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Obat Baru 
Penangkal Radiasi

SAN CARLOS — Penyakit akibat
radiasi kini mengancam para
pekerja yang berusaha memper-
baiki reaktor Fukushima di Je-
pang. Tapi ancaman kematian
akibat radiasi dosis tinggi itu
ada kemungkinan bisa ditang-
kis dengan pengobatan seluler
berbasis sel punca yang melin-
dungi tubuh manusia ketika ti-
dak memiliki kekebalan.

Terapi semacam ini bahkan
dapat bekerja beberapa hari se-
telah orang terpapar radiasi le-
vel berbahaya. Cellerant Thera-
peutics  mengembangkan obat
baru yang disebut CLT-008 itu.
“Obat itu dapat diberikan 3-5
hari pasca-exposure dan mem-
bantu keselamatan pasien,” ka-
ta Ram Mandalam, presiden
dan CEO perusahaan itu. Apa
yang terjadi di Jepang, ujarnya,
tidak diketahui level radiasi
hingga petugas terpapar 2 hari.

Obat itu akan mengerahkan
sel precursor yang diderivasi
dari sel punca dewasa yang da-
pat tumbuh menjadi platelet,
sel darah merah, dan sel darah
putih tertentu. Sel darah putih
adalah bagian penting dalam
sistem imun tubuh untuk me-
merangi infeksi bakteri dan ja-
mur. Sel ini sangat penting ka-
rena infeksi adalah sesuatu
yang pada akhirnya membunuh
korban penyakit radiasi.

Dosis radiasi tinggi menghan-
curkan tulang rawan yang mem-
produksi sel darah putih dan
meninggalkan korban tanpa sis-
tem kekebalan tubuh, kecuali
dia memperoleh bantuan tem-
porer dari luar. “Banyak produk
yang dibuat sebagai tindakan
balasan untuk radiasi akan
mencoba mencegah matinya
sel pasien,” kata Mandalam.
Awalnya, Cellerant Therapeutics
menganggap CLT-008 sebagai
cara untuk mendorong sistem
kekebalan tubuh pasien yang
menerima radiasi sebagai bagi-
an dari kemoterapi kanker. Na-
mun perusahaan bioteknologi
itu menemukan bahwa peng-
obatan tersebut cukup manjur
dalam dua uji klinis Fase I, se-
hingga dapat digunakan terha-
dap radiasi tingkat tinggi.

Pengujian pada binatang
memperlihatkan bagaimana
CLT-008 tetap dapat memberi
perlindungan beberapa hari se-
telah paparan radiasi pertama.
Jika semua berjalan lancar,
Mandalam berharap produknya
memperoleh persetujuan dari
Food and Drug Administration
dalam lima tahun mendatang. 
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Tiap tahun 
260 juta ton 

plastik diproduksi.
Sebagian plastik

yang dibuang 
ke laut jadi 

santapan hewan.

P otongan mozaik plastik warna-
warni itu tersebar di atas meja.
Ada ratusan jumlahnya. Na-

mun siapa yang mengira bahwa se-
mua itu ada dalam perut penyu hijau
muda yang ditemukan di pantai Ar-
gentina.

Kisah tragis penyu yang jika de-
wasa panjangnya mencapai 44 inci
tersebut dipaparkan dalam edisi ter-
baru Marine Turtle Newsletter. “Se-
kitar 75 persen penyu hijau muda
yang diperiksa di perutnya ada ser-
pihan plastik,”kata Colette Wabnitz,
dari University of British Columbia.

Wabnitz bersama ahli biologi lain-
nya, Wallace Nichols, dari California
Academy of Sciences, menulis lapor-
an tersebut. Potongan dari bahan
plastik yang mereka temukan dalam
penyu antara lain empat jenis balon,
serpihan karpet, dan dua bola tar.

Kedua peneliti itu menjelaskan,
bukan hanya penyu, tapi plastik juga
ditemukan pada spesies laut yang se-
lama ini liar dan rentan. Misalnya, di
sarang burung, cangkang kepiting,
termasuk kerang, dan di dalam perut
ikan paus serta elang laut.

Sejumlah ahli menyebutkan, lebih
dari 260 spesies dilaporkan menelan
atau terjerat plastik. “Kultur sekali
pakai kita yang memakai plastik ter-
nyata menjadi jalan tol menuju ke-
matian biota laut,” teriak aktivis
lingkungan hidup itu.

Memang, setiap tahun 260 juta ton
plastik diproduksi di seluruh dunia.
Angka ini naik pesat dari setengah
ton pada 1950. Setiap hari satu mili-
ar tas plastik gratis dibagikan di pa-

sar dan supermarket. Tiga dari 1.000
plastik itu ternyata hanyut hingga ke
laut.

Pada Mei tahun lalu, supermarket
di Inggris, misalnya, menyerahkan
475 juta kantong plastik. Angka ini 5
persen lebih banyak daripada tahun
2009 pada bulan yang sama.“Tahun
lalu saya menemukan 76 kantong
plastik di laut hanya dalam satu me-
nit ketika berdiri di haluan kapal un-
tuk meneliti penyu laut di Indone-
sia,”kata Nichols.

Data Kementerian Lingkungan
Hidup Indonesia menyebutkan, se-
tiap individu rata-rata menghasilkan
0,8 kilogram sampah dalam satu ha-
ri. Dari jumlah itu, 15 persennya ada-
lah plastik. Dengan asumsi sekitar
220 juta penduduk di Indonesia,
jumlah sampah plastik yang tertim-
bun mencapai 26.500 ton per hari.

Plastik dari bungkus mi instan,
misalnya. Kabarnya, pada satu pro-
dusen mi instan yang menguasai 80
persen pasar, bungkus mi-nya men-
capai 11 miliar. Angka ini menurut
data Kementerian Lingkungan Hi-
dup, setara dengan 640 ton sampah
plastik per tahun.

Penyu memang rentan terhadap
kantong plastik. Hewan ini mengira
plastik sebagai ubur-ubur yang men-
jadi salah satu makanan favorit.
Plastik yang tertelan dapat mem-
blokade saluran pencernaan dan
lambat laut menimbulkan kematian.

Selama 100 juta tahun terakhir,
penyu merasakan hidup bersih tanpa
polusi. Kini hewan tersebut teran-
cam punah oleh sampah plastik.
“Dampak dari kebudayaan kita yang
menggunakan plastik sekali pakai,”
kata Nichols. ● UNTUNG WIDYANTO | DAILY MAIL

LINGKUNGAN

Ratusan mozaik plastik ditemukan dalam perut penyu di Argentina.
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