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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi dan Fisiologi Pankreas 

2.1.1 Anatomi 

Pankreas adalah kelenjar racemose datar memanjang yang berukuran 12 

sampai 15 cm dengan berat sekitar 80g. Divisi anatomi adalah kepala (30% dari 

kelenjar), leher, tubuh dan ekor (70% dari kelenjar). Kepala berada dalam lekukan 

duodenum. Terkadang, sebagian dari kepala pankreas menempel dalam dinding 

duodenum. Batas antara kepala dan leher dilihat secara anterior melalui alur pada 

arteri gastroduodenal. Leher memiliki pembuluh mesentrika superior sebagai 

penghubung posteriornya. Di belakang leher, dekat perbatasan atasnya, vena 

mesenterika superior bergabung dengan vena lienalis membentuk vena portal. Ekor 

kecil dan berisi, berdekatan dengan pembuluh limpa, diantara dua lapisan ligamen 

lieno-renal. Permukaan anterior leher dan tubuh ditutupi oleh peritoneum. 

Permukaan posterior berhubungan dengan aorta, kelenjar adrenal kiri, ginjal kiri 

dan pembuluh-nya. Arteri pankreas berasal dari limpa dan arteri pancreatico-

duodenum. Saluran vena berada di portal, limpa dan vena mesentrika superior. 

Nama pankreas berasal dari Yunani yaitu pan yang berarti semua dan kreas yang 

berarti daging (Sachdev, 2008). 

 

Gambar 2.1: Anatomi pankreas (Sachdev,2008) 
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Peranan Pankreas Dalam Mengatur Metabolisme Glukosa 

Manusia dewasa normal memiliki kelenjar pankreas dengan berat 50 sampai 

150g, yang mana hanya memiliki jaringan islet sekitar 1g. Kelenjar pankreas ini 

terbagi  menjadi satu perempat, satu dan tiga perempat juta pulau langerhans (rata-

rata sekitar satu juta) yang tersebar di seluruh pankreas. Ekor memiliki proporsi 

yang lebih tinggi dari tubuh dan kepala pankreas. Islet sendiri memiliki ukuran yang 

bervariasi dari 75-175 mikron diameter dan terdiri dari beberapa lusin hingga 

ratusan ribu sel. Paul Langerhans (1869) adalah orang yang pertama yang 

mencetuskan keberadaan islet sebagai kelompok sel yang padat yang tertanam 

dalam pankreas eksokrin. Islet diberi nama Langerhans setelah 24 tahun kemudian 

oleh Laguess. Jenis sel utama yang terdapat di dalam islet yaitu alpha (α), beta (β), 

delta (δ) dan sel polipeptida pankreas (PP). Sel α dibagi menjadi sel α1 dan α2. Sel-

sel β berjumlah hampir 70 sampai 80% dari total sel. sel α1 mensekresi gastrin dan 

sel α2 menghasikan glukagon, β mensekresi insulin, δ mensekresi somatostatin dan 

sel PP  yang mensekresi polipeptida pankreas. Beberapa jenis sel islet pankreas 

lainnya pancreastatin, chromostatin dan amiloid polipeptida (Sachdev, 2008). 

Insulin memiliki efek penting pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan 

protein. Hormon ini menurunkan kadar glukosa, asam lemak, dan asam amino 

darah serta mendorong penyimpanan bahan-bahan tersebut. Sewaktu molekul 

nutrien ini masuk ke darah selama keadaan absorptif, insulin mendorong 

penyerapan bahan-bahan ini oleh sel dan pengubahannya masing-masing menjadi 

glikogen, trigliserida, dan protein. Insulin melaksanakan banyak fungsinya dengan 

mempengaruhi transpor nutrien darah spesifik masuk ke dalam sel atau mengubah 

aktivitas enzim-enzim yang berperan dalam jalur-jalur metabolik rertenru 

(Sherwood L, 2009). 

1. Efek pada karbohidrat 

Insulin memiliki empat efek yang menurunkan kadar glukosa darah dan 

mendorong penyimpanan karbohidrat : 

a. Insulin mempermudah transpor glukosa ke dalam sebagian besar sel. 

b. Insulin merangsang glikogenesis, pembentukan glikogen dari glukosa, di 

otot rangka dan hati. 
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d. Insuiin menghambat glikogenolisis, penguraian glikogen menjadi glukosa. 

Dengan menghambat penguraian glikogen menjadi glukosa maka insulin 

cenderung menyebabkan penyimpanan karbohidrat dan mengurangi 

pengeluaran glukosa oleh hati. 

e. Insulin juga menurunkan pengeluaran glukosa oleh hati dengan 

menghambat glukoneogenesis, perubahan asam amino menjadi glukosa di 

hati. Insulin melakukannya dengan mengurangi jumlah asam amino di darah 

yang tersedia bagi hati untuk glukoneogenesis dan dengan menghambat 

enzim-enzim hati yang diperlukan untuk mengubah asam amino menjadi 

glukosa. 

Karena itu, insulin mengurangi konsentrasi glukosa darah dengan 

mendorong penyerapan glukosa oleh sel dari darah untuk digunakan dan 

disimpan, dan secara bersamaan menghambat dua mekanisme pembebasan 

glukosa oleh hati ke dalam darah (glikogenolisis dan glukoneogenesis) 

(Sherwood L, 2009). 

2. Efek pada lemak 

Insulin memiliki banyak efek untuk menurunkan asam lemak darah dan 

mendorong penyimpanan trigliserida: . 

a. Insulin meningkatkan pemasukan asam lemak dari darah ke dalam sel 

jaringan lemak. 

b. Insulin meningkatkan transpor glukosa ke dalam sel jaringan lemak melalui 

rekrutmen GLUT:4. Glukosa berfungsi sebagai prekursor untuk 

pembentukan asam lemak dan gliserol, yaitu bahan mentah untuk 

membentuk trigliserida. 

c. Insulin mendorong reaksi-reaksi kimia yang akhirnya menggunakan 

turunan asam lemak dan glukosa untuk sintesis trigliserida. 

d. Insulin menghambat lipolisis (penguraian lemak), mengurangi pembebasan 

asam lemak dari jaringan lemak ke dalam darah. 

Secara kolektil efek-efek ini cenderung mengeluarkan asam lemak dan 

glukosa dari darah dan mendorong penyimpanan keduanya sebagai trigliserida. 
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3. Efek pada protein 

Insulin menurunkan kadar asam amino darah dan meningkatkan sintesis protein 

melalui beberapa efek: 

a. Insulin mendorong transpor aktif asam amino dari darah ke dalam otot dan 

jaringan lain. Efek ini menurunkan kadar asam amino dalam darah dan 

menyediakan bahan-bahan untuk membentuk protein di dalam sel 

b. Insulin meningkatkan laju inkorporasi asam amino menjadi protein oleh 

perangkat pembentuk protein yang ada di sel. 

c. lnsulin menghambar penguraian protein. 

Hasil keseluruhan dari efek-efek ini adalah efek anabolik protein. Karena 

itu, insulin esensial bagi pertumbuhan normal (Sherwood L., 2009). 

2.2 Anatomi dan Fisiologi Ginjal 

2.2.1 Struktur dan Lokasi Ginjal 

Ginjal terdapat sepasang, berbentuk seperti kacang yang terletak di luar 

rongga peritoneum di bagian belakang perut bagian atas, satu di setiap sisi tulang 

belakang. Letak ginjal yang sebelah kanan biasanya lebih rendah dari kiri karena 

adanya hepar. Pada orang dewasa sepasang ginjal memiliki panjang sekitar 10-12 

cm, lebar 5-6 cm dengan kedalaman 2,5 cm, dan berat sekitar 113-170 g. Pada 

Gambar 2.2 : Ginjal, ureter, dan kandung kemih (Grossman, 2014) 
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bagian tengah pembatas ginjal terdapat tekukan yang lebih kedalam yang disebut 

hillus. Hillus adalah tempat pembuluh darah dan saraf masuk dan keluar dari ginjal. 

Ureter yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih juga masuk ke dalam ginjal 

lewat hilus. Ginjal memiliki struktur yang multilobular, terdiri dari 8 hingga 18 

lobus, setiap lobusnya terdapat nefron sebagai inti fungsional dari ginjal. Setiap 

ginjal mengandung kira-kira 800 ribu hingga satu juta nefron. Tiap nefron memiliki 

glomerulus yang menyaring darah dan sistem struktur tubular yang secara selektif 

menyerap kembali zat-zat setelah di filtrasi, kembali kedalam darah, dan 

mensekresikan bahan-bahan dari darah untuk difiltrasi dalam bentuk urin 

(Grossman, 2014). 

Pada bagian membujur, ginjal dibagi menjadi korteks dibagian luar, dan 

medula di bagian dalam. Korteks berwarna coklat kemerahan berisi glomerulus dan 

tubulus yang berbelit-belit dari nefron dan pembuluh darah. Medula terdiri dari 

massa seperti kerucut yang berbentuk piramida berwarna terang. Setiap piramida 

ditutupi oleh korteks membentuk lobus ginjal. Apeks piramida membentuk papila 

yang berlubang. Pelvis ginjal memiliki struktur yang lebar, berbentuk corong di 

ujung atas ureter. Ginjal terselubung dalam kapsul yang berserat dan dikelilingi 

oleh massa jaringan ikat lemak, terutama pada ujung-ujungnya dan pada 

Gambar 2.3 : Ginjal (Grossman, 2014). 
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perbatasannya. Jaringan adiposa tersebut akan melindungi ginjal dari pukulan yang 

keras (Grossman, 2014). 

2.2.2 Fungsi Ginjal 

Ginjal melakukan fungsi-fungsi spesifik berikut, yang sebagian besar membantu 

mempertahankan stabilitas lingkungan cairan internal : 

1. Mempertahankan keseimbangan H2O di tubuh 

2. Mempertahankan osmolaritas cairan tubuh yang sesuai, terutama melalui 

regulasi keseimbangan H2O. Fungsi ini penting untuk mencegah fluks-fluks 

osmotik masuk atau keluar sel, yang masing-masing dapat menyebabkan 

pembengkakkan atau penciutan sel yang merugikan. 

3. Mengatur jumlah dan konsentrasi sebagian besar ion CES, termasuk 

natrium (Na+), klorida (Cl-), kalium (K+), kalsium (Ca2+), ion hidrogen 

(H+), bikarbonat (HCO3-), fosfat (PO43-), sulfat (SO42-), dan magnesium 

(Mg2+). Bahkan fluktuasi kecil konsentrasi sebagian elektrolit ini dalam 

CES dapat berpengaruh besar. Sebagai contoh, perubahan konsentrasi K+ 

CES dapat menyebabkan disfungsi jantung yang mematikan. 

4. Mempertahankan volume plasma yang tepat, yang penting dalam 

pengaturan jangka panjang tekanan darah arteri. Fungsi ini dilaksanakan 

melalui peran regulatorik ginjal dalam keseimbangan garam (Na+ dan Cl-) 

dan H2O. 

5. Membantu mempertahankan keseimbangan asam-basa tubuh yang tepat 

dengan menyesuaikan pengeluaran H+ dan HCO3- di urin. 

6. Mengeluarkan (mengekskresikan) produk-produk akhir (sisa) metabolisme 

tubuh, misalnya urea, asam urat, dan kreatinin. Jika dibiarkan menumpuk 

maka bahan-bahan sisa ini menjadi racun, terutama bagi otak. 

7. Mengeluarkan banyak senyawa asing, misalnya obat, aditif makanan, 

pestisida, dan bahan eksogen non-nutritif lain yang masuk ke tubuh. 

8. Menghasilkan eritropoietin, suatu hormon yang merangsang produksi sel 

darah merah. 

9. Menghasilkan renin, suatu hormon enzim yang memicu suatu reaksi 

berantai yang penting dalam penghematan garam oleh ginjal. 

10. Mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya (Sherwood L, 2009). 
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2.3 Tinjauan Diabetes Mellitus 

2.3.1 Definisi 

Diabetes melitus adalah sekelompok penyakit metabolik yang ditandai 

dengan hiperglikemia akibat gangguan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau 

keduanya. Diabetes adalah penyakit kompleks, dan kronis yang membutuhkan 

perawatan medis secara terus menerus dengan tujuan mengurangi beberapa faktor 

resiko pada saat kontrol glikemik. Edukasi pada pasien mengenai pengendalian diri 

secara terus menerus dan dukungan sangat penting untuk mencegah komplikasi 

akut dan mengurangi resiko komplikasi jangka panjang.Adanya bukti signifikan 

yang mendukung berbagai intervensi untuk meningkatkan hasil dari diabetes 

(ADA, 2015). 

Diabetes melitus (DM) terjadi pada saat berkurangnya insulin untuk 

membawa glukosa keluar dari ruang pembuluh darah dan masuk ke dalam sel. 

Pankreas kita bertugas untuk memproduksi dan mengeluarkan insulin. Insulin 

diperlukan untuk memindahkan glukosa keluar dari ruang pembuluh darah dan 

masuk ke dalam sel. Jika glukosa tidak ditarik dari ruang pembuluh darah, maka 

glukosa akan banyak terdapat dalam darah. Sel-sel membutuhkan glukosa (gula) 

sebagai energi. Tanpa insulin, tubuh memasuki keadaan katabolisme. Katabolisme 

berarti untuk memecah dan anabolisme berarti untuk membangun. Sel-sel 

membutuhkan energi, sehingga mereka dapat memecah lemak dan protein. 

Pemecahan lemak (tanpa pemecahan protein) menyebabkan pembentukan keton. 

Keton adalah asam. Peningkatan keton dalam darah menyebabkan asidosis 

metabolik (Hurst, 2008). 

Setelah insulin disekresikan ke dalam sistem vena portal, sekitar 50% akan 

terdegradasi oleh hati. Insulin yang tak terekstraksi masuk kedalam sirkulasi 

sistemik dimana akan mengikat reseptor pada target. Insulin yang berikatan dengan 

reseptor akan merangsang aktivitas tyrosin kinase yang mengarah pada reseptor 

autofosforilasi dan sinyal molekul intraseluler seperti substrat reseptor insulin 

(IRS). IRS dan adaptor protein yang lainnya menyebabkan reaksi fosforilasi dan 

defosforilase, sehingga mengakibatkan efek metabolik meluas dan efek mitogenik 

insulin. Aktivasi reseptor insulin yang lain menginduksi sintesis glikogen, sintesis 
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protein, lipogenesis, dan regulasi berbagai gen didalam sel insulin responsif 

(Harrison, 2015). 

                    

Gambar 2.4: Sekresi insulin pada sel beta pankreas (Harrison, 2015) 

Diabetes, dan dampak yang dihasilkan dari fluktuasi gula darah pada jangka 

pendek maupun jangka panjang, dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi, 

mulai dari keadaan medis akut, kecacatan, dan kematian. Diabetes merupakan 

faktor resiko yang signifikan pada penyakit jantung koroner dan stroke, serta 

merupakan penyebab utama kebutaan, dan gagal ginjal kronis (Porth's, 2014). 

Menurut data yang tersedia, hampir 5% dari populasi diabetes dan beberapa 

terlihat di negara-negara Barat. DM tipe 1 terlihat pada kelompok usia yang lebih 

muda, biasanya muncul secara mendadak dengan gejala klasik poliuria, polidipsia, 

polifagia dan penurunan berat badan yang tidak biasa. Individu biasanya kurus dan 

ramping. Kejadian ini muncul pada puncaknya sekitar pubertas ketika tubuh 

mengalami stres hormon. Finlandia melaporkan kejadian tahunan 45 sampai 49 

kasus per 100.000 anak sedangkan penduduk oriental seperti China, Ukraina, 

Venezuala memiliki insiden yang rendah yaitu 0,1-1 per 1000,000 penduduk anak-

anak. Variasi terlihat tidak hanya pada antar populasi, tetapi juga di dalam populasi. 

Musim dingin dan musim gugur memiliki insiden yang lebih tinggi di beberapa 
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komunitas dan dianggap disebabkan oleh paparan virus. Semua perbedaan ini 

membuktikan bahwa faktor lingkungan dan etnis sangat  penting dalam faktor 

genetik dalam memicu DM tipe 1. Menariknya, orang yang bermigrasi dari daerah 

dengan insiden rendah DM tipe 1, ke area berisiko tinggi tampaknya mengadopsi 

tingkat risiko yang sama seperti penduduk tempat mereka pindah (Sachdev, 2008). 

Diabetes tipe 2 terjadi pada 90-95% pasien dewasa yang memiliki resistensi 

insulin. Kadar insulin mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentang normal. 

Karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas, maka pasien DM tipe 2 

pada sepanjang hidupnya tidak memerlukan pengobatan insulin untuk bertahan 

hidup, sehingga sering dianggap sebagai diabetes melitus tidak tergantung insulin. 

Kebanyakan pasien yang memiliki diabetes tipe ini mengalami obesitas, dan 

obesitas itu sendiri menyebabkan beberapa derajat resistensi insulin (gangguan 

fungsi insulin). Diabetes tipe ini, seringkali tidak dapat terdiagnosis selama 

bertahun-tahun karena hiperglikemia berkembang secara bertahap, dan pada tahap-

tahap awal biasanya tidak terlalu parah bagi pasien, sehingga sulit untuk 

memperhatikan gejala dari diabetes. Namun demikian, pasien tersebut memiliki 

resiko tinggi mengalami komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular. Resiko 

diabetes tipe 2 berkembang seiring dengan meningkatnya usia, obesitas, dan 

kurangnya aktivitas fisik. Kejadian DM tipe 2 terjadi lebih sering pada wanita 

dengan riwayat diabetes gestasional, penderita hipertensi atau dislipidemia (ADA, 

2014).  

2.3.2 Epidemiologi 

Dalam Diabetes Atlas edisi ke tujuh tahun 2015 yang dikeluarkan oleh 

International Diabetes Federation (IDF), jumlah penderita DM semakin bertambah. 

Menurut IDF, 415 juta (8,8%) penduduk dunia mengalami DM pada tahun 2015, 

dan diprediksikan pada tahun 2040 prevalensi DM akan meningkat menjadi 642 

juta (10,4%). Menurut WHO (2014) prevalensi DM tertinggi terdapat di wilayah 

Mediterania Timur (14%) diikuti wilayah selatan hingga timur Asia (8,6%), 

kemudian wilayah Pasifik Barat (8,4%), disusul dengan Amerika (8,3%), wilayah 

Eropa (7,3%), dan yang terendah di wilayah Afrika (7,1%). Secara umum negara 

dengan penghasilan rendah menunjukkan angka prevalensi DM terendah dan 
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negara dengan penghasilan menengah atas menunjukkan prevalensi DM tertinggi 

di dunia. 

Prevalensi DM di Asia Tenggara pada tahun 2015 adalah sebanyak 78 juta 

orang, yang mana diperkirakan akan meningkat menjadi 140 juta pada tahun 2040. 

Setengahnya belum  terdiagnosa dan berada pada resiko tinggi terkena komplikasi 

yang lebih berbahaya. Asia tenggara memiliki angka kematian tertinggi kedua 

setelah wilayah pasifik barat yaitu sebanyak 1,2 juta orang pada tahun 2015, yang 

mana lebih dari setengahnya berusia dibawah 60 tahun. (IDF, 2015). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013, menunjukkan bahwa 

prevalensi diabetes di Indonesia yang terdiagnosis dokter sebesar 1,5 persen dan 

pasien yang terdiagnosis dokter atau gejala sebesar 2,1 persen. Prevalensi diabetes 

yang terdiagnosis dokter tertinggi terdapat di DI Yogyakarta (2,6%), DKI Jakarta 

(2,5%), Sulawesi Utara (2,4%), dan Kalimantan Timur (2,3%). Prevalensi diabetes 

yang terdiagnosis dokter atau gejala, tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah (3,7%), 

Sulawesi Utara (3,6%), Sulawesi Selatan (3,4%), dan Nusa Tenggara Timur (3,35). 

Prevalensi diabetes melitus berdasarkan diagnosis dokter dan gejala meningkat 

sesuai dengan bertambahnya umur, namun mulai umur ≥65 tahun cenderung 

menurun. Prevalensi DM pada perempuan cenderung lebih tinggi dari pada laki-

laki. Prevalensi DM di perkotaan cenderung lebih tinggi dari pada pedesaan. 

Prevalensi DM cenderung lebih tinggi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan 

tinggi dan dengan kuintil indeks kepemilikan tinggi (Riskesdas, 2013). 

2.3.3 Etiologi 

a. Diabetes Mellitus Tipe 1 

Diperkirakan bahwa penyebab diabetes mellitus tipe 1 dihasilkan dari 

interaksi genetik, epigenetik, faktor lingkungan, dan faktor lain yang tidak 

diketahui, yang dapat memicu kerusakan autoimun dimediasi sel T pada sel beta 

pankreas dalam host yang rentan. Faktor lingkungan yang terlibat sejauh ini 

termasuk infeksi enterovirus atau retrovirus endogen, serta pengaruh polusi udara. 

Dari analisis yang telah dilakukan, beberapa lokus genetik sangat kuat terkait 

dengan perkembangan gangguan poligenik ini, terutama pada antigen leukosit 

manusia (HLA)-Dr dan alel HLA-DQ pada kompleks histokompatibilitas. Hanya 

10%-15% pasien yang memiliki riwayat keluarga positif DM tipe 1. Namun, 
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meningkatnya kerentanan terhadap DM tipe 1 dapat diwariskan, karena resiko 

prevalensi rata-rata pada anak-anak dari seseorang dengan DM tipe 1 adalah 6%-

7% pada saudara kandung, sedangkan 12% dari 67,7% pasien kembar identik 

beresiko mewarisi penyakit ini. Dilihat dari fakta tersebut, diketahui terdapat 

hubungan yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan (Stankov, 2013). 

b. Diabetes Mellitus Tipe 2 

Bentuk diabetes ini ditandai dengan resistensi insulin dan relatif kurangnya 

sekresi insulin, dengan sekresi insulin semakin rendah dari waktu ke waktu. 

Kebanyakan individu dengan diabetes tipe 2 menunjukkan obesitas abdominal yang 

dengan sendirinya menyebabkan resistensi insulin. Selain itu, hipertensi, 

dislipidemia (kadar trigliserida yang tinggi dan kadar kolesterol HDL rendah), dan 

meningkatnya tingkat inhibitor aktivator plasminogen-1 (PAI-1), yang memberikan 

kontribusi untuk daerah hiperkoagulasi, sering muncul pada beberapa individu. 

Pengelompokan kelainan ini disebut sebagai "sindrom resistensi insulin" atau 

"sindrom metabolik".  Karena kelainan ini, pasien dengan diabetes tipe 2 memiliki 

peningkatan risiko terjadinya komplikasi makrovaskuler. Diabetes tipe 2 memiliki 

kecenderungan genetik yang kuat dan lebih sering terjadi pada semua kelompok 

etnis selain yang dari keturunan Eropa. Pada titik ini penyebab genetik dari 

kebanyakan kasus diabetes tipe 2 tidak dapat didefinisikan dengan baik (Dipiro, 

2011). 

                           

Gambar 2.5 : Sekresi insulin pada diabetes tipe 2 (Harrison, 2015). 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

16 

 

 

 

2.3.4 Patofisiologi 

a. Diabetes Mellitus Tipe 1 

Bentuk diabetes ini adalah hasil dari kerusakan autoimun dari sel-sel 

pankreas. Penanda dari kerusakan autoimun pada sel muncul pada saat diagnosis 

pada 90% dari populasi dan termasuk juga kerusakan pada sel antibodi islet, 

antibodi pada dekarboksilase asam glutamat, dan antibodi terhadap insulin. 

Sementara diabetes ini biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja, juga dapat 

terjadi pada semua usia. Individu yang lebih muda biasanya memiliki tingkat 

kerusakan sel yang lebih cepat dan terdapat ketoasidosis, sementara orang dewasa 

kebanyakan dapat mempertahankan sekresi insulin yang cukup untuk mencegah 

ketoasidosis selama bertahun-tahun, yang sering disebut sebagai diabetes autoimun 

laten pada dewasa (Dipiro, 2011). 

