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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diabetes mellitus (DM) adalah kumpulan gangguan metabolisme pada

karbohidrat, lemak dan protein yang ditandai dengan kenaikan kadar glukosa

dalam darah atau hiperglikemi, yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik

yang disebabkan oleh kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya

(Barbara et.al., 2015).

Menurut World Health Organization (WHO), diabetes merupakan penyebab

kematian ke enam di dunia. Prevalensi penyakit diabetes melitus saat ini sekitar

150 juta orang diseluruh dunia menderita diabetes melitus, dan jumlah ini akan

terus meningkat pada tahun 2030. Sebagian besar peningkatan ini terjadi di negara

berkembang akibat pertambahan penduduk, diet yang tidak sehat, usia, obesitas

dan gaya hidup. Sedangkan menurut International Diabetes Federation (IDF)

pada tahun 2009, memprediksi kenaikan jumlah penderita DM dari 7,0 juta pada

tahun 2009 menjadi 12,0 juta pada tahun 2030. Meskipun terdapat perbedaan

angka prevalensi, laporan keduanya menunjukkan adanya peningkatan jumlah

penderita DM sebanyak 2-3 kali lipat pada tahun 2030 (PERKENI,2011).

Prevalensi nasional diabetes melitus di Indonesia adalah 5,7 (berdasarkan

hasil pengukuran gula darah pada penduduk umur > 15 tahun). Sebanyak 13

provinsi mempunyai prevalensi diabetes melitus diatas prevalensi nasional, yaitu

Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat,

Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi

Utara, Gorontalo, Maluku Utara (RISKESDAS, 2007). Berdasarkan pola

pertambahan jumlah penduduk maka diperkirakan pada tahun 2030 nanti akan ada

19,4 juta penduduk usia diatas 20 tahun yang mederita diabetes melitus dengan

proporsi DM di daerah perkotaan sebanyak 14,7% dan 5,8% pada daerah

pedesaan (Depkes RI, 2009).

Diabetes mellitus apabila tidak dikendalikan dengan baik dapat menyebabkan

berbagai komplikasi akut dan kronis. Komplikasi akut antara lain ketoasidosis
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diabetik, hiperglikemi osmolar dan hipoglikemia. Sedangkan komplikasi kronis

dapat menyebabkan gangguan makrovascular dan mikrovascular yang keduanya

dapat menyebabkan gangren diabetik hingga berakhir dengan tindakan amputasi

(Barbara et.al., 2015). Prevalensi gangren diabetik berkisar antara 2% - 10%

diantara pasien diabetes melitus. Diperkirakan 15 % dari pasein diabetes melitus

berisiko mengalami gangren diabetik pada beberapa waktu selama perjalanan

penyakit diabetes. Tiap individu dengan gangren diabetik beresiko untuk

mengalami amputasi ekstermitas bawah dibandingan dengan individu yang tidak

mengalami diabetes (Jude et.al., 2012), 85 % dari amputasi tungkai bawah

dialami lebih banyak oleh penderita diabetes, hal ini disebabkan oleh terjadinya

kegagalan penyembulan ulkus. Keadaan gangren yang sudah lanjut luka tidak

ditangani dengan baik dan tepat akan berkembang menjadi amputasi kaki karena

infeksi dapat menyebar dengan cepat (Pramana et.al., 2012).

Foot ulcer adalah kerusakan sebagian atau keseluruhan pada kulit yang dapat

meluas kejaringan dibawah kulit, tendon, otot, tulang dan persendian yang terjadi

pasa seseorang yang mengalami penyakit diabetes melitus, kondisi ini timbul

akibat terjadinya peningkatan kadar gula darah yang tidak terkontrol (Tarwonto,

2012).

Manifestasi awal gangren akan terjadi kemerahan pada kulit, timbul rasa nyeri,

lama-lama menjadi dingin, tidak berasa, pucat dan berubah menjadi coklat lalu

coklat kehitaman, karena terdapat gas gangren akibat infeksi bakteri maka akan

timbul bau yang tidak enak, timbul pus dan oedema pada sekitar daerah luka

gangren, apabila tidak ditangani dengan baik maka toksin dari bakteri dapat

masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah (sepsis) (Dipiro et.al., 2011).

Bakteri penyebab gangren diabetik umumnya didapatkan pola bakteri

polimikrobial yaitu gabungan bakteri gram positif dan gram negatif serta kuman

anaerob. Bakteri gram positif berupa Staphylococcus aureus (21,6 %),

Staphylococcus epidermis, Staphylococcus sp, Enterococcus spp (4,4%) ; bakteri

gram negatif Escherchia coli (14 %), Proteus vulgaris (3,8), pseudomonas

aeruginosa (15,1 %) ; kuman anaerob Bacteroides melaninongenicus,
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Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus spp dan Peptococcus spp (Inggrid et.al,

2014).

