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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP 

2.1 Tinjauan pustaka 

2.1.1 Metanol 

2.1.1.1 Definisi metanol 

 Metanol atau biasa disebut carbinol atau lebih dikenal dengan alkohol 

kayu dengan nama umum spiritus, merupakan senyawa alkohol yang paling 

sederhana dengan rumus kimia CH3OH. Metanol dapat diperoleh dari destruktif 

kayu dan biasanya digunakan dalam bidang industri sebagai bahan tambahan pada 

bensin, bahan pemanas ruangan, pelarut industri pada larutan mesin fotokopi, 

serta bahan makanan untuk bakteri yang memproduksi protein. Dalam rumah 

tangga, metanol paling sering dijumpai dalam bentuk “canned heat” atau cairan 

pembersih kaca mobil. 1,2 

 

Gambar 1. Struktur kimia metanol.1 

2.1.1.2 Farmakokinetik metanol 

Metanol dapat diabsorbsi kedalam tubuh melalui saluran pencernaan, kulit, 

saluran pernafasan yaitu paru-paru dan didistribusikan ke dalam cairan tubuh. 

Kecepatan absorbsi dari metanol tergantung dari beberapa faktor, dua faktor yang 
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paling berperan adalah konsentrasi metanol dan ada tidaknya makanan dalam 

saluran cerna. Metanol dalam bentuk larutan lebih lambat diserap dibanding 

dengan metanol yang murni dan adanya makanan dalam saluran cerna terutama 

lemak dan protein akan memperlambat absorbsi metanol dalam saluran cerna.1,2 

Setelah diabsorbsi, metanol didistribusikan ke seluruh jaringan dan cairan 

tubuh kecuali jaringan lemak dan tulang. Metanol didistibusikan secara luas 

dalam cairan tubuh dengan volume distribusi 0,6 L/kg. Hal inilah yang 

menunjukkan bahwa organ mata mengalami gangguan yang sangat besar walupun 

metanol yang masuk kedalam tubuh relatif kecil. Setelah diabsorbsi metanol akan 

didistribusikan secara cepat pada jaringan tubuh dan kadar puncaknya dalam 

darah dapat tercapai 30-90 menit setelah paparan.1,2 

Kemudian metanol akan dibawa ke liver yang merupakan tempat 

metabolisme primer dari metanol. Pada metabolisme ini, metanol akan dioksidasi 

menjadi metanal (HCHO, formaldehida), asam metanoat (HCOOH, asam format) 

dan kemudian akan didetoksifikasi menjadi karbon dioksida yang membutuhkan 

enzim alkohol dehidrogenase, aldehid dehidrogenase, dan mekanisme folate-

dependents. Terbentuknya metanoat (format) / asam metanoat (asam format) ini 

tergantung dari pH. Tubuh dapat melakukan toleransi 10 gms metanol murni 

untuk dimetabolisme, dimana jika konsumsi dari metanol ini berlebihan, 

konsentrasi metanol dalam darah akan meningkat dan akan tampak gejala 

toksisitas metanol.1,2,5 

Metanol dapat dikeluarkan melalui muntahan dan dalam jumlah kecil 

diekskresikan melalui pernafasan, keringat, dan urin. Sekitar 3% dari metanol 
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diekskresikan melalui paru atau diekskresikan melalui urin. Metanol 

diekskresikan secara lambat dari dalam tubuh. Metanol diekskresikan dan masih 

bisa didapatkan didalam tubuh selama 4 hari setelah pemberian dosis tunggal. 

Apabila kadarnya dalam darah rendah, waktu paro metanol adalah 2-3 jam. Pada 

intoksikasi ringan, waktu paro antara 14-20 jam. Namun apabila kadar dalam 

darahnya meningkat sampai melebihi 300mg/ml (intoksikasi berat) waktu parunya 

menjadi 27 jam (24-30). Jika keadaan ini terjadi makan sejumlah besar metanol 

akan dieliminasi dalam bentuk yang tidak berubah melalui paru dan ginjal. 

