
KONTROL PERSYARAFAN TERHADAP SUHU TUBUH
Dipublish oleh: Sunardi (Residensi Sp.KMB)

DESKRIPSI/ PENJELASAN TOPIK :

Setiap saat suhu tubuh manusia berubah secara fluktuatif. Hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh berbagai factor yaitu :

1. Exercise: semakin beratnya exercise maka suhunya akan meningkat 15 x, 

sedangkan pada atlet dapat meningkat menjadi 20 x dari basal ratenya.

2. Hormon: Thyroid (Thyroxine dan Triiodothyronine) adalah pengatur pengatur 

utama basal metabolisme rate. Hormon lain adalah testoteron, insulin, dan 

hormon pertumbuhan dapat meningkatkan metabolisme rate 5-15%.

3. Sistem syaraf: selama exercise atau situasi penuh stress, bagian simpatis dari 

system syaraf otonom terstimulasi. Neuron-neuron postganglionik melepaskan 

norepinephrine (NE) dan juga merangsang pelepasan hormon epinephrine dan 

norephinephrine (NE) oleh medulla adrenal sehingga meningkatkan metabolisme 

rate dari sel tubuh.

4. Suhu tubuh: meningkatnya suhu tubuh dapat meningkatkan metabolisme rate, 

setiap peningkatan 1 % suhu tubuh inti akan meningkatkan kecepatan reaksi 

biokimia 10 %.

5. Asupan makanan: makanan dapat meningkatkan 10 – 20 % metabolisme rate 

terutama intake tinggi protein.

6. Berbagai macam factor seperti: gender, iklim dan status malnutrisi.

Walaupun terjadi perubahan suhu tubuh, tetapi tubuh mempunyai mekanisme 

homeostasis yang dapat dipertahankan dalam rentang normal. Suhu tubuh yang normal 

adalah mendekati suhu tubuh inti yaitu sekitar 37 0 C. suhu tubuh manusia mengalami 

fluktuasi sebesar 0,5 – 0,7 0 C, suhu terendah pada malam hari dan suhu tertinggi pada 

siang hari. Panas yang diproduksikan harus sesuai dengan panas yang hilang.

Pusat pengaturan suhu tubuh yang berfungsi sebagai termostat tubuh adalah suatu 

kumpulan neuron-neuron di bagian anterior hypothalamus yaitu: Preoptic area. Area ini 



menerima impuls-impuls syaraf dari termoreseptor dari kulit dan membran mukosa serta 

dalam hipotalamus. Neuron-neuron pada area peroptic membangkitkan impuls syaraf 

pada frekwensi tinggi ketika suhu darah meningkat dan frekwensi berkurang jika suhu 

tubuh menurun.

Impuls-impuls syaraf dari area preoptic menyebar menjadi 2 bagian dari 

hipotalamus diketahui sebagai pusat hilang panas dan pusat peningkatan panas, dimana 

ketika distimulasi oleh area preoptic, mengatur kedalam serangkaian respon operasional 

yang meningkatkan dan menurunkan suhu tubuh secara berturut-turut.

Termoregulasi adalah proses fisiologis yang merupakan kegiatan integrasi dan 

koordinasi yang digunakan secara aktif untuk mempertahankan suhu inti tubuh melawan 

perubahan suhu dingin atau hangat (Myers, 1984). Pusat pengaturan tubuh manusia ada 

di Hipotalamus, oleh karena itu jika hipotalamus terganggu maka mekanisme pengaturan 

suhu tubuh juga akan terganggu dan mempengaruhi thermostat tubuh manusia. 

Mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia erat kaitannya antara kerja sama system 

syaraf baik otonom, somatic dan endokrin. Sehingga ketika membahas mengenai 

pengaturan suhu oleh system persyarafan maka tidak lepas pula kaitannya dengan kerja 

system endokrin terhadap mekanisme pengaturan suhu tubuh seperti TSH dan TRH.