Penatalaksanaan yang dilakukan bertujuan untuk perawatan foot ulcer yaitu

mengurangi risiko terjadinya amputasi, memperbaiki kualitas hidup serta

mengurangi biaya perawatan pasien. Pemeriksaan secara teratur diharapkan akan

mengurangi kemungkinan terjadinya amputasi dan biaya perawatan. Dasar

perawatan dari foot ulcer yaitu debridement, offloading, dressing, pembedahan

dan penanganan infeksi. Penanganan infeksi menggunakan antibiotik empiris dan

dilihat dari tingkat keparahan luka gangren (NHS, 2015).

Berdasarkan guideline yang dikeluarkan IDSA (Infection Diseases Society of

America) pada tahun 2012 mengenai tatalaksana antibiotik pada foot ulcer

diabetic (gangren). Ada beberapa antibiotik yang dapat diberikan pada pasien

gangren berdasarkan tingkat keparahan infeksi. Pada infeksi ringan diberikan

antibiotik per oral yaitu clindamysin, amoxicilin-clavulanate, levofloxacin,

cephalexin, doksisiklin. Untuk infeksi sedang dapat diberikan antibiotik per oral

dan rute parenteral yaitu ampisilin-sulbactam, levofloxacin, ceftriaxone,

piperacillin-tazobactam,vancomysin, imipenem-cilastatin, cefotaxime, ertapenem.

Sedangkan untuk infeksi berat diberikan antibiotik melalui rute intravena yaitu

vancomysin, ceftazidime, cefepime, piperacillin-tazobactam, aztreonam,

carbapenem (Lipskyet.al.,2012).

Berdasarkan hasil studi “Pattern of antimicrobials used to treat infected

diabetic foot in a tertiary care hospital in Kolar” penelitian melibatkan 42 pasien

laki-laki dengan usia rata-rata 56,69 ± 11,75 tahun dan 18 pasien perempuan

dengan rata-rata usia 55,38 ± 11,77 tahun. Ada beberapa antibiotik yang telah

digunakan secara empiris untuk terapi gangren, meliputi ciprofloxacin,

chloramphenicol, cephalexin atau terapi kombinasi ciprofloxacin +

metronidazole atau ceftriaxone + metronidazole. Hasil kultur menyebutkan bahwa

50 % sampel yang terinfeksi dari dua organisme, 38 % terinfeksi bakteri tunggal,

dan 12 % terinfeksi lebih dari dua organisme. Kultur dan sensitivitas tidak

dilakukan untuk bakteri anaerob, namun berdasarkan bau busuk dan nanah pada

luka gangren disebabkan oleh bakteri anaerob sehingga perlu diberikan
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metronidazole secara sistemik. Pada penelitian ini menujukkan penggunaan

kombinasi antibiotik lebih efektif dibandingkan penggunaan secara tunggal

(Girish et.al., 2010).

Berdasarkan studi lain “Antimicrobial Therapy In Infectious Complications Of

Diabetic Foot” penelitian melibatkan sebanyak 100 pasien dengan penyakit

perifer mewakili 45 % dari kasus, neuropati 16 % dari kasus, dan kedua kondisi

sebanyak 39 % dari kasus. Antibiotik yang digunakan adalah gologan sefalosporin

(ceftrianxone, ceftazidim), golongan fluoroquinolon (ciprofloxacin, norfloxacin)

yang dikombinasikan dengan metronidazole. Setelah dilakukan pengobatan

menunjukkan hasil 74 % pasien membaik setelah dilakukan terapi kombinasi

antibiotik (Marinet.al., 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui pola penggunaan antibiotik ceftriaxone dengan

metronidazole yang telah direkomendasikan berdasarkan guideline untuk

mengobati gangren diabetik, sehingga diharapkan dapat mencapai efek teraupetik

yang maksimal dan pasien dapat terpantau dengan lebih mendalam. Penelitian ini

dilakukan di RSUD Sidoarjo dengan pertimbangan bahwa rumah sakit umu

daerah rujukan terbesar di kota Sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah profil ceftiaxone dan metrodinazole pada pasien diabetes

melitus dengan gangren ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui pola ceftiaxone dan metrodinazole pada pasien diabetes

melitus dengan gangren diabetik

1.3.2Tujuan Khusus

Mengkaji pola terapi ceftriaxone dan metronidazole terkait jenis, dosis,

rute, frekuensi, interval, dan lama penggunaan yang dikaitkan dengan data

klinik, data laboratorium, dan data mikrobiologi pasien diabetes melitus

dengan gangren diabetik
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1.4 Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pendidikan farmasi tentang penggunaan kombinasi ceftiaxone dan

metrodinazole pada penderita gangren diabetik

b. Dapat digunakan untuk menambah sumber kepustakaan sebagai

bahan referensi

c. Penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman belajar serta

menambah wawasan dalam melakukan penelitian dalam bidang farmasi

dan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh

d. Sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya.
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