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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Diabetes Melitus 

2.1.1 Definisi 

DM adalah penyakit gangguan metabolisme yang disebabkan oleh 

multipel etiologi dan ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai 

dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat 

gangguan insulin (Gustaviani, 2006). 

2.1.2 Epidemiologi 

Saat ini penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan 

peningkatan angka insidensi dan prevalensi DM tipe-2 di berbagai penjuru 

dunia. World Health Organization (WHO) memprediksi adanya peningkatan 

jumlah penyandang DM yang menjadi salah satu ancaman kesehatan global. 

Diperkirakan kenaikan jumlah penyandang DM di Indonesia dari 8,4 juta 

pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Laporan ini 

menunjukkan adanya peningkatan jumlah penyandang DM sebanyak 2-3 

kali lipat pada tahun 2035 (WHO, 2016). 

International Diabetes Federation (IDF) memprediksi adanya kenaikan 

jumlah penyandang DM di Indonesia dari 9,1 juta pada tahun 2014 menjadi 

14,1 juta pada tahun 2035 (IDF, 2013).  
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2.1.3 Patofisiologi 

A.  Diabetes Melitus Tipe 1  

DM tipe-1 atau Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM), terjadi 

karena adanya destruksi sel beta pankreas karena sebab autoimun. Pada DM 

tipe ini terdapat sedikit atau tidak sama sekali sekresi insulin dapat 

ditentukan dengan level protein c-peptida yang jumlahnya sedikit atau tidak 

terdeteksi sama sekali. Manifestasi klinik pertama dari penyakit ini adalah 

ketoasidosis (American Diabetes Asociation (ADA), 2011). 

Tanda terjadinya proses autoimun adalah terbentuknya autoantibodi 

terhadap insulin, glutamic acid decarboxylase (GAD65), tyrosine 

phosphatases IA-2 and IA-2b, zinc transporter 8 (ZnT8), dan autoantibodi 

terhadap sel langerhans itu sendiri (ADA, 2011). Karena penurunan masa 

sel beta, sekresi insulin menurun sampai insulin yang tersedia tidak lagi 

cukup untuk mempertahankan kadar glukosa normal. Setelah 80-90% dari 

sel-sel beta yang hancur, hiperglikemia berkembang dan diabetes dapat 

didiagnosis (Khardori, 2016). 

Kekurangan insulin menyebabkan lipolisis yang tidak terkendali dan 

peningkatan kadar asam lemak bebas dalam plasma, yang menekan 

metabolisme glukosa di jaringan perifer seperti otot skeletal. Hal ini 

mengganggu pemanfaatan glukosa, kekurangan insulin juga menurunkan 

ekspresi dari sejumlah gen yang diperlukan untuk jaringan target agar 

merespon insulin secara normal seperti glukokinase di hati dan glucose 

transporter 4 (GLUT 4)  dalam jaringan adiposa (Ozougwu et al., 2013). 

Pasien perlu insulin eksogen untuk membalikkan kondisi katabolik ini, 
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mencegah ketosis, menurunkan hiperglucagonemia, dan menormalkan lipid 

dan metabolisme protein (Khardori, 2017). 

B.  Diabetes Melitus Tipe 2  

DM tipe-2 atau Insulin Non-dependent Diabetes Mellitus (NIDDM), 

penderita DM tipe ini terjadi hiperinsulinemia tetapi insulin tidak bisa 

membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin 

yang merupakan turunnya kemampuan insulin untuk merangsang 

pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi 

glukosa oleh hati. Oleh karena terjadinya resistensi insulin (reseptor insulin 

sudah tidak aktif karena dianggap kadarnya masih tinggi dalam darah) akan 

mengakibatkan defisiensi relatif insulin. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

berkurangnya sekresi insulin pada adanya glukosa bersama bahan sekresi 

insulin lain sehingga sel beta pankreas akan mengalami desensitisasi 

terhadap adanya glukosa. Onset DM tipe ini terjadi perlahan-lahan karena 

itu gejalanya asimtomatik. Adanya resistensi yang terjadi perlahan-lahan 

akan mengakibatkan sensitivitas reseptor akan glukosa berkurang. DM tipe 

ini sering terdiagnosis setelah terjadi komplikasi (ADA, 2011). 