Selama terapi dengan etanol, waktu paruh metanol menjadi 30-52 jam.1,2 

2.1.1.3 Farmakodinamik dan toksisitas metanol 

 Metanol dapat menyebabkan toksisitas pada tubuh baik secara langsung 

melalui ingesti, inhalasi, maupun kontak langsung dengan kulit yang dalam hal 

ini, metanol dapat menekan sistem saraf pusat seperti yang terjadi pada keracunan 

etanol maupun setelah mengalami metabolisme di dalam hati. Metanol dapat 

menjadi berbahaya jika seseorang terekspos uap metanol ataupun cairan metanol 

secara terus menerus tanpa menggunakan alat pelindung.6 Dosis yang mematikan 

dari metanol adalah  0,143 gr/kg – 6,4 gr/kg oral atau 15 ml metanol 40% yang 

selanjutnya akan disebut LD-100. Berbeda dengan tikus, pada penelitian 

sebelumnya, didapatkan dosis letal minimum pada tikus wistar (200-250 gram) 

adalah 9.5 gr/kg intraperitoneal atau 14 gr/kg oral. Toksisitas metanol dapat 

menjadi semakin meningkat karena disebabkan oleh strukturnya yang tidak murni 

sehingga metanol akan diekskresikan secara lambat yang menyebabkan terjadinya 

akumulasi metanol yang bersifat toksik di dalam tubuh.7 
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Gambar 2.Metabolisme metanol.8 

Di dalam hepar, metanol akan diubah menjadi formaldehid oleh enzim 

alkohol dehidrogenase yang kemudian akan mengalami oksidasi yang dikatalisasi 

oleh enzym formaldehid dehidrogenase menghasilkan asam format. Oksidasi ini 

berlangsung lebih cepat dibandingkan perubahan metanol menjadi formaldehid 

sehingga hanya sedikit formaldehid yang terakumulasi dalam serum. Hal ini 

menjelaskan latensi dari gejala antara penelanan dan timbulnya gejala toksisitas 

metanol. Waktu paruh dari formaldehid adalah sekitar 1-2 menit. 3,5 

Asam format kemudian akan dioksidasi menjadi karbondioksida dan air 

oleh tetrahidrofolat. Namun, oksidasi asam format ini berlangsung lambat 

sehingga asam format akan terakumulasi di dalam tubuh dan menyebabkan 

asidosis metabolik dan memberikan karakteristik khusus pada mata (fotofobia, 

blurred vision, kebutaan komplit jika paparan metanol tinggi). 6 

Asam format bebas hasil dari metabolisme metanol ini dapat menembus 

blood-brain barrier (BBB) yang menyebabkan toksisitas sistem saraf pusat. 

Maka, untuk menjaga agar asam format ini tidak menjadi asam format bebas atau 

dalam kata lain, menjadi terikat dengan sesuatu, perlu diberikan alkaline 
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aggressive. Selain itu asam format ini juga merupakan inhibitor sitokrom-c 

oksidase sehingga dapat menyebabkan oksigenasi jaringan terganggu yang 

menyebabkan pernafasan jaringan menjadi pernafasan anaerob dimana pernafasan 

anaerob ini menghasilkan metabolit asam laktat yang juga dapat menyebabkan 

asidosis. Efek lain dari kurangnya oksigenasi jaringan adalah penurunan aktivitas 

membran sel yang menyebabkan pembengkakan sel dan dilatasi retikulum 

endoplasma, kegagalan pompa kalsium sehingga terjadi influks ion kalsium yang 

berlebihan dan mengakibatkan hilangnya potensial membran sehingga sel menjadi 

tidak mampu membentuk energi, serta kerusakan organel pembentuk protein yang 

berakhir pada kerusakan mitokondria dan membran lisosom secara irreversibel 

dimana kondisi hipoksia seluler akibat dari hilangnya kemampuan respirasi sel 

akibat dari kerusakan mitokondria ini akan mengakibatkan kegagalan proses 

fosforilasi oksidatif sehingga jumlah energi dalam sel akan menurun. Kondisi-

kondisi yang disebutkan tersebut dapat menyebabkan nekrosis pada sel.9 
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2.1.1.4. Gambaran post mortem intoksikasi metanol 

 Fase-fase efek toksik metanol yang bisa terjadi akibat paparan metanol : 

 

Tabel 2. Penampakan keracunan metanol.1 

Pada otopsi korban dengan toksisitas metanol, ditemukan kerusakan multi-

organ yang mayoritas adalah kerusakan sistem saraf pusat, dengan kerusakan 

yang terjadi adalah edema otak, perdarahan otak dan batang otak, perdarahan pada 

substansia alba yang terletak pada lobus temporal dan parietal, bilateral 

No Gejala Keterangan 

1. Depresi SSP 

(Parkinsonian-like 

condition) 

Merupakan tanda awal intoksikasi yang 

menyerupai peningkatan ingesti etanol 

dengan durasi lebih singkat yaitu 30 menit – 

2 jam. 

