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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Anatomi Pankreas 

Pankreas terletak di perut bagian atas di belakang perut. Pankreas adalah 

bagian dari sistem pencernaan yang membuat dan mengeluarkan enzim 

pencernaan ke dalam usus, dan juga organ endokrin yang membuat dan 

mengeluarkan hormon ke dalam darah untuk mengontrol metabolisme energi dan 

penyimpanan seluruh tubuh (Daniel, 2014). 

 

 

Jaringan penyusun pankreas (Guyton dan Hall, 2006) terdiri dari: 

 Jaringan eksokrin, berupa sel sekretorik yang berbentuk seperti anggur 

yang disebut sebagai asinus/Pancreatic acini merupakan jaringan yang 

menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum. 

 Jaringan endokrin yang terdiri dari pulau-pulau Langerhans/Islet of 

Langerhans yang tersebar di seluruh jaringan pankreas, yang 

menghasilkan insulin dan glukagon ke dalam darah. 

Gambar 2.1 Anatomi Pankreas (Daniel, 2014) 



7 
 

 
 

 

Pulau-pulau Langerhans tersebut terdiri dari beberapa sel (Mescher, 2010)  

yaitu:  

 Sel α (sekitar 20%), menghasilkan hormon glukagon 

 Sel ß (dengan jumlah paling banyak 70%), menghasilkan hormon 

insulin 

 Sel δ (sekitar 5-10%), menghasilkan hormon Somatostatin 

Sel F atau PP (paling jarang), menghasilkan polipeptida pankreas 

2.2 Diabetes Mellitus 

2.2.1 Definisi dan Klasifikasi Diabetes Mellitus  

 Diabetes mellitus (DM) adalah sekelompok gangguan metabolik 

yang ditandai dengan hiperglikemia dan kelainan pada metabolisme protein, 

lemak dan karbohidrat. type 1 DM (5% – 10% kasus) biasanya berkembang di 

masa kanak-kanak atau awal masa dewasa dan hasil dari kehancuran diperantarai 

autoimun β-sel pankreas, mengakibatkan kekurangan insulin absolut. Proses 

autoimun diperantarai oleh makrofag dan limfosit T dengan autoantibodi untuk β-

sel antigen (misalnya, islet sel antibodi, insulin antibodi) (Dipiro, et al 2015). DM 

tipe 2 (90% kasus) ditandai dengan kombinasi beberapa derajat resistensi insulin 

dan kekurangan insulin relatif. Resistensi insulin diwujudkan oleh meningkatnya 

lipolisis dan produksi asam lemak bebas, produksi glukosa hepatik peningkatan 

dan penurunan otot rangka ambilan glukosa. Jarang penyebab diabetes (1%-2% 

Gambar 2.2 Asinus dan pulau Langerhans (Guyton & Hall, 2006) 
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kasus) termasuk gangguan endokrin (misalnya, acromegaly, sindrom 

Cushing), gestational diabetes mellitus (GDM), penyakit eksokrin pankreas 

(misalnya, pankreatitis), dan obat-obatan (misalnya, glukokortikoid, pentamidine, 

niasin, α-interferon). Mikrovaskuler komplikasi termasuk retinopati, neuropati dan 

nefropati. Komplikasi Macrovascular termasuk penyakit jantung koroner, stroke, 

dan penyakit vaskular perifer.  

2.2.2 Epidemiologi Diabetes Mellitus 

 Menurut World Health Organization (WHO), hingga kini tercatat angka  

kejadian diabetes mellitus telah mencapai 150 juta jiwa di seluruh dunia. Selain 

itu, angka ini juga diprediksikan akan terus bertambah hingga tahun-tahun 

mendatang dan akan mencapai dua kali lipat kejadian pada tahun 2025. Untuk 

prevalensi diabetes di Indonesia, WHO memprediksi adanya kenaikan jumlah 

penyandang diabetes dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada 

tahun 2030. Sejalan dengan apa yang diprediksikan WHO, International Diabetes 

Federation (IDF) memprediksi akan terjadi kenaikan penyandang diabetes dari 7,0 

juta pada tahun 2009 menjadi 12,0 juta pada tahun 2030. Sehingga, walaupun 

antara WHO dan IDF memiliki prediksi prevalensi yang berbeda, namun 

keduanya senada dalam memprediksi kenaikan angka kejadian DM di 

Indonesia.Diabetes melitus yang tidak terkendali dapat mengakibatkan 

hiperglikemia yang akan berujung pada kejadian neuropati dan iskemia jaringan 

dan kemudian bermanifestasi menjadi ulkus diabetik. 
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2.3 Obat Anti Diabetes 

Terapi farmakologi diberikan bersama dengan pengaturan makan dan 

latihan jasmani (gaya hidup sehat). Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan 

bentuk suntikan. 

 Obat Antihiperglikemia Oral 

Berdasarkan cara kerjanya, obat antihiperglikemia oral  dibagi menjadi 5 

golongan (Fatimah, 2015):  

a. Pemacu Sekresi Insulin (Insulin Secretagogue): Sulfonilurea dan Glinid 

- Sulfonilurea mempunyai efek utama memacu sekresi insulin oleh sel 

beta pankreas. 