Pada awal perkembangan DM tipe-2, sel B menunjukan gangguan 

pada sekresi insulin fase pertama, artinya sekresi insulin gagal 

mengkompensasi resistensi insulin. Apabila tidak ditangani dengan 

baik,pada perkembangan selanjutnya akan terjadi kerusakan sel-sel B 

pankreas. Kerusakan sel-sel B pankreas akan terjadi secara progresif 

seringkali akan menyebabkan defisiensi insulin,sehingga akhirnya penderita 

memerlukan insulin eksogen. Pada penderita DM tipe 2 memang umumnya 
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ditemukan kedua faktor tersebut, yaitu resistensi insulin dan defisiensi 

insulin (Fatimah, 2015). 

2.1.4 Klasifikasi 

Klasifikasi diabetes melitus menurut American Diabetes Association 

2010 (ADA, 2011) dibagi menjadi 4 yaitu : 

a. DM Tipe-1  

Terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas karena sebab autoimun. 

b. DM Tipe-2 

Terjadi resistensi insulin yang merupakan turunnya kemampuan insulin 

untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk 

menghambat produksi glukosa oleh hati. 

c. DM Gestasional 

Terjadi selama masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua dan ketiga. 

d. DM Tipe Lain 

DM tipe ini terjadi karena etiologi lain, antara lain defek genetik fungsi sel 

beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, penyakit 

metabolik endokrin lain, iatrogenik, infeksi virus, penyakit autoimun dan 

kelainan genetik lain. 

2.1.5 Manifestasi Klinis 

Pasien dengan DM tipe-1 sering memperlihatkan awitan gejala yang 

eksplosif dengan polidipsi, poliuria, turunnya berat badan, polifagia, lemah 

somnolen yang terjadi selama beberapa hari atau beberapa minggu. Pasien 

dapat menjadi sakit berat dan timbul ketoasidosis, serta dapat meninggal 

jika tidak ditangani dengan segera. Jika hiperglikemianya berat dan melebihi 
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ambang ginjal untuk zat ini, maka timbul glikosuria. Glikosuria ini akan 

mengakibatkan diuresis osmotik yang meningkatkan pengeluaran urine 

(poliuria) dan timbul rasa haus (polidipsia). Karena glukosa hilang bersama 

urine maka pasien mengalami keseimbangan kalori negatif dan penurunan 

berat badan. Akibatnya akan timbul rasa lapar yang semakin besar 

(polifagia), mengeluh lelah dan mengantuk (Price, 2006). 

Sedangkan pada pasien DM tipe-2 mungkin tidak memperlihatkan 

gejala apapun dan diagnosis hanya dibuat berdasarkan pemeriksaan darah di 

laboratorium dan melakukan tes toleransi glukosa. Pada hiperglikemia yang 

lebih berat, pasien tersebut mungkin menunjukkan gejala polidipsia, 

poliuria, lemah dan somnolen. Biasanya mereka tidak menderita 

ketoasidosis karena pasien ini tidak mengalami defisiensi insulin secara 

absolut namun hanya relatif (Price, 2006). 
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dijelaskan penyebabnya. Jika terdapat gejala khas dan pemeriksaan Glukosa 

Darah Sewaktu (GDS) ≥ 200 mg/dl diagnosis DM sudah dapat ditegakkan. 

Hasil pemeriksaan Glukosa Darah Puasa (GDP) ≥ 126 mg/dl juga dapat 

digunakan untuk pedoman diagnosis DM (PERKENI, 2015). 

Untuk pasien tanpa gejala khas DM, hasil pemeriksaan glukosa darah 

abnormal satu kali saja belum cukup kuat untuk menegakkan diagnosis DM. 

Diperlukan investigasi lebih lanjut yaitu GDP ≥ 126 mg/dl, GDS ≥ 200 

mg/dl pada hari yang lain atau hasil Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) ≥ 

200 mg/dl (PERKENI, 2015). 