PENGALAMAN KLINIK YANG SUDAH DIMILIKI

- Pengalaman klinik yang pernah ditemui adalah ditemuinya kasus pada klien dengan 

mengalami sepsis pada seluruh tubuh akibat komplikasi pada pasien Diabetes 

Mellitus yang mengalami infeksi akibat luka ganggren yang luas di tungkai sehingga 

meluas ke seluruh tubuh. Klien mengalami peningkatan suhu yang sangat tinggi 

diatas suhu 40 0 C. Keadaan umum tampak sakit berat, kesadaran menurun bahkan 

koma, pernapasan kusmaul dan nadi cepat. Dengan terapi antipiretika tidak berhasil 

menurunkan suhu tubuh klien. Hal ini disebabkan karena set point klien di 

hipotalamus sudah terganggu sehingga tidak berpengaruh lagi terhadap pemberian 

antipiretika.



FISIOLOGI TERKAIT DENGAN MEKANISME PENGATURAN SUHU

Bagian otak yang berpengaruh terhadap pengaturan suhu tubuh adalah 

hipotalamus anterior dan hipotalamus posterior. Hipotalamus anterior (AH/POA) 

berperanan meningkatkan hilangnya panas, vasodilatasi dan menimbulkan keringat. 

Hipotalamus posterior (PH/ POA) berfungsi meningkatkan penyimpanan panas, 

menurunkan aliran darah, piloerektil, menggigil, meningkatnya produksi panas, 

meningkatkan sekresi hormon tiroid dan mensekresi epinephrine dan norepinephrine 

serta meningkatkan basal metabolisme rate.

Jika terjadi penurunan suhu tubuh inti, maka akan terjadi mekanisme homeostasis 

yang membantu memproduksi panas melalui mekanisme feed back negatif untuk dapat 

meningkatkan suhu tubuh ke arah normal (Tortora, 2000). Thermoreseptor di kulit dan 

hipotalamus mengirimkan impuls syaraf ke area preoptic dan pusat peningkata panas di 

hipotalamus, serta sel neurosekretory hipotalamus yang menghasilkan hormon TRH 

(Thyrotropin releasing hormon) sebagai tanggapan.hipotalamus menyalurkan impuls 

syaraf dan mensekresi TRH, yang sebaliknya merangsang  Thyrotroph di kelenjar 

pituitary anterior untuk melepaskan TSH (Thyroid stimulating hormon). Impuls syaraf 

dihipotalamus dan TSH kemudian mengaktifkan beberapa organ efektor. Berbagai organ 

efektor akan berupaya untuk meningkatkan suhu tubuh untuk mencapai nilai normal, 

diantaranya adalah :

• Impuls syaraf dari pusat peningkatan panas merangsang syaraf sipatis yang 

menyebabkan pembuluh darah kulit akan mengalami vasokonstriksi. Vasokonstriksi 

menurunkan aliran darah hangat, sehingga perpindahan panas dari organ internal ke 

kulit. Melambatnya kecepatan hilangnya panas menyebabkan temperatur tubuh 

internal meningkatkan reaksi metabolic melanjutkan untuk produksi panas.

• Impuls syaraf di nervus simpatis menyebabkan medulla adrenal merangsang 

pelepasan epinephrine dan norepinephrine ke dalam darah. Hormon sebaliknya , 

menghasilkan peningkatan metabolisme selular, dimana meningkatkan produksi 

panas.



• Pusat peningkatan panas merangsang bagian otak yang meningkatkan tonus otot dan 

memproduksi panas. Tonus otot meningkat, dan terjadi siklus yang berulang-ulang 

yang disebut menggigil. Selama menggigil maksimum, produksi panas tubuh dapat 

meningkat 4x dari basal rate hanya dalam waktu beberapa menit 

• Kelenjar tiroid memberikan reaksi terhadap TSH dengan melepaskan lebih hormon 

tiroid kedalam darah. Peningkatan kadar hormon tiroid secara perlahan-lahan 

meningkatkan metabolisme rate, dan peningkatan suhu tubuh.