- Glinid merupakan obat yang cara kerjanya sama dengan sulfonilurea, 

dengan penekanan pada peningkatan sekresi insulin fase pertama. Obat 

ini dapat mengatasi hiperglikemia post prandial. 

b. Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin: Metformin dan Tiazolidindion 

(TZD) 

- Metformin mempunyai efek utama mengurangi produksi glukosa hati 

(glukoneogenesis), dan memperbaiki ambilan glukosa perifer. 

Metformin merupakan pilihan pertama pada sebagian besar kasus 

DMT2. 

- Tiazolidindion (TZD) merupakan agonis dari Peroxisome Proliferator 

Activated Receptor Gamma (PPAR-γ), suatu reseptor inti termasuk di 

sel otot, lemak, dan hati. Golongan ini mempunyai efek menurunkan 

resistensi insulin dengan  jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga 

meningkatkan ambilan glukosa di perifer.  

c. Penghambat Absorpsi Glukosa: Penghambat Glukosidase Alfa 

Obat ini bekerja dengan memperlambat absorbsi glukosa dalam 

usus halus, sehingga mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah 

sesudah makan. Penghambat glukosidase alfa tidak digunakan bila GFR 

≤30ml/min/1,73 m
2
, gangguan faal hati yang berat, irritable bowel 

syndrome.   
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d. Penghambat DPP-IV (Dipeptidyl Peptidase-IV) 

Obat golongan penghambat DPP-IV menghambat kerja enzim 

DPP-IV sehingga GLP-1 (Glucose Like Peptide-1) tetap dalam konsentrasi 

yang tinggi dalam bentuk aktif. Aktivitas GLP-1 untuk meningkatkan 

sekresi insulin dan menekan sekresi glukagon bergantung kadar glukosa 

darah (glucose dependent).   

e. Penghambat SGLT-2 (Sodium Glucose Co-transporter 2) 

Obat golongan penghambat SGLT-2 merupakan obat antidiabetes oral 

jenis baru yang menghambat reabsorpsi glukosa di tubuli distal ginjal 

dengan cara menghambat transporter glukosa SGLT-2. Obat yang 

termasuk golongan ini antara lain: Canagliflozin, Empagliflozin, 

Dapagliflozin, Ipragliflozin. 

Tabel 2.1  Profil obat antihiperglikemia oral yang tersedia di Indonesia 

Golongan 

Obat 
Cara Kerja Utama 

Efek Samping 

Utama 

Penurunan 

HbA1c 

Sulfonilurea 
Meningkatkan 

sekresi insulin 

BB naik, 

Hipoglikemi 
1,0-2,0% 

Glinid 
Meningkatkan 

sekresi insulin 

BB naik, 

hipoglikemi 
0,5-1,5% 

Metformin 

Menekan produksi 

glukosa hati dan 

menambah 

sensitivitas insulin 

Dispepsia, diare, 

asidosi laktat 
1,0-2,0% 

Penghambat 

alfa-

glukosidase 

Menghambat 

absorbsi glukosa 

Flatulen, tinja 

lembek 
0,5-0,8% 

Tiazolidindion 

Menambah 

sensitivitas terhadap 

insulin 

Edema 0,5-1,4% 

Penghambat 

DPP-IV 

Meningkatkan 

sekresi insulin, 

menghambat sekresi 

glukagon 

Sebah, muntah 0,5-0,8% 

Penghambat 

SGLT-2 

Menghambat 

reabsorpsi di tubuli 

distal ginjal 

ISK 0,5-0,9% 

Sumber: Fatimah, 2015 
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Golongan Sulfonilurea 

Tabel 2.2 Struktur Kimia Golongan Sulfonilurea 

Obat Struktur Kimia 

Tolbutamide 

 

Tolazamide 

 

Chlorpropamide 

 

Gliburida 

 

Glipzida 

 

Glimepirid 

 

Sumber: Katzung, 2006 

 

Generasi Pertama Sulfonilurea 

Tolbutamid diabsorpsi dengan baik tapi cepat dimetabolisme di hati. 

Durasi efek relatif singkat, dengan waktu paruh 4-5 jam dan yang terbaik 

adalah diberikan dalam dosis terbagi. Karena pendek waktu paruhnya, 

maka tolbutamid merupakan sulfonilurea paling aman untuk penderita 

diabetes usia lanjut. Terjadinya hipoglikemia  berkepanjangan telah 

dilaporkan jarang, sebagian besar terjadi pada pasien yang menerima obat-
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obatan tertentu (misalnya, dicumarol, fenilbutazon, beberapa sulfonamid) 

yang menghambat metabolisme tolbutamid (Katzung, 2006). 

Klorpropamid memiliki waktu paruh 32 jam dan perlahan-lahan 

dimetabolisme di hati untuk produk yang mempertahankan beberapa aktivitas 

biologis; sekitar 20-30% diekskresikan tidak berubah dalam urin. Klorpropamid 

juga berinteraksi dengan obat yang disebutkan di atas yang bergantung pada 

katabolisme oksidatif hati, dan itu merupakan kontraindikasi pada pasien dengan 

insufisiensi hati atau ginjal. Dosis yang lebih tinggi dari 500 mg sehari 

meningkatkan risiko penyakit kuning. Dosis pemeliharaan rata-rata adalah 250 mg 

sehari, diberikan sebagai dosis tunggal di pagi hari. Reaksi hipoglikemik 

berkepanjangan lebih sering terjadi pada pasien usia lanjut (Katzung, 2006). 