2. Periode laten asimtomatik Kurang lebih 12-24 jam setelah ingesti, dapat 

sampai 48 jam. Pasien tidak ada gejala dan 

tanda keracunan. 

3. Asidosis metabolik Mual, muntah, sakit kepala 

4. Toksisitas okular Fotofobia ringan, “snowfield” vision, hingga 

kebutaan setelah 12-48 jam ingesti. Akan 

tampak bentuk sentral scotoma / kebutaan 

lengkap sekunder karena atrofi nervus 

optikus 

5. Delayed onset neuropathy 

(jika paparan metanol 

terlalu banyak) 

Tampak setelah 12-24 jam setelah paparan, 

dengan gejala seizure, coma, oedema serebral 

karena asidosis metabolik. Dapat juga 

terdapat tremor, demensia, rigiditas, dan 

bradikinesia. 
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hidrothorax, petechia pada pleura visceralis dan pericardium visceralis, cairan 

berlebihan pada paru-paru, kerusakan ginjal, perdarahan korteks renal bilateral 

difus, dan anemia pada organ. Secara morfologi, gambaran post-mortem dari 

intoksikasi alkohol akut adalah terdapat bau alkohol ketika autopsy yang akan 

terhidu pada traktus gastrointestinal, paru-paru, dan otak. Pada intoksikasi 

metanol, akan tampak gambaran post mortem sebagai berikut, adanya tanda-tanda 

sianosis serta darah akan menjadi lebih gelap dan cair. Akibat dari intoksikasi, 

akan tampak busa pada mulut dan/atau hidungnya. Akan tampak terjadi kongesti 

hampir pada seluruh organ seperti traktus gastrointestinal (disertai dengan 

inflamasi) , paru-paru dan otak (disertai dengan edema), dan mukosa kandung 

kemih. Karena metabolisme dari metanol terjadi di hepar, maka akan tampak fatty 

change pada hepar; dan karena eliminasinya terjadi di ginjal, menyebabkan 

terjadinya degenerasi tubulus ginjal. Metanol juga akan memberi efek pada retina 

dan optic disc berupa perubahan degeneratif.10,11 

 Pada pasien dengan intoksikasi metanol cukup parah, ditemukan gambaran 

CT scan berupa nekrosis putamen bilateral. Pada awalnya, akan tampak gambaran 

CT scan berupa kelainan difus substansia alba pada area frontal dan parietal yang 

ditambah dengan adanya area dengan densitas rendah pada substansia grisea yang 

melibatkan ganglia basalis bilateral, serta terdapat perdarahan pada sebagian kecil 

area yang ditemukan sebagai putamen kiri.9 Nekrosis putamen ini akan tampak 

lebih jelas pada gambaran histopatologi dimana akan terjadi pembengkakan 

neuron, penyusutan dari neuron, dan terdapat makrofag yang dapat dilihat dengan 
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perbesaran minimal 100x, namun untuk lebih jelasnya, biasanya digunakan 

perbesaran 400x yang merupakan lapangan pandang besar.23 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. CT scan otak intoksikasi metanol akut (kiri) dan nekrosis neuron pada 

striatum dengan pengecatan HE9 (kanan) dengan keterangan : Normal neuron 

pada striatum (caudate-putamen) (A), serangan akut pada neuron dimana terjadi 

pembengkakan neuron (arrowhead), penyusutan dari neuron dan eosinofilia 

(arrow) yang terjadi di striatum (B), adanya foamy macrophages (arrow) pada 

striatum daerah bawah (C  - perbesaran x100 dan D – perbesaran x400).23 

 

2.1.2 Ranitidin 

2.1.2.1 Definisi ranitidin 

Ranitidine merupakan antagonis histamin dari reseptor H2 dimana sebagai 

antagonis histamin, ranitidine dikenal lebih potensial daripada cimetidine dalam 

fungsinya untuk menghambat sekresi asam lambung pentagastrin-stimulated.  

