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PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Penyakit yang berhubungan dengan cuaca menyebabkan 2000 warga negara 

Amerika meninggal pada tahun 2000-2016 dan 31% diantaranya meninggal akibat 

paparan cuaca panas, heat stroke, dan sun stroke. Paparan panas ini diperparah 

dengan penyakit kronik yang sudah diderita orang tersebut.1 World Health 

Organization (WHO) pada Climate and Health Country Profile Indonesia - 2015 

menyatakan peningkatan suhu lingkungan di Indonesia dari tahun 1990 ke 2100 

bisa mencapai sekitar 3.8⁰C dengan kondisi emisi bahan bakar tinggi, sedangkan 

pada kondisi emisi bahan bakar rendah, peningkatan suhu lingkungan bisa 

mencapai 1⁰C.2 Pekerja yang terpapar heat stress dalam industri antara lain pekerja 

tambang, pabrik besi atau gelas, pertanian, dan konstruksi. Kondisi pekerjaan berat 

dengan lingkungan panas menambah tingginya akumulasi panas dalam tubuh 

pekerja.3 

Association of Farmworker Opportunity Program (AFOP) mendefinisikan 

heat stress sebagai hilangnya kemampuan termoregulator tubuh untuk 

mengeliminasi panas. Suhu inti tubuh yang diukur dari trunkus dan kepala mulai 

mengalami peningkatan ketika terjadi heat stress dan hal ini berdampak pada proses 

fisiologis tubuh. Termoregulator adalah kemampuan tubuh untuk menjaga 

homeostasis suhu.4 Termoregulasi menjaga suhu tubuh antara 1-2 derajat dari suhu 

37oC.5 Kinerja dari termoregulator dapat terganggu oleh berbagai faktor, salah 

satunya adalah suhu lingkungan.6,7 
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Heat stress memiliki efek yang berbahaya bagi tubuh karena dapat 

menyebabkan peningkatan kadar dari anion superoksida mitokondria. Anion 

superoksida mitokondria adalah prekursor dari kebanyakan reactive oxygen species 

(ROS).8 Heat stress menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan sel untuk 

melakukan netralisasi ROS sehingga terjadi akumulasi ROS di dalam tubuh.9 ROS 

akan segera direduksi oleh antioksidan tubuh dalam keadaan normal. Salah satu 

antioksidan yang bertanggung jawab untuk mereduksi ROS adalah Glutation 

(GSH).10 GSH tidak dapat mereduksi ROS dengan optimal dalam keadaan heat 

stress karena GSH tidak dapat mengimbangi jumlah ROS yang meningkat dengan 

pesat. Kerusakan DNA, membran sel, sel-sel di sekitarnya dan jaringan melalui 

induksi dari kejadian inflamasi merupakan akibat dari kejadian heat stress.9 

Antioksidan dikelompokan menjadi 2 berdasarkan mekanisme kerjanya 

yaitu sistem pertahanan antioksidan primer dan sekunder.11 Vitamin C digolongkan 

sebagai antioksidan sistem pertahanan primer berdasarkan kemampuannya 

mendonorkan elektron untuk mencegah terjadinya oksidasi pada senyawa lain 

dengan bertindak sebagai agen pereduksi.12 Vitamin C dipilih karena 

bioavailabilitasnya, dalam waktu 0,5 jam vitamin C sudah terdapat di dalam plasma 

setelah dikonsumsi per oral.13 

Peningkatan suhu lingkungan, dampak dari heat stress, dan pekerjaan yang 

terpapar heat stress melatarbelakangi diadakannya penelitian ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat pengaruh vitamin C sebagai antioksidan dalam mencegah 

terjadinya stres oksidatif pada tikus Sprague Dawley akibat paparan heat stress. 

Penelitian ini menggunakan vitamin C dengan dosis 0.075 mg/g berat badan, 2 jam 
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sebelum dilakukan pemaparan heat stress berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan Sy, E. Kadri, H. dan Yerizel E.14 Pemaparan heat stress akan diberikan 

dengan suhu 43oC selama 70 menit yang merupakan paparan heat stress akut seperti 

yang sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya oleh Xiaojing Lin.15 Parameter 

yang dinilai adalah kadar GSH. 

1.2 Perumusan masalah 

Apakah terdapat pengaruh pemberian vitamin C terhadap kadar antioksidan 

tikus yang terpapar heat stress? 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menganalisis pengaruh pemberian vitamin C untuk mencegah penurunan 

kadar antioksidan pada tikus Sprague Dawley yang terpapar heat stress 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis kadar GSH tikus Sprague Dawley yang diberi paparan 

heat stress. 

2. Menganalisis kadar GSH tikus Sprague Dawley yang diberi paparan 

heat stress, setelah diberi vitamin C. 

1.4 Manfaat penelitian 

1) Manfaat untuk ilmu pengetahuan 

• Menambah kekayaan ilmu pengetahuan tentang pengaruh 

vitamin C terhadap kadar GSH tikus yang diberi paparan heat 

stress. 
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• Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan penelitian 

selanjutnya. 

2) Manfaat untuk masyarakat 

• Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan 

medis tentang pengaruh pemberian vitamin C sebagai 

profilaksis paparan heat stress terhadap kadar GSH. 