2.1.7 Penatalaksanaan Diabetes Melitus 

Menurut  Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI)  ada tiga 

tujuan penatalaksanaan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes 

melitus, antara lain : 

a. Menghilangkan keluhan DM, memperbaiki kualitas hidup, dan 

mengurangi risiko komplikasi akut. 

b. Mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati dan 

makroangiopati. 

c. Turunnya morbiditas dan mortalitas DM.  

Penatalaksanaan dan pengelolaan DM dititik beratkan pada 4 pilar 

penatalaksanaan DM, yaitu: edukasi, terapi gizi medis, latihan jasmani dan 

intervensi farmakologis (PERKENI, 2015). 
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2.1.8 Komplikasi 

Komplikasi DM dibedakan menjadi 2 yaitu, komplikasi akut dan 

komplikasi kronik:  

1. Komplikasi akut 

Komplikasi metabolik DM disebabkan oleh perubahan yang relatif 

akut dari konsentrasi glukosa plasma. Komplikasi metabolik yang 

paling serius pada DM tipe-1 adalah ketosidosis diabetik (DKA). 

Apabila kadar insulin sangat menurun, pasien mengalami hipergilkemia 

dan glukosuria berat, penurunan lipogenesis, peningkatan lipolisis, dan 

peningkatan oksidasi asam lemak bebas disertai pembentukan benda 

keton yang merupakan awal dari DKA (Price, 2006). 

2. Komplikasi kronis  

Komplikasi vaskular jangka panjang ini meliputi mikroangiopati 

(pembuluh darah kecil), dan makroangiopati (pembuluh darah sedang 

dan besar). Mikroangiopati merupakan lesi spesifik diabetes yang 

menyerang glomerulus ginjal (nefropati diabetik), kapiler dan arteriola 

retina (retinopati diabetik), dan saraf-saraf perifer (neuropati diabetik), 

kulit serta otot-otot (Price, 2005) 

Dalam keadaan hiperglikemia, yang terjadi adalah penebalan dari 

lapisan membran dasar pembuluh darah. Hal ini dapat terjadi karena 

glukosa sebagai salah satu komponennya dapat masuk pada sel-sel 

membran dasar tanpa insulin.  Keadaan ini dapat mengakibatkan 

timbulnya mikroaneurisma pada arteriola retina yang bisa berakhir 

dengsn neovaskularisasi, perdarahan, bahkan jaringan parut. Selain itu, 
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hiperglikemia juga dapat meningkatkan sorbitol melalui jalur poliol. 

Sehingga dapat menimbulkan katarak pada lensa mata. Jika terjadi 

penimbunan sorbitol dalam jaringan saraf, maka kegiatan metabolik sel-

sel schwan akan terganggu dan menyebabkan neuropati (Price, 2005). 

Makroangiopati diabetikum yang umum terjadi adalah 

aterosklerosis. Gangguannya berupa (1) penimbunan sorbitol dalam 

intima vaskular, (2) hiperlipoproteinemia, dan (3) kelainan pembekuan 

darah. Akhirnya yang terjadi adalah penyumbatan aliran darah (Price, 

2005). 

Jika mengenai arteri-arteri perifer maka dapat menyebabkan 

insufisiensi vaskular perifer yang ditandai dengan klaudikasio 

intermiten dan gangren pada ekstremitas. Jika mengenai otak, maka 

dapat terjadi insufisiensi serebral dan stroke. Jika mengenai arteri 

koronaria, maka dapat terjadi angina dan infark miokardium (Price, 

2005). 

