan. Data hasil penelitlan 
nya rbatas dapat . . 

adanya efek t k 'k . Juga membantu sebagai buktI 
o SI potenslal ad . 

pelaksanaan penelit' te p a manUSla asalkan desain dan 
Ian rsebut k . 

peneliti an tahap perta .cu up memenuhl syarat. Setelah 
. ma yang berslfat k al't . . 

dilakukan dengan h il . . W I atif t erse but di atas selesaI 
as posltIf, maka . . 

yang bersifat kwantl'tat'f't menyusul penehtIan tahap kedua 
1 yal U mem k' k dan efek pada manus' per rra an hubungan antara dosis 

la yang umumnya b . mem utuhkan ekstrapolasi darl 
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dosis tinggi yang menimbulkan efek toksik pada marlusia dan hewan 
percobaan ke dosis Iebih rendah di mana manusia berada dan 
berhubungan dengan lingkungan hidup. Oleh karena observasi pada 
manusia sering tanpa disertai data yang tepat mengenai lamanya dan 
sampai sejauh mana hubungan dengan zat atau bahan dari lingkungan, 
maka data penelitian hewan percobaan dapat dipakai untuk 
meng-ekstrapolasikan hubungan dosis dengan efek pada manusia. Hanya 
di sini periu kompensasi untuk perbedaan antara efek biologik terutama 
efek pharmakokinetik antara man usia dan hewan. Walaupun akbir-akhir 
ini banyak perhatian ditujukan untuk penelitian jangka pendek taripa 
memakai mamalia serta adanya teknik in-vitro, tetapi pada saat ini, 

mamalia hamil merupakan satu-satunya model sistem uji yang diterirr<a 

untuk memperkirakan kondisi penyakit atau kelainan pada manusia. 

Hadirin yang terhormat 

Pada akhir dari pembahasan ini akan saya kemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 
Percobaan daI1 pengujian pada hewan berguna untuk mengidentifikasi 

zat atau bahan yang terdapat pada lingkungan yang dapat merubah atau 
mengganggu perkembangan morfologis dan fungsional. Ekstrapolasi dari 

data tersebut kepada manusia merupakan metode utama untuk 
membuat prediksi/perkiraan mengenai resiko kesehatan manusia dalam 
hubungannya dengan lingkungan hidup. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan adalah, desain penelitian, pemilihan species hewan, variasi 
sert k I . tan variasi toksikokinetik, mekanisme homeostasis a e aman spon , ; " 
serta kernampuan adaptasi terhadap zat atau bahan ｬｩｮｧｫｵｾ ｧ ｡ｮ＠ dan 
set B b kesulitan dalam penerapan data penguJlan pada 

erusnya. e erapa . . . 
h k k;"akan resiko manUSla terutama dalam penilalan 

ewan untu memper LL •• 

r 'k k t't tif adalah misainya, penehtlan pada hewan eSl 0 secara wan 1 a 
b· k . h yang sehat faktor-faktor makanan, air dan 

laSanya merna aI ewan ' 
1· k d 'k trol J'umlah setiap kelompok dapat diatur 
lng ungan dapat 1 on, " . . 
uk ah 

ang diuji/diperlksa blasanya hanya satu. 
c up besar dan b an Y 
S ul 

. anusia yang terkena kontak suatu bahan, 
edangkan pada pop aSl m . . . 

f k ul·t untuk diketahw, diatur serta dikontrol. 
a tor-faktor tersebut s 1 dik b k b'k .. seharusnya terus em ang an aI 