Tolazamid sebanding dengan klorpropamid dalam potensi tetapi memiliki 

durasi yang lebih singkat. Tolazamid lebih lambat diserap dari sulfonilurea 

lainnya dan efeknya pada glukosa darah tidak muncul selama beberapa jam. 

Waktu paruhnya adalah sekitar 7 jam. Tolazamid dimetabolisme untuk beberapa 

senyawa yang mempertahankan efek hipoglikemik. Jika lebih dari 500 mg / hari 

diperlukan, dosis harus dibagi dan diberikan dua kali sehari (Katzung, 2006). 

Generasi Kedua Sulfonilurea 

Gliburida dimetabolisme di hati menjadi produk dengan aktivitas 

hipoglikemik yang sangat rendah. Dosis awal adalah 2,5 mg / hari atau kurang, 

dan dosis pemeliharaan rata-rata adalah 5-10 mg / hari diberikan sebagai dosis 

pagi tunggal; pemeliharaan dosis lebih tinggi dari 20 mg / hari tidak dianjurkan. 

Waktu paruhnya adalah sekitar 2 – 4 jam. Gliburida memiliki beberapa efek 

samping selain potensi untuk menyebabkan hipoglikemia. Gliburida merupakan 

kontraindikasi dengan adanya gangguan hati dan pada pasien dengan insufisiensi 

ginjal (Katzung, 2006). 

Glipizida memiliki waktu paruh pendek (2-4 jam). Untuk efek maksimum 

dalam mengurangi hiperglikemia postprandial, obat ini harus ditelan 30 menit 

sebelum sarapan, karena penyerapan tertunda bila obat diambil dengan makanan. 

Dosis awal yang dianjurkan adalah 5 mg / hari sampai 15 mg / hari diberikan 

sebagai dosis tunggal. Ketika dosis harian yang lebih tinggi diperlukan, maka 

harus dibagi dan diberikan sebelum makan. Maksimum total dosis harian yang 
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direkomendasikan oleh pabrik adalah 40 mg / hari, meskipun beberapa studi 

menunjukkan bahwa efek terapi yang maksimal dicapai dengan 15-20 mg obat. 

Karena waktu paruhnya pendek, perumusan reguler glipizida jauh lebih mungkin 

dibandingkan gliburide untuk menghasilkan hipoglikemia yang serius. Setidaknya 

90% dari glipizida dimetabolisme di hati untuk inaktifasi produk dan 10% 

diekskresikan tidak berubah dalam urin. Oleh karena itu terapi glipizida 

merupakan kontraindikasi pada pasien dengan gangguan hati atau ginjal yang 

signifikan yang akan beresiko tinggi untuk hipoglikemia (Katzung, 2006). 

Glimepiride telah disetujui untuk digunakan sekali sehari sebagai 

monoterapi atau kombinasi dengan insulin. Glimepirid menurunkan glukosa darah 

dengan dosis terendah dari setiap senyawa sulfonylurea. Dosis harian tunggal 1 

mg telah terbukti efektif dan dosis harian maksimal yang disarankan adalah 8 mg. 

Obat ini memiliki durasi yang panjang dengan waktu paruh 5 jam, sehingga 

frekuwensi penggunaan cukup sekali sehari dan dengan demikian meningkatkan 

kepatuhan pasien (Katzung, 2006). 

Golongan Glinida 

Tabel 2.3 Struktur Kimia Golongan Glinida 

Obat Struktur Kimia 

Repaglinide 
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Obat Struktur kimia 

Nateglinide 

 

Sumber: (Katzung, 2006) 

Repaglinide memiliki onset yang sangat cepat dengan konsentrasi puncak 

dan efek puncak dalam waktu sekitar 1 jam setelah konsumsi, tetapi lama kerjanya 

adalah 5-8 jam. Karena onset yang cepat, repaglinida diindikasikan untuk 

digunakan dalam mengendalikan gula darah postprandial. Obat harus diambil 

sebelum setiap makan dalam dosis 0,25 – 4 mg (maksimum, 16 mg / hari). 

Hipoglikemia adalah risiko jika makanan yang tertunda atau dilewati atau 

mengandung karbohidrat yang tidak memadai. Obat ini harus digunakan dengan 

hati-hati pada individu dengan gangguan ginjal dan hati. Repaglinide disetujui 

sebagai monoterapi atau kombinasi dengan biguanides (Katzung, 2006). 

Nateglinide dosis yang dianjurkan sendiri atau dalam kombinasi dengan 

metformin atau thiazolidinediones adalah 120 mg tiga kali sehari dengan 

makanan. Dosis 60 mg digunakan untuk pasien yang dekat dengan HbA1c tujuan 

mereka saat pengobatan dimulai. Nateglinida harus dikonsumsi 30 menit atau 

kurang sebelum makan, nepaglinide memiliki lama kerja sekitar 4 jam (Williams, 

2014). 

Golongan Biguanide 

Tabel 2.4 Struktur Kimia Golongan Biguanide 

 

Obat 

Struktur Kimia 

Metformin 

 

Sumber: (Katzung, 2006) 
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Metformin memiliki waktu paruh 1.5 – 3 jam, tidak terikat pada protein 

plasma, tidak dimetabolisme, dan diekskresikan oleh ginjal sebagai senyawa aktif. 

