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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1 Paru 

2.1.1 Anatomi Organ Paru 

Paru manusia terdiri dari paru kiri dan kanan yang lunak, berbentuk 

seperti spons dan sangat elastis. Pada anak-anak, paru berwarna merah muda 

tetapi dengan bertambahnya usia warna paru menjadi lebih gelap  dan berbintik-

bintik akibat inhalasi partikel debu yang akan terperangkap di dalam fagosit paru. 

Organ paru terletak di kanan dan kiri mediastinum. Masing-masing paru 

berbentuk kerucut dan diliputi oleh pleura viseralis, terletak bebas didalam cavum 

mediastinum dan masing-masing dilekatkan pada cavum mediastinum dengan 

radix pulmonalis. Radix pulmonalis dibentuk oleh alat-alat yang masuk dan keluar 

paru yaitu bronkus, arteri dan vena pulmonalis, pembuluh limfatik, arteri dan vena 

bronkialis. Radix pulmonalis dikelilingi oleh selubung pleura yang 

menghubungkn pleura parietalis pars mediastinalis denga pleura visceralis yang 

membungkus paru. 
21

 

Paru  memiliki  area permukaan alveolus seluas 40 m
2
 untuk pertukaran 

udara. Tiap paru memiliki apeks yang mencapai ujung sternal kosta ke-1 dan basis 

paru terletak diatas diafragma.
1
 Paru kanan sedikit lebih besar dari paru kiri, 

dibagi oleh fissura obliqua dan fissura horizontalis menjadi tiga lobus yaitu lobus 
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superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sedangkan paru kiri dibagi oleh fissura 

obliqua menjadi dua lobus yaitu lobus superior dan lobus inferior.
21

 

Bronkus dan parenkim paru mendapat perdarahan dari arteri bronkialis 

cabang-cabang dari aorta torakalis descenden. Vena bronkialis, yang juga 

berhubungan denga vena pulmonalis mengalirkan darah ke vena azigos dan vena 

hemiazigos. Alveoli menerima darah terdeoksigenasi dari cabang-cabang arteriae 

pulmonales. Darah yang terdeoksigenasi meninggalkan kapiler-kapiler alveoli 

masuk ke cabang-cabang vena pulmonalis yang mngikuti jaringan ikat septa 

intersegmentalis ke radix pulmonalis. Dua vena pulmonales meninggalkan setiap 

radix pulmonis untuk bermuara ke atrium dan sinistrum cor.
1
 

Pembuluh limfe berasal dari plexus superficialis dan plexus profundus, 

pembuluh-pembuluh ini tidak terdapat pada dinding alveoli. Semua cairan limfe 

paru meninggalkan hilum pulmonis mengalir ke nadi tracheobronchiales dan 

kemudian masuk ke trunkus limfatikus bronkomediastinales.
21

 

Pleksus pulmonales terletak di pangkal tiap paru dan terdiri dari serabut 

eferen dan aferen saraf otonom. Plexus dibentuk dari cabang-cabang trunkus 

simpatikus dan menerima  serabut-serabut parasimpatis dari nervus vagus. 

Serabut-serabut eferen simpatis mengakibatkan bronkodilatasi dan vasokonstriksi. 

Serabut-serabut eferen parasimpatis mengakibatkan bronkokonstriksi, 

vasodilatasi, dan peningkatan sekresi kelenjar. Impuls aferen yang bersal dari 

mukosa bronkus dan dari reseptor regang pada dinding alveoli berjalan ke susunan 

saraf pusat dalam sistem saraf simpatis dan parasimpatis.
21 
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2.1.2 Fisiologi Organ Paru 

Paru termasuk dalam unit respiratorius. Respirasi merupakan suatu 

proses mengambil oksigen dari udara luar ke paru dan mengeluarkan karbon 

dioksida dari tubuh ke udara bebas. Frekuensi respirasi yang normal pada 

manusia: 

 

Bayi baru lahir : 30 -60 kali/menit 

Awal usia kanak-kanak : 20-40 kali/menit 

Akhir usia kanak-kanak : 15-25 kali/menit 

Dewasa : 12-16 kali/menit 

Proses respirasi terjadi dalam dua fase yaitu inspirasi dan ekspirasi. 

Inspirasi merupakan suatu proses dimana udara masuk ke dalam paru dan 

merupakan suatu proses yang aktif.  Ketika udara masuk ke paru, udara tersebut 

mengandung oksigen dan akan dibawa oleh darah yang mengalir didalam kapiler 

pulmonalis dan sebagai penukarnya adalah karbon dioksida yang merupakan sisa 

metabolisme yang akan dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ekspirasi merupakan 

suatu proses dimana udara meninggalkan paru dan ekspirasi merupakan suatu 

proses pasif.
22

 

Mekanisme pertahanan 

Paru memiliki peranan penting dalam sistem pertahanan imunologi 

tubuh. Fungsi pertahanan paru ini dijalankan oleh pertahan dirinya sendiri dan 

keberadaan beragam tipe sel dalam membran mukosa yang melapisi alveoli paru. 
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Sel-sel ini meliputi leukosit, makrofag, sel mast, sel Natural Killer (NK) dan sel 

dendritik.
22

 

Sel epitel yang melapisi saluran napas akan mensekresikan faktor imun 

bawaannya sendiri yang disebut defensin dan katelisidin. Kedua substansi ini 

adalah peptida antimikroba yang memiliki peran penting dalam pertahanan alami 

paru-paru.
22

  

Sistem pertahanan oleh leukosit, khususnya neutrofil dan limfosit yang 

terdapat dalam alveoli paru memberikan mekanisme pertahanan terhadap virus 

dan bakteri. Sel-sel neutrofil akan membunuh bakteri dengan cara fagositosis. 