2.1.9 Prognosis 

Prognosis dari DM bergantung pada pola hidup yang dilakukan oleh 

pasien dalam mengontrol kadar gula nya. Pasien dengan kontrol glikemik 

ketat (HbA1c < 7%), tanpa disertai riwayat gangguan kardiovaskuler, dan 

juga tidak ada gangguan mikrovaskuler serta makrovaskuler akan 

mempunyai harapan hidup lebih lama. Namun jika pasien memiliki riwayat 

penyakit kardiovaskuler dan telah menderita diabetes lama (≥ 15 tahun) 

akan mempunyai harapan hidup lebih singkat, walaupun telah melakukan 

kontrol glikemik ketak sekalipun (Khardori, 2017). DM dapat menyebabkan 
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mortalitas dan morbiditas karena dapat berkomplikasi pada penyakit 

kardiovaskuler, penyakit ginjal, gangguan pembuluh darah perifer, 

gangguan saraf (neuropati), dan retinopati. Pengontrolan kadar glikemik 

merupakan cara efektif untuk pencegahan DM (Khardori, 2017).  

2.1.10 Metabolisme Lipoprotein pada Diabetes Melitus 

Dalam keadaan normal insulin meningkatkan pengangkutan glukosa 

dalam sel-sel hati. Setelah konsentrasi glikogen dalam hati mencapai 5 

sampai 6 persen, glikogen ini sendiri akan menghambat sintesis glikogen 

lebih lanjut. Kemudian, seluruh glukosa tambahan yang memasuki sel-sel 

hati menjadi tersedia untuk pembentukan lemak. Glukosa mula-mula 

dipecah menjadi piruvat dalam jalur glikolisis, dan selanjutnya piruvat akan 

diubah menjadi asetil koenzim A (Asetil-KoA) yang merupakan substrat 

asal untuk sintesis asam lemak. Kelebihan ion sitrat dan ion isositrat akan 

terbentuk oleh siklus asam sitrat bila kelebihan glukosa dipakai sebagai 

sumber energi, ion- ion ini selanjutnya mempunyai efek langsung dalam 

mengaktifkan Asetil Ko-A Karboksilase (enzim yang dibutuhkan untuk 

melakukan proses karboksilasi asetil-koA menjadi malonil KoA yang 

merupakan tahap pertama sintesis asam lemak). Sebagian besar asam lemak 

ini kemudian disintesis di dalam hati itu sendiri dan digunakan untuk 

membentuk trigliserida. Trigliserida ini akan dilepaskan oleh sel-sel hati ke 

dalam darah dalam bentuk lipoprotein. Insulin akan mengaktifkan 

lipoprotein lipase di dinding kapiler darah jaringan lemak, yang akan 

memecah trigliserida menjadi asam lemak sehingga asam lemak dapat 

diabsorbsi ke dalam sel-sel lemak. Selain itu, insulin menghambat aktivitas 
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lipase peka hormon atau Hormone Sensitive Lipase (HSL), yang tidak hanya 

mengurangi pembebasan asam lemak bebas, tetapi juga gliserol. Jaringan 

adiposa jauh lebih peka terhadap insulin dibanding jaringan lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa jaringan adiposa adalah tempat utama efek insulin in 

vivo (Guyton, 2014).  

Pada DM, HSL di jaringan adiposa akan menjadi aktif sehingga 

lipolisis trigliserida di jaringan adiposa semakin menigkat. Keadaan ini akan 

menghasilkan asam lemak bebas (FFA) yang berlebih. Asam lemak bebas 

akan memasuki aliran darah, sebagian akan digunakan sebagai sumber 

energi dan sebagian akan dibawa ke hati sebagai bahan baku pembentukan 

trigliserida. Di hati asam lemak bebas akan menjadi trigliserida kembali dan 

menjadi bagian dari Very Low Density Lipoprotein (VLDL). Oleh karena 

itu VLDL yang dihasilkan pada keadaan ini akan sangat kaya akan 

trigliserida disebut VLDL kaya trigliserida (Sudoyo, 2009). 

Dalam sirkulasi VLDL kaya trigliserida akan bertukar dengan 

kolesterol ester dari kolesterol LDL sehingga menghasilkan LDL yang kaya 

akan trigliserida. Kemudian VLDL yang kaya akan trigliserida juga akan 

bertukar dengan kolesterol ester dari HDL sehingga menghasilkan HDL 

miskin kolesterol ester tapi kaya trigliserida. HDL yang demikian ini akan 

mudah mengalami katabolisme oleh ginjal sehingga jumlah HDL serum 

menurun (Sudoyo, 2009). 
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2.2 Low Density Lipoprotein 

 LDL merupakan lipoprotein berkepadatan rendah berukuran kecil 

sehingga mudah masuk ke dalam pembuluh darah, terutama jika dinding tersebut 

rusak karena ada beberapa faktor resiko seperti usia, merokok, hipertensi atau 

faktor keturunan. LDL yang menumpuk membentuk plak lemak sepanjang 

pembuluh darah bagian dalam, akan menyumbat pembuluh darah sehingga 

membuat lumennya semakin sempit, keadaan seperti ini sering disebut dengan 

ateroklorosis, karena darah akan sulit untuk mengalir melalui pembuluh darah 

sempit sehingga meningkatkan faktor resiko penyakit jantung (Fikri, 2009). 

 Hati dan banyak jaringan ekstrahepatik mengekspresikan reseptor LDL 

(apo B/E). Reseptor LDL akan mengikat kolesterol LDL yang diserap secara utuh 

melalui proses endositosis. Apoprotein dan kolesterol ester kemudian dihidrolisis 

di lisosom dan kolesterol dipindahkan ke dalam sel. Reseptor di daur ulang ke 

permukaan sel. Influks kolesterol ini menghambat transkripsi gen-gen yang 

berikatan dengan HMG-CoA reduktase sehingga menekan sintesis dan 

penyerapan kolesterol (Rimba, 2011) 

2.3 Kayu Manis 

Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) berbentuk pohon dengan tinggi 6-

12 m. Semua bagian memiliki bau khas aromatik kayu manis. Jika kulit dan 

daunnya diremas berbau kayu manis yang kuat. Daunnya merupakan daun 

tunggal. Awalnya berwarna merah muda kemudian berwarna hijau muda di atas. 

Bunganya merupakan bunga malai, berwarna putih kekuningan dimana dilihat 

dari luar terlihat berambut abu-abu keperak-perakan. Buahnya adalah buah buni, 
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panjang lebih kurang 1 cm. Pada daun dan kulit batang terdapat sel-sel yang 

mengandung minyak atsiri (Ravindran et al., 2004). 

2.3.1 Taksonomi Kayu Manis 

Berdasarkan klasifikasi tanaman, kedudukan tanaman kayu manis 

dalam sistematika tumbuhan (taksonomi) diklasifikasikan sebagai berikut 

(BPOM RI, 2008) : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Laurales 

Famili  : Lauraceae 

Genus  : Cinnamomum 

Spesies : Cinnamomum burmanii (Ness & T. Nees) Blume  
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(BPOM RI, 2008; Ravindran et al, 2004) 

Gambar 2.2 
(a) Pohon Cinnamomum burmannii, (b) Kulit kering Cinnamomum 

burmannii, (c) Serbuk kayu manis 
 

2.3.2 Kandungan Kayu Manis 

Berdasarkan penelitian Gul dan Safdar tentang komposisi kayu manis, 

didapatkan komposisinya terdiri dari : air embun (5,1%), abu (2,4%), 

protein (3,5%), lemak (4%), serat (33%), nitrogen free extract (52%) dan 

menghasilkan energi sejumlah 258 kkal/100g. Sedangkan kandungan 

mineral pada kayu manis terdiri dari : pottasium (134 mg/g), magnesium 

(85,5 mg/g), kalsium (83,8 mg/g), fosfor (42,4 mg/g), mangan (20,1 mg/g), 

zinc (2,6 mg/g), dan chromium (0,4 mg/g) (Gul & Safdar, 2009). 

Skrining fitokimia yang dilakukan oleh (Sharififar et al., 2009) 

melaporkan bahwa kayu manis mengandung kadar alkaloid dan tanin yang 

tinggi, kadar flavonoid yang sedang, dan tidak mengandung saponin. Selain 
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itu, kayu manis juga memiliki komponen bioaktif berupa cinnamaldehyde, 

cinnamic acid, cinnamate, dan essential oil (Jakhetia et al., 2010). 