Strategi penelitian serta penguJlaQ.' anusia. Dalam hal ini periu 
pada penelitian hewan maupun pada m 
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ditekankan penelitian toksikokinetik komparatif untuk dapat 
memperbandingkan hasil pengujian antar species dan ekstrapolasi pada 
manusia. Juga penting pengertian yang lebih mendalam mengenai proses 
genetik, seluler serta molekuler yang merupakan sasaran bagi zat at au 
bahan toksik lingkungan yang akan diganggunya dan menimbulkan 
disfungsi. 
Meskipun data biologi molekuler mengenai perkembangan dan 
morfogenetik terus 'meningkat, tetapi informasi dan pengertian 
beberapa proses perkembangan yang penting dan menentukan masih 
sangat sedikit. Namun data yang ada ternyata menunjukkan bahwa 
mekanisme biologis yang mendasari perkembangan normal adalah 
serupa dan perbedaan antar-species seringkali hanya bersifat sementara. 
Penjelasan molekuler harus dicari untuk setiap hasil akhir yang berupa 
kelainan yang ditimbulkan oleh zat atau bahan lingkungan pada 
percobaan dengan hewan. Untuk penilaian resiko secara kwalitatif, 
hasil-hasil penelitian pada manusia yang didukung oleh penelitian pada 
hewan, memberikan bukti yang paling kuat bahwa sesuatu zat atau 
bahan merupakan bahan yang toksik untuk perkembangan keturunan, 
jika induk atau ibunya terkena selarna hamil. Apabila tidak ada data 
penelitian pada man usia , hasil penelitian pada hew an yang positif, 

merupakan bukti bahwa bahan tersebut secara potensial adalah bahan 
toksik untuk embrio yang sedang berkembang. Efek toksik untuk 
embrio harus dikelompokkan dalam efek toksik yang spesifik dan efek 
yang non-spefi sik, hal ini penting untuk dipergunakan sebagai pedoman 
kerja yang arnan. 

Hadirin yang terhormat 

Beberapa saran berikut ini, jika dikerjakan dapat meningkatkan nilai 
prediktif dari pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan hingga 
sekarang. 

Di dalam ｢ｩｾ｡ｮｧ＠ genetika, biologi seluler serta biologi molekuler, 
beberapa teknik baru telah dikembangkan. Teknik t b t d lah . fusi 
s 1 . . I erse u a a . 
e, rmgrasl se ｾ＠ pembentukan pola serta interaksi, antibodi monoklonal, 

transfer embno, transfer kromosom dan/ ta d k . serta' 
augen pro u SI 

penggunaan hewan khayalan (chi \'. ' . 
d mera" lSolasl gen mutagenesis in vItro , 

an metode DNA rekombinan. ' 
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Teknik tersebut haros diterapkan untuk merientukan mekanisme yang 
berlaku dalam perkembangan normal dan abnormal dalam usaha untuk 
memahami serta mengatasi kelainan kongenital yang ditimbulkan oleh 
zat atau bahan dari lingkungan. Perbaikan desain dan pelaksanaan 
penelitian pada manusia yang disarankan adalah: kerjasama 
internasional dalam penelitian empidemiologis dengan memakai teknik 
baku dan penilaian kontak/hubungan secara kwantitatif harus 
dikerjakan; usaha monitoring catatan kelainan kongenital dan tumor 
pediatrik harus diperluas sehingga mencakup lebih banyak negara; usaha 
monitoring kesehatann kerja harus mencakup data rep:oduktif dan data 
hubungan dengan bahan kimia dari para karyawan dl ｭ｡ｮｾ＠ kelompok 
resiko khusus harus diteliti hasil kehamilannya; dan akhrrnya harus 
diteliti pula hubungan yang ada antara kelainan struktural, kelainan 

fungsional dengan kematian embrio/fetus. . . 
A l ·t· embriotoksisitas pada hewan mempunyru arb gar supaya pene 1 lal1 . . 

lebih besar untuk ekstrapolasi demi keamanan manUSla, benkut adalah 

saran-saran yang perlu dikerjakan. . . 
01 h kar ta · tertentu kelainan kongemtal pada manUSla e ena persen SI . . 
dih b k d k adaan sakit si ibu, maka pada penehban dengan u ung an engan e . 
h tok . ·tas (keracunan) induk dalam memmbulkan ewan peran S1S1 
k 1 ·' k 'tal harus diJ' elaskan Ie bih lanju t, terutama dalam e ronan ongem . . . 

. ' .. h d bahan kimla dan ekstrapolasl keamanan evaluasl embno ter a ap 
manusia dari data hewan. . ' . 
P . duk plasenta dan embno dalam aktIvasl serta eranan faktor-faktor ill , . 

d ... d . lingkungan pada macam-macam speCIes hewan 
etokslflkasl bahan an . 

dan manusia harns diterangkan lebih lan]ut. 