Sedangkan limfosit akan membentuk imunitas terhadap bakteri.
22

 

Makrofag akan menelan partikel debu dan mikroorganisme patogen yang 

masuk dalam alveoli paru. Makrofag juga terlibat dalam proses pembentukan 

imunitas dengan  bertindak sebagai Antigen Precenting Cell (APC). Ketika 

mikroorganisme asing menginvasi tubuh makrofag dan APC lainnya akan 

membunuh mikroorganisme tersebut. Sel-sel makrofag mensekresikan interleukin, 

TNF (Tumor Necrosis Factor) dan kemokin. Interleukin dan TNF akan 

mengaktifkan sistem imun sistemik tubuh dan kemokin akan menarik sel-sel 

darah putih ke lokasi inflamasi.
22

 

Sel mast mampu menimbulkan reaksi hipersensitivitas seperti alergi dan 

anafilaksis serta mensekresikan heparin, histamin, serotonin dan enzim-enzim 

hidrolisis. Sel NK merupakan sel granula berukuran besar dan berada dalam organ 

paru dan organ limfoid lainnya. Butir-butir granula berisi berisi enzim-enzim 

hidrolisis yang akan menghancurkan mikroorganisme. Sel NK merupakan lini 
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pertama pertahanan imunitas spesifik tubuh khususnya terhadap virus. Sel ini 

menghancurkan virus dan sel-sel rusak atau terinfeksi virus yang dapat 

membentuk tumor. Sel NK mensekresikan interferon dan TNF. Sel dendritik 

dalam paru berperan bersama makrofag sebagai antigen presenting sel. 
22

  

 

2.1.3 Histologi Organ Paru 

Sistem pernapasan terdiri atas paru dan saluran napas, dibagi menjadi 

bagian konduksi dan bagian respirasi. Bagian konduksi  terdiri dari rongga 

hidung, nasofaring, laring, trakea, bronki, bronkiolus dan bronkiolus terminalis. 

Bagian respirasi terdiri dari bronkiolus respiratorius, duktus alveolaris, sakus 

alveolaris, dan alveoli. 
23

 

 

Gambar 1 . Sistem pernapasan normal. 
24
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Gambar 2. Paru pandangan menyeluruh. Pulasan hematoksilin-eosin. Pembesaran 

lemah. 
23

 

Bronkus intrapulmonal 

Pada bronkus intrapulmonal, cincin tulang rawan berbentuk C diganti 

dengan lempeng-lempeng tulang rawan yang mengelilingi bronki. Otot polos 

menyebar dan mengelilingi lumen bronki. Epitel bronkus intrapulmonal adalah 

epitel bertingkat semu silindris bersilia dengan sel goblet. Sisa dindingnya terdiri 

dari lamina propria tipis, selapis tipis otot polos, submukosa dengan kelenjar 

bronkia, lempeng tulang rawan hialin, dan adventitia.
23
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Gambar 3. Bronkus intrapulmonal. Pulasan hematoksilin-eosin. Pembesaran 

lemah.
23

 

Bronkiolus 

Bronkiolus mempunyai epitel lebih rendah, yaitu epitel bertingkat semu 

silindris bersilia kadang-kadang dengan sel goblet. Mukosanya berlipat dan otot 

polos yang mengelilingi lumennya relatif banyak. Tidak ada tulang rawan dan 

kelenjar lagi serta dikelilingi adventitia.
23

 

 

Bronkiolus terminalis 

Menampakkan mukosa yang berombak dengan epitel silindris bersilia, 

tidak ada sel goblet. Lamina propria tipis, selapis otot polos dan masih ada 

adventitia.
23
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Gambar 4. Bronkiolus terminalis. Pulasan hematoksilin-eosin. Pembesaran 

lemah.
23

 

Bronkiolus respiratorius 

Bronkiolus respiratorius langsung berhubungan dengan duktus 

alveolarisdan alveoli. Epitelnya adalah selapis silindris rendah atau kuboid dan 

dapat bersilia di bagian proximal saluran ini. Sedikit jaringan ikat yang 

menunjang lapisan otot polos, serat elastin lamina propria dan pembuluh darah 

yang menyertainya. Setiap alveolus terdapat pada dinding bronkiolus 

respiratorius, berupa  kantong kecil. Jumlah alveolus semakiszn ke distal semakin 

banyak. 
23
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Gambar 5. Bronkiolus respiratorius. Pulasan hematoksilin-eosin. Pembesaran 

lemah.
23

 

Dinding Alveolus  

Dalam setiap paru terdapat sekitar 300 juta alveolus dengan luas permukaan 

seluas lapangan tenis. Terdapat dua tipe lapisan sel alveolus: pneumosit tipe I, 

merupakan lapisan tipis yang menyebar dan menutupi lebih dari 90% daerah 

permukaan, dan pneumosit tipe II yang bertanggungjawab terhadap sekresi 

surfaktan. Surfaktan merupakan zat lipoprotein yang dapat mengurangi tegangan 

permukaan dan mengurangi resistensi terhadap pengembangan pada waktu 

inspirasi, dan mencegah kolaps alveolus pada waktu ekspirasi.
25

 

Alveolus dilapisi epitel selapis gepeng. Alveolus yang berdekatan memiliki 

septum inter alveoler bersama. Di dalam septum ini terdapat pleksus kapiler yang 

ditunjang serat jaringan ikat halus, fibroblas dan sel lain.
23
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Gambar 6. Dinding alveolus : septa interalveolar. Pulasan hematoksilin eosin. 