Individu dengan kerentanan genetik diperkirakan memiliki massa sel beta 

yang normal pada saat lahir, tetapi mulai kehilangan kemampuan sel beta sekunder 

hingga kerusakan autoimun yang terjadi selama bulan ke tahun. proses autoimun 

ini diduga dipicu oleh infeksi atau faktor lingkungan dan dipertahankan oleh 

molekul sel beta spesifik. Pada sebagian besar pasien, kekebalan tubuh muncul 

setelah peristiwa yang memicu tetapi sebelum diabetes terdiagnosa secara klinis. 

Sel beta kemudian mulai menurun, dan sekresi insulin juga semakin menurun, 

meskipun toleransi glukosa normal masih stabil. Tingkat penurunan sel beta 

bervariasi tiap individu, ada beberapa pasien yang mengalami penurunan pesat dan 

yang lain berkembang lebih lambat. Diagnosa diabetes belum jelas hingga sel beta 
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yang rusak (70-80%). Pada tahap ini, sel beta fungsional masih ada, tetapi 

jumlahnya tidak cukup untuk memelihara toleransi glukosa (Harrison, 2015). 

b. Diabetes Mellitus Tipe 2 

Patofisiologi DM Tipe 2 ditandai dengan tiga kelainan patofisiologis yaitu 

: gangguan sekresi insulin, resistensi insulin perifer, dan produksi glukosa hepatik 

yang berlebihan. Obesitas, khususnya visceral atau sentral (yang dibuktikan dengan 

rasio pinggul-pinggang), adalah kejadian sangat umum pada DM tipe 2 (≥80% 

pasien mengalami obesitas). Pada tahap awal dari penyakit ini, toleransi glukosa 

tetap normal, meskipun resistensi insulin, karena sel-sel beta pankreas 

mengimbanginya dengan meningkatkan produksi insulin. Seperti pada resistensi 

insulin dan kemajuan kompensasi hiperinsulinemia, pulau pankreas pada individu 

tertentu tidak dapat mempertahankan daerah hiperinsulinemia. IGT, ditandai 

dengan peningkatan glukosa postprandial, yang kemudian akan berkembang. 

Penurunan lebih lanjut pada sekresi insulin dan peningkatan produksi glukosa 

hepatik memastikan secara jelas terjadinya diabetes dengan melihat kadar 

hiperglikemia puasa. Pada akhirnya, kegagalan sel beta mungkin terjadi. Tanda 

peradangan seperti IL-6 dan protein C-reaktif sering meningkat pada diabetes tipe 

2 (Harrison, 2015). 

Diabetes tipe 2 memiliki komponen genetik yang kuat. Seseorang dengan 

salah satu orang tua yang menderita diabetes tipe 2 memiliki peningkatan risiko 

Gambar 2.6 : Perkembangan Diabetes Tipe 1 (Harrison, 2015). 
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memiliki DM tipe 2, dan jika kedua orang tua memiliki penyakit ini, risikonya 

adalah 40%. Meskipun kecenderungan terdapat hubungan keluarga yang kuat, 

adanya hubungan genetik dengan diabetes tipe ini masih sulit untuk didefinisikan. 

Sehingga masih dilakukan penelitian di bidang diabetes tipe 2 terkait dengan 

hubungan antara perubahan faktor genetik dengan perubahan sekresi insulin 

Kelainan metabolik yang mengarah pada diabetes tipe 2 meliputi : 

1. Resistensi insulin 

2. Kekacauan sekresi insulin oleh sel beta pankreas 

3. Peningkatan produksi glukosa oleh liver (Grossman, 2014). 

 

2.3.5 Manifestasi Klinik 

a. Poliuria 

Akibat gula darah yang tinggi, ginjal akan membantu mengurangi sebagian 

kelebihan gula agar kadar gula darah kembali normal, kemudian gula akan 

masuk ke dalam urin dan akan di ekskresikan, akibatnya akan terjadi 

diuresis osmotik. 

b. Hipovolemia, defisit volume cairan, shock, dan dehidrasi 

Gambar 2.7 : Patogenesis Diabetes Melitus Tipe 2 (Grossman, 2014) 
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Poliuria menyebabkan kehilangan cairan yang berlebihan dari ruang 

vaskular. 

c. Polydipsia 

Rasa haus yang berlebihan akibat kehilangan banyak cairan dari ruang 

vaskular. 

d. Polifagia 

Kelaparan yang berlebihan akibat glukosa tidak mampu masuk ke dalam sel 

karena tidak adanya insulin. 

e. Kelelahan dan penurunan berat badan 

Akibat kurangnya asupan glukosa dalam sel, terjadinya pemecahan lemak 

dan protein serta kehilangan terlalu banyak cairan. 

f. Glycosuria 

Jumlah glukosa darah yang berlebihan dalam urin 

g. Ketonuria 

Tubuh memecah lemak untuk digunakan sebagai energi, ketika lemak 

dipecah, keton akan diproduksi. Keton adalah asam, asam ini kemudian 

akan diekskresikan melalui ginjal ke dalam urin. 

h. Asidosis metabolik 

Produksi keton akan menyebabkan darah menjadi lebih asam. 

i. Penurunan kesadaran, koma, dan kematian 

Akibat dari asidosis dimana terjadi ketidakseimbangan pH, sehingga terjadi 

gangguan saraf pada otak (Hurst, 2008) 

2.3.6 Diagnosa 

Berbagai keluhan dapat ditemukan pada penyandang DM. Kecurigaan 

adanya DM perlu dipikirkan apabila terdapat keluhan klasik, seperti poliuria, 

polidipsia, polifagia dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan 

sebabnya. Keluhan lain dapat berupa lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, 

dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulva pada wanita. Hasil pemeriksaan 

yang tidak memenuhi kriteria normal atau DM, maka dapat digolongkan ke dalam 

kelompok prediabetes yang meliputi: toleransi glukosa terganggu (TGT), glukosa 

darah puasa terganggu (GDPT). Diagnosis DM dapat ditegakkan melalui tiga cara, 

yaitu jika keluhan klasik ditemukan, maka pemeriksaan glukosa darah acak ≥ 200 
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mg/dL mg/dL sudah cukup untuk menegakkan diagnosis DM, pemeriksaan glukosa 

plasma puasa ≥ 126 mg/dL dimana dalam kondisi tidak ada asupan kalori minimal 

8 jam, atau pemeriksaan glukosa plasma ≥ 200 mg/dL 2 jam setelah Tes Toleransi 

Glukosa Oral (TTGO) dengan beban 75 gram. 

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal atau DM, maka 

dapat digolongkan ke dalam kelompok prediabetes yang meliputi: toleransi 

glukosa terganggu (TGT), glukosa darah puasa terganggu (GDPT). 

1. Glukosa darah puasa terganggu (GDPT): Hasil pemeriksaan glukosa 

plasma puasa antara 100-125 mg/dl dan pemeriksaan TTGO glukosa 

plasma 2 jam <140 mg/dl 

2. Toleransi glukosa terganggu (TGT): Hasil pemeriksaan glukosa plasma 

2 jam setelah TTGO antara 140-199 mg/dl 

3. Diagnosis prediabetes dapat juga ditegakkan berdasarkan hasil 

pemeriksaan HbA1c 5,7-6,4% (PERKENI, 2011). 

2.3.7 Klasifikasi 

Diabetes diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu: 

1. Diabetes tipe 1 (dikarenakan oleh kerusakan sel beta, sangat jarang 

mengarah pada kekurangan insulin) 

2. Diabetes tipe 2 (dikarenakan peningkatan kerusakan sekresi insulin sebagai 

latar belakang terjadinya resistensi insulin) 

3. Diabetes tipe lain dikarenakan beberapa penyebab, contohnya kerusakan 

fungsi sel beta, kerusakan genetik pada insulin, penyakit eksokrin pankreas 

(seperti cystic fibrosis), dan obat atau senyawa kimia (seperti pada 

pengobatan HIV/AIDS atau setelah transplantasi organ)) 

4. Diabetes mellitus gastasional (GDM) (diabetes yang didiagnosis selama 

masa kehamilan yang tidak bisa di indikasikan secara jelas terkena Diabetes 

mellitus) (ADA, 2014). 
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Gambar 2.8 : Klasifikasi Diabetes Melitus (Hancho, 2013). 

2.3.8 Faktor Resiko 

Penyebab dari diabetes melitus tipe 1 ini masih belum diketahui dengan 

jelas tetapi memiliki anggota keluarga dengan DM tipe 1 dapat meningkatkan 

resiko terjadinya diabetes melitus tipe 1. Faktor lingkungan dan penyebaran infeksi 

virus juga menjadi salah satu resiko penyebab DM tipe 1 (IDF, 2015). Hubungan 

genetik menjadi salah satu faktor resiko yang kuat pada DM tipe 2 namun, faktor 

lingkungan membawa peran yang lebih penting dalam perkembangan diabetes tipe 

2, salah satunya termasuk gaya hidup seperti asupan kalori berlebih, penurunan 

aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol berat. Faktor lingkungan internal 

seperti faktor inflamasi, adipocytokines dan faktor hepatosit, serta faktor 

lingkungan eksternal seperti gangguan endokrin (Bi Y, 2012). 

2.3.9 Komplikasi 

2.3.9.1 Komplikasi Akut 

Keton, sebagai indikator dari ketoasidosis diabetik harus diukur pada pasien 

dengan DM tipe 1 saat glukosa plasma >16,7 mmol/L (300 mg/dL) dengan gejala 

seperti mual, muntah, atau sakit perut. Ketoasidosis diabetik (KAD) dan status 

hiperglikemik hiperosmolar (SHH) adalah komplikasi akut pada diabetes. KAD 

terjadi pada diabetes tipe 1, tetapi juga terjadi pada pasien yang memiliki ciri-ciri 

penurunan sistem kekebalan tubuh pada DM tipe 1 dan pasien yang mendapatkan 

pengobatan dengan obat oral penurun glukosa (individu dengan DM tipe 2 ini 

sering terjadi di Hispanic atau pada penduduk keturunan Afrika-Amerika). SHH 
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terjadi paling banyak pada pasien dengan DM tipe 2. Kedua kelainan ini 

berhubungan dengan kekurangan insulin absolut atau relatif, penurunan volume, 

dan ketidakseimbangan asam basa. KAD dan HHS ada selama hiperglikemia 

dengan atau tanpa ketosis. Kedua kelainan ini dapat menimbulkan potensi 

komplikasi yang serius bila tidak segera di diagnosis dan di obati (Harrison, 2015). 

Ketoasidosis diabetik (KAD) 

KAD bisa menjadi gejala kompleks awal yang mengarah pada diagnosis 

DM tipe 1, tetapi lebih sering terjadi pada individu dengan penegakan diabetes. 

Mual dan muntah adalah kejadian yang sangat menonjol, dan dengan adanya hal itu 

individu dengan diabetes memerlukan evaluasi dari laboratorium untuk KAD. Sakit 

perut yang parah dan bisa menyerupai pankreatitis atau viskus pecah. 

Hiperglikemia menyebabkan glukosuria, penurunan volume urin, dan takikardia. 

Hipotensi dapat terjadi karena penurunan volume dalam kombinasi dengan 

vasodilatasi perifer. Pernapasan yang dalam dan bau buah pada nafas pasien 

(asidosis metabolik sekunder dan peningkatan aseton) adalah tanda-tanda klasik 

dari gangguan tersebut. Kelesuan dan depresi sistem saraf pusat dapat berkembang 

menjadi koma dengan KAD parah tetapi juga harus cepat dievaluasi untuk 

penyebab lain pada status perubahan mental (infeksi, hipoksia, dll). Edema serebral, 

merupakan komplikasi yang sangat serius dari KAD, terlihat paling sering pada 

anak-anak. Tanda-tanda infeksi, yang dapat memicu KAD, harus dilihat pada 

pemeriksaan fisik, bahkan tanpa adanya demam. Jaringan iskemia (jantung, otak) 

juga dapat menjadi faktor pencetus (Harrison, 2015). 