P . . . t d gan desain untuk usaha menentukan sel-sel 
enehban harus dibua en .. 

dal mbrio yang spesifik untuk zat atau bahan 
sasaran atau reseptor am e .' 

d umnya manUSla sekaligus berhubungan 
teratogen. Karena pa a urn bahan dari lingkungan, maka 
de b macam zat atau 

ngan erma cam- . a di unakan kombinasi beberapa 
penelitian dengan hewan sebalkny g 

macam zat atau bahan. 

Badirin yang saya muliakan 

akhir uraian ini, dengan segala kerendahan 
Perkenankanlah saya ｾ｡､｡＠ ur ke hadirat Allah SWT atas'segala taufik 
hati, mengucapkan pUJI syuk 
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dan hidayah serta nikmat yang telah dilimpahkanN ya kepada saya 
sekeluarga. 

Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah saya menyampaikan rasa 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik 
Indonesia yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk bertugas 
sebagai Guru Besar pertama dalam matapelajaran Anatomi dan 
Histologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 
Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Saudara Rektor dan 
para Guru Besar atas kesediaan Saudara-saudara menerima saya dalam 
lingkungan Saudara yang terhormat. Tuntunan dan bimbingan Saudara 

ｾ･ｾ｡ｬｩ｡ｮ＠ sangat saya harapkan dalam masa mendatang dan dengan 
Jalinan kera sarna yang baik serta bantuan seluruh sivitas akademika 
ｾ｡ｰ｡ｴｬｾ＠ kiranya tugas saya sebagai Guru Besar, dalam pengembangan 
ｩｬｭｾ＠ ｢ｾ､｡ｮｧＮ＠ Anatomi dan Histologi khususnya dan pengembangan 
Umversltas Arrlangga umumnya, dikerjakan sebaik-baiknya. 
Selanjutnya tidak pula dapat saya lupakan untuk menyampaikan rasa 
terima kasih dan ｾｯｲｭ｡ｴ＠ saya yang sedalam-dalamnya kepada semua 
guru-gur.u saya seJak sekolah dasar, sekolah menengah sampai para 
dosen di perguruan tingm at 1 0 0 0 . . b" as sega a Jasa-Jasanya dalam memnimbmg 
dan mendldlk saya sehingga say a dapat menyelesaikan seluruh 
pendidikan saya. 

Khusus kepada Prof DR CAR D S o ' . . . . . nell almarhum, yang pada saat itu 
menJabat sebagai kepala Bam A t 0 o 0 b,an na oml, saya ingin menyatakan rasa 
tenma kasih oleh karena k 0 0 esempatan yang behau berikan saat lt u 
membuat saya tertarik s hi 0 0 

kh 0 0 e ngga mulal menerjuni bidang Anatoml, 
ususnya embnologI sampai sekarang. 

Juga kepada Prof. DR The T"k LO 0 

I 0 0 0 • I len, yang pada saat say a secara resffil 
mu ru memtI karier di bidang A t oo 

o na oml adalah Kepala Bagian Anatoml, 
saya samprukan rasa terima ka ih b 
d bo 0 s se esar-besarnya atas segala petunjuk 
an 1mbmgannya sehi g d 0 

di bOd n ga say a apat lebih n1emantapkan karier saya 
I ang Anatorni. 

Selanjutnya perkenankanlah 
dal saya menyatakan terima kasih 

se am-dalarnnya ke ada Pr f 
pembimbing Po. D.L Gunberg Ph.D. Guru Besar 

saya selama saya 
Teratolom d memperdalam ilmu khususnya 

b" yang engan tekun sert tak 0 0 ' ah 
me rnb imbin 0 a Jemu-Jemunya terus beruS a 

g saya sehingga saya rna dO 
bidang Teratologi Ek 0 mpu menyelesaikan penelitian I 

