
Dongkrak Kekebalan Tubuh Gratis

BERJEMUR: Muspika dan perangkat Kecamatan Cikampek saat berjemur bersama di halaman kantor camat.

BELAKANGAN banyak 
masyarakat berjemur di bawah 
sinar matahari dengan tujuan 
melawan virus Covid-19. Namun 
sebenarnya dari sisi medis, 
benarkah berjem ur dapat 
membunuh virus Covid-19?

World Health Organization 
(WHO), organisasi kesehatan 
dunia menyebut, suhu yang 
panas dan lembab dari virus 
Covid-19 tetap bisa menular. 
Belum ada penelitian yang 
menyebutkan virus akan mati 
di suhu yang panas. Sehingga 
cara terbaik yang disarankan 
untuk mencegah penularan vims 
adalah dengan rajin mencuci 
tangan dan membersihkan 
tangan dengan alkohol atau 
disinfektan. Meskitidakterbukti 
mematikan virus Covid-19, tidak 
ada salahnya berjemur. Karena

berjemur dapat meningkatkan 
sistem imun atau kekebalan 
tubuh. Kekebalan tubuh yang 
baik inilah yang bisa bekerja 
melawan virus Covid-19 dalam 
tubuh. Bukan sinar mataharinya 
yang dapat membunuh vims.

dr. Lili Soetjipto, M.Si menyebut, 
vims Covid -19 ketika masuk ke 
dalam tubuh akan menguasai 
sel RNA. Jika daya tahan tubuh 
bagus, virus tersebut akan 
dilawan sehingga tidak sampai 
menguasai RNA. Imun akan 
bekerja melawan vims sehingga 
mad. Sehingga yang terjadi, 
pasien bisa tidak menunjukkan 
gejala hingga sembuh dengan 
sendirinya. Karena Covid-19 ini 
juga term asuk self limiting 
disease, artinya bisa sembuh 
sendiri jika daya tahan tubuh 
pasien baik. Sebaliknya, akan

menunjukkan gejala jika daya 
tahan tubuh pasien buruk. Ting- 
kat keparahannya tergantung 
kondisi dan penyakit bawaannya 
yang ada di tubuh pasien. "Inilah 
salah satu gunanya di rumah 
saja, social distancing. Sehingga 
yang punya penyakit tapi tidak 
menunjukkan gejala (healthy 
carrier) ini tidak menularkan 
ke orang lain yang bisa jadi daya 
tahan tubuhnya rentan terhadap 
vims,” terangnya.

Selain itu, Covid-19 termasuk 
penyakit jenis baru. Sehingga 
sistem kekebalan tubuh perlu 
waktu untuk m engenali dan 
membuat pertahanan tubuh. 
Sehingga dengan di rum ah 
saja, dapat m em bantu imun 
tubuh melawan virus dengan 
cepat tanpa gangguan paparan 
lain dari luar.

Pertanyaannya, bagaimana 
berjemur dapat meningkatkan 
sistem imun tubuh? Dokter di 
Rumah Sakit.Adi Husada Undaan 
Wetan ini menjelaskan, berjemur 
akan mengaktifkan vitamin D 
dalam tubuh. Vitamin D inilah 
yang akan m eningkatkan 
efektivitas metabolisme kalsium 
(calsium channel) di tingkat 
selular tubuh sehingga mening
katkan daya tahan tubuh.

llmuwan yang pernah meneliti 
vitamin D, Prof dr Siti Setiati, 
SpPD, KGER, MEpid, juga 
sependapat bahwa berjemur 
lebih efektif jika dilakukan tidak 
terlalu pagi. Lebih tepatnya, 
di atas jam 9 pagi. "Iya, di atas 
jam 9, hasil penelitian saya 
tahun 2003. Mungkin perlu 
diteliti lagi karena sudah lama," 
katanya. (psn/jp)