Pembesaran lemah.
23

 

2.1.4 Patologi Paru 

Patologi yang terjadi pada saluran napas terutama paru dapat disebabkan 

oleh iritan, inhalasi alergen dan toksik obat-obatan. Trakheo Bronkhitis Akuta 

merupakan radang akut yang sering dijumpai pada saluran napas, dapat 

disebabkan oleh bahan-bahan tertentu. Pada gambaran mikroskopis tampak 

inflamasi akut pada mukosa trakhea dan bronkhial serta submukosa disertai 

berkurangnya proteksi silia.
2
 

Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK)  merupakan suatu penyakit 

dengan karakteristik keterbatasan saluran napas yang irreversible, bersifat 

progresif, dan berhubungan dengan respon inflamasi dikarenakan bahan yang 

merugikan atau gas.
3
 PPOK akan berdampak negatif bagi penderita yaitu 

menurunnya kualitas hidup.
5
 WHO menyebutkan bahwa PPOK merupakan 

penyebab kematian keempat di dunia. WHO memperkirakan bahwa sekitar 80 juta 

orang akan menderita PPOK dan 3 juta meninggal karena PPOK pada tahun 2005 

dan diproyeksikan akan meningkat  >30% pada 10 tahun mendatang.
6
 Data 
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prevalensi PPOK tidak dimiliki oleh Indonesia, namun Indonesia sebagai negara 

dengan jumlah perokok yang banyak serta merupakan pengguna kendaraan 

bermotor yang relatif meningkat tiap tahunnya dipastikan memiliki prevalensi 

PPOK yang tinggi.
5
 

Inflamasi pada PPOK dapat terjadi dari paparan iritan yang kronik seperti 

asap rokok dan polusi udara.
4
 Paparan polusi udara secara terus menerus 

menimbulkan reaksi inflamasi pada saluran napas diantaranya bronkitis kronis dan 

emfisema. Emfisema merupakan perubahan struktur jaringan dengan ciri-ciri 

pelebaran abnormal ruang udara sebagai akibat perubahan destruktif pada dinding 

alveolus dan termasuk dalam komponen PPOK.
26

 

Asma merupakan penyakit alergi kronik yang mengenai bronkus dan 

bronkiolus. Secara histologi penyakit ini ditandai dengan hipersekresi mukus dan 

hiperplasi serta hipertrofi  sel otot polos bronkus. Selain itu, terjadi peradangan 

kronik pada dinding bronkus dengan infiltrat neutrofi, limfosit, makrofag, basofil, 

dan banyak eosinofil.
24

  

Pneumonia alergik ekstrinsik adalah respon imunologis terhadap alergen 

yang terhirup. Pada tahap awal penyakit ini jarang terdeteksi dan sering berlanjut 

menjadi pneumonitis interstitial kronik. Pada gambaran mikroskopis tidak 

spesifik, kadang sebagai respon terhadap alergen berbentuk partikel, peradangan 

intersisium kronik akan mengandung limfosit, sel plasma, dan makrofag.
24
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Gambar 7. A. Gambaran mikroskopis asma, B. Gambaran histopatologi 

pneumonia alergik ekstrinsik. 
24

 

Penyakit paru obstruktif menahun dapat terjadi dua kelainan yang saling 

berkaitan erat da terjadi bersama-sama pada satu pasien yaitu bronkitis kronik dan 

emfisema. Bronkitis kronik ditandai oleh penebalan dinding bronkus, hiperplasia 

dan hipertrofi kelenjar bronkus, serta peradangan kronik pada mukosa dan 

submukosa bronkus. Epitel permukaan dapat menebal dan mengandung sel-sel 

goblet atau mengalami metaplasia skuamosa.
24

 

Emfisema merupakan hilangnya parenkim paru sebelah distal dari 

bronkiolus terminal. Pada emfisema keadaan paru mempunyai kenaikan ukuran 

daripada normal disertai delatasi dan destruksi pada dinding alveoli. Pada 

gambaran mikroskopis yang terlihat adalah bronkiolus respiratorius terminal 

menyempit, rongga-rongga besar, berasal dari alveolus yang melebar dan 

menyatu. Dinding alveolus menipis atau menghilang sehingga tidak dapat 

diidentifikasi kandungan pembuluh darahnya.
2, 27

 

A B 
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Gambar 8. A. Alveolus normal B. Sindrom gawat napas neonatus 

disebabkan oleh imaturitas pneumosit type II yang tidak dapat menghasilkan 

surfaktan. Alveolus kolaps (atelektasis). Membran hialin menutupi epitel 

bronkiolus respirasi secara fokal. C. Sindrom gawat napas dewasa disebabkan 

oleh cidera paru pada unit alveolus-kapiler. Lesi mungkin mencerminkan suatu 

cidera pada pneumosit (misal asap). Alveolus mengandung cairan edema akibat 

bocornya sawar alveolokapiler dan sel nekrotik serta makrofag. Defek epitel 

ditutupi oleh mebran hialin.
24

 

 

 

2.2 Hemoglobin (Hb) 

Hemoglobin merupakan suatu senyawa porfirin yang mengandung heme 

dan terikat dengan protein globin sehingga disebut conjugated protein. Protein 

terkonjugasi ini mampu berikatan dengan secara reversibel dengan oksigen dan 

bertindak sebagai transpor oksigen dalam darah. Porfirin merupakan senyawa 
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siklik yang dibentuk dari penggabungan empat cincin pirol melalui jembatan 

metenil (-HC=).
28

 

 

2.2.1 Fungsi Hemoglobin 

Hemoglobin selain memberi warna pada darah juga memiliki fungsi : 

1) Mengatur pertukaran oksigen dengan karbondioksida dalam 

jaringan-jaringan tubuh 

2) Mengambil oksigen dari paru kemudian dibawa ke seluruh 

jaringan-jaringan tubuh. 