Fungsi ini dikarenakan antagonis histamin dari reseptor histamin H2 ini bekerja 

untuk menghambat sekresi asam lambung.12 

2.1.2.2 Farmakokinetik ranitidin 
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 Diabsorbsi secara oral dengan biavailibilitas ranitidine sekitar 50% sama 

dengan pada pemberian intravena, akan meningkat pada pasien dengan penyakit 

hati. Namun pada sumber lain juga dikatakan bahwa ranitidine memiliki 

bioavailibiltas 88%. Ranitidine didistribusi secara luas di dalam tubuh termasuk 

ASI dan plasenta. Dengan kadar puncak dalam plasma yang dicapai dalam 1-3 

jam penggunaan 150mg ranitidine oral. 15% dari ranitidine akan terikat oleh 

protein plasma Metabolisme lintas pertama terjadi di hati dalam jumlah yang 

cukup besar setelah pemberian oral. Tujuh puluh persen ranitidine diekskresi 

dalam bentuk asalnya di ginjal terutama melalui urine dengan t1/2 yang pendek 

yaitu sekitar 1,7-3 jam pada orang dewasa, dan memanjang pada orang tua dan 

pasien gagal ginjal. Pada pasien dengan penyakit hati, t1/2 dari ranitidine juga 

akan memanjang namun tidak sesignifikan perpanjangan waktu paruh pada pasien 

gagal ginjal.12 

2.1.2.3 Farmakodinamik ranitidin 

Ranitidin bekerja menghambat reseptor histamin H2 secara selektif dan 

reversibel. Perangsangan dari reseptor histamin H2 ini akan merangsang sekresi 

asam lambung sehingga dengan adanya ranitidine sebagai antagonis dari reseptor 

histamin ini, maka akan terjadi penghambatan sekresi asam lambung. Selain itu 

ranitidine ini juga mengganggu volume dan kadar pepsin cairan lambung. 

Reseptor histamin ini terdapat pada sel parietal di lambung yang mensekresi asam 

lambung. Adanya histamin akan mengaktifkan pompa proton (H+ / K+ + ATPase) 

yang akan membentuk cAMP dan merangsang sel parietal untuk mensekresi HCl / 

asam lambung. Dengan adanya antihistamin (ranitidine), maka jumlah cAMP 
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intrasel akan berkurang sehingga sekresi asam lambung oleh sel parietal dapat 

dihambat.12 

Ranitidine ini kurang efektif untuk ulkus peptikum karena penekanan 

sekresi asam lambungnya tidak pada daerah basal dari lambung sehingga 

penggunaannya biasanya  untuk menghambat sekresi asam lambung akibat dari 

prangsangan obat muskarinik, stimulasi vagus, atau gastrin. Efek samping 

ranitidine untuk reseptor H2 lainnya tidak begitu penting.12 

 

2.1.3 Anatomi, fisiologi, dan histologi putamen 

 Putamen merupakan bagian dari striatum yang juga merupakan bagian dari 

ganglia / nukleus basalis. Ganglia basalis merupakan substansia grisea profunda 

yang terletak pada telencephalon dan mesencephalon (substansia nigra). Pada 

manusia, putamen dan nukleus caudatus ini dipisahkan oleh serabut dari kapsula 

interna crus anterior. Kapsula interna ini merupakan bagian dari substansia alba 

yang berfungsi sebagai serabut proyeksi yaitu untuk menghantarkan impuls dari 

korteks ke bangunan di caudalnya.  Selain itu, pada otak manusia, putamen 

tampak membentuk kesatuan dengan globus pallidus sehingga disebut nukleus 

lentikularis. Berbeda dengan anatomi otak dari tikus, dimana nukleus caudatus 

dan putamen merupakan satu struktur dan cukup luas pada ganglia basalis. 13,14 
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Gambar 4. Perbandingan anatomi ganglia basalis otak tikus15 (a) dengan otak 

manusia16(b) 

 Sebagai ganglia basalis, putamen berfungsi sebagai kontrol motorik yaitu 

sebagai penghubung antar sistem kortikospinal sehingga otak dapat mengontrol 

gerakan motorik kompleks seperti menulis, memotong kertas dengan gunting, 

memasukkan bola basket ke ring-nya dengan melompat, mengoper bola sepak, 

bernyanyi (sehubungan dengan plica vocalis), pergerakan bola mata, dan lain-lain. 

