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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Plumbum

Plumbum (Pb) atau biasa dikenal sebagai timbal termasuk logam golongan IV-A

pada Tabel Periodik Unsur Kimia (Isradji, 2011; Mardani et al., 2005). Plumbum

termasuk kedalam unsur yaitu bahan yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bahan

lain dengan reaksi kimiawi (Campbell et al., 2002; Ibrahim et al., 2012).

Plumbum memiliki empat isotop berwarna kebiru-biruan atau abu-abu keperakan

dengan titik leleh pada 327,50C dan titik didih pada 17400C di atmosfer. Secara

kimiawi, plumbum merupakan logam berat yang memiliki titik uap yang rendah

dan dapat menstabilkan senyawa lain (Lubis et al., 2013).

Logam berat dapat menimbulkan berbagai efek negatif pada tubuh, namun

paparan logam berat tetap terjadi dan meningkat diberbagai belahan dunia. Logam

berat merupakan polutan lingkungan dan toksisitasnya merupakan masalah bagi

ekologi, nutrisi dan lingkungan. Plumbum merupakan logam berat toksik yang

dapat menyebabkan kontaminasi lingkungan dan masalah kesehatan di berbagai

belahan dunia (Jaishankar et al., 2014). Plumbum adalah salah satu jenis logam

berat yang tersedia dalam bentuk bijih logam, percikan gunung berapi, dan bisa

diperoleh di alam. Aktivitas manusia yang meningkat seperti pertambangan,
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peleburan, penggunaan dalam bahan bakar minyak dan pemakaian plumbum

untuk kebutuhan komersial yang meluas telah menyebabkan plumbum menyebar

di lingkungan (Lubis et al., 2013). Selain itu, plumbum adalah salah satu logam

toksik dan berbahaya pada organ tubuh dalam kadar tertentu (Ibrahim et al.,

2012). Pajanan plumbum dapat berasal pula dari makanan, minuman, udara,

lingkungan umum, dan lingkungan kerja. Selain itu, sumber plumbum juga dapat

berasal dari industri bahan perpipaan, dan industri baterai (Isradji, 2011).

Peningkatan jumlah plumbum di udara yang sangat drastis dimulai sejak revolusi

industri di Benua Eropa, asap yang berasal dari cerobong asap pabrik hingga

knalpot kendaraan telah melepaskan plumbum ke udara. Hal ini berlangsung

secara terus menerus, akibatnya kandungan plumbum di udara pun meningkat.

Emisi plumbum ke dalam atmosfir dapat berbentuk gas. Emisi tersebut

merupakan hasil samping pembakaran yang terjadi dalam mesin-mesin kendaraan.

Plumbum yang merupakan hasil samping dari pembakaran ini berasal dari

senyawa tetraetil-Pb yang selalu ditambahkan dalam bahan bakar kendaraan

bermotor dan berfungsi sebagai anti ketuk pada mesin-mesin kendaraan.

Penggunaan plumbum di industri dan penambangan semakin meningkat seiring

dengan meningkatnya penambangan, peleburan, pembersih, dan berbagai industri

(Ardyanto, 2005).

Plumbum yang berasal dari berbagai sumber industri dan lingkungan dapat masuk

kedalam tubuh dapat melalui sistem pencernaan maupun sistem pernafasan.

Setelah masuk kedalam tubuh, plumbum diabsorbsi dan diangkut oleh darah ke
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organ-organ tubuh. Sebanyak 95% plumbum yang diangkut tersebut diikat oleh

eritrosit. Sebagian plumbum akan terakumulasi dalam jaringan lunak yaitu hati,

ginjal, otak, aorta, dan kulit (Ardyanto, 2005).