Jika suhu tubuh meningkat diatas normal maka putaran mekanisme feed back 

negatif berlawanan dengan yang telah disebutkan diatas. Tingginya suhu darah 

merangsang termoreseptor yang mengirimkan impuls syaraf ke area preoptic, dimana 

sebaliknya merangsang pusat penurun panas dan menghambat pusat peningkatan panas. 

Impuls syaraf dari  pusat penurun panas menyebabkan dilatasi pembuluh darah di kulit. 

Kulit menjadi hangat, dan kelebihan panas hilang ke lingkungan melalui radiasi dan 

konduksi bersamaan dengan peningkatan volume aliran darah dari inti yang lebih hangat 

ke kulit yang lebih dingin. Pada waktu yang bersamaan, metabolisme rate berkurang, dan 

tidak terjadi menggigil. Tingginya suhu darah merangsang kelenjar keringat kulit melalui 

aktivasi syaraf simpatis hipotalamik. Saat air menguap melalui permukaan kulit, kulit 

menjadi lebih dingin. Respon ini melawan efek penghasil panas dan membantu 

mengembalikan suhu tubuh kembali normal.



Skema Mekanisme Feedback Negatif

Menghemat Atau Meningkatkan Produksi Panas

Stimulus yang mengganggu homeostasis

Suhu tubuh

Reseptor :

Kulit, membran mukosa dan Hipotalamus

Pusat pengaturan:

Preoptic area, pusat peningkatan suhu tubuh,

Sel neurosekretory di hiptalamus dan

Thyrotrope di anterior kelenjar pituitary

Efektor:

- Vasokonstriksi pembuluh darah menurunkan

kehilangan panas melalui kulit

- Medulla adrenal melepaskan hormon yang

dapat meningkatkan metabolisme sel

- Kontraksi otot skeletal: menimbulkan menggigil

- Kelenjar thyroid melepaskan hormon tiroid yang 

meningkatkan metabolisme rate

Meningkatnya suhu tubuh

Diambil dari Tortora, 2000 halaman 900

Menurut Myers, 2006, mengatakan keseimbangan termoregulasi dicapai dengan 

diikuti oleh mekanisme di dalam regio anterior hipotalamus/ preoptic area yang 

termosensitif. Neuron-neuron yang sensitive terhadap dingin terlebih dahulu 

Kembali ke 
homeostasis ketika 
suhu tubuh 
kembali normal

Menurun



mengintegrasikan input sensori dan kemudian memicu efektor untuk memproduksi 

metabolisme panas, vasokonstriksi, menggigil dan respon lainnya.  Di sisi lain, untuk 

mengaktifkan kehilangan panas, neuron-neuron yang sensitif terhadap panas merangsang 

efektor untuk mengalami dilatasi, bernapas pendek dan cepat, berkurangnya metabolisme 

rate, dan mengambat efektor untuk penghasil panas. Walaupun temperature sirkulasi 

darah dalam hipotalamus berpartisipasi dalam mekanisme control umpan balik terhadap 

system sensor-efektor, reseptor di kulit memberikan tanda kritis termal melalui serabut 

afferent ke AP/POA. 

PATOFISIOLOGI BERKAITAN DENGAN MEKANISME PENGATURAN SUHU

Mekanisme pengaturan suhu juga dapat terpengaruh bila ada pirogen yang 

mempengaruhi hipotalamus, sehingga mempengaruhi set point temperature. Set point 

temperature tubuh manusia akan meningkat, maka tubuh akan melakukan mekanisme 

peningkatan suhu. Adanya pyrogen seperti infeksi, toxin atau mediator inflamasi 

merangsang keluarnya monosit, makropag atau sel endothelial yang akan melepaskan 

pyrogen cytokines-IL –1, TNF, IL-6 dan IFN. Komponen tersebut merangsang 

hipotalamus anterior yang akan mengakibatkan peningkatan termoregulator dari set point. 