Jika terdapat kelainan pada ganglia basalis, maka sistem kortikal menjadi tidak 

dapat melakukan kontrol motorik sehingga seperti contohnya menulis, seseorang 

menjadi tidak dapat menulis dengan baik seperti ketika seseorang masih dalam 

proses pembelajaran menulis pertama kali.13,17 

 

 

 

 

 

(a)	   (b)	  



 19 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Gambaran mikroskopik putamen tikus (a) dengan putamen manusia 

(b)3 dengan pengecatan HE 

 
2.1.4 Nekrosis putamen 

 Nekrosis adalah kematian sel di dalam organisme hidup karena adanya 

reaksi degradatif di dalam sel berupa autolisis (penghancuran oleh enzim 

intraseluler, misalnya protease, lipase) atau heterolisis (penghancuran oleh enzim 

dari luar sel, misalnya bakteri, leukosit) yang disebabkan oleh jejas ireversibel.18 

Nekrosis neuron dapat disebabkan oleh jejas mekanik, agen toksik, panas 

(termoregulasi), dingin, infeksi, serta paparan gelombang ultrasonik yang 

berlebihan.19 Untuk kasus keracunan metanol, penyebab dari nekrosis neuron ini 

merupakan agen toksik yaitu zat metabolik dari metanol, asam format. Namun 

masih diperdebatkan apakah merupakan efek langsung dari asam format atau efek 

tidak langsung akibat dari terjadinya anoxia dan asidosis akibat dari timbunan 

asam format. Nekrosis putamen bilateral merupakan salah satu manifestasi klinis 

dari keracunan metanol. Putamen berisiko tinggi terjadi nekrosis karena 

kebutuhan metabolisme yang tinggi, serta lokasinya yang terletak pada zona akhir 

(a)	   (b)	  
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perfusi vaskular dan aliran vena yang sedikit sehingga mengakibatkan proses 

ekskresi zat berbahaya menjadi lebih lambat daripada daerah lainnya.4,5,20 

 Sebagai bagian dari otak, putamen juga terbentuk dari sel-sel saraf / 

neuron yang merupakan sel utama pada otak. Sifat dari neuron adalah tidak 

pernah membelah, semua sel berstatus post mitotik, dan jumlahnya tidak 

bertambah yang berarti neuron tidak dapat memperbaiki dirinya / mengalami 

regenerasi jika terjadi kerusakan.21 Pada proses nekrosis, neuron akan mengalami 

gangguan akut yang menunjukkan pembengkakan neuron akibat dari 

pembengkakan struktur mikro di dalamnya seperti mitokondria, aparat golgi, 

diikuti struktur seluler lainnya. Pembengkakan yang berlebihan ini dapat 

menyebabkan lisis sel yang kemudian menjadi nekrosis.22 

2.1.4.1 Faktor –faktor yang menyebabkan nekrosis putamen24 

 a. Zat toksik 

 Karbon monoksida, metanol, dan sianida adalah toxin respiratori yang 

mempengaruhi mitokondria dengan mekanisme karbon monoksida akan 

menginhibisi transpor elektron, metanol yang akan menghasilkan zat metabolit 

yang toksik, dan sianida yang menghambat besi trivalen pada sistem respirasi. 

Ganglia basalis memiliki aktivitas metabolik yang tinggi sehingga toksin 

respiratori dapat menyebabkan abnormalitas bilateral pada ganglia basalis. Selain 

itu, intoksikasi sianida dan metanol akan menyebabkan nekrosis hemorrhagic 

pada putamen melalui mekanisme degenerasi sitoplasma, dendrit, akson, dan 

selubung mielin dari akson.24,25 

 



 21 

 b. Metabolisme abnormal 

 Pada pasien dengan hiperglikemia, atau disebut diabetes melitus, terutama 

pada diabetes melitus tipe 1, sering menyebabkan ketoasidosis dimana seperti 

telah disebutkan sebelumnya bahwa keadaan asidosis dapat menyebabkan 

terjadinya nekrosis pada putamen yang aktivitas metabolik yang tinggi.24,26 

 Namun, pada keadaan hipoglikemia akibat dari overdosis terapi insulin 

juga dapat menyebabkan nekrosis putamen dengan mekanisme yang sama seperti 

hipoksia pada otak terutama pada bagian dengan aktivitas metabolik tinggi seperti 