Plumbum yang terakumulasi didalam jaringan lunak bersifat toksik. Plumbum

dieksresikan melalui sistem kemih dan sistem gastrointestinal. Eksresi plumbum

melalui urin sebanyak 75 sampai 80%, melalui feses 15%, dan lainnya melalui

empedu, keringat, rambut, dan kuku (Ardyanto, 2005). Akumulasi plumbum

didalam tubuh dapat berdampak pada kerusakan sistem hematopoetik, renal,

sistem gastrointestinal, sistem imun, sistem muskuloskeletal, dan sistem

kardiovaskuler (Lubis et al., 2013). Plumbum juga dihubungkan dengan berbagai

kejadian kanker, nefrotoksisitas, efek pada sistem saraf pusat, dan penyakit

kardiovaskular pada manusia. Selain itu, inhalasi plumbum juga dapat

menyebabkan penurunan intellegence quotient (IQ), penurunan stabilitas

emosional, hiperaktifitas, performa yang buruk di sekolah, dan penurunan

pendengaran (Ibrahim et al., 2012). Dampak negatif paparan jangka panjang dari

plumbum dapat pula memicu proses degeneratif progresif dari fisik dan otot

seperti kelemahan otot, serta gangguan lain seperti alergi, kerusakan ginjal, dan

kehilangan berat badan (Jaishankar et al., 2014).

Berbagai dampak negatif disebabkan oleh plumbum. Secara selular, plumbum

diketahui menyebabkan produksi berlebihan Reactive Oxygen Species (ROS) dan

akibatnya meningkatkan peroksidasi lipid, penurunan asam lemak jenuh, dan

meningkatkan kandungan asam lemak tak jenuh pada membran sel. Peningkatan
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produksi ROS tersebut merupakan hasil dari stres oksidatif sel (Ostrovskaya et al.,

2011). Reactive Oxygen Species yang dihasilkan oleh reaksi degeneratif jaringan

akan menimbulkan efek pada metabolisme regular dengan merusak komponen sel.

Reactive Oxygen Species juga menyebabkan reaksi tinggi membran lipid, protein,

dan DNA (Ibrahim et al., 2012). Selain itu, peningkatan ROS juga berimplikasi

pada peningkatan radikal hidroksil (Videla, 2009). Pada konsentrasi yang tinggi,

ROS dapat menyebabkan kerusakan struktural pada sel, protein, asam nukleat,

membran sel dan lipid, menyebabkan kondisi stres pada tingkat selular

(Jaishankar et al., 2014). Hal tersebut yang menjadi faktor utama yang

berkontribusi pada kerusakan sel (Ibrahim et al., 2012). Mekanisme ionik dari

toksisitas plumbum terutama karena kemampuan plumbum dalam menggantikan

tempat kation bivalen seperti Ca2+, Mg2+ dan kation monovalen yang secara

langsung dapat mengganggu metabolisme biologis dari sel (Jaishankar et al.,

2014).

Mekanisme ionik dari toksisitas plumbum menyebabkan perubahan signifikan

pada berbagai proses biologis seperti adhesi sel, sinyal intraselular dan

ekstraselular, mengganggu aktifitas protein, maturasi, apoptosis, transportasi

ionik, regulasi enzim, dan pelepasan neurotransmiter (Gambar 1). Dibawah

pengaruh plumbum, level ROS meningkat dan level antioksidan menurun.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa stres oksidatif pada sel disebabkan

oleh ketidakseimbangan produksi radikal bebas dan peran antioksidan untuk

mendetoksifikasi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi (Jaishankar et al.,

2014).
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Gambar 1. Efek Logam Berat pada Sel (Jaishankar et al., 2014)

2.2 Hati

2.2.1 Anatomi Hati

Hati adalah kelenjar terbesar didalam tubuh dan terletak dalam rongga perut

dibawah diafragma.  Hati merupakan perantara sistem pencernaan dengan darah.

Hati dibungkus oleh suatu simpai tipis jaringan ikat yang menebal di hilus, tempat

vena porta dan arteri hepatika memasuki organ dan keluarnya duktus hepatika kiri

dan kanan serta pembuluh limfe dari hati (Mescher, 2011).

Hati memiliki berat sekitar 1500 gram dan sekitar 2,5% dari berat tubuh orang

dewasa. Hati terletak pada kuadran kanan atas dari abdomen. Hati memiliki
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permukaan diafragmatis yang konveks yaitu bagian anterior, superior dan sedikit

posterior (gambar 2) dan permukaan viseral yang relatif datar atau konkaf yaitu

bagian posteroinferior (gambar 3) (Moore et al., 2010).