Sebagai konsekuensi dari blokade metformin untuk glukoneogenesis, obat dapat 

mengganggu metabolisme hepatik asam laktat. Pada pasien dengan insufisiensi 

ginjal, biguanides menumpuk dan dengan demikian meningkatkan risiko asidosis 

laktat yang tampaknya menjadi komplikasi yang berhubungan dengan dosis. 

Dosis metformin dari 500 mg sampai maksimal 2.55 g sehari, dengan dosis efektif 

terendah yang dianjurkan. Mulai penggunaan dengan satu tablet 500 mg diberikan 

dengan sarapan untuk beberapa hari. Jika ini ditoleransi tanpa ketidaknyamanan 

pencernaan dan jika hiperglikemia berlanjut, tablet kedua 500 mg dapat 

ditambahkan dengan makan malam. Jika dosis meningkat lebih lanjut diperlukan 

setelah 1 minggu, tablet 500 mg tambahan dapat ditambahkan untuk diambil 

dengan makanan tengah hari, atau lebih besar (850 mg) tablet dapat diresepkan 

dua kali sehari atau bahkan tiga kali sehari (maksimum yang disarankan dosis) 

jika diperlukan. Dosis harus selalu dibagi karena menelan lebih dari 1000 mg pada 

satu waktu biasanya menimbulkan efek samping gastrointestinal yang signifikan 

(Katzung, 2006). 

Golongan Thiazolidinediones 

Tabel 2.5 Struktur Kimia Golongan Thiazolidinediones 

Obat Struktur Kimia 

Pioglitazone 

 

Rosiglitazone 

 

Sumber: (Katzung, 2006) 
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Pioglitazone dapat digunakan sekali sehari dengan atau tanpa makanan; 

dosis awal yang biasa adalah 15-30 mg. Terapi Pioglitaxone mengurangi angka 

kematian dan kejadian makrovaskuler (infark miokard dan stroke). Pioglitazone 

disetujui sebagai monoterapi dan dalam kombinasi dengan metformin, 

sulfonilurea, dan insulin untuk pengobatan diabetes tipe 2 (Katzung, 2006; Ogbru, 

2014). 

Rosiglitazone cepat diserap dan protein-terikat sangat tinggi. Hal ini 

dimetabolisme di hati untuk meminimalisir metabolit aktif, terutama oleh 

CYP2C8 dan pada tingkat lebih rendah oleh CYP2C9. Obat diberikan sekali atau 

dua kali sehari; 4-8 mg adalah dosis total biasanya. Efek samping yang umum 

TZD tampaknya tidak memiliki interaksi obat yang signifikan. Obat ini disetujui 

untuk digunakan pada diabetes tipe 2 sebagai monoterapi atau dikombinasikan 

dengan biguanide, sulfonilurea, dalam kombinasi dengan biguanide dan 

sulfonilurea, dan insulin (Katzung, 2006). 

Golongan Penghambat Alfa-Glukosidase 

Tabel 2.6 Struktur Kimia Golongan Penghambat Alfa-Glukosidase 

Obat Struktur Kimia 

Acarbose 

 

Miglitol 

 

Sumber: (Katzung, 2006) 

Acarbose memiliki bioavaibilitas kurang dari 2% serta waktu paruhnya 2 

jam dan hampir terekskresi sempurna pada ginjal. Dosis acarbose sendiri adalah 

25 mg tiga kali dalam sehari serta dosis maksimumnya 50 mg tiga kali sehari 

untuk BB <60 kg dan 100 mg tiga kali sehari untuk BB >60 kg, diminum pada 

saat suapan pertama sebelum makan. Efek samping dari acarbose dilaporkan 

paling banyak adalah flatulen, lalu diare dan terakhir adalah nyeri perut (Katzung, 

2006; Anonim, 2010). 
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Miglitol memiliki bioavaibilitas 100% pada dosis 25 mg dan 50 – 70% 

pada dosis 100 mg. Waktu paruhnya 2 jam dan tereksresi pada ginjal >95% dosis 

25 mg serta <95% dosis yang lebih tinggi. Dosis dari miglitol adalah 25 mg tiga 

kali dalam sehari serta dosis maksimumnya 100 mg tiga kali sehari, diminum 

pada saat suapan pertama sebelum makan. Efek samping dari miglitol dilaporkan 

paling banyak adalah flatulen, lalu diare dan terakhir adalah nyeri perut (Katzung, 

2006; Anonim, 2010). 

Golongan Penghambat DPP-IV 

Tabel 2.7 Struktur Kimia Golongan Penghambat DPP-IV 

Obat Struktur Kimia 

Vildagliptin 

 

Sitagliptin 

 

Saxagliptin 

 

Alogliptin 

 

Linagliptin 

 

Sumber: (Scheen, 2010) 
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Vildagliptin memiliki bioavaibilitas sebesar 85% dan terekskresi pada 

urine 85% waktu paruhnya 2 – 3 jam serta fraksi terikat protein sebanyak 9,3% 

pada dosis 2 x 50 mg serta kerja obat tidak dipengaruhi intake makanan. Efek 

samping dari vildagliptin adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 0,8% (Scheen, 

2010; Fatimah, 2015). 