spenmental di U 0 f h I Portland, U.S.A. lllV. 0 Oregon Medical Sc 00, 
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Kepada almarhum Dr.S. Tedjokuswno (Dr. Tee Tiong Hoo), saya ingin 
menyampaikan rasa terima kasih saya karena berkat dorongan beliaulah 
maka seluruh staf dosen Anatomi dan Histologi yang senior pada tahun 
1970, memperoleh brevet keahlian dalam bidang Anatomi dan 
Histologi. 
Kepada seluruh anggota staf dosen dan karyawan Bagian Anatomi dan 
Histologi saya ｵ｣｡ｰｫｾ＠ terima kasih atas kerja sarna yang baik yang 
saudara berikan selama saya memimpin bagian ini dan mohon maaf atas 
segala sesuatu yang mungkin kurang berkenan di hati saudara. 
U capan terima kasih juga saya tujukan kepada Saudara Kepa41 
Laboratorium Anatomi dan Histologi beserta staf dosen dan karyawan 
atas semua bantuan ｹｾｧ＠ telah diberikan selama sllya lIleniti karier di 
laboratorium mI, juga atas kesediaannya melaksanakan acara 
pengukuhan ini sebagai Panitya Penyelenggara. 
Kepada seluruh sivitas akadelIlika di Fakultas Kedokteran pada 
khususnya dan Univer!?itas Airlangga pade, wnumnya saya mengucapkan 
terima kasih atas pengertian, kerjasarna serta segala, bantuan Yang saya 
terima dalam rangka menunaikan tugas saya. 
Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Drs. Soedhilrt.o beserta 
seluruh staf Airlangga University Press ｹｾｧ＠ telah ｢･ｲｨｾｩｬ＠

menyelesaikan naskah ini tepat pada waktunya. 
Perkenankanlah saya menyampaikan beberaplil patah kata ｾ･ｰ｡､｡＠ para 
mahasiswa. Saudara mahasiswa Fakultas K;edoktercm, anda ｴ･ｾ＠
mendapatkan mata pe1ajaran Anatomi dan HistoJogi yang akan banyak 
kegunaannya di ltemudian hari, baik selama pendidikan maupun sebaga,i 
dokter ataupun dosen. Waktu yang lama antarll tingkat Sarjana Muda 
hingga lulus sebagai dpkter mupgkin menyebabkan ban yak hal sudah 
terlupa pada saat diperlukan. Oleh karena itu, janganlah ragu Ufltuk 
datang kembali ke laboratorium Anatomi dan Histologi Ufltuk bertanya 
perihal sesuatu yang berhubungkan dengan mata pelajaran yang Saudara 
pernah dapat, baik selarna Saudara masih dalam pendidikan maupun 
setelah Saudara meninggalkan bangku kuliah. 

Badirin yang terhormat 

SUdah sepatutnyalah pada hari yang bahagia ini saya mengenang 
alrnarhum ayah saya dan terutarna ibu saya yang hadir pada saat ini, 
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atas segala bimbmgan dan asuhan dengan penuh kasih sayang yang saya 
peroleh dalam mendidik putra-putranya, dan untuk itu kepada beliau 
saya sampaikan rasa terima kasih serta sembah sujud dengan penuh rasa 

tulus ikhlas. 

Demikian pula kepada Ayah dan Ibu mertua saya, rasa terima kasih 
serta ｳｾｭ｢｡ｨ＠ sujud saya sampaikan atas semua perhatian, bantuan dan 
nasehat. 
Sebagai pesan terakhir dan terpenting, saya ingin menyampaikan 

terima kasih yang sangat mendalam kepada isteri saya yang selalu 

membantu dan memberi dorongan serta setia mendampingi saya dalam 
suka dan diIka. Tanpa bantuannya tidak mungkin saya mencapai semua 
hal yang telah saya capai hari ini. 

Kepada anak-anakku, ayah doakan agar kalian menjadi orang yang 
berguna dan berhasil mewujudkan cita-cita kalian di jalan yang diridhoi 
Allah SWT. 

Akhirnya kepada hadirin yang saya hormati, saya sampaikan terima 
kasih,. yang telah dengan tekun dan penuh kesabaran mendengarkan 
pidato ini. 

Sekian. 

Wassalamu'alaikum Wr.Wb. 
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