Gambar 2. Anatomi Hati Bagian Anterior (Moore et al., 2010).

Gambar 3. Anatomi Hati Bagian Posteroinferior (Moore et al., 2010).

Permukaan diafragma dari hati lembut dan berbentuk kubah. Permukaan

diafragma dari hati diselubungi oleh peritoneum viseral kecuali bagian posterior.

Permukaan viseral dari hati diselubungi oleh peritoneum kecuali bagian fosa

kandung empedu dan porta hepatis. Hati terbagi menjadi dua lobus anatomis dan

dua lobus asesoris. Lobus anatomis hati terdiri atas lobus kanan dan lobus kiri.
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Lobus asesoris hati merupakan bagian dari lobus kanan hati terdiri atas lobus

kaudatus dan lobus kuadratus (gambar 4) (Moore et al., 2010).

Gambar 4. Lobus Hati (Moore et al., 2010).

2.2.2 Histologi Hati

Hati tersusun atas lobus-lobus yang terdiri dari berbagai jenis sel multipel

termasuk hepatosit, kolangiosit, sel endotel, sel stelata, dan sel kupffer (Gordillo

et al., 2015). Sel-sel hati atau hepatosit merupakan sel epitel yang berkelompok

membentuk lempeng-lempeng yang saling berhubungan. Hepatosit tersusun

berupa ribuan lobulus hati kecil polihedral yang merupakan unit fungsional dan

struktural hati yang klasik. Setiap lobulus memiliki tiga sampai enam area portal

di bagian perifernya dan suatu venula yang disebut vena sentral di bagian

pusatnya. Zona portal disudut lobulus terdiri dari jaringan ikat dengan suatu

venula, arteriol, dan duktus epitel kuboid. Ketiga struktur tersebut disebut dengan

trias porta (Mescher, 2011).
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Hepatosit membentuk suatu lempeng yang berhubungan seperti susunan batu bata

di tembok dan lempeng sel ini tersusun radial di sekeliling vena sentral (gambar

5) (Mescher, 2011). Hepatosit merupakan sel parenkim utama pada hati,

menempati 80% dari hati (Gordillo et al., 2015).

Gambar 5. Histologi Hati (Junqueira & Carneiro, 2007).

Dari bagian perifer lobulus ke pusatnya, lempeng hepatosit bercabang dan

beranastomosis secara bebas membentuk struktur yang menyerupai spons. Celah

diantara lempeng ini mengandung komponen mikrovaskular penting yaitu

sinusoid hati. Sinusoid lebar yang tidak teratur ini hanya terdiri atas lapisan

diskontinu sel endotel bertingkap. Sel-sel endotel terpisah dari hepatosit

dibawahnya oleh suatu lamina basal tipis yang tidak diskotinu dan suatu celah

perisinusoid yang sangat sempit (gambar 6) (Mescher, 2011).
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Gambar 6. Histologi Hepatosit (Junqueira & Carneiro, 2007).

Hepatosit nampak terdiri atas  sitoplasma eosinofilik, mitokondria, dan  basofilik

stipling karena jumlah retikulum endoplasma dan ribosom bebas yang banyak.

Masa hidup hepatosit adalah 5 bulan dan dapat beregenerasi. Hepatosit dapat

mensintesis hormon seperti Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1), trombopoetin,

dan juga eritropoetin. Hepatosit juga dapat mensintesis sitokin seperti interleukin

8 dan interleukin 6. Saat mekanisme pertahanan  tidak mampu menahan serangan

perusak sel, maka sel akan mulai mensintesis kemokin, CXC–Chemokines like

monokine–induced by gamma interferon (MIG), gamma–interferon–inducible

protein (IP–10), cytokine induced neutrophil chemoattractant (KC) and

macrophage inflamatory proteins (MIPs) yang bertanggung jawab dalam

mengaktifasi makrofag (Ramadori et al., 2008).