1.5 Keaslian penelitian 

Hingga kini penelitian mengenai efektivitas vitamin C untuk mencegah 

penurunan kadar GSH belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian 

sebelumnya yang pernah dilakukan antara lain: 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

No Orisinalitas Metode Penelitian Hasil 

1. Lin X, Lin C-H, Zhao T, 

Zuo D, Ye Z, Liu L, et al. 

Quercetin protects 

against heat stroke-

induced myocardial injury 

in male rats: 

Antioxidative and 

antiinflammatory 

mechanisms. Chem Biol 

Interact; 2017. 265:47–54 

 

• Desain:Post test only 

control group design 

• Sampel penelitian tikus 

Sprague Dawley jantan 

• Pemberian 30 mg/kg 

quercetin intraperitoneal 1 

jam sebelum onset Heat 

stress selama 70 menit 

pada suhu 43oC dan 

menunggu selama 90 

menit untuk mencapai 

keadaan heat stroke. 

Pemberian quercetin 

dapat mengurangi 

hipertermia berat dan 

cedera otot jantung. 
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2. Mohamed WAM, Ismail 

T, Farouk S. The 

ameliorative potential of 

ethanolic extract of 

propolis on hematotoxicity 

and structural neuronal 

damage in hyperthermia-

exposed rats. Iran J Basic 

Med Sci; 2016. 

• Desain: Post test only 

control group design 

• Sampel penelitian tikus 

Sprague Dawley jantan 

dengan berat 180-200 g 

• Pemberian 3g ehanolc 

extract of propolis 

70%/kgBB selama 10 hari 

kemudian mendapat 

paparan panas (400C) 

selama 12 jam 

• EEP pada dosis 3 g/kg 

memiliki efek 

portektif terhadap 

hematotoksik dan 

kerusakan otak begitu 

juga dengan oxidative 

stress tikus diinduksi 

heat stress. 

•  

3. Oktanella Y. Efek 

kombinasi echinacea 

purpurea dan andrographis 

paniculata sebagai 

hepatoprotektor tikus yang 

terpapar stres panas. 

Universities Airlangga; 

2011. 

• Desain: Post test only 

control group design 

• Sampel penelitian tikus 

betina berumur 2-3 bulan 

• Pemberian beberapa dosis 

kombinasi Andrographis 

paniculata dan Echinacea 

purpurea selama 28 hari 

kemudian mendapat 

paparan Heat stress 

selama 8 hari selama 30 

menit/hari 

Kombinasi 

Andrographis 

paniculata dan 

Echinacea purpurea 

dapat 

mempertahankan 

kadar SGOT dan 

SGPT serum pada 

batas normal dengan 

kadar SGOT dan 

SGPT rata-rata 

46,83U/l -49,83U/l 

and SGPT of 

24,67U/l-26,17U/l  

4. Pathikrit Banerjee, 

Soumya Sundar 

Bhattacharyya, Nandini 

Bhattacharjee, Surajit 

Pathak, Naoual 

Boujedaini, Philippe 

Belon, et al. Ascorbic acid 

combats arsenic-induced 

oxidative stress in mice 

liver. Ecotoxicol Environ 

Saf. 2009. 

• Desain: Post test only 

control group design 

• Sampel penelitian tikus 

dewasa albino (Mus 

musculus) jantan dan 

betina berat antara 25 dan 

30g. 

• Pemberian arsenik 

dan/atau vitamin C dengan 

diinjeksikan secara 

intraperitoneal pada tikus. 

• Vitamin C 

memiliki efek 

protektif terhadap 

toksisitas arsenik 

dan stres oksidatif. 
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Penelitian ini perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Perbedaan tersebut adalah: 

• Penelitian (1) menginduksi tikus dengan panas 43oC selama 70 menit, 

kemudian ditempatkan pada suhu ruang selama 90 menit yang 

menyebabkan tikus mengalami heat stroke, sedangkan pada penelitian ini 

induksi yang dilakukan adalah panas 43oC selama 70 menit tanpa 

ditempatkan di suhu ruang. Variabel bebas yang dibahas pada penelitian (1) 

adalah quercetin. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian (1) adalah 

troponin I, laktat dehidrogenase, dan kreatin kinase-MB (CK-MB). 

• Penelitian (2) berbeda dengan yang akan penulis lakukan karena perbedaan 

jumlah subjek, variabel bebas, dan variabel terikat. Variabel bebas yang 

dibahas pada penelitian (2) adalah pemberian EEP.  

• Penelitian (3) berbeda dengan yang akan peneliti lakukan karena perbedaan 

jumlah subjek, variabel bebas, dan variabel terikat yang digunakan. 

Variabel bebas yang dibahas pada penelitian (3) adalah Kombinasi 

Andrographis paniculata dan Echinacea purpurea dan variabel terikat yang 

dibahas pada penelitian (3) adalah kadar SGOT dan SGPT serum. 

• Penelitian (4) berbeda dengan yang akan peneliti lakukan karena perbedaan 

jumlah subjek, pemberian variabel bebas, dan pemaparan stres oksidatif. 

Pemberian variabel bebas pada penelitian (4) dengan cara injeksi 

intraperitoneal dan pemaparan stres oksidatif pada penelitian (4) dengan 

cara injeksi intraperitoneal. 

 