putamen.24 

 c. Neurodegenerasi dengan akumulasi besi pada otak 

 Sering disingkat dengan NBIA (Neurodegeneration with Brain Iron 

Accumulation) merupakan kelainan heterogen dengan karakteristik degenerasi 

otak dan deposisi otak berlebihan pada ganglia basalis.24 Selain NBIA, 

neurodegenerasi dapat terjadi seiring dengan pertambahan usia akibat proses 

penuaan, sehingga sel mengalami penurunan kemampuan dalam pengambilan 

nutrisi dan perbaikan kerusakan kromosom. Kerja dari mitokondria dalam proses 

pernafasan sel dan sintesis protein juga mengalami penurunan sehingga sel 

menjadi rentan terhadap jejas irreversible dan cepat berlanjut menjadi nekrosis.27 

 d. Penyakit vaskular  

Penyakit vaskular yang sering menyebabkan nekrosis adalah oklusi arteri, 

dimana pada oklusi arteri, akan terjadi penurunan aliran darah sehingga 

menyebabkan hipoksia pada putamen dimana neuron merupakan sel yang paling 

rentan terhadap hipoksia. Terjadinya hipoksia pada neuron putamen akan 
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menyebabkan sistem metabolisme utama sel neuron yaitu melalui metabolisme 

oksidatif dari glukosa menjadi terganggu sehingga energi hasil metabolisme tidak 

dapat terbentuk. Deplesi akut energi merupakan salah satu penyebab utama dari 

terjadinya nekrosis pada neuron.  

Selain itu dapat juga disebabkan oleh trombosis vena dimana pada trombosis 

vena, akan terjadi hipertensi vena yang menyebabkan vena menjadi mudah pecah 

sehingga darah menjadi masuk ke dalam jaringan otak dan membentuk massa 

darah / hematom yang kemudian dapat menekan jaringan otak dan memunculkan 

edema di sekitar otak dan jika terjadi secara kronis, akan menyebabkan nekrosis 

pada otak.24, 26 

 e. Infeksi 

Infeksi yang dapat menyebabkan nekrosis dari putamen adalah infeksi focal 

flavivirus, toxoplasmosis, dan limfoma sistem saraf pusat primer yang dapat 

menyebabkan kelainan pada substansia grisea profunda.24 Agen infeksi tersebut 

akan mengintervensi neuron dan mengakibatkan inflamasi pada neuron yang jika 

kondisi ini berlangsung lama, akan menyebabkan kerusakan pada neuron dan 

akhirnya akan terjadi nekrosis pada neuron.19 
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2.1.5 Hubungan antara metanol, ranitidin,  dan putamen 

 Pada beberapa laporan kasus intoksikasi metanol, ditemukan nekrosis pada 

putamen bilateral yang dilihat melalui gambaran MRI. Selain nekrosis pada 

putamen, ditemukan juga perdarahan dan edema pada otak. Namun belum 

diketahui apakah penyebab dari nekrosis putamen ini adalah akibat langsung  dari 

metanol ataupun hasil metabolitnya yaitu asam format, atau akibat dari asidosis 

metabolik yang disebabkan oleh asam format, maupun akibat dari iskemik. 

Dimana putamen memiliki sedikit drainase vena yang menyebabkan mudahnya 

putamen untuk mengalami neurotoksisitas. Selain itu putamen juga memiliki 

kepekaan yang lebih terhadap metabolisme yang menyebabkan putamen menjadi 

lebih sensitif terhadap hipoksia histotoxic yang disebabkan oleh akumulasi asam 

format. Kerentanan ini disebabkan oleh tingginya oksigen dan glukosa yang 

digunakan oleh putamen. 4,9,29 

 Metanol akan dimetabolisme menjadi asam format di liver melalui proses 

oksidasi yang memerlukan enzim alkohol dehidrogenase (ADH). Proses terapi 

metanol dengan penggunaan etanol adalah melalui enzim ADH ini, yaitu dengan 

menggunakan etanol sebagai inhibitor kompetitif dari metanol karena etanol 

memiliki afinitas terhadap ADH 10-20 kali lebih besar daripada metanol sehingga 

penguraian metanol menjadi asam format dapat dihambat.28 Ranitidine, sebagai 

anti-histamin (H2), memiliki farmakodinamik lain di dalam tubuh manusia yaitu 

sebagai inhibitor dari sitokrom enzim P450, sebagai inhibitor dari enzim ADH 
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gaster dan hepar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ranitidin dapat menjadi 

antidot dari intoksikasi metanol.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hubungan metanol dan ranitidin 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, tikus merupakan 

hewan yang kaya akan folat yang menyebabkan sensitivitas tikus terhadap 

keracunan metanol menjadi menurun sehingga diperlukan pemberian nitrous 

oxide (N2O) dosis subanestesi yang selektif untuk menurunkan kadar hepatic 

tetrahydrofolat dan menyebabkan tikus menjadi sensitif terhadap toksisitas 

metanol. Hal ini dikarenakan nitrous oxide dapat menghambat enzim methionine 

synthetase yang menyebabkan kadar folat menurun. Penurunan kadar folat ini 

juga ditemukan pada manusia dengan keracunan metanol.5  
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2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kerangka teori 