Selain hepatosit, di dalam struktur hati juga terdapat sel stelata. Sel stelata terletak

di ruang disse menyusun komponen mesenkimal utama dari hati. Saat tidak

teraktivasi, sel ini merupakan penampungan utama untuk vitamin A. Saat

teraktivasi oleh kerusakan atau infeksi, sel ini berdiferensiasi menjadi αSMA-
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expressing myofibroblast–like cells yang mampu membentuk formasi jaringan

parut. Sumber sel stelata selama perkembangan adalah septum transversum yang

merupakan turunan mesotelium (Gordillo et al., 2015).

2.2.3 Fungsi Hati

Hati melakukan banyak fungsi berbeda namun tetap merupakan organ tersendiri,

dan berbagai fungsinya tersebut saling berhubungan satu sama lain. Hal ini

terutama terbukti pada kelainan hati karena banyak fungsinya terganggu secara

bersamaan.  Berbagai fungsi hati diantaranya penyaring dan penyimpan darah,

metabolisme karbohidrat, protein, lemak, hormon, dan zat kimia asing,

pembentukan empedu, penyimpanan vitamin dan besi, dan pembentukan faktor

koagulasi (Guyton, 2007). Hati mengatur metabolisme glikolisis dan urea,

detoksifikasi darah dan kolesterol, membantu sistem hematopoesis dan

pencernaan (Gordillo et al., 2015). Apabila hati terpapar zat toksik, hal tersebut

dapat mempengaruhi gambaran histopatologi hati (Suprijono et al., 2011).

Perubahan gambaran histopatologi hati akibat paparan zat toksik dapat berupa

nekrosis ataupun fibrosis. Selain itu terdapat pula akumulasi lemak di dalam sel

hati. Kerusakan hati akibat paparan zat toksik dipengaruhi oleh beberapa faktor,

seperti jenis zat kimia yang terlibat, dosis yang diberikan, dan lamanya paparan

zat tersebut (Suprijono et al., 2011). Mengetahui hati sebagai organ yang terpapar

toksik terbesar didalam tubuh, tidak mengejutkan bila terdapat kelainan pada hati
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seperti fibrosis, sirosis, hepatitis, dan hepatokarsinoma dapat menjadi penyebab

utama angka kesakitan dan kematian (Gordillo et al., 2015).

2.3 Kitosan

2.3.1 Struktur Kitosan

Kitosan  merupakan polisakarida linear, tersusun atas glukosamin dan unit N-

asetil glukosamin yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Isi glukosamin

disebut derajat deasetilasi (DD). Apabila DD dari kitin lebih tinggi dari sekitar 50

%, maka kitin akan menjadi larut dalam media asam berair dan dalam kondisi

seperti ini disebut dengan kitosan (Alves & Mano, 2008). Kitosan terdiri dari tiga

gugus fungsional reaktif, gugus amino baik gugus hidroksil primer maupun

sekunder (El-fattah et al., 2013). Gugus amino (NH2) dan gugus hidroksil (OH) di

dalam kitosan merupakan kunci gugus fungsional dalam aktifitas antioksidan pada

kitosan (Rajalakshmi et al., 2013).
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Gambar 7. Struktur Kitin dan Kitosan (Islam et al., 2011)

2.3.2 Sumber Kitosan

Kitosan merupakan turunan dari kitin yang biasanya diperoleh dari proses

deasitelasi dalam kondisi basa. Kitin merupakan kandungan penting pada

eksoskeleton hewan  terutama  krustasea, moluska, dan insekta (Alves & Mano,

2008). Selain itu, sumber kitin dapat berasal dari dinding sel beberapa jenis jamur

seperti Aspergillus, Zygomicetes, dan Mucor (Tao et al., 2013).

2.3.3 Manfaat Kitosan

Kitosan merupakan polisakarida kationik yang memiliki beberapa fungsi di

bidang biomedicine, produk farmasi, pengawetan makanan, dan reduksi bakteri.