Gejala yang ditimbulkan berupa produksi panas atau mempertahankan panas yang 

menyebabkan demam. Berikut dibawah ini merupakan mekanisme terjadinya demam.



Pathophysiology of fever

Infectious agents / Toxins / Mediators of 
inflammation

(Pyrogens)

stimulate

Monocytes / Macrophages / Endothelial cells / 
Other cell types

release

Pyrogenic cytokines-IL - 1, TNF, IL - 6, IFNs

stimulate

Anterior hypothalamus (Mediated by PGE2)
(Antipyretics/ NSAIDs act here) 

results in

Elevated thermoregulatory set point

leads to

Increased Heat conservation 
(Vasoconstriction/ behaviour changes)

Increased Heat production
(involuntary muscular contractions)

result in

F E V E R

Dikutip dari http://rationalmedicine.org/fever/pathophysiology.html yang dimodifikasi 

ulang pada 9 September 2002.



KAITAN TOPIK DENGAN PROSES KEPERAWATAN

− PENGKAJIAN KEPERAWATAN

• Kaji riwayat kesehatan klien terhadap penyakit dahulu seperti adanya penyakit 

infeksi

• Kaji tingkat aktifitas harian klien

• Pantau status nutrisi klien apakah dalam kondisi malnutrisi. Dan kaji pula 

intake nutrisi klien.

• Kaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan suhu klien; usia, 

jenis kelamin, suhu lingkungan.

• Kaji status neurology klien

• Kaji tanda-tanda vital terkait dengan peningkatan suhu: pernapasan dan nadi

• Kaji status keseimbangan cairan dan elektrolit klien.

− DIAGNOSA KEPERAWATAN

Risiko ketidakseimbangan suhu tubuh berhubungan dengan adanya infeksi atau 

gangguan mekanisme pengaturan suhu sentral

− INTERVENSI KEPERAWATAN

• Monitor tanda-tanda vital : suhu, nadi dan pernapasan pada interval yang 

teratur

• Kaji keseimbangan cairan dan elektrolit klien

• Kaji penyebab timbulnya perubahan suhu pada klien

• Berikan intake cairan adekuat 2000-3000 cc/ 24 jam

• Anjurkan klien menggunakan pakaian tipis dan menyerap keringat

• Ciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadi pertukaran udara yang 

adekuat

• Kolaborasi medik untuk pemberian terapi antipiretika

• Beri kompres pada klien dengan suhu diatas 38 0 C

• Atasi faktor penyebab timbulnya perubahan suhu klien



KRITISI TERHADAP TOPIK TERSEBUT

− Sebagai seorang perawat perlu untuk mempelajari dan memahami berbagai faktor 

yang dapat mempengaruhi perubahan suhu pada manusia khususnya klien yang 

dirawatnya, seperti adanya penyakit infeksi, exercise, hormonal, gangguan pada 

system syaraf, suhu lingkungan dan asupan makanan klien serta berbagai faktor 

lain seperti gender dan status malnutrisi klien. Karena dengan mengetahui faktor – 

faktor yang mempengaruhi perubahan suhu tubuh, perawat dapat menemukan 

menyebab timbulnya masalah kesehatan dan dapat melakukan intervensi 

keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan klien. 

RENCANA APLIKASI DI KLINIK :

− DUKUNGAN:

Setiap perawat sudah didasari oleh ilmu pengetahuan mengenai pengaturan suhu 

tubuh manusia. Sehingga hal tersebut memudahkan perawat dalam melakukan 

intervensi keperawatan seperti mengkaji, menganalisa, membuat diagnosa 

keperawatan, menentukan perencanaan tindakan dan melakukan implementasi 

serta evaluasi. 

− HAMBATAN

Pengetahuan tentang pengaturan suhu ini kadang dianggap masalah kecil, 

sehingga membuat perawat tidak mudah tanggap menilai kondisi klien sehingga 

tidak hati-hati dalam menghadapi perubahan yang vital pada klien dan kurang 

maksimal dalam memberikan penyuluhan kesehatan pada keluarga dan klien.
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