Tabel 2.1 Kandungan Kayu Manis  

Bagian kayu manis Komposisi 

Daun  Eugenol 70 %-95% 
Kulit kayu  Cinnamaldehyde 65%-80% 
Kulit akar Champor 60% 
Buah  Trans-cinnamyl acetate 42%-54% 
Bunga  (E)-cinnamyl acetate 42%  

Trans – alpha bergamotene 8% 
(Mollazadeh & Hosseinzadeh, 2016) 

Cinnamaldehyde mempunyai rumus molekul C9H8O. Cinnamaldehyde 

merupakan kandungan utama (65-80%) dari Cinnamomum burmanii, 

cinnamaldehid dapat meningkatkan ekspresi dari peroxisome proliferator-

activated receptorγ (PPAR γ) dan  mengaktivasi  adenosine monophosphate 

(AMP) kinase yang dapat  menginduksi sensitivitas insulin (Mollazadeh & 

Hosseinzadeh, 2016).  

Senyawa lain dalam kayu manis yang dapat menurunkan kadar 

glukosa darah yaitu Metylhydroxy Chalcone Polymer (MHCP), suatu 

flavonoid yang memiliki efek mirip insulin. Kerja MHCP antara lain ialah 

dengan meningkatkan konsentrasi Insulin Receptor Substrate- 1 (IRS-1), 

suatu reseptor insulin yang akan mengaktifkan jalur Phosphatidyl Inositol-3 

Kinase (PI-3K). Pengaktifan jalur PI-3K ini akan menyebabkan peningkatan 

sintesis lipid, protein dan glikogen oleh glikogen sintase, serta menstimuli 

proliferasi sel-sel. Mekanisme ini bertanggung jawab dalam proses 

distribusi glukosa ke dalam sel. PI-3K selanjutnya akan menyebabkan 

GLUT-4 yang terdapat dalam sitosol bergerak menuju membran sel 
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sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel dan menuju ke mitokondria 

untuk diubah menjadi Adenosine Triphosphat (ATP). Kerja MHCP lainnya 

yaitu dengan menghambat enzim Glikogen Sintase Kinase-3b (GSK-3b) 

yang berfungsi untuk menghambat glycogen synthase dan menghambat 

Protein tyrosine Phosphatase-1 (PTP-1) yang bertugas dalam proses 

defosforilasi reseptor insulin (Hlebowicz, 2007).  

Pemberian Proanthocyanidin dapat menurunkan pembentukan ROS, 

peroksidasi lipid, dan peningkatan rasio Gluthatione and Gluthatione 

disulfide (GSH/GSSH) yang dapat memperbaiki stress oksidatif akibat 

diabetes (Yakozawa et al., 2012).  

Kandungan cinnamic acid dan cinnamate  dalam kayu manis  dapat 

menghambat aktivitas HMG-CoA reduktase (katalis pembentukan 

kolesterol) dan menurunkan peroksidase lipid di hepar (Adisakwattana, 

2017; Sonia et al, 2013). 
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(Mollazadeh & Hosseinzadeh, 2016) 

Gambar 2.3 
Mekanisme perlindungan ekstrak kayu manis terhadap berbagai 

komplikasi dari sindrom metabolik  

2.4 Aloksan 

Aloksan (2,4,5,6 – tetraoxypyrimidine; 5,6 – dioxyuracil) merupakan suatu 

agen diabetik yang biasanya diberikan kepada hewan coba secara parenteral, 

intravena, intraperitoneal atau subcutan (Szkudelski, 2001). Dosis aloksan yang 

dibutuhkan untuk menginduksi hewan coba tergantung spesies hewan, rute 

administrasi, dan status gizi. Induksi secara intravena paling sering digunakan, 

biasanya sebesar 65 mg/kgBB. Induksi secara intraperitoneal atau subkutan 

dibutuhkan dosis 2-3 kali lebih tinggi. Induksi intraperitoneal dibawah 150 

mg/kgBB tidak cukup untuk menginduksi DM (Szkudelski, 2001).  
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(Lenzen, 2008) 