Pemberian kitosan berdampak pada tubuh hewan percobaan atas sifat antioksidatif

dan kemampuan menangkap radikal hidroksilnya (El-fattah et al., 2013). Selain
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itu, kitosan memiliki sifat yang menarik yaitu biokompatibilitas, biodegradasi dan

degradasi produk kitosan tidak beracun, non-imunogenik dan non-karsinogenik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kitosan memiliki prospek aplikasi di berbagai

bidang seperti biomedis dan pengolahan air limbah (Alves & Mano, 2008).

Kitosan memberi dampak sebagai agen antidiabetik dengan menurunkan proses

glukoneogenesis. Kitosan juga dapat menurunkan kadar trigliserid dan kolesterol

(Kerch, 2015).

2.3.4 Mekanisme Kitosan dalam Memperbaiki Kerusakan Sel Hati

Kitosan bersifat polielektrolit kation yang dapat menjadi absorben logam berat.

Prinsip dasar pengikatan kitosan terhadap logam berat dalam limbah cair adalah

prinsip penukaran ion. Gugus amina dalam kitosan akan bereaksi dan mengikat

logam dan membentuk ikatan kovalen. Gaya yang bekerja yaitu gaya Van der

Walls, gaya elektrostatik, ikatan hidrogen dan ikatan kovalen. Standarisasi

penyerapan limbah logam dengan kitosan sebesar ≥70%  (Margnarof, 2003).

Kitosan memiliki peran sebagai antioksidan. Kitosan dapat menghambat produksi

ROS dan mencegah oksidasi lipid pada sistem biologis. Interaksi antara kitosan

dengan logam berat meliputi serangkaian proses yang kompleks meliputi adsorbsi,

pertukaran ion, dan kelasi. Gugus hidroksil (OH) dan gugus amino (NH2)

merupakan gugus kunci kitosan sebagai agen antioksidan, namun dapat sulit

dihubungkan karena struktur semi kristal dari kitosan dan dengan ikatan

hidrogennya yang kuat (Rajalakshmi et al., 2013).
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2.4 Kerangka Teori

Plumbum yang masuk ke dalam tubuh dapat bersifat toksik. Secara seluler,

plumbum dapat menyebabkan peningkatan ROS yang merupakan hasil dari stres

oksidatif sel (Ostrovskaya et al., 2011). Peningkatan ROS juga berimplikasi pada

peningkatan radikal hidroksil (Videla, 2009). Hal tersebut berkontribusi pada

kerusakan sel (Ibrahim et al., 2012). Berdasarkan penelitian Suprijono (2011),

pemberian plumbum pada hewan coba berpengaruh pada kerusakan hati. Pada

penelitian ini, pemberian kitosan diharapkan dapat menghambat proses tersebut

dan mengurangi kerusakan hati yang ditimbulkan oleh plumbum. Dalam hal ini,

kitosan memiliki peran sebagai absorben logam berat dan menghambat produksi

ROS (Margnarof, 2003; Rajalakshmi et al., 2013). Proses tersebut tersaji dalam

gambar 8.
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Gambar 8. Kerangka Teori Kerusakan Hati Akibat Pb Asetat

Kitosan

Keterangan:
:  Menghambat

: Menyebabkan

Plumbum

Stres Oksidatif

Kerusakan Komponen
Sel Hati

Peningkatan ROS

Peningkatan Radikal
Hidroksil
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2.5 Konsep Penelitian

Gambar 9. Konsep Penelitian Pengaruh Kitosan terhadap Gambaran
Histopatologi Hati Mencit yang Diinduksi Plumbum Asetat

2.6 Hipotesis

1. Terdapat pengaruh pemberian plumbum asetat terhadap gambaran

histopatologi hati mencit (Mus musculus L).

2. Terdapat pengaruh pemberian kitosan terhadap gambaran histopatologi hati

mencit (Mus musculus L) yang diinduksi plumbum asetat.

Variabel dependen :
Gambaran Histopatologi

Hati

Diberi plumbum

Tidak diberi plumbum

Diberi plumbum dan kitosan 0,5 %

Variabel independen

K1

Diberi plumbum dan kitosan 0,75%

Diberi plumbum dan kitosan 1 %

K2

P1

P2

P3