Status Hiperglikemik Hiperosmolar (SHH) 

Pasien lumpuh dengan SHH adalah pasien geriatri dengan DM tipe 2, 

dengan riwayat beberapa minggu poliuria, penurunan berat badan, dan asupan oral 

berkurang yang berujung pada gangguan mental, lesu, atau koma. Pemeriksaan fisik 

menunjukkan dehidrasi berat dan hiperosmolalitas dan menunjukkan adanya 

hipotensi, takikardia, dan perubahan status mental. Gejala utama yang mucul adalah 

mual, muntah, sakit perut dan pernapasan berat yang merupakan karakteristik dari 

KAD. SHH sering dipicu oleh penyakit serius seperti infark miokard atau stroke. 

Sepsis, pneumonia, dan infeksi serius lainnya sangat cepat terjadi dan harus segera 

diperiksakan. Selain itu, kondisi yang melemah (sebelumnya pernah mengalami 
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stroke atau demensia) atau situasi sosial yang berhubungan pada asupan air dapat 

meningkatkan perkembangan gangguan (Harrison, 2015). 

2.3.9.2 Komplikasi Kronis 

Seperti komplikasi akut pada diabetes tipe 1, komplikasi kronik sangat 

bervariasi terjadi pada setiap orang dan seiring waktu pada orang yang sama 

komplikasi terbentuk dari subklinis dan ringan menjadi komplikasi tahap atau berat. 

Diabetes tipe 1 bisa menyebabkan komplikasi mikrovaskular (seperti, retinopati, 

nefropati, neuropati) dan komplikasi makrovaskular (seperti jantung koroner, 

pembuluh darah perifer, dan serebrovaskular) (Craig, 2011). 

2.3.9.2.1 Mikrovaskular 

Komplikasi mikrovaskular terutama terjadi pada penderita diabetes tipe 1. 

Hiperglikemia yang persisten dan pembentukan protein yang terglikasi (termasuk 

HbA1c) menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi makin lemah dan rapuh 

dan terjadi penyumbatan pada pembuluh-pembuluh darah kecil. Hal inilah yang 

mendorong timbulnya komplikasi-komplikasi mikrovaskuler, antara lain retinopati, 

nefropati, dan neuropati. Disamping karena kondisi hiperglikemia, ketiga 

komplikasi ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Oleh sebab itu dapat terjadi 

dua orang yang memiliki kondisi hiperglikemia yang sama, berbeda risiko 

komplikasi mikrovaskularnya. Namun demikian prediktor terkuat untuk 

perkembangan komplikasi mikrovaskular tetap lama (durasi) dan tingkat keparahan 

diabetes (Pharmaceutical care diabetes mellitus, 2005). 

Neuropati 

Diabetik neuropati sangat beraneka ragam dengan manifestasi klinik yang 

bermacam-macam. Diabetik neuropati ini bisa terjadi sementara ataupun 

berkepanjangan. Prevalensi neuropati yang sering terjadi adalah DPN (diabetik 

neuropati perifer) dan neuropati otonomik. Meskipun DPN adalah diagnosis luaran, 

investigasi lengkap atau diarahkan ke dokter neurologi untuk mengetahui kondisi 

lain yang sudah jarang dibutuhkan (Cefalu, 2015).  

Retinopati 

Diabetik retinopati adalah komplikasi vaskular yang sangat spesifik terjadi 

pada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2, dengan prevalensi yang sangat 

berhubungan dengan durasi terkena diabetes. Diabetik retinopati sangat sering 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

24 

 

 

 

terjadi karena kasus baru mengenai kebutaan terjadi pada dewasa dengan umur 20-

74 tahun. Glaukoma, katarak, dan penyakit lain pada mata terjadi lebih dulu dan 

sering terjadi pada pasien dengan diabetes. Selain itu,  beberapa faktor yang dapat 

meningkatkan resiko atau yang berhubungan dengan retinopati yaitu termasuk 

hiperglikemia, nefropati, dan hipertensi. Pengaturan diabetes yang intensif dengan 

menedekati kadar gula darah normal telah menunjukkan prospektif yang besar pada 

studi acak untuk mencegah dan / atau menghambat  mula kerja dan kemajuan dari 

diabetik retinopati (ADA, 2012). 

Nefropati 

Diabetik dengan gangguan ginjal terjadi pada 20-40% pasien dan mengarah 

pada gagal ginjal tahap akhir (ESRD). Peningkatan albuminuria dengan kadar 

UACR (urine albumin to creatinin ratio) 30-299 mg/g secara terus menerus pada 

diabetik dengan gangguan ginjal dengan diabetes tipe 1 merupakan indikator awal 

dan pada diabetes tipe 2 merupakan penanda telah terbentuknya gangguan ginjal. 

Gangguan ini sebagai penanda dari pembentukan peningkatan resiko 

kardiovaskular (CVD). Meskipun begitu, terdapat tanda peningkatan secara 

spontan dengan kadar UACR  30-299 mg/g pada pasien dengan diabetes tipe 1. 

Sekitar 30-40% yang memiliki kadar UACR 30-299 mg/g dan tidak meningkat pada 

kadar tertinggi (≥300 mg/g) setelah di periksa lebih dari 5-10 tahun. Pasien dengan 

pembentukan albuminuria secara terus menerus inilah yang akan mengarah pada 

gagal ginjal tahap akhir (Cefalu, 2015). 

Nefropati yang terjadi pada pasien DM tipe 2 berbeda dengan DM tipe 1 

yang meliputi keadaan berikut, mikroalbuminuria atau terjadinya nefropati muncul 

ketika pasien DM tipe 2 didiagnosis, dikarenakan periode asimptomatis yang 

panjang, mikroalbuminuria atau terjadinya nefropati pada DM tipe 2 umumnya 

berhubungan dengan hipertensi,  mikroalbuminuria kemungkinan juga sedikit 

susah diprediksi menjadi penyebab terjadinya diabetik nefropati pada pasien DM 

tipe 2. Akan tetapi, harus dicatat bahwa munculnya albuminuria pada pasien DM 

tipe 2 kemungkinan merupakan faktor sekunder yang tidak berhubungan dengan 

DM, seperti yang disebabkan oleh hipertensi, gagal jantung, gangguan prostat atau 

infeksi (Harrison, 2015). 
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2.3.9.2.2 Makrovaskular 

Kardiovaskular adalah komplikasi makrovaskular yang merupakan 

penyebab utama terjadinya kematian pada pasien dengan diabetes tipe 1 dengan 

durasi 20 tahun atau lebih. Komplikasi makrovaskular lainnya adalah 

serebrovaskular dan pembuluh darah perifer. Beberapa data terbaru juga 

mengatakan tingkat kematian pada diabetes tipe 1 kemungkinan menurun 

dibandingkan dengan beberapa dekade; tingkat kematian ini berhubungan dengan 

pengaturan faktor resiko yang sangat intensif untuk diabetik nefropati dan 

kardiovaskular (Craig, 2011). 

2.3.10 Penatalaksanaan Terapi 

2.3.10.1 Terapi Non Farmakologi 

 Pola makan pasien dengan DM juga perlu diperhatikan dalam terapinya. 

Terapi nutrisi medis direkomendasikan untuk semua pasien dengan DM. Hal 

terpenting untuk semua terapi nutrisi medis adalah pencapaian hasil metabolisme 

yang optimal dan pencegahan dan pengobatan komplikasi. Untuk individu dengan 

DM tipe 1, fokus pada mengatur pemberian insulin dengan diet seimbang untuk 

mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat. Meski masih 

diperdebatkan, sebagian besar orang dengan diabetes memerlukan makanan yang 

berkarbohidrat sedang dan kontrol glukosa. Selain itu, pasien dengan DM tipe 2 

sering membutuhkan pembatasan kalori untuk meningkatkan berat badan. 

Dibandingan dengan pengaturan diet diabetes, dianjurkan diet menggunakan 

makanan yang bisa terjangkau dengan kondisi keuangan dan lingkungan budaya 

pasien. Waktu tidur dan makanan ringan biasanya tidak diperlukan jika manajemen 

farmakologis sesuai (Dipiro, 2011).  

Olahraga juga sangat disarankan pada penderita DM untuk dapat 

menstabilkan gula darah dan berat badan yang ideal. Secara umum, kebanyakan 

pasien dengan DM bisa mendapatkan keuntungan dari peningkatan aktivitas. 

olahraga aerobik dapat meningkatkan resistensi insulin dan kontrol glikemik pada 

kebanyakan individu, dan mengurangi faktor risiko kardiovaskular, memberikan 

kontribusi untuk penurunan berat badan atau pemeliharaan, dan meningkatkan 

kesejahteraan. Pasien harus memilih aktivitas yang disukai pasien sehingga 
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memiliki kemungkinan pasien akan terus melakukan olahraga tersebut. Mulai dari 

olahraga yang mudah pada pasien yang sebelumnya rawat inap. Pasien yang lebih 

tua, pasien dengan penyakit lama (usia> 35 tahun, atau> 25 tahun dengan ≥ DM 10 

tahun), pasien dengan beberapa faktor risiko kardiovaskular, adanya penyakit 

mikrovaskuler, dan pasien yang sebelumnya memiliki penyakit aterosklerosis harus 

memiliki evaluasi kardiovaskular, kemungkinan termasuk kelas olahraga dengan 

sebuah alat bantu atau benda, sebelum memulai olahraga yang sedang sampai berat. 

Selain itu, beberapa komplikasi (neuropati otonom, kaki mati rasa, dan retinopati) 

mungkin memerlukan pembatasan pada kegiatan yang direkomendasikan (Dipiro, 

2011). 

2.3.10.2 Terapi Farmakologi 

2.3.10.2.1 Oral Anti Diabetes (OAD) 

Metformin 

Metformin adalah obat pilihan pertama untuk pasien dengan kelebihan berat 

badan. Obat ini bisa juga dikombinasi dengan sulfonilurea dan insulin injeksi 

tunggal pada saat tidur. Obat ini juga bisa digunakan untuk pasien dengan berat 

badan normal. Pada penggunaan jangka panjang, metformin bisa menurunkan 

penyakit kardiovaskuler. Metformin tidak menstimulasi pengeluaran insulin, tetapi 

bisa mengurangi kadar gula dalam darah melalui penghambatan produksi glukosa 

dalam hati. Metformin tidak menurunkan hipoglikemi, dan metformin lebih 

mengarah pada efek menurunkan berat badan dibandingkan obat antidiabet lainnya 

(sebagai monoterapi metformin menghasilkan penurunan berat badan sebanyak 

beberapa kg, penggunaan kombinasi dengan sulfonilurea dan insulin injeksi tunggal 

pada saat tidur juga bisa menetralkan berat badan yang berlebih) (Kunnamo, 2005). 

Sulfonilurea 

 Sulfonilurea dapat digunakan untuk mengurangi kadar glukosa dalam darah 

melalui peningkatan eksresi insulin, dan bisa menurunkan terjadinya komplikasi 

mikrovaskular, dan kemungkinan juga komplikasi makrovaskular, pada 

penggunaan jangka panjang. Dosis dimulai dari dosis yang kecil, tetapi dosis harus 

ditingkatkan secara cepat hingga dosis maksimum (dosis harian glimepririd 6mg, 

glibenklamid 10-14mg, glipizid 15 mg, glikazid 320mg). Dengan dosis tersebut 

HbA1c diharapkan dapat menurun hingga 1,5-2,0%. Jika nilai HbA1c diatas 10%, 
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kontrol diabetes tidak akan tercapai hanya dengan peresepan satu obat antidiabetes 

(Kunnamo, 2005). 

Nateglinide dan Repaglinide 

Nateglinid dan repaglinid adalah turunan fenilalanin kerja cepat yang bisa 

meningkatkan sekresi insulin dan harus diminum sebelum makan. Efek pada 

perubahan diabetes vaskular belum diteliti. Kekurangannya adalah dalam 

membuktikan khasiatnya (lebih sedikit terjadinya hipoglikemi) jika dibandingkan 

dengan sulfonilurea (Kunnamo, 2005). 