Gambar 2. 4 
Struktur Kimia Aloksan 

  Alloxan mempunyai struktur molekul yang mirip dengan glukosa 

sehingga reseptor GLUT 2 di sel beta pankreas dapat menerima dan pada akhirnya 

akan di transportkan ke sitosol (Lenzen, 2008).  Kemudian di dalam sel alloxan 

akan mengalami reaksi kimia redoks, sehingga menghasilkan Reactive Oxygen 

Species(ROS) yang bisa merusak DNA dari sel beta pankreas dan dapat 

menyebabkan gangguan homeostasis Ca2+ intraceluler, dikonfirmasi oleh 

percobaan in vitro dan in vivo menunjukkan bahwa aloksan meningkatkan 

konsentrasi Ca2 + bebas sitosol sel B pankreas, pada keadaan ini dapat merusak 

sel beta pankreas (Szkudelski,2001). Masuknya kalsium diakibatkan oleh 

kemampuan aloksan dalam mendepolarisasi sel B pankreas (Dean dan Matthews 

1972; Szkudelski, 2001). Depolarisasi membran sel membuka voltase dependen 

saluran kalsium dan meningkatkan masuknya kalsium ke dalam sel (Szkudelski, 

2001). Salah satu target dari ROS adalah DNA dari pulau langerhans. 

Fragmentasinya terjadi pada sel beta pankreas  akibat paparan aloksan. Karena 

kerusakan sel β pankreas secara otomatis menurunkan sekresi insulin, kurangnya 

insulin dalam tubuh dapat menyebabkan tingginya kadar glukosa dalam tubuh 
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sehingga terjadi hiperglikemi (Khardori, 2016).Superoksida dismutase, katalase 

dan antioksidan non enzimatik dari radikal hidroksil juga ditemukan mampu 

melindungi toksisitas aloksan, oleh karena itu bahan kimia yang memiliki sifat 

anti-oksidatif dan menghambat polyAdenosin Difosfat (ADP)-ribosylation bisa 

menipiskan toksisitas aloksan (Szkudelski, 2001).  

2.4.1 Respon gula darah setelah pemberian aloksan 

 

 

 

 

 

 

(Lenzen, 2008) 

Gambar 2. 5 
Fase respon gula darah setelah pemberian Aloksan  

Fase I  : fase hipoglikemik yang pertama terjadi sementara dimulai dari 30 

menit sejak induksi aloksan. Respon hipoglikemik yang singkat ini 

menstimulasi sekresi insulin sementara yang ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan konsentrasi insulin di plasma. Mekanisme yang mendasari 

yaitu adanya peningkatan sementara dari ketersediaan ATP yang disebabkan 

oleh blockade fosforilasi glukosa melalui inhibitor glukokinasi. 

Fase II : fase kedua dimulai dengan meningkatnya konsentrasi glukosa 

darah 1 jam setelah aloksan diberikan. Fase hiperglikemik pertama yang 
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terjadi pada 2 jam sampai 4 jam terakhir ini dikarenakan inhibisi sekresi 

insulin yang menyebabkan hipoinsulinemia. 

Fase III : fase ketiga, dimana fase hipoglikemi terjadi kembali. Fase ini 

muncul 4-8 jam setelah induksi aloksan. Kondisi ini bisa berakibat fatal 

karena tidak adanya glukosa di sirkulasi, khususnya ketika glikogen yang 

tersimpan di hati terkuras habis oleh karena kelaparan. Hipoglikemi yang 

parah ini terjadi karena sekresi insulin yang berlebihan sebagai akibat dari 

induksi aloksan. 

Fase IV : fase keempat merupakan fase hiperglikemi yang permanen. Secara 

morfologi, adanya degranulasi yang komplit dan hilangnya kemampuan 

fungsi sel beta terjadi pada 12-72 jam. Sementara non-beta cells tidak terajdi 

kerusakan, ini menunjukkan bahwa sel beta secara selektif berespon terhapat 

induksi aloksan. (Lenzen, 2008). 

 

 