Sitaglitpin memiliki bioavaibilitas sebesar 87% dan terekskresi pada urine 

87% waktu paruhnya 12,4 jam serta fraksi terikat protein sebanyak 38% pada 

dosis 100 mg serta kerja obat tidak dipengaruhi intake makanan. Efek samping 

dari sitagliptin adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 0,8% (Scheen, 2010; 

Fatimah, 2015). 

Saxagliptin memiliki bioavaibilitas sebesar 67% dan terekskresi pada urine 

75% waktu paruhnya 2,5 jam serta fraksi terikat protein sangat sedikit pada dosis 

5 mg serta kerja obat tidak dipengaruhi intake makanan. Efek samping dari 

saxagliptin adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 0,8% (Scheen, 2010; Fatimah, 

2015). 

Alogliptin memiliki waktu paruh yang panjang serta fraksi terikat protein 

cukup rendah pada dosis 12,5 - 25 mg serta kerja obat tidak dipengaruhi intake 

makanan. Efek samping alogliptin dari adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 

0,8% (Scheen, 2010; Fatimah, 2015). 

Linagliptin memiliki waktu paruh yang sangat panjang serta fraksi terikat 

protein yang tinggi pada dosis 5 mg serta kerja obat tidak dipengaruhi intake 

makanan. Efek samping dari linagliptin adalah sebah dan muntah sebesar 0,5 – 

0,8% (Scheen, 2010; Fatimah, 2015). 
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Golongan Penghambat SGLT-2 

Tabel 2.8 Struktur Kimia Golongan Penghambat SGLT-2 

Obat Struktur Kimia 

Dapaglifozin 

 

Canaglifozin 

 

Empaglifozin 

 

Sumber: (Pubchem; Isaji, 2011) 

 

Canaglifozin memiliki bioavaibilitas sebesar 65% dan lama kerja 1 – 2 jam 

serta waktu paruh untuk dosis 10 mg yaitu 10,2 jam dan dosis 300 mg yaitu 13,1 

jam. Termetabolisme di hati dan terekskresi di feses sebesar 41,5% dan urine 33% 

yang terekskresi. Penggunaan canaglifozin diminum sebelum makan, canaglifozin 

memiliki efek samping ISK sebesar 0,5 – 0,9% (Isaji, 2011; Wong, 2016). 

Dapaglifozin memiliki bioavaibilitas sebesar 78% dan lama kerja 2 jam 

serta waktu paruh untuk dosis 25 mg yaitu 13,1 jam dan dosis 10 mg yaitu 12,9 

jam. Termetabolisme di hati dan terekskresi di feses sebesar 21% dan urine 75% 
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yang terekskresi. Penggunaan dapaglifozin diminum pada pagi hari sebelum atau 

sesudah makan, dapaglifozin memiliki efek samping ISK sebesar 0,5 – 0,9% 

(Isaji, 2011; Fatimah, 2015; Kurniawan, 2015; Wong, 2016). 

Empaglifozin memiliki bioavaibilitas sebesar >60% dan lama kerja 1,5 jam 

serta waktu paruh untuk dosis 10 mg yaitu 10,2 jam dan dosis 25 mg yaitu 13,1 

jam. Termetabolisme di hati dan terekskresi di feses sebesar 41,2% dan urine 

54,4% yang terekskresi. Penggunaan empaglifozin diminum sesudah makan 

maupun sebelum makan, empaglifozin memiliki efek samping ISK sebesar 0,5 – 

0,9% (Isaji, 2011; Fatimah, 2015; Wong, 2016). 

 Obat antihiperglikemia suntik 

- Terapi insulin 

Insulin adalah hormon polipeptida yang terbentuk, setelah 

eliminasi peptida C dengan hidrolisis, dari dua rantai dari 21 dan 30 

asam amino, yang dihubungkan dengan dua jembatan disulfida. Hal ini 

disekresikan oleh sel-sel ß dari Langerhans pankreas dan diberikannya 

tindakan hipoglikemik. Hal ini termasuk kelompok peptida yang 

disebut IGF (insulin like growth factors) atau somatomedins 

(Pharmacorama) 

 

Gambar 2.3 Struktur Kimia Insulin 
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Insulin merupakan suatu keharusan bagi penderita DM Tipe 1. Pada DM 

Tipe I, sel-sel β Langerhans kelenjar pankreas penderita rusak, sehingga 

tidak lagi dapat memproduksi insulin. Walaupun sebagian besar 

penderita DM Tipe 2 tidak memerlukan terapi insulin, namun hampir 

30% ternyata memerlukan terapi insulin disamping terapi hipoglikemik 

oral (Pharmaceutical care, 2005). 

Tabel 2.9 Farmakokinetik Insulin Eksogen Berdasarkan Waktu Kerja 

Jenis Insulin Onset 
Puncak 

efek 
Lama kerja 

Kerja cepat (Rapid-Acting) (Insulin Analog) 

Insulin Lispro 

(Humalog®) 

Insulin Aspart 

(Novorapid®) Insulin 

Glulisin (Apidra®) 

5-15 

menit 
1-2 jam 4-6 jam 

Kerja pendek (Short-Acting) (Insulin Manusia, Insulin Reguler) 

Humulin® R Actrapid® 

Sansulin® 

30-60 

menit 
2-4 jam 6-8 jam 

Kerja menengah (Intermediate-Acting) (Insulin Manusia, NPH) 

Humulin N® 

Insulatard® Insuman 

Basal® 

1,5-4 

jam 
4-10 jam 8-12 jam 

Kerja panjang (Long-Acting) (Insulin Analog) 

Insulin Glargine (Lantus®) 

Insulin Detemir (Levemir®) 
1-3 jam 

Hampir 

tanpa 

puncak 

12-24 

jam 

Kerja ultra panjang (Ultra Long-Acting) (Insulin analog) 

Degludec 

(Tresiba®)* 

30-60 

menit 

Hampir 

tanpa 

puncak 

Sampai 48 jam 

Keterangan: 

NPH: neutral protamine hagedorn; NPL: neutral protamine lispro. 