Glitazon 

Glitazon adalah golongan obat yang peka terhadap insulin misalnya glitazon 

bisa meningkatkan sensitifitas insulin terutama pada liver. Efek dari perubahan 

diabetik vaskular masih belum diteliti. Diindikasikan untuk pengobatan 

hiperglikemi sebagai monoterapi atau kombinasi dengan metformin atau 

sulfonilurea. Sebelum memulai pengobatannya, pasien tidak boleh memiliki tanda-

tanda atau gejala dari gagal jantung (Kunnamo, 2005). 

 

Tabel II.1 : Penggolongan obat hipoglikemik oral (Kemenkes RI, 2005). 

Golongan Contoh Senyawa Mekanisme Kerja 

Sulfonilurea Gliburida/Glibenklamida 

Glipizida 

Glikazida 

Glimepirida 

Glikuidon 

Merangsang sekresi 

insulin di 

kelenjar pankreas, 

sehingga hanya 

efektif pada penderita 

diabetes yang 

sel-sel β pankreasnya 

masih 

berfungsi dengan baik 

Meglitinida Repaglinide Merangsang sekresi 

insulin di 

kelenjar pankreas 
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Turunan 

fenilalanin 

Nateglinide Meningkatkan 

kecepatan sintesis 

insulin oleh pankreas 

Biguanida Metformin Bekerja langsung pada 

hati (hepar), 

menurunkan produksi 

glukosa hati. 

Tidak merangsang 

sekresi insulin 

oleh kelenjar pankreas. 

Tiazolidindion Rosiglitazone 

Troglitazone 

Pioglitazone 

Meningkatkan kepekaan 

tubuh 

terhadap insulin. 

Berikatan dengan 

PPARγ (peroxisome 

proliferator 

activated receptor-

gamma) di otot, 

jaringan lemak, dan hati 

untuk 

menurunkan resistensi 

insulin 

Inhibitor α- 

glukosidase 

Acarbose 

Miglitol 

Menghambat kerja 

enzim-enzim 

pencenaan yang 

mencerna 

karbohidrat, sehingga 

memperlambat absorpsi 

glukosa ke 

dalam darah 
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2.3.10.2.2 Insulin 

 

Tabel II.2 : Jenis insulin beserta nama dagang yang terdapat di indonesia 

(Soewando, 2011) 
Insulin manusia atau 

insulin analog 

Nama dagang yang ada di indonesia 

Kerja cepat (insulin 

analog) 

Insulin lispro (Humalog) 

Insulin aspart (Novorapid) 

Insulin glulisin (Apidra) 

Kerja pendek (insulin 

manusia, insulin reguler) 

Humulin R 

Actrapid 

Kerja menengah (insulin 

manusia, NPH) 

Humulin N 

Insulatard 

Kerja panjang (long‐

insulin analog) 

Insulin glargine (Lantus) 

Insulin detemir (Levemir) 

Campuran (premixed, 

insulin manusia) 

70/30 Humulin (70% NPH, 30% reguler) 

70/30 Mixtard (70% NPH, 30% reguler) 

Campuran (premixed, 

insulin analog) 

75/25 Humalog (75% NPL, 25% lispro) 

70/30 Novomix (70% protamine aspart, 30% aspart) 

Ket: NPH, neutral protamine Hagedorn; NPL, neutral protamine lispro 

 

Rapid acting, dengan onset sangat cepat dan durasi singkat  

Terdapat tiga jenis injeksi rapid acting analog insulin terdiri dari: lispro 

insulin, insulin aspart, dan glulisine insulin, dan salah satu bentuk inhalasi insulin 

kerja cepat, rekombinan insulin inhalasi yang tersedia secara komersial. Insulin 

rapid acting memungkinkan penggantian insulin prandial secara fisiologis karena 

onset cepat dan tindakan puncak awal lebih mendekati sekresi yang normal seperti 

endogen prandial insulin dibandingkan dengan insulin reguler, dan memiliki 

manfaat tambahan yang memungkinkan insulin untuk segera diambil sebelum 

makan tanpa mengganggu kontrol glukosa. Durasi efek kurang lebih 3-5 jam 

(dengan pengecualian insulin inhalasi, yang bisa berlangsung 6-7 jam), yang 

menurunkan risiko hipoglikemia akhir setelah makan. Insulin rapid acting injeksi 
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memiliki variabilitas terendah pada absorpsi (sekitar 5%) dari semua insulin 

komersial yang tersedia (dibandingkan dengan 25% untuk insulin reguler dan 25-

50% untuk formulasi intermediate dan long acting). Insulin ini sangat disukai pada 

penggunaan perangkat infus insulin subkutan kontinu (Katzung, 2010). 

Short acting, dengan onset kerja cepat 

Insulin short acting di injeksikan 3-4 kali sebelum makan, dan insulin long 

acting  diberikan 2 kali pada sebelum tidur dan pada pagi hari (2/3 dosis untuk pagi 

hari). sejumlah kecil insulin short acting sering ditambahkan pada dosis pagi dan 

malam hari bersama dengan insulin long acting. Jika terdapat kebiasaan makan 

malam, kadar gula darah akan meningkat pada tengah malam. Karena itu, dapat 

digunakan campuran dua insulin, kemudian penggunaan campuran yang sudah siap 

tersebut akan menjadi lebih mudah di aplikasikan. Interval waktu setiap injeksi 

insulin short acting tidak boleh melebihi 5-6 jam. Meskipun terlambat makan, 

masih ditandai dengan adanya sejumlah kecil insulin (Kangas, 2005). 

Intermediate acting 

Insulin intermediate acting di formulasi agar dapat dilarutkan secara 

bertahap-tahap ketika diberikan secara subkutan, sehingga durasi kerja insulin ini  

lebih panjang. Terdapat dua sediaan insulin yang sangat sering digunakan yaitu 

insulin neutral protamine Hagedorn (NPH) (insulin isophane) dan insulin lente 

(insulin zink suspensi). Insulin NPH merupakan insulin suspensi yang kompleks 

dengan zink dan protamin di larutan fosfat. Insulin lente merupakan campuran 

dengan cara kristalisasi (ultralente) dan amorf (semilente) dalam larutan asetat, 

yang mana dapat menurunkan kelarutan dari insulin. Farmakokinetik dari insulin 

yang terbuat dari manusia intermediate acting sedikit berbeda dengan bentuk 

sediaan dari babi. Insulin ini memiliki mula kerja yang cepat dan durasi lebih 

pendek dibandingkan insulin dari babi. Perbedaan ini kemungkinan berhubungan 

dengan insulin yang terbuat dari manusia yang secara alami lebih hidrofobik, dan 

insulin dari babi yang kemungkinan memiliki perbedaan interaksi dengan protamin 

dan zink kristal. Perbedaan ini bisa menimbulkan masalah pada waktu pemberian 

secara optimal pada terapi malam hari; sediaan insulin yang terbuat dari manusia 

yang diberikan sebelum makan malam kemungkinan tidak memiliki durasi kerja 

yang cukup untuk mengatasi hiperglikemia di pagi hari. keadaan ini harus dicatat 
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bahwa tidak terdapat bukti yang menujukkan bahwa insulin lente atau NPH 

memiliki efek farmakodinamik yang berbeda ketika digunakan dengan kombinasi 

dengan insulin reguler (mudah larut) dengan regimen dosis dua kali sehari. Insulin 

intermediate acting biasanya diberikan sekali pada pagi hari atau dua kali sehari. 

Pada pasien DM tipe 2, insulin intermediate acting diberikan pada saat sebelum 

tidur yang mana bisa menormalkan kadar glukosa darah puasa. Ketika insulin lente 

di campur dengan insulin reguler, beberapa dari insulin reguler membentuk suatu 

kompleks dengan protamin atau Zn2+ setelah beberapa jam, dan campuran insulin 

ini bisa memperlambat absorpsi dari insulin kerja cepat. Insulin NPH tidak 

memperlambat kerja dari insulin reguler ketika insulin ini dicampur secara 

langsung oleh pasien atau ketika campuran insulin ini sudah dijual secara bebas 

dipasaran (Brunton, 2006). 

Long acting, dengan onset kerja lambat 

Insulin long acting terdiri dari insulin glargin dan insulin detemir. Insulin 

glargine adalah larut, "peakless" (yaitu, memiliki konsentrasi plasma dataran luas), 

ultra-long-acting analog insulin. Produk ini dirancang agar penggunaannya bisa 

diulang, sesuai, pengganti insulin latar belakang. Dimasukkannya dua molekul 

arginin pada rantai B terminal karboksil dan substitusi glisin dari asparagin pada 

posisi A21 menghasilkan analog yang larut dalam larutan asam tetapi dengan cepat 

mengikuti pH tubuh yang lebih netral setelah injeksi subkutan. Molekul insulin 

secara individu perlahan terlarut sempurna dari penyimpanan kristal dan 

menyediakan kadar insulin secara terus menerus dalam dosis tertentu. Insulin 

glargine memiliki onset lambat (1-1,5 jam) dan mencapai efek maksimum setelah 

4-6 jam. Aktivitas maksimum ini dipertahankan selama 11-24 jam atau lebih. 

Glargine biasanya diberikan sekali sehari, meskipun beberapa orang yang sangat 

sensitif terhadap insulin diberikan dosis split (dua kali sehari). Untuk menjaga 

kelarutan, formulasi yang sangat asam (pH 4.0) dan insulin glargine tidak boleh 

dicampur dengan insulin lainnya. Jarum suntik yang berbeda harus digunakan untuk 

meminimalkan resiko kontaminasi dan berkurangnya efikasi. Pola penyerapan 

insulin glargine tampaknya tidak tergantung dengan anatomi injeksi, dan obat ini 

berhubungan dengan kurangnya imunogenisitas dari insulin manusia pada hewan 

percobaan. Interaksi antara glargine dengan reseptor insulin mirip dengan insulin 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

32 

 

 

 

asli dan tidak menunjukkan peningkatan aktivitas mitogenik in vitro (Katzung, 

2010). 

2.4 Tinjauan Nefropati Diabetik (DN) 

2.4.1 Definisi 

Nefropati diabetik (DN) merupakan salah satu komplikasi yang paling 

sering terjadi pada pasien diabetes melitus. Nefropati diabetik adalah penyebab 

utama terjadinya CKD (dan ESRD ~ End stage of renal disease) pada negara bagian 

barat, dan timbulnya penyakit ini meningkat di negara-negara berkembang. 

Peningkatan ini didorong oleh peningkatan timbulnya DM tipe 2, meningkatnya 

harapan hidup untuk pasien dan akses yang lebih baik pada pelayanan ESRD. Oleh 

karena itu, DN memakan jumlah yang sangat signifikan pada sumber daya 

kesehatan (Steddon, 2014). 

2.4.2 Epidemiologi 

Mikroalbuminuria memiliki prevalensi 6-60% pasien dengan diabetes tipe 

1 setelah durasi 5-15 tahun diabetes. Nefropati diabetik terjadi hingga 35% pasien 

dengan diabetes tipe 1, lebih sering terjadi pada laki-laki dan pada mereka yang 

didiagnosis diabetes pada umur <15 tahun, dengan puncak insidensi mendekati 3% 

tiap tahun untuk umur 16-20 tahun setelah onset diabetes. Dari pasien diabetes tipe 

1 yang memiliki proteinuria, sebanyak 2/3 akan mengalami gagal ginjal. Di Inggris, 

15% dari seluruh kematian pada pasien diabetes <50 tahun adalah karena nefropati. 

Pada pasien tipe 2 terdapat perbedaan ras/suku yang lebih jelas, hingga 25% dari 

kulit putih dan 50% dari orang-orang Asia diperkirakan terjadinya nefropati, 

memberikan prevalensi di klinik umum 4-33%. Durasi dari diabetes sebelum 

berkembangnya nefropati secara klinis juga sering lebih cepat di tipe 2 

dibandingkan tipe 1 pasien. Ini mungkin disebabkan oleh keterlambatan awal di 

diagnosis diabetes tipe 2 (Draznin, 2011). 