 

Nekrosis	  Neuron	  
Pada	  Putamen	  

Stress	  

Infeksi	  Sistem	  Saraf	  Pusat	  

Asidosis	  

Zat	  Toksik	  

Metanol	  

Efek	  langsung	  

Asam	  format	  

Ranitidin	  

Formaldehyde	  

Alkohol	  dehydrogenasease	  

Formaldehyde	  dehydrogenasease	  

Usia	  

Nutrisi	  

Jenis	  Kelamin	  

Folate	  
dependent	  CO2	  +	  H2O	  



 26 

Pada penelitian yang akan dilakukan, akan dilakukan juga pengontrolan 

terhadap beberapa variabel sehingga tidak semua variabel yang terdapat pada 

kerangka teori akan diteliti pada penelitian ini. Oleh karena itu, akan dilakukan 

elaborasi variabel sebagai berikut: 

a. Stress 

Pengaruh stress akan ditiadakan dalam penelitian karena tingkat psikologi 

tikus sulit untuk diukur. Untuk meniadakan stress pada tikus, maka semua tikus 

akan diperlakukan sama dan diamati dari awal penelitian sampai akhir, sehingga 

dianggap memiliki tingkat stress psikologis yang sama. 

b. Usia 

Terjadinya nekrosis neuron dapat terjadi seiring bertambahnya usia, 

sehingga untuk menghilangkan kemungkinan nekrosis yang disebabkan oleh usia, 

tikus yang akan digunakan sebagai sampel adalah tikus dengan usia yang sama 

yaitu antara 2-3 bulan. 

c. Infeksi sistem saraf pusat 

Salah satu kriteria inklusi pada penelitian ini adalah keadaan sehat pada 

sampel, sehingga faktor infeksi sistem saraf pusat dapat dihilangkan pada 

penelitian ini. 

d. Nutrisi 

Pengaruh nutrisi dapat dihilangkan dalam penelitian yang akan dilakukan 

dengan cara pemberian makanan dan minuman yang sama (ad libitum) pada tikus 

sehingga tidak didapatkan perbedaan yang bermakna 
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e. Jenis kelamin 

Tikus yang akan digunakan untuk penelitian adalah tikus dengan jenis 

kelamin jantan, sehingga tidak akan didapatkan perbedaan jenis kelamin yang 

dapat menyebabkan nekrosis neuron pada putamen. 

f. Obat dan zat toksik 

Tikus yang akan diteliti akan diberikan paparan obat dan zat toksik yang 

sama yaitu metanol dan ranitidin dan tidak diberikan paparan ataupun manipulasi 

obat dan zat yang akan mengganggu fungsi neuron pada putamen. 

 

2.3 Kerangka Konsep 

 Setelah dilakukan elaborasi pada kerangka teori tersebut, maka dihasilkan 

kerangka konsep sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 8. Kerangka konsep 
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2.4 Hipotesis 

2.4.1 Hipotesis mayor 

Pemberian ranitidin akan mengurangi jumlah nekrosis neuron pada putamen 

tikus wistar pada pemberian metanol dosis bertingkat. 

2.4.2 Hipotesis minor 

1. Pada kelompok pemberian ranitidin dan metanol dosis bertingkat tampak 

lebih sedikit sel neuron putamen tikus wistar yang nekrosis dibandingkan 

kelompok pemberian metanol dosis bertingkat. 

2. Pada kelompok pemberian ranitidin dan metanol dosis bertingkat tampak 

lebih banyak sel neuron putamen tikus wistar yang nekrosis dibandingkan 

kelompok pemberian metanol dosis bertingkat yang tidak terdapat sel neuron 

putamen tikus wistar yang mengalami nekrosis. 

3. Dosis maksimal metanol yang dapat dihambat oleh ranitidin dengan dosis 30 

mg/kg intraperitoneal single dose adalah dosis letal metanol (LD-100) yaitu 

14 g/kg oral. 

 