Nama obat disesuaikan dengan yang tersedia di Indonesia. 

[Dimodifikasi dari Mooradian et al. Ann Intern Med. 2009; 145:125-

34]. 
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- Agonis GLP-1/Incretin Mimetic 

Pengobatan dengan dasar peningkatan GLP-1 merupakan pendekatan baru 

untuk pengobatan DM. Agonis GLP-1 dapat bekerja sebagai perangsang 

pengelepasan insulin yang tidak menimbulkan hipoglikemia ataupun 

peningkatan berat badan yang biasanya terjadi pada pengobatan insulin 

ataupun sulfonilurea. Agonis GLP-1 bahkan mungkin menurunkan berat 

badan. Efek samping yang timbul pada pemberian obat ini antara lain rasa 

sebah dan muntah. 

 Terapi Kombinasi 

Terapi dengan obat antihiperglikemia oral kombinasi baik secara terpisah 

ataupun fixed dose combination dalam bentuk tablet tunggal, harus 

menggunakan dua macam obat dengan mekanisme kerja yang berbeda. Pada 

keadaan tertentu dapat terjadi sasaran kadar glukosa darah yang belum 

tercapai, sehingga perlu diberikan kombinasi tiga obat antihiperglikemia oral 

dari kelompok yang berbeda atau kombinasi obat antihiperglikemia oral 

dengan insulin. Pada pasien yang disertai dengan alasan klinis dimana insulin 

tidak memungkinkan untuk dipakai, terapi dengan kombinasi tiga obat 

antihiperglikemia oral dapat menjadi pilihan. 

Gambar 2.4 Kurva duration of action rapid, short, intermediate and long 

(Nolte, 2009). 
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Kombinasi obat antihiperglikemia oral dan insulin yang banyak 

dipergunakan adalah kombinasi obat antihiperglikemia oral dan insulin basal 

(insulin kerja menengah atau insulin kerja panjang), yang diberikan pada 

malam hari menjelang tidur. Pendekatan terapi tersebut pada umumnya dapat 

mencapai kendali glukosa darah yang baik dengan dosis insulin yang cukup 

kecil. Dosis awal insulin kerja menengah adalah 6-10 unit yang diberikan 

sekitar jam 22.00, kemudian dilakukan evaluasi dosis tersebut dengan menilai 

kadar glukosa darah puasa keesokan harinya. Pada keadaaan dimana kadar 

glukosa darah sepanjang hari masih tidak terkendali meskipun sudah 

mendapat insulin basal, maka perlu diberikan terapi kombinasi insulin basal 

dan prandial, serta pemberian obat antihiperglikemia oral dihentikan (Fatimah, 

2015). 
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2.4 Anatomi Kaki 

 

 

Gambar 2.5 Struktur pada Tulang Telapak Kaki (Netter,2011) 

Kaki manusia merupakan struktur mekanis yang kuat dan kompleks, kaki terdiri 

dari 26 tulang dan 33 sendi yang mana 20 dari sendi ini artikulasinya aktif, 

sertaterdiri atas ratusan otot, tendon, dan ligament. Kaki manusia dapat di bagi 

lagi menjadi 3 bagian, yaitu hindfoot (kaki belakang), midfoot (kaki tengah), dan 

forefoot (kaki depan)  (Snell, 1997). 
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Gambar 2.6 Tulang Pada Telapak Kaki (Gore and Spencer, 2004) 

Forefoot dibentuk oleh kelima jari-jari kaki bagian proksimalnya 

berhubungan dengan lima tulang panjang yang membentuk metatarsal dan distal 

metatarsal bersendi dengan phalanx, Setiap jari kaki memiliki tiga phalanx 

kecuali jempol kaki yang hanya memiliki dua phalanx. Sendi yang 

menghubungkan antar phalanx disebut sendi interphalangeal. Dan yang 

menghubungkan antara metatarsal dan phalanx disebut sendi 

metatarsophalangeal (Kelenerman, 1976). 

Midfoot terdapat lima buah tulang yang irregular, yaitu tulang cuboid, 

naviculare, dan tiga tulang cuneiforme yang membentuk lengkungan pada kaki 

yang mana berfungsi sebagai penahan terhadap syok. Midfoot  dihubungkan 

dengan bagian hindfoot dan forefoot oleh fascia plantaris (Klenerman, 1976). 

Hindfoot dimulai dari talus atau tulang pergelangan kaki, dan calcaneus 

atau tulang tumit. Dua tulang panjang dari tungkai bawah terhubung dengan 
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bagian atas dari talus, dan dibentuk oleh sendi subtalar, sementara calcaneus 

yang merupakan tulang terbesar di kaki di posisikan oleh lapisan lemak di bagian 

inferior kaki (Klenerman, 1976). 