2.4.3 Etiologi dan Patofisiologi 

Etiologi 

Patogenesis dari diabetik nefropati berhubungan dengan hiperglikemi 

kronik. Mekanisme dari hiperglikemi kronik yang menuju pada ESRD (End Stage 

Renal Disease), meskipun tidak sepenuhnya didefinisikan, melibatkan efek dari 
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faktor campuran (faktor pertumbuhan, angiotensin II, endotelin, AGEs), perubahan 

hemodinamik pada mikrosirkulasi ginjal (hiperfiltrasi atau hiperperfusi glomerular, 

meningkatnya tekanan kapiler glomerular), dan perubahan struktural pada 

glomerulus (meningkatnya matriks ekstraselular, penebalan membran dasar, 

pengembangan mesangial, fibrosis). Beberapa dari efek tersebut kemungkinan bisa 

dimediasi melalui reseptor angiotensin II. Merokok dapat mempercepat penurunan 

fungsi ginjal (Harrison, 2015). 

 

Tabel II.3 : Perkembangan Nefropati Diabetik (Sachdev, 2008) 

Perkiraan tahun 

setelah diabetes 
Bagian klinis dari nefropati diabetic 

Onset (0 tahun) 

↑GFR, ↑ukuran ginjal, ↑aliran darah, fungsi melebihi normal, 

mikroalbuminuria normal (bisa kembali dengan perawatan 

yang dijalani) 

2 - 5 tahun 
Penebalan GBM (glomerular basement membrane), ↑matriks 

mesangial, normo/ mikroalbuminuria (bisa kembali) 

6 - 10 tahun 
Mikroalbuminuria (20 - 300 µg/mnt) atau (30 - 300 mg/ hari) 

(khususnya setelah olahraga (tahap pencegahan) 

11 - 15 tahun 
Proteinuria (pertama hanya keluar sedikit-sedikit, kemudian 

keluar secara terus-menerus) (tahap pencegahan) 

16 - 20 tahun 
Tahap azotemia/uremia, ESRD (perkembangan sedikit 

lambat) 

 

Patofisiologi  

Diabetik nefropati ditandai oleh urutan peristiwa yang dapat diprediksi yang 

awalnya didefinisikan untuk pasien dengan diabetes tipe 1 tetapi muncul juga pada 

diabetes tipe 2. Glomerular hiperperfusi dan renal hipertrofi terjadi pada tahun 

pertama setelah terjadi onset pada DM dan menyebabkan peningkatan laju filtrasi 

glomerular (GFR). Selama 5 tahun pertama terjadi DM, terjadi penebalan membran 

dasar glomerular, glomerular hipertrofi, dan pengembangan volume mesangial 

terjadi pada perubahan GFR normal. Setelah 5 sampai 10 tahun DM tipe 1, 40% 

pasien mulai mengeksresi sejumlah kecil albumin pada urin. Mikroalbuminuria 
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terjadi jika terdapat kadar 30-299 mg/d pengambilan selama 24 jam atau 30-299 

g/mg kreatinin pada pengambilan tertentu dan makroalbuminuria dengan >300 mg 

tiap 24 jam (Harrison, 2015). 

Ada empat perubahan metabolik yang memainkan peran penting dan 

menjadi penyebab terjadinya nefropati diabetik yaitu : 

1. Glikosilasi : Merupakan serangkaian reaksi kompleks yang terjadi ketika 

glukosa dan gula pereduksi lainnya bereaksi dengan protein, lipid, dan asam 

nukleat. Pada diabetes mellitus terdapat percepatan Maillard atau reaksi 

browning, hal ini menyebabkan pembentukan produk glikasi akhir (AGEs). 

Kemudian AGEs mengikat reseptor spesifik pada makrofag, sel endotel, dan sel 

mesangial. Interaksi dengan sel mesangial menyebabkan peningkatan 

transformasi growth faktor B (TGF-B) dan sintesis matriks ekstraseluler. 

2. Increased Polyol Pathway Flux = Hiperglikemia mengakibatkan meningkatnya 

kadar glukosa jaringan. Kelebihan glukosa kemudian akan diubah menjadi 

sorbitol oleh enzim NADPH-dependent. Sorbitol meningkat disertai 

menipisnya myoinositol bebas, hilangnya aktivitas Na, K, ATPase dan 

meningkatnya penggunaan kofaktor enzim NADPH dan NAD menyebabkan 

perubahan potensial redoks. Gangguan metabolik ini mengakibatkan disfungsi 

seluler. 

3. Aktivasi Protein Kinase C = Hiperglikemia dikaitkan dengan aktivasi protein 

kinase C yang mengatur fungsi pembuluh darah, termasuk kontraktilitas, aliran 

darah, proliferasi sel dan permeabilitas vaskuler. 

4. Increased Hexosamine Pathway Influx : Menyebabkan peningkatan TGF-B dan 

sintesis matriks ekstraseluler (Sachdev, 2008). 
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2.4.4 Manifestasi Klinik 

Perubahan fungsi ginjal secara progresif pada tahap awal diabetik nefropati 

meliputi : peningkatan GFR, peningkatan fungsi filtrasi,  kenaikan protein urin dan 

albumin (4400 sampai 15000 dalton), peningkatan klirens ginjal pada polimer 

dekstran netral dan peningkatan penyaringan glomerular yang mana bisa 

meningkatkan viskositas, stres mikrovaskular, kandungan asam sialic yang tinggi, 

IgG, albumin dan fibrin pada membran. Setelah beberapa minggu atau beberapa 

bulan kemudian akan terdapat peningkatan ukuran ginjal secara signifikan, 

peningkatan volume lempeng glomerular, peningkatan volume kapiler luminal dan 

peningkatan area permukaan filtrasi kapiler. Pada stadium lanjut akan terjadi 

akumulasi serum protein dan degradasi produk pada glomerular, 

glomerulosklerosis dan fibrosis tubulointerstitial, penurunan fibrinolisis, dan 

okulasi kapiler (Sachdev, 2008). 

2.4.4.1 Hiperhomosisteinemia pada Gangguan Ginjal 

 Homosistein adalah asam amino non protein dan metabolit metionin. 

Homosistein dapat di ubah menjadi metionin, dan ketika terjadi disregulasi 

metabolisme metionin dapat menyebabkan meningkatnya kadar homosistein yang 

disebut hiperhomosisteinemia. Terdapat 4 penyebab meningkatnya kadar 

homosistein pada plasma, yaitu : diet tinggi metionin seperti daging, defisiensi 

Gambar 2.9 : Patofisiologi Nefropati Diabetik (Sachdev, 2008). 
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vitamin B12 atau asam folat, defisiensi aktifitas CBS dan vitamin B6, dan gangguan 

ginjal yang menyebabkan retensi volume. Peningkatan kadar homosistein selalu 

dikaitkan pada pasien dengan gagal ginjal (ESRD) dan hiperhomosisteinemia 

(HHcy) sangat berkaitan dengan menurunnya laju filtrasi glomerulus (GFR). 

Meskipun mekanisme hubungan laju filtrasi glomerulus dengan HHcy tidak 

signifikan, tetapi terdapat hubungan yang linear antara homosistein dengan GFR 

dimana semakin tinggi kadar homosistein, maka semakin rendah laju filtrasi 

glomerulus. Terdapat 2 hipotesis yang berbeda mengenai akumulasi kadar 

homosistein pada pasien gagal ginjal yaitu: terganggunya bersihan homosistein 

pada pasien gagal ginjal, dan terganggunya metabolisme homosistein pada pasien 

gagal ginjal. 

 

 

1. Metabolisme Homosistein dan Gangguan Ginjal 

Ginjal mampu menyaring homosistein seperti halnya asam amino yang lain. 

Namun kadar homosistein tersaring yang ditemukan dalam urin minimal 

6µmol/hari atau 1%, dimana 99% akan mengalami reabsorbsi di dalam ginjal 

tepatnya di permukaan sel tubulus basolateral. DI dalam ginjal, homosistein akan 

mengalami 2 proses yaitu transulfurasi dan remetilasi. Hasil uji in vivo dan in vitro 

Gambar 2.10 : Hiperhomosistein pada Penderita Gangguan Ginjal 

(Utpal, 2010) 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

37 

 

 

 

menunjukkan bahwa homosistein mengalami metabolisme pada jalur transulfurasi 

untuk membentuk cystathionine yang kemudian menjadi cystein dan α-

ketobutyrate. Dari sini muncul hipotesa bahwa ginjal mengkompensasi perubahan 

GFR dengan menaik turunkan metabolisme homosistein untuk menjaga kadar 

homosistein yang konstan dalam urin manusia sehat. Pada pasien dengan gagal 

ginjal kadar homosistein meningkat dan mayoritas pasien mengalami 

hiperhomosisteinemia yang sedang hingga berat. Studi lain menunjukkan bahwa 

peningkatan kadar homosistein pada pasien gagal ginjal berhubungan erat dengan 

fungsi ginjal. 

2. Gangguan Ginjal dan Metabolisme Homosistein 

Studi yang dilakukan oleh Guldener et al menyebutkan bahwa remetilasi 

dan transmetilasi mengalami penurunan pada pasien ESRD. Mereka menyimpulkan 

terdapat 2 kemungkinan mekanisme peningkatan kadar homosistein pada pasien 

ESRD yaitu kerusakan pada metabolisme asam amino sulfur yang menyebabkan 

perubahan pada homosistein, dan atau kerusakan pada remetilasi homosistein 

sehingga menyebabkan meningkatnya kadar homosistein (Sen, 2010). 

2.4.4.2 Anemia pada Diabetik Nefropati 

 Anemia dapat terjadi pada pasien dengan nefropati diabetik bahkan sebelum 

munculnya gagal ginjal (serum kreatinin <1,8 mg/dl), dan berkaitan dengan 

defisiensi eritropoietin. Sehingga anemia dianggap sebagai faktor resiko 

perkembangan penyakit ginjal (ADA, 2012). Keadaan hiperglikemia kronis dapat 

menyebabkan lingkungan hipoksia dalam interstitium ginjal. Adanya gangguan 

pada ginjal inilah yang berpengaruh pada LFG (Laju Filtrasi Glomerulus) dan juga 

menandakan semakin sedikitnya nefron yang berfungsi, sehingga terjadi gangguan 

produksi eritropoietin yang dihasilkan oleh sel fibroblas peritubular. Eritropoietin 

berfungsi merangsang sumsum tulang untuk membuat sel darah merah, sehingga 

jika terjadi gangguan dalam pembentukannya, Hb tidak maksimal dibentuk dan 

terjadilah anemia. Dari data NHANES III didapati sekitar 13,5 juta jiwa pasien DM 

memiliki eLFG <50 ml/menit dan diantaranya sebanyak 800 ribu orang yang 

memiliki kadar hemoglobin (Hb) <11g/dL (Wijaya et al., 2015). Pada penelitian 

sebelumnya, anemia dilaporkan dapat meningkatkan rasio terapi pengganti ginjal 

pada pasien dengan diabetik nefropati, selain itu waktu inisiasi rata-rata dialisis 
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lebih cepat pada pasien dengan anemia dibandingkan dengan pasien tanpa anemia. 

Oleh karena itu anemia harus diperhatikan lebih awal pada pasien dengan diabetik 

nefropati. Selain penyebab umum anemia yang utama (defisiensi besi dan 

eritropoietin) beberapa faktor fisiologis lainnya yang berkaitan dengan anemia pada 

diabetes adalah defisiensi folat dan vitamin B12 (Bin, 2015). Diagnosis anemia 

pada pasien dewasa atau anak usia >15 tahun adalah jika kadar Hb <13 g/dL pada 

pria atau <12 g/dL pada wanita (KDIGO, 2012). 

2.4.5 Diagnosis 

Urin menunjukkan hasil positif mengandung protein pada dip test (>0,5 

mg/L protein atau >300 mg/L albumin) maka terdapat nefropati diabetik. 

Pengumpulan urin dilakukan dalam semalam atau lebih dari 24 jam untuk 

mendeteksi adanya proteinuria atau albuminuria. Penyebab lain dari proteinuria 

harus dikecualikan sebelum menetapkan ada atau tidaknya nefropati diabetik. 

Proteinuria dari penyakit ginjal nondiabetes terjadi hingga 10% pada tipe 1 dan 30% 

pada tipe 2. Infeksi saluran kemih, penyakit akut, olahraga berat, dan gagal jantung 

adalah penyebab paling umum yang dikecualikan (Draznin, 2011). 