3) Membawa karbondioksida dari jaringan-jaringan tubuh sebagai 

hasil metabolisme ke paru untuk dibuang. 

Untuk mengetahui apakah seseorang mengalami kekurangan darah atau 

tidak dapat diketahui melalui pengukuran Hb. Penurunan kadar Hb dari normal 

dapat dikatakan kekurangan darah atau disebut anemia. Anemia lebih tepat 

disebut apabila kekurangan hb disertai kurangnya jumlah eritrosit  dan hematokrit 

dibawah normal. 
29

 

Kadar hemoglobin normal berdasarkan usia : 

Bayi < 3 bulan : 13,5 -19,5 gr% 

Bayi > 3 bulan : 9,5 – 13,5 gr% 

Umur 1 tahun : 10,5 – 13,5 gr% 

Umur 3-6 tahun  : 12,0 – 14,0 gr% 
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Umur 10 – 12 tahun : 11,5 – 14,5 gr% 

Dewasa laki-laki : 12,5 – 18,0 gr% 

Dewasa wanita : 11,5 – 16,5 gr% 

 

2.2.2 Sintesis Hemoglobin 

Biosintesis heme 85% berlangsung di sumsum tulang dan sejumlah kecil 

terbentuk di hepar. Pembentukan hemoglobin terjadi semasa proses pematangan 

eritrosit. Mitokondria dan sitosol berperan dalam biosintesis hem. 
28

 

Sintesis hemoglobin  terjadi dalam sistem retikuloendotelial terutama 

dalam sumsum tulang. Lima tingkat fungsional biosintesis hem yaitu : 
28

 

1) Pembentukan unit pirol monomer 

2) Kondensasi empat unit pirol untuk membentuk polimer siklik 

3) Modifikasi rantai samping 

4) Oksidasi cincin untuk membentuk sistem ikatan rangkap terkonjugasi 

5) Pemasukan zat besi 
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Gambar 9. Bagan proses sintesis hemoglobin. 
28
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2.2.3 Kelainan Sel Darah Merah 

Anemia dapat didefinisikan berkurangnya hingga dibawah nilai normal 

jumlah sel darah merah, kuantitas hemoglobin dan volume packed red cell 

(hematokrit) per 100 ml darah. Anemia dapat diklasifikasikan menurut faktor 

morfologik sel darah merah dan indeks-indeksnya atau menurut etiologinya. 

Klasifikasi morfologi anemia : 
25

 

1) Normokromik normositik 

Sel darah merah memiliki ukuran dan bentuk normal serta mengandung 

jumlah hemoglobin normal (mean corpuscular volume [MCV] dan 

mean corpuscular hemoglobin concentration [MCHC] normal atau 

normal rendah). Penyebab anemia jenis ini adalah kehilangan darah 

akut, hemolisis, penyakit kronis yang meliputi infeksi, kegagalan 

sumsum tulang, dan penyakit infiltratif metastatik pada sumsum tulang. 

2) Normokromik makrositik 

Sel darah merah lebih besar dari normal tetapi normokromik karena 

konsentrasi hemoglobin normal (MCV meningkat; MCHC normal). 

Kelainan ini ditemukan pada kegagalan sintesis DNA seperti 

kekurangan vitamin B12 atau asam folat atau keduanya dan pada pasien 

kemoterapi kanker karena agen-agennya mengganggu sintesis DNA. 

3) Hipokromik mikrositik 

Sel kecil dan hipokromik (pewarnaannya kurang) karena pewarnaan sel 

berasal dari hemoglobin, sel-sel ini mengandung hemoglobin jumlah 

hemoglobin kurang dari normal (penurunan MCV dan penurunan 
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MCHC). Keadaan ini mencerminkan insufisiensi sintesis heme atau 

kekurangan zat besi, keadaan sideroblastik, dan kehilangan darah 

kronis. 

Berdasarkan etiologinya anemia dapat disebabkan peningkatan 

kehilangan sel darah merah atau kelainan pada pembentukan sel itu sendiri. 

Keadaan yang sel darah merah itu sendiri yang mengalami kelainan adalah : 

1) Penyakit sel sabit 

Penyakit sel sabit adalah hemoglobinopati yang disebabkan oleh 

kelainan struktur hemoglobin. Kelainan struktur terjadi pada fraksi 

globin di dalam molekul hemoglobin. 

2) Thalasemia 

Merupakan kelainan genetik yang diturunkan secara Penyakit ini 

disebabkan kelainan pada sintesis globin yang tidak sempurna. 

Kelainan dapat terjadi pada gen yang mengatur sintesa rantai globin 

yaitu gen globin α atau gen globin ß. Kelainan pada gen globin α 

disebut dengan thalasemia α dan kelainan pada gen gen globin ß 

disebut dengan thalasemia ß. 

 

2.3 Xenobiotik 

Xenobiotik berasal dari bahasa yunani. Xenos artinya adalah orang asing. 