2.5 Ulkus Diabetik 

 

2.7 Gambar Patofisiologi Ulkus Diabetik  

(Clinical Practice Guidelines, 2012) 

2.5.1 Definisi 

Ulkus diabetik adalah sebuah kerusakan komponen akibat 

perjalanan penyakit diabetes dan disebabkan karena penurunan kontrol 

diabetes mellitus,  
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neuropati perifer, penyakit vaskular perifer dan immunosuppression (Chadwick P., 

Edmond M., dkk). 

2.5.2 Etiologi 

Pada sebagian besar pasien diabetes mellitus, diketahui bahwa yang menyebabkan 

terjadinya komplikasi kaki diabetik adalah 3 hal yakni neuropati, iskemik dan 

neuroiskemik. Dimana neuroiskemik sendiri merupakan kombinasi antara neuropati dan 

iskemik perifer akibat kelainan pembuluh darah di perifer. Sehingga, secara garis besar 

penyebab utama kejadian ulkus diabetik adalah 2 hal yakni neuropati dan kelainan 

pembuluh darah perifer yang berujung pada iskemik jaringan perifer (Wright J. A, 2014). 

2.5.2.1 Neuropati 

Neuropati diabetic muncul pada sekitar 50% pasien dengan diabetes type 1 atau 

type 2 dalam jangka waktu yang lama. Kejadian neuropati pada pasien diabetic 

memiliki hubungan dengan lamanya penyakit diabetes mellitus dan pengendalian 

gulanya. Dengan salah satu faktor risikonya yaitu indeks massa tubuh (IMT), dimana 

semakin tinggi IMT seseorang maka semakin tinggi risiko neuropati dan kebiasaan 

merokok (Longo dkk, 2012). 

 Neuropati menjadi salah satu etiologi yang dapat menyebabkan ulkus diabetic 

melalui 3 efek kelainan apabila ditinjau dari jenis kelainan sarafnya, yakni saraf 

motorik, saraf sensorik dan saraf otonom, Efek dari neuropati ketiga jenis juga 

berbeda beda, seperti pada ketika neuropati pada saraf sensorik, maka dapat akan 

menyebabkan hilangnya sensasi sensorik pada segala ransangan yang akan berujung 

pada kerentanan terhadap trauma baik oleh trauma fisik, trauma kimia atau trauma 

akibat panas. Berbeda lagi ketika neuropati yang terjadi pada saraf motorik, maka 

akan mengakibatkan deformitas pada kaki seperti hammer toes dan claw foot 

sehingga terjadi kelainan tekanan pada oleh tonjolan tulang. Apabila terjadi neuropati 

pada saraf otonom, secara maka kulit akan kering yang mengakibatkan fissure, pecah-

pecah dan keretakan (Longo dkk, 2012). 
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2.8 Gambar kaki Neuropati Diabetik 

(wound management in Diabetik foot ulcers, 2013) 

2.5.2.2 Kelainan Pembuluh Darah Perifer (Iskemia) 

Kelainan klinis yang  terjadi berupa stenosis atau penyempitan pada pembuluh 

darah besar atau pembuluh darah kecil pada ekstremitas. Kelainan ini menjadi ini 

menjadi salah satu penyebab penting kaki diabetes. Pada Pasien dengan kelainan 

pembuluh darah perifer (mikroangiopati), dalam keadaan ini suplai darah menuju 

perifer akan terganggu. Hal ini dapat mengakibatkan sel akan mengalami iskemia. 

Dengan begitu mekanisme penyembuhan melalui proses inflamasi apabila terjadi 

trauma tentu akan mengalami hambatan juga (Longo dkk, 2012). 

Tidak kurang dari 50%  pasien dengan kelainan pembuluh darah perifer 

menimbulkan gejala. Gejala sering yang timbul seperti klaudikasio yang hilang 

timbul, yang diartikan sebagai nyeri, sensasi sakit berdenyut, mati rasa, atau sensasi 

pegal pada otot yang muncul selama aktifitas dan mereda ketika beristirahat, 

klaudikasio secara umum berada di bagian distal hingga tempat lokasi lesi oklusi, 

seperti : ketidaknyamanan yang terletak di panggul, pinggang dan paha muncul, pada 

pasien dengan penyakit aorto-illiac dan klaudikasio betis berkembang pada pasien 

dengan penyakit femoral-popliteal. Gejala sangat sering terjadi pada ekstremitas 

bawah dibandingkan dengan ekstremitas atas, hal ini terjadi karena insiden lesi akibat 
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obstruksi lebih tinggi di regio dengan fungsi sebagai penopang beban (Wright J. A, 

2014). 

 

2.9 Gambar Kaki Diabetik Iskemia 

(wound management in Diabetik foot ulcers, 2013) 

2.5.2.3 Neuroischaemic/Neuroiskemia 

Pada keadaan ini penderita mengalami sekaligus komplikasi ulkus diabetic yang 

efeknya terjadi secara bersamaan neuropati dan iskemia, yang mana mengalami 

gangguan macrovaskular dan merugikan perfusi pada kaki diabetic (Wright J. A, 

2014). 