Apabila hasil dip test standar negatif untuk albumin, maka mikroalbuminuria 

harus segera dicari. Albumin urin atau kreatinin >2,5 mg/mmol pada laki-laki, dan 

>3,5 mg/mmol pada wanita, atau dip test urin positif (albumin urin >20 mcg) 

dengan pengumpulan urin diulang sebanyak 3 kali dan minimal dua dari tiga 

hasilnya abnormal (Draznin, 2011). 

2.4.6 Penatalaksanaan Terapi 

2.4.6.1 Terapi non farmakologi 

Terapi diet secara praktis bisa dilakukan dengan diet rendah protein, 

sukrosa, fruktosa dalam jumlah kecil, dan lemak sayur tak jenuh bisa dikonsumsi 

sebagai sumber energi. Serat tinggi karbohidrat juga direkomendasikan. Diet bisa 

mempengaruhi faktor yang sangat penting pada diabetik nefropati, yaitu kontrol 

diabetes, tekanan darah, kadar lipid, obesitas, fungsi ginjal dan kadar proteinuria 

(Kunnamo, 2005). 
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2.4.6.2 Terapi farmakologi  

2.4.6.2.1 Antihipertensi 

Memperlambat pembentukan gangguan ginjal merupakan hal kritis yang 

harus dilakukan untuk keselamatan pasien dan memperbaiki kualitas hidup pasien. 

Dengan menjalani terapi maka secara positif menunjukkan pengaruh pada AER 

(albumin exretion rate) dan penurunan GFR yang salah satunya menggunakan ACE 

inhibitor dan ARB. Sebagai konsekuensinya, pasien DM tipe 1 dan tipe 2 dengan 

albuminuria harus di obati dengan ACE inhibitor atau ARB dengan dosis tertinggi 

yang bisa diterima oleh pasien. Data mengenai keefektifan ACE inhibitor dan ARB 

pada pasien dengan DM dan penurunan GFR yang tidak memiliki albuminuria 

sangat kurang. Meskipun begitu, AACE merekomendasikan RAAS blokade pada 

semua pasien dengan DM dan memiliki CKD pada tahap 2, 3A dan 3B dan jika 

terdapat pembentukan secara perlahan menuju tahap 4. Obat yang menghambat 

RAAS akan mempotensiasi terjadinya hiperkalemia dan menyebabkan kerugian 

pada pasien jika digunakan  dengan golongan nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAID) atau pasien dengan hipertensi renovaskular atau dehidrasi. Obat yang 

menghambat RAAS tidak aman digunakan untuk ibu hamil. Terapi kombinasi ACE 

inhibitor dan ARB atau dengan renin inhibitor yang ditambahkan ke golongan 

penghambat RAAS lainnya tidak memperpanjang kelangsungan hidup pasien atau 

mencegah terbentuknya CKD. Pada pasien dengan CKD tahap lanjutan (tahap 3B 

ke atas), terapi kombinasi meningkatkan resiko terjadinya hiperkalemia dan luka 

akut pada ginjal oleh karena itu terapi kombinasi tidak direkomendasikan. Data 

pada penggunaan antagonis aldosteron dengan ACE inhibitor atau ARB sangat 

sedikit, tetapi juga memiliki peringatan yang sama (Handelsman, 2015). 

Untuk mengatasi hiperglikemi yang berkepanjangan dan berat pada pasien 

yang mengalami penurunan fungsi ginjal, terapi paling utama pada pasien geriatri 

yaitu diberikan glibenklamid (serum kreatinin > 160 μmol/l). Pada penurunan 

fungsi ginjal, direkomendasikan pengobatan dengan terapi insulin dan juga bisa 

digunakan glimepirid dan glipizid. Penggunaan metformin harus dihindari jika 

kreatinin diatas 150 μmol/l karena beresiko asidosis laktat. Statin, fluvastatin, dan 

pravastatin direkomendasikan pada pasien dengan gagal ginjal. Jika menggunakan 

gemfibrozil dan fenofibrat Dosis pada penggunaan harus dikurangi hingga 50% 
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pada penurunan fungsi ginjal sedang dan hingga 25% pada penurunan fungsi ginjal 

berat. Bezafibrat harus dihindari bahkan pada pasien dengan penurunan fungsi 

ginjal sedang. Secara umum, penggunaan golongan fibrat pada pasien dengan 

penurunan fungsi ginjal harus dipertimbangkan secara hati-hati. NSAIDs bisa 

mempengaruhi filtrasi glomerular (Kunnamo, 2005). 

ACEi (Angiotensin Converting Enzim Inhibitor) 

ACE inhibitor memiliki peran yang sangat berguna dalam mengobati pasien 

dengan penyakit ginjal kronis karena obat golongan ini dapat mengurangi kadar 

proteinuria dan menstabilkan fungsi ginjal (bahkan tanpa adanya penurunan 

tekanan darah). Manfaat ini mungkin hasil dari peningkatan hemodinamik 

intrarenal, dengan penurunan resistensi eferen arteriol glomerulus dan pengurangan 

yang dihasilkan dari tekanan kapiler intraglomerular. ACE inhibitor juga telah 

terbukti sangat berguna dalam pengobatan gagal jantung, dan setelah infark 

miokard, dan ada bukti terbaru bahwa ACE inhibitor mengurangi kejadian diabetes 

pada pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi (Katzung, 2012). 

ACE inhibitor memiliki beberapa jenis salah satunya yang sering digunakan 

dalam pasien CKD adalah captopril yang bekerja dengan menghambat perubahan 

enzim peptidil dipeptidase yang menghidrolisis angiotensin I menuju angiotensin 

II dan menginaktifasi bradikinin, vasodilator kuat yang mana setidaknya sebagian 

menstimulasi pengeluaran nitrat oksida dan prostasiklin sehingga menghasilkan 

vasodilatasi dan dapat menurunkan tekanan darah (Katzung, 2010). Dosis captopril 

yang diberikan pada pasien CKD yaitu sebesar 25 mg sebanyak tiga kali sehari yang 

mana dapat menurunkan resiko peningkatan serum kreatinin (Dipiro, 2011). 

 ARB (Angiotensin Receptor Blocking Agents) 

Dalam percobaan IDNT, 1,715 pasien DM tipe 2 dengan hipertensi dan 

nefropati secara random diberikan terapi irbesartan, amlodipine atau placebo. 

Irbesartan menurunkan resiko ESRD atau doubling serum kreatinin dengan 20% - 

30% dibandingkan dengan amlodipine atau placebo. Pada percobaan lain, losartan 

menurunkan resiko ESRD atau doubling 27 serum kreatinin 25% - 28% 

dibandingkan dengan placebo. Seperti studi penggunaan captopril pada DM tipe 1, 

penurunan level albuminuria dihubungkan dengan penurunan resiko ESRD. 

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa olmesartan lebih efektif dalam menunda 
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onset mikroalbuminuria dibandingkan dengan placebo. Namun, olmesartan hanya 

sedikit menurunkan tekanan darah dan terdapat tingkat yang lebih tinggi dari 

kejadian kardiovaskular fatal pada pasien dengan riwayat penyakit arteri koroner 

(Lim, 2014). 

2.4.6.2.2 Kontrol Glikemik 

 Kontrol glikemik yang baik efektif dalam menurunkan komplikasi 

mikrovaskular dari diabetes. Suatu studi DCCT yang mencakup 1,365 pasien DM 

tipe 1 dan normoalbuminuria menunjukkan bahwa setelah hampir 10 tahun, pasien 

dengan kontrol glukosa intensif memiliki insiden yang lebih rendah untuk 

terjadinya mikroalbuminuria dan makroalbuminuria. Penelitian lain pada penderita 

dengan diagnosa awal DM tipe 2 yang mendapatkan perawatan glukosa intensif 

cenderung tidak berkembang menjadi gagal ginjal. Pada penelitian yang 

membandingkan HbA1C pada pasien DM tipe 2, menunjukkan pasien dengan 

terapi intensif (mean HbA1C ≤ 6.5%) juga menurunkan insiden terjadinya nefropati 

dibandingkan dengan kontrol standar (mean HbA1C 7.3%) (Lim, 2014). 

2.4.6.2.3 Lipid Lowering 

Pasien nefropati diabetik diketahui memiliki kadar kolesterol yang tinggi 

dan resiko penyakit kardiovaskular, sehingga diperlukan pemantauan terhadap 

kadar lipid pasien. Penggunaan aspirin untuk alasan yang serupa dianjurkan 

(Draznin, 2011). Menurut data Joslin Diabetes Center dari 439 DM tipe 1 juga 

menunjukkan bahwa kadar kolesterol tinggi (>220 mg/dl) dikaitkan dengan 

perkembangan nefropati diabetik. Saat ini, obat golongan statin sudah 

direkomendasikan untuk nefropati diabetik di atas usia 40 tahun, terlepas dari 

tingkat lipid dasar mereka. Hal ini terutama untuk kepentingan kardiovaskular 

daripada penyakit ginjal (Lim, 2014). 

2.5 Terapi Anemia pada Diabetik Nefropati 

 Anemia pada diabetik nefropati disebabkan oleh keadaan hiperglikemia 

kronis yang dapat menyebabkan lingkungan hipoksia dalam interstitium ginjal. 

Gangguan pada ginjal inilah yang berpengaruh pada LFG (Laju Filtrasi 

Glomerulus) dan juga menandakan semakin sedikitnya nefron yang berfungsi, 

sehingga terjadi gangguan produksi eritropoietin yang dihasilkan oleh sel fibroblas 
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peritubular. Eritropoietin berfungsi merangsang sumsum tulang untuk membuat sel 

darah merah, sehingga jika terjadi gangguan dalam pembentukannya, Hb tidak 

maksimal dibentuk dan terjadilah anemia (Wijaya et al., 2015).  Eritropoiesis 

normal membutuhkan besi, vitamin B12, dan asam folat. Defisiensi salah satu unsur 

tersebut dapat menyebabkan anemia. Aktivitas eritropoiesis diatur oleh 

eritropoietin, suatu hormon yang dilepaskan terutama oleh ginjal. Pada gagal ginjal 

kronis, sering terjadi anemia karena penurunan produksi eritropoietin. 

1. Eritropoietin 

 Hipoksia atau kehilangan darah menyebabkan peningkatan sintesis 

hemoglobin dan pelepasan eritrosit. Eritropoietin terikat pada reseptor  diprekursor 

sel eritrosit dalam sumsum tulang dan meningkatkan transkripsi enzim yang terlibat 

dalam sintesis heme. 

2. Besi 

 Inti heme dibentuk oleh besi, yang dalam kombinasi dengan rantai globin 

yang sesuai akan membentuk protein hemoglobin. Lebih dari 90% besi yang bukan 

simpanan dalam tubuh berada dalam hemoglobin sekitar 2,3 gram. Sebagian besi 

(sekitar 1g) disiman sebagai feritin dan hemosiderin dalam makrofag di limpa, hati, 

dan sumsum tulang. Zat besi merupakan unsur yang penting dalam tubuh dan 

hampir selalu berikatan dengan protein tertentu seperti hemoglobin, dan mioglobin. 

Kompartemen zat besi yang terbesar dalam tubuh adalah hemoglobin yang dalam 

keadaan normal mengandung kira-kira 2 gram zat besi. Hemoglobin mengandung 

0,34% berat zat besi; 1 ml eritrosit setara dengan 1 mg zat besi (Bandiara, 2009). 

Salah satu protein yang bertanggung jawab untuk meregulasi kadar zat besi adalah 

hepcidin. Hepcidin merupakan protein di hati yang menghambat absorbsi besi oleh 

usus dan mengganggu transport besi dari sistem retikuloendotelial ke sumsum 

tulang. Sekresi hepcidin dihasilkan oleh peningkatan kadar interleukin-6 yang 

merupakan sitokin inflamasi sehingga menyebabkan defisiensi besi. Selain itu 

ekspresi hepcidin juga dipengaruhi oleh proses eritropoiesis, dan hipoksia. Apabila 

ekspresi hepcidin tinggi, jumlah besi yang beredar di sistemik akan berkurang, 

begitu pula sebaliknya. Selain itu, keberadaan EPO dapat meningkatkan 

transportasi besi dari makrofag ke aliran darah sehingga dapat memburuk jika 

terjadi defisiensi EPO (Thomas et al, 2004). 
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3. Asam Folat dan Vitamin B12 

 Vitamin B12 dan asam folat esensial untuk beberapa reaksi penting untuk 

sintesis DNA normal. Defisiensi salah satu vitamin tersebut menyebabkan 

gangguan produksi dan maturasi abnormal dari sel-sel prekursor eritroid (anemia 

megaloblastik). Selain anemia, defisiensi vitamin B12 menyebabkan degenerasi 

sistem saraf pusat (degenerasi kombinasi subakut) yang bisa menyebabkan gejala 

psikiatrik atau fisik. Asam folat dan vitamin B12 tidak memiliki efek toksik yang 

diketahui. Akan tetapi penting untuk tidak memberikan asam folat saja pada 

keadaan defisiensi vitamin B12 karena meskipun anemia bisa membaik, tetapi 

degenerasi neurologis tetap berlanjut dan bisa menjadi ireversibel. 

2.6       Tinjauan Asam Folat 

2.6.1 Definisi dan Kegunaan 

Asam folat adalah salah satu kelompok vitamin B. Asam folat berkurang 

didalam tubuh menjadi tetrahidrofolat, yaitu koenzim untuk berbagai proses 

metabolisme termasuk sintesis purin dan pirimidin pada sintesis DNA, selain itu 

juga terlibat pada beberapa konversi asam amino. Folat berperan sebagai kunci pada 

sintesis DNA yang berperan penting pada pertumbuhan dan produksi sel (Hamilton, 

2006). Asam folat diperlukan dalam pembentukan sel darah merah. Obat ini penting 

dalam pematangan akhir sel darah merah dan penting untuk sintesis DNA 

(Deoxyribonucleic Acid) karena asam folat dibutuhkan untuk pembentukan timidin 

trifosfat, yaitu salah satu zat pembangun DNA esensial (Guyton dan Hall, 2008). 

Kekurangan folat dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan anemia 

megaloblastik serta gangguan darah lain dan gangguan saluran cerna (Almatsier, 

2001). Terjadinya anemia megaloblastik adalah ketika asupan makanan yang 

mengandung asam folat kurang memadai. Kemudian tubuh memerlukan lebih 

banyak asam folat pada keadaan hamil atau mengalami anemia hemolitik. Total 

folat dalam tubuh orang sehat adalah 5-10 mg, tetapi juga dapat lebih tinggi. Di 

inggris 150-200 mikrogram folat dianggap sebagai asupan rata-rata yang cocok 

untuk orang yang sehat kecuali wanita hamil yang membutuhkan folat lebih banyak 

(Martindale 36, 2009). 
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 Selain itu, meskipun dasar fisiologis untuk hiperhomosteinemia pada gagal 

ginjal masih belum jelas tetapi defisiensi asam folat dan vitamin B12 yang 

merupakan dua kofaktor yang dibutuhkan dalam jalur remetilasi, menyebabkan 

penurunan yang signifikan pada bersihan homosistein oleh ginjal (Naseri et al., 

2016). Homosistein adalah asam amino nonprotein dan metabolit metionin yang 

dapat didaur ulang menjadi metionin, namun disregulasi metabolisme metionin 

menyebabkan akumulasi kadar homosistein meningkat sehingga menyebabkan 

hiperhomosisteinemia. Hiperhomosistein sendiri sangat terkait dengan penurunan 

laju filtrasi glomerulus, dimana semakin tinggi kadar homosistein semakin besar 

penurunan pada GFR (glomerulus filtration rate) (Sen, 2010). 

 Metionin merupakan salah satu asam amino esensial yang dalam tubuh akan 

dikonversi menjadi S-adenosilmetionin oleh enzim methionine adenosytrasferase. 

S-adenosilmetionin akan melepaskan gugus metilnya menjadi S-

adensolhomosistein, yang kemudian akan dihidrolisis menjadi homosistein. Bila 

terjadi defesiensi folat, proses remetilasi homosistein terganggu, sehingga 

homosistein tidak dapat diubah menjadi metionin, yang pada akhirnya akan 

berakibat terjadinya peningkatan kadar homosistein di dalam darah (Tangkilisan, 

2010). 

2.6.2 Farmakokinetik 

Asam folat secara cepat terabsorbsi di GIT, paling banyak pada duodenum 

dan jejunum. Diet folat dinyatakan memiliki setengah dari bioavaibilitas asam folat 

kristal. Di mukosa usus halus, poliglutamat dari makanan akan dihidrolisis oleh 

Gambar 2.11 : Struktur Kimia Asam Folat (Pubchem) 
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enzim pteroil poliglutamathidrolase menjadi monoglutamat yang kemudian 

mengalami reduksi/metilasi sempurna menjadi 5 metil tetrahidrofolat (5-metil 

THF). Metil THF masuk ke dalam sel dan mengalami demetilasi dan konjugasi. 

Dengan bantuan enzim metil transferase, 5-metil THF akan melepaskan gugus 

metilnya menjadi tetrahidrofolat (THF). Metilkobalamin akan memberikan gugus 

metil tersebut kepada homosistein untuk membentuk asam amino metionin. Tempat 

penyimpanan utama folat adalah di hati, juga aktif terkonsentrasi pada CSF. Folat 

mengalami sirkulasi enterohepatik, metabolit folat dieliminasi dalam urin, dan folat 

yang berlebih akan di ekskresikan dalam bentuk tidak berubah dalam urin. Folat 

terdistribusi dalam ASI dan dapat dihilangkan dengan hemodialysis. Asam folat 

umumnya ditoleransi dengan baik, gangguan  gastrointetinal dan reaksi 

hipersensitivitas jarang terjadi (Martindale 36, 2009). 

2.6.3 Farmakodinamik 

Asam folat diubah menjadi koenzim yang berbeda yang bertanggung jawab 

untuk berbagai reaksi metabolisme intraseluler, terutama konversi homosistein 

menjadi metionin, konversi serin menjadi glisin, sintesis thymidylate, metabolisme 

histidin, sintesis purin, dan penggunaan turunan format. Pada manusia, sintesis 

nukleoprotein dan pemeliharaan eritropoiesis normal memerlukan folat eksogen. 

Asam folat merupakan prekursor dari asam tetrahydrofolic yang aktif dan bertindak 

sebagai kofaktor untuk mentransfer reaksi 1-karbon dalam biosintesis purin dan 

thymidylate pada asam nukleat (Castillo, 1992). 

2.6.4 Sediaan Asam Folat yang Beredar di Indonesia 

Tabel II.4 : Contoh Sediaan Asam Folat di Indonesia (MIMS, 2016). 

Nama 

Dagang 
Sediaan Kekuatan Produsen 

Folavit Tablet 400 mcg 

1000 mcg 

Sanbe 

Anelat Kapsul 1000 mcg Ifars 

Anemolat Tablet 1 mg Rajawali 

Nusindo/Phapros 

Fionat Tablet 0,4 mg Actavis 
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Folas Tablet 400 mcg Landson 

Folavicap Tablet 400 mcg 

1000 mcg 

Caprifarmindo 

 

2.6.5 Terapi Asam Folat Pada Nefropati Diabetik 

Penyakit ginjal diabetik (DKD) adalah gangguan yang dihasilkan protein 

yang berlebihan, terutama albumin di dalam urin. DKD merupakan penyebab utama 

gagal ginjal dan penyakit kardiovaskular pada pasien dengan diabetes. Meskipun 

vitamin B umumnya digunakan dalam DKD, efeknya masih belum jelas. (Raval, et 

al, 2015) 

Hyperhomocysteinemia (hHcy) adalah faktor resiko penyebab penyakit 

gagal ginjal CKD. Pada diabetes tipe 2, hHcy sering berhubungan dengan gangguan 

cardiovaskular. Vitamin B12 dan asam folat diketahui dapat menurunkan kadar 

homocystein (tHcy), tetapi belum ada data yang menunjukkan perubahan kadar 

plasma tHcy pada pasien diabetes dengan CKD (Anna, 2014). 

Penelitian selanjutnya dilakukan identifikasi pada 6185 studi, hasil dari 4 

studi dengan 183 pasien menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik pada 

perubahan kadar tHcy {WMD, -3,52; 95% confidence interval (CI), -4,44 sampai -

2,60]. Namun, efek HbA1c tidak signifikan [WMD, -0,37; 95% CI, -1,10 sampai 

0,35]. Dapat disimpulkan dalam studi tersebut pemberian asam folat pada pasien 

diabetes tipe 2 dapat mengurangi kadar tHcy (Sudchada P, et al, 2012). 

Selain itu, berdasar penelitian Andrew yang dilakukan di Universitas di 

Kanada, sebanyak 238 pasien diabetes tipe 1 dan 2 dengan diagnosis klinis nefropati 

diabetik yang ekskresi albumin pada urin setidaknya (300 mg/hari atau lebih dari 

500mg/hari) secara acak diberikan satu tablet vitamin B dengan komposisi 2,5 mg 

asam folat, 25 mg vitamin B6, dan 1 mg vitamin B12 per hari.. Selama 36 bulan, 

GFR (Glomerulus Filtration Rate) menurun rata-rata 16,5 mL/menit pada 

kelompok perlakuan dibandingkan dengan 10,7 mL/menit pada kelompok plasebo. 

Selain itu, terjadi penurunan kadar homosistein dengan rata-rata penurunan 2,2 

µmol/L pada kelompok perlakuan, dan 2,6 µmol/L kelompok plasebo, sedangkan 

proteinuria tidak berubah secara signifikan. Diantara pasien dengan nefropati 

diabetik, pemberian vitamin B menunjukkan penurunan GFR secara drastis tetapi 

dapat meningkatkan resiko kejadian vaskular (House, 2010). 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Markus Schneider yang 

bertujuan untuk menguji apakah dosis tinggi pemberian asam folat mampu 

meningkatkan fungsi endotel ginjal dan albuminuria pada pasien dengan nefropati 

diabetik. Hasil percobaan, tidak menunjukkan berkurangnya efek pada endotel 

ginjal dan albuminuria dan tidak terpengaruh oleh pemberian asam folat (110±179 

mg/hari selama plasebo dibandingkan dengan 87±146 mg/hari selama asam folat). 

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dosis tinggi pemberian asam folat kurang 

mampu meningkatkan fungsi endotel ginjal dan tidak mampu mengurangi 

albuminuria pada pasien dengan nefropati diabetik (Schneider, 2014). 

Pada sembilan studi yang lain dilakukan perbandingan pada 1354 peserta 

yang mendapatkan vitamin B atau turunannya secara acak dengan plasebo atau 

kontrol aktif yang lain. Sebanyak 1102 peserta secara acak mendapatkan derivatif 

tunggal vitamin B, plasebo atau kontrol aktif dalam delapan penelitian, dan 252 

peserta secara acak diberi beberapa turunan vitamin B atau plasebo. Monoterapi 

termasuk pemberian dosis yang berbeda dari pyridoxamine (empat studi) yaitu 

benfotiamine (1), asam folat (1), tiamin (1), dan vitamin B12 (1) sementara terapi 

kombinasi termasuk asam folat, vitamin B6, dan vitamin B12 dalam satu studi. 

Durasi pengobatan dilakukan dalam jangka waktu 2-36 bulan. Hanya satu studi 

yang dilaporkan bahwa terjadi penurunan albuminuria dengan penggunaan thiamin 

dibandingkan dengan plasebo, sedangkan studi kedua dilaporkan terjadi penurunan 

laju filtrasi glomerulus (GFR) pada penggunaan terapi kombinasi. Sedangkan tidak 

ada satupun laporan yang menunjukkan bahwa turunan dari vitamin B dapat 

meningkatkan fungsi ginjal dan efektif dalam mengontrol tekanan darah. Selain itu, 

terapi vitamin B dilaporkan memiliki efek samping yang ringan dalam pemakaian 

selama 6 bulan (Raval, et al, 2015). 