Xenobiotik merupakan benda asing bagi tubuh. Kelas-kelas utama xenobiotik 

yang relevan dari segi medis adalah obat, karsinogen kimia,  dan berbagai 
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senyawa yang melalui berbagai cara masuk ke tubuh manusia. Sebagian besar zat 

ini akan dimetabolisme oleh tubuh mealui 2 fase.
11

 

Fase 1, reaksi yang terlibat adalah fase hidroksilasi yang dikatalisis oleh 

anggota dari kelompok enzim yang disebut sebagai monooksigenase atau 

sitokrom P450. Hidroksilasi dapat mengakhiri kerja suatu obat namun hal ini tidak 

selalu terjadi. Pada fase 2, senyawa yang terhidroksilasi atau senyawa lainnya 

yang dihasilkan dari fase 1 akan diubah oleh enzim yang spesifik menjadi 

berbagai metabolit polar melalui konjugasi dengan asam glukoronat, sulfat, asetat, 

glutation atau asam amino tertentu, atau melalui proses metilasi.
11

 

Tujuan keseluruhan dari dua fase ini dalam metabolisme xenobiotik 

adalah untuk meningkatkan polaritas (kelarutan) dalam air sehingga memudahkan 

ekskresinya dari dalam tubuh. Pada reaksi fase 1, xenobiotik diubah menjadi 

derivat terhidroksilasi yang lebih polar. Sedangkan pada fase 2 terdapat lima tipe 

reaksi yaitu glukoronidase, sulfasi, konjugasi dengan glutation,asetilasi, dan 

metilasi. Xenobiotik yang menghasilkan berbagai efek biologi yang mencakup 

respon farmakologik, toksisitas, reaksi imunologik, dan kanker.
11

 

 

2.4 Polusi Udara 

Udara merupakan sumber daya dan komponen lingkungan yang memiliki 

peran penting bagi kehidupan, dengan demikian perlu dipelihara dan ditingkatkan 

kualitasnya sehingga dapat memberikan daya dukung bagi makhluk hidup untuk 

hidup secara optimal. Udara terdiri dari campuran gas 78% nitrogen, 20% 

oksigen, 0,93% argon, 0,03% karbon dioksida dan sisanya terdiri dari neon, 
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helium, metan, dan hidrogen.
30

 Pencemaran udara adalah menurunnya kualitas 

lingkungan akibat masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan 

atau komponen lainnya kedalam lingkungan udara atau berubahnya tatanan 

lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami sehingga kualitas lingkungan 

turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan  menjadi kurang 

atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. 
31

  

Sumber pencemaran udara  dapat berasal dari berbagai kegiatan antara 

lain industri, perkantoran, limbah rumah tangga dan transportasi.  Sumber 

pencemaran juga dapat disebabkan oleh kegiatan alam, seperti gunung meletus, 

gas alam beracun, kebakaran hutan, dan lain lain.
30

 Berdasarkan pemantauan 

pencemaran udara di perkotaan, penyumbang pencemaran udara tertinggi di 

indonesia adalah emisi transportasi. Hal ini diakibatkan adanya laju pertumbuhan 

kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi. Setiap kendaraan bermotor 

berpotensi menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat perawatan yang 

kurang memadai ataupun dari penggunaan bahan bakar dengan kualitas kurang 

baik.
9
  

Pencemaran udara dapat menimbulkan gangguan kesehatan salah satunya 

terjadi pada saluran pernapasan. Salah satu dampak kronis  dari pencemaran udara 

adalah bronkitis dan emfisema.
32 

2.4.1 Asap Kendaraan Bermotor 

Sektor transportasi dengan gas buang kendaraan bermotor berkontribusi 

sebagai penyebab pencemaran udara sebesar 60%. Pertumbuhan penduduk yang 
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pesat akan berakibat pada peningkatan aktivitas penduduk yang juga akan 

meningkatkan polusi udara.
10

 Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik 

melalui program sensus penduduk pada tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk 

di Indonesia pada tahun 2001-2010 mencapai 1,49%.
33

 Peningkatan jumlah 

penduduk akan diikuti dengan peningkatan jumlah kendaraan. Berdasarkan 

laporan Badan Pusat Statistik tahun 2014, terdapat peningkatan jumlah kendaraan 

bermotor di Indonesia dalam 3 tahun (tahun 2011-2013). 
34

 

Besarnya kontribusi pencemaran udara dari sektor transportasi 

menimbulkan masalah dalam pemeliharaan standar kualitas udara.
35

 Emisi 

kedaraan bermotor disebabkan oleh perilaku mengemudi dan kondisi lingkungan. 

Proses pembakaran bahan bakar minyak yang tidak sempurna dalam kendaraan 

bermotor menghasilkan unsur-unsur kimiawi yang mencemari udara, seperti 

karbon monoksida (CO), oksida-oksida sulfur (SOx), oksida-oksida nitrogen 

(NOx), hidrokarbon (HC), dan timbal (Pb).
10

 

Berbagai macam polutan yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor 

dapat menimbulkan ROS (Reactive Oxygen Species) melalui mekanisme 

pengrusakan makromolekul seperti protein, asam nukleat, dan lipid. Radikal bebas 

menimbulkan reaksi peroksidasi lipid pada membran sel, mengubah fungsi 

mitokondria, serta mengaktivasi  sel-sel inflamasi yang meningkatkan radikal 

bebas dalam tubuh.
11

 Disamping itu polutan yang terkandung dalam asap 

kendaraan bermotor memiliki sifat karsinogenik yang dapat memicu perubahan 

struktur jaringan hingga terjadinya kanker.
12
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2.4.1.1 Karbon Monoksida (CO) 

Karbon monoksida (CO) merupakan suatu gas yang tidak berwarna, tidak 

berbau, dan tidak berasa. Senyawa karbon monoksida yang terbentuk dari emisi 

gas buang berasal dari tidak sempurnanya sistem pembakaran pada mesin 

kendaraan bermotor. Pada perkotaan yang padat kendaraan konsentrasi gas CO 

sekitar 10-15 ppm yang dapat mengakibatkan turunnya berat janin dan 

meningkatkan jumlah kematian bayi serta kerusakan otak. Selain itu gas CO 

apabila terhisap paru dapat mengikat hemoglobin darah (Hb) menggantikan posisi 

oksigen (COHb), mengakibatkan fungsi vital darah sebagai pengangkut oksigen 

terganggu oleh karena ikatan CO terhadap Hb lebih kuat 140x dibanding Oksigen 

(O2).
14

 

Keracunan gas karbon monoksida mula-mula ditandai keadaan terasa 

pusing, sakit kepala dan mual, dalam kondisi lebih berat berupa menurunnya 

kemampuan gerak tubuh,  serangan jantung sampai kematian.
36 

 

2.4.1.2 Nitrogen Oksida (NOx) 

Nitrogen oksida terbentuk atas tiga fungsi yaitu suhu (T), waktu reaksi 

(t), dan konsentrasi oksigen (O2), NOx = f (T, t, O2). Kira-kira 90% dari emisi 

NOx disebabkan proses thermal NOx. Gas Nitrogen oksida ada dua macam yaitu 

gas nitrogen monoksida (NO) dan gas nitrogen dioksida (NO2) keduanya memiliki 

sifat berbeda dan berbahaya bagi kesehatan. Gas NO memiliki sifat tidak berbau 

dan tidak berwarna dan pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan gangguan 

pada syaraf sehingga menimbulkan kejang-kejang sampai kelumpuhan. 
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Sedangkan gas NO2 empat kali lebih berbahaya dibanding NO. Paru 

adalah organ yang paling peka terhadap gas NO2, paru yang terkontaminasi 

dengan NO2 akan membengkak sehingga penderita sulit bernapas hingga dapat 

menyebabkan kematian. Pada konsentrasi rendah gas NO2 menyebabkan iritasi 

pada mata yang menyebabkan mata perih dan berair.
14

 

 

2.4.1.3 Sulfur Oksida (SOx) 

Emisi SOx terbentuk dari fungsi kandungan sulfur dalam bahan bakar 

dan pelumas.
37

  Struktur sulfur terbentuk pada ikatan aromatic dan alkyl. Dalam 

proses  pembakaran sulfur dioxide dan sulfur trioxide terbentuk dari reaksi : 

S + O2  SO2 

SO2 + ½ O2   SO3 

Gas SOx sangat berbahaya bagi manusia terutama pada konsentrasi 

diatas 0,4 ppm. Akibat yang ditimbulkan apabila mengganggu kesehatan manusia 

adalah gangguan sistem pernapasan. Gas SOx mudah menjadi asam sehingga 

dapat menyerang selaput lendir pada saluran pernapasan sampai paru-paru. 

Pemaparan SOx lebih lama dapat menyebabkan peradangan hebat pada selaput 

lendir yang diikuti oleh kelumpuhan sistem pernapasan, kerusakan dinding 

epitelium dan pada akhirnya diikuti oleh kematian.
14 

 

2.4.1.4 Hidrokarbon (HC) 

Hidrokarbon (HC) adalah molekul bahan bakar yang tidak terbakar 

selama berlangsungnya proses pembakaran dalam mesin.
15

 Emisi hidrokarbon 
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pada mesin terbentuk dari bermacam-macam sumber. Bahan bakar dan pelumas 

yang terbakar tidak sempurna merupakan salah satu sumber munculnya emisi 

HC.
14

 Diudara, HC dan NOx bereaksi dengan bantuan sinar matahari membentuk 

ozon permukaan.
15

  

HC dalam jumlah sedikit tidak membahayakan kesehatan manusia, 

kecuali pada jumlah yang banyak di udara dan tercampur dengan bahan pencemar 

lainnya maka sifat toksik HC akan meningkat. Beberapa komponen HC seperti 

benzene dan Policyclic Atomatic Hidrocarbon (PAH) adalah karsinogen yang 

dapat menyebabkan kanker.
14

 HC aromatik lebih berbahaya dibandingkan dengan 

HC alsiklis dan alifatik. Uapnya bersifat iritatif pada membran mukosa dan luka 

dibagian dalam apabila menghisap uap komponen aromatik.
15 

 

2.4.1.5 Timbal (Pb) 

Timbal atau yang biasa disebut dengan Pb merupakan logam yang 

berwarna kebiru-biruan atau abu-abu keperakan dengan titik leleh pada  327,5⁰C 

pada tekanan atmosfer. Senyawa Pb organik seperti Pb tetraetil dan Pb tetrametil 

banyak digunakan sebagai zat aditif pada bahan bakar bensin  dalam upaya 

meningkatkan nilai oktan, agar pembakaran lebih sempurna.
15

 

Pb pada gasoline (bensin) memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. 

Pb organik dapat dengan mudah diabsorbsi melalui kulit dan saluran pernapasan.  

Hal ini berpotensi terhadap peningkatan akumulasi Pb dalam darah. Pb yang 

masuk melalui saluran pernapasan 85% akan berikatan dengan eritrosit dan dapat 

menimbulkan berbagai gangguan pada organ-organ seperti sistem syaraf maupun 
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sistem hematologik. Efek-efek hematologik Pb adalah terhambatnya sintesis 

hemoglobin dan  pemendekan masa sirkulasi eritosit.
38

 

Selain itu Pb juga menghambat aktivitas enzim GSH sehingga kadar 

glutation yang merupakan antioksidan endogen menurun. Pb yang menghambat 

kerja enzim ALAD selain menurunkan aktivitas sintesis hemoglobin akan 

menyebabkan tingginya kadar ALA dalam darah. Tingginya Kadar ALA dalam 

darah akan meningkatakan produksi ROS.
19

 

Keracunan akut Pb dapat terjadi jika menghirup Pb dalam jumlah besar 

dan menyebabkan kolik abdomen dan ensefalopati. Sedangkan pada kondisi 

keracunan kronis manifestasi yang paling sering adalah kelemahan, anoreksia, 

keguguran, tremor, turunnya berat badan, sakit kepala dan gejala-gejala saluran 

pencernaan. Diagnosis keracunan Pb ditegakkan dengan mengukur kadar Pb 

dalam darah dan mengidentifikasikan kelainan metabolisme porfirin.
39

  

 

2.5 Pengaruh Asap Kendaraan Bermotor terhadap Paru dan Kadar   

 Hemoglobin 

2.5.1 Pengaruh Asap Kendaraan Bermotor terhadap Paru 

 Asap kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar pencemaran 

udara dan berefek samping pada sistem pernapasan. Inhalasi bahan-bahan polutan 

berbahaya dapat menyebabkan berbagai efek  pada paru. Bahan-bahan polutan 

berbahaya dapat mengiritasi saluran pernapasan sehingga menimbulkan 
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kekacauan mekanisme pertahanan saluran napas normal. Kelumpuhan silia dan 

sekresi mucus berlebihan dapat terjadi.
40

 

 Paparan polutan dapat menimbulkan kelainan struktur jaringan yang 

berkaitan erat dengan respon inflamasi. Paparan kronik polutan asap kendaraan 

bermotor  menyebabkan perubahan struktur jaringan pada lapisan sel epitel 

bronkiolus. Perubahan ini termasuk sel-sel epitel yang mengalami nekrosis.
40

  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmed R. Ezatt pada tahun 2010, paparan 

hasil pembakaran bensin pada hewan percobaan, dengan menggunakan mikroskop 

elektron terdapat gambaran sel-sel epitel bronkiolus yang menunjukkan dilatasi 

retikulum endoplasma halus dan hilangnya silia pada sel-sel yang bersilia dan 

membentuk formasi lepuh. Selain itu terdapat peningkatan aktivitas enzim-enzim 

antioksidan seperti Glutathione-S-Transferase (GST), Glutathione peroksidase 

(GPx), dan Glutathione reductase (GR). Penurunan aktivitas  enzim superoxide 

dismutase dan penurunan jumlah Glutathione juga ditemukan.
40

 

Perubahan struktur jaringan paru akibat paparan asap kendaraan bermotor 

merupakan manifestasi dari akumulasi sel-sel inflamasi, sel-sel nekrotik, dan sel 

neoplastik di bronkiolus dan daerah alveolar. Paparan toksik polutan berpengaruh 

terhadap perubahan sistem antioksidan glutation. Perubahan dalam metabolisme 

glutation paru telah dikaitkan dengan sejumlah penyakit inflamasi paru seperti 

fibrosis paru idiopatik, cystic fibrosis, dan penyakit paru obstruktif kronik 

(PPOK), yang masing-masing berhubungan dengan peningkatan serangan 

jaringan oksidatif.
41, 42
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2.5.2 Pengaruh Asap Kendaraan Bermotor terhadap Kadar Hb 

Salah satu polutan asap kendaraan bermotor yang berbahaya bagi 

kesehatan yaitu timbal (Pb). Timbal yang terhirup akan masuk ke sirkulasi dan 

95% Pb dalam darah terikat dengan eritrosit dan sisanya terikat dengan plasma. 
38

  

Pb yang terdeposit dalam dalam tubuh menimbulkan berbagai efek termasuk efek 

hematologik. Secara biokimiawi, keracunan timbal dapat menyebabkan : 
29

 

1) Peningkatan produksi ALA (Amino Levulinic Acid) 

Pb akan menghambat enzim hemesintetase yang mengakibatkan 

penurunan produksi heme. Penurunan produksi heme ini akan 

meningkatkan aktivitas ALA sintetase dan akhirnya produksi ALA 

meningkat. 

2) Peningkatan Protoporphirin 

Pb akan menghambat aktivitas enzim ferrokelatase. Perubahan 

protoporphirin IX menjadi heme akan terhambat dan terjadi kenaikan 

protoporphirin. 

3) Peningkatan Kuproporphirin 

Akumulasi dari protoporphirin akan meningkatkan akumulasi dari 

kuproporphirin III. Selain menghambat sintesa heme, Pb yang berikatan 

dengan eritrosit akan menurunkan kestabilan membran sel sehingga 

meningkatkan laju hemolisis eritrosit.
19

 

Selain menghambat proses sintesis hemoglobin, timbal yang terkandung 

dalam asap kendaraan bermotor apabila berikatan dengan eritrosit akan 

menurunkan fluiditas membran sel dan meningkatkan laju hemolisis eritrosit. 
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Timbal juga secara langsung berikatan dengan phospatidylcholin pada membran 

sel darah merah dan akan menurunkan jumlah fosfolipid.
19

 

 

 

2.6 Susu Kambing 

2.6.1 Kandungan Susu Kambing dan Manfaatnya 

Susu kambing merupakan sumber protein yang lengkap yang terdiri dari 

asam amino esensial tanpa lemak jahat.
43

 

Tabel 2. Fungsi biologi protein yang terkandung dalam susu kambing. 
44

  

Protein Fungsi biologi 

B-laktoglobulin Pembawa retinol ; asam lemak 

dan trigliserida ; transfer 

imunitas pasif; 

imunomodulator ; 

antikarsinogenik 

α-Laktalbumin Sintesis lactosa;  

antikarsinogenik 

Serum albumin Sintesa lipid ; aktivitas 

antioksidan dan 

antikarsinogenik 

Laktoferin Aktivitas antimikrobial; 

antifungi, antiviral,aktivitas 

imunomodulator, anti-

thrombotic 

Imunoglobulin Aktivitas imunomodulator  

 

Berbagai lipid bioaktif dalam susu kambing seperti asam linoleat 

terkonjugasi, trigliserida rantai sedang, glikolipid, glikospingolipid dan lain-lain 

juga mempengaruhi sistem imun serta dapat berperan sebagai anti-karsinogenik, 

anti-aterogenik. Komponen bioaktif ini memiliki kemampuan memodifikasi 
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sitokin, eikosanoid, prostaglandin dan imunoglobulin. Serta memiliki efek anti 

inflamasi  dengan menurunkan produksi dari sitokin pro-inflamasi. 
45

 

Susu kambing mengandung oligosakarida dalam jumlah yang sedikit jika 

dibandingkan dengan air susu ibu (ASI). Meskipun dalam jumlah yang sedikit 

namun lebih besar jika dibandingkan dengan susu sapi maupun domba dan 

strukturnya sama dengan oligosakarida pada ASI sehingga dapat menjadi sumber 

nutrisi yang baik bagi bayi setelah ASI. Oligosakarida ini juga berperan sebagai 

anti-inflamasi, menyeimbangkan flora normal dalam saluran pencernaan 

membantu memperbaiki penyembuhan pada mucosa colon yang rusak.
45

 

Tabel 3. Kandungan mineral (per 100g) dari susu kambing, susu domba, susu 

sapi, dan ASI. 
45

 

Unsur Kambing Domba Sapi Air Susu 

Ibu (ASI) 

Ca (mg) 134 193 122 33 

P (mg) 121 158 119 43 

Mg (mg) 16 18 12 4 

K (mg) 181 136 152 55 

Na (mg) 41 44 58 15 

Cl (mg) 150 160 100 60 

S (mg) 28 29 32 14 

Fe (mg) 0,07 0,08 0,08 0,20 

Cu (mg) 0,05 0,04 0,06 0,06 

Mn (mg) 0,032 0,007 0,002 0,007 

Zn (mg) 0,56 0,57 0,53 0,38 

I (mg) 0,022 0,020 0,021 0,007 

Se (µg) 1,33 1,00 0,96 1,52 
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Tabel 4. Kandungan vitamin (per 100g) dari susu kambing, susu domba, susu 

sapi, dan ASI. 
45, 46

 

Vitamin  Kambing Domba Sapi Air Susu 

Ibu (ASI) 

A (IU) 185 146 126 190 

C (mg) 1,29 4,16 0,94 5,00 

D (IU) 2,3 0,18 2,0 1,4 

E (mg) 0,04 0,11 0,11 0,23 

Tiamin (mg) 0,068 0,08 0,045 0,017 

Ribovlafin (mg) 0,21 0,376 0,16 0,02 

Niasin (mg) 0,27 0,416 0,08 0,17 

Asam 

pantotenat (mg) 

0,31 0,408 0,32 0,20 

B6 (mg) 0,046 0,08 0,042 0,011 

Biotin (µg) 1,5 0,93 2,0 5,5 

Asam folat (µg) 1,0 5,0 5,0 5,5 

B12 (µg) 0,065 0,712 0,357 0,03 

 

Susu kambing mengandung vitamin A hampir sama dengan ASI. 

Vitamin A berperan penting dalam kedua sistem imunitas yaitu sistem innate dan 

adaptive immunity, termasuk cell-mediated immunity dan respon antibodi. 

Vitamin D memegang peranan meningkatkan fungsi sel Natural killer (NK), 

apabila kekurangan vitamin ini akan mudah terinfeksi. Vitamin C merupakan 

antioksidan yang larut dalam air dan ditemukan lebih banyak pada susu kambing 

dibanding susu sapi. Vitamin ini berefek pada aspek sistem imun termasuk 

regulasi imunitas melalui sifat antivirus dan antioksidannya.
17

  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Javier DC pada tahun 2011, 

kebiasaan mengkonsumsi susu kambing memiliki efek positif terhadap pertahanan 
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antioksidan secara enzimatik dan membatasi proses peroksidasi lipid jika 

dibandingkan dengan konsumsi susu sapi.
20

 

 

 

2.6.2 Pengaruh Susu Kambing terhadap Paru dan Kadar Hb yang 

Terpapar Asap Kendaraan Bermotor 

Susu kambing kaya akan komponen fungsional yang diperlukan tubuh 

diantaranya protein, vitamin C dan E, flavonoid, dan karotenoid dengan sifat 

antioksidannya. Oleh karena itu susu kambing dianggap memiliki aktivitas 

antioksidan yang tinggi dan melindungi konsumen dari paparan stres oksidatif 

dimana stres oksidatif merupakan ciri penting dalam terjadinya suatu penyakit 

akut maupun kronik.
47, 48

 

Antioksidan memiliki efek positif bagi kesehatan manusia dengan 

melindungi tubuh dari kerusakan akibat dari aktivitas Reactive Oxygen Species 

(ROS) yang merusak membran lipid, protein, dan DNA. Antioksidan dengan 

konsentrasi yang cukup mampu  melindungi organisme dari radikal bebas.
49

 

Susu kambing juga mengandung biopeptida aktif yang mampu bereperan 

sebagai antioksidan dan antiinflamasi serta mengandung bahan pembentuk 

antioksidan alami seperti sistein, seng (Zn), dan Besi (Fe) yang mampu sebagai 

kompetitif inhibitor pengikatan timbal di traktus gastointestinal dan meningkatkan 

SOD dan mengaktivasi enzim ALAD sehingga sintesis hemoglobin dapat 

terjadi.
19, 45

 

 