 

2.10 Gambar kaki Neuroiskemia  
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(wound management in Diabetik foot ulcers, 2013) 

Kaki diabetes biasanya merupakan hasil akibat dari adanya dua atau lebih 

factor risiko secara bersamaan, yakni karena kelainan instriksinya seperti neuropati, 

kelainan arteri perifer dan deformitas kaki dan kelainan ekstrinsiknya seperti trauma 

akibat faktor eksternal (Wright J. A, 2014). 

Tabel 2.10 Macam-macam Ulkus Diabetik berdasarkan Etiologi 

Fitur Neuropati Iskemik Neuroiskemik 

Callus/Necrosis 
Didapatkan Callus 

dan seringnya tebal 
Umumnya Nekrosis 

Callus 

minimal, 

rentan 

terhadap 

nekrosis 

Dasar Luka 

Dikelilingi oleh 

jaringan pink dan 

granulasi 

Pucat dan dipenuhi 

bercak dengan 

granulasi buruk 

Granulasi 

buruk 

Suhu dan denyut 

kaki 

Hangat dengan 

disertai denyut 

Dingin tanpa disertai 

denyut 

Dingin tanpa 

disertai 

denyut 

Lainnya 
Kulit kering disertai 

fissura 

Penyembuhan 

terhambat 

Resiko tinggi 

mengalami 

infeksi 

Lokasi khas 

Area kaki yang 

menjadi tumpuan 

beban tubuh seperti 

metatarsal head, 

tumit dan diatas the 

dorsum of clawed 

toes 

Ujung jari kaki, tepi 

kuku dan diantara jari 

kaki dan batas lateral 

kaki 

Margin dari 

kaki dan jari 

kaki 

Sensasi 
Penurunan saraf 

sensorik 
Nyeri  

Derajat 

penurunan 
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saraf sensorik 

Prevalensi 35% 15% 50% 

 

2.5.3 Patogenesis dan Patofisiologi 

2.5.3.1 Mekanisme Diabetes Mellitus 
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2.11 Gambar Komplikasi Diabetes Mellitus/Kekurangan Insulin Akut (Dipiro, 2015) 

Diabetes mellitus, merupakan salah satu penyakit yang sangat besar potensinya untuk menuju 

komplikasi kepada organ lain. Jika telah terjadi gangguan pada saraf dan pembuluh darah, maka 

kemungkinan terjadinya komplikasi kaki diabetic (Imam, 2006). 

Secara umum, pathogenesis dan patofisiologi terjadinya kaki diabetes disebabkan oleh 

terjadinya gangguan kadar jumlah gula dalam darah yang berujung pada kelainan pembuluh 

darah dan kelainan neuropati, baik sensorik, motoric maupun otonomi (Imam, 2006). 
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2.12 Gambar Terjadinya Komplikasi Diabetes Melitus (Dipiro, 2015) 

Proses terjadinya neuropati tidak lepas dari keadaan hiperglikemi yang 

berkepanjangan. Hiperglikemia yang persisten menyebabkan aktivitas jalur poliol 

meningkat, yaitu terjadi aktivitasi enzim aldose-reduktase yang mengubah glukosa 

sorbital dan kemudian dimetabolisme oleh sorbitol dihidrogenase menjadi fruktosa. 

Akumulasi sorbitol dan fruktosa dalam sel saraf dapat merusak sel saraf itu sendiri, 

namun melalui mekanisme yang belum jelas. Salah satu kemungkinan terjadinya 

kerusakan yakni karena akumulasi sorbitol dalam sel saraf dapat menyebabkan 

keadaan hipertonik intraseluler sehingga dapat mengakibatkan terjadinya edema 

saraf. Selain itu, peningkatan sorbitol di dalam sel saraf, sehingga terjadi penurunan 

miosinositol dengan diiringi oleh peningkatan sorbitol secara langsung akan 

menimbulkan strees osmotik dan akan merusak mitokondria dan akan menstimulasi 

protin kinase C (PKC). Aktivasi PKC ini akan menekan fungsi Na-K-ATP-ase, yang 

membuat kadar Na di dalam intraselluler menjadi berlebihan, dan akhirnya transduksi 

sinyal pada saraf akan terganggu (Imam, 2006). 

Selain itu, reaksi jalur poliol juga dapat menyebabkan turunnya persediaan 

NADPH saraf yang merupakan kofaktor penting dalam metabolisme oksidatif seperti 

glutathione dan nitric oxide synthase (NOS), dan hal ini akan mengakibatkan 

berkurangnya kemampuan saraf untuk mengurangi radikal bebas dan penurunan 

produksi nitrit oxide (NO) (Imam, 2006). 

Disamping meningktakan aktivitas jalur poliol, hiperglikemia berkepanjangan 

akan menyebabkan terbentuknya advance glycosylation end products (AGEs). AGEs 

memiliki zat yang sangat toksik dan dapat merusak semua protein tubuh, termasuk sel 

saraf. Dengan tebentuknya AGEs dan sorbitol, maka sintesis dan fungsi NO akan 

menurun. Hal ini mengakibatkan vasodilatasi berkurang, aliran darah ke jaringan 

saraf menurun, dan bersama dengan rendahnya miosinositol dalam saraf, maka 

terjadilah neuropati diabetik. Selain itu, AGEs juga dapat melakukan ikatan terhadap 

protein seperti kolagen dan protein matriks ekstraseluler yang akan berujung pada 

percepatan atherosclerosis, menginisiasi disfungsi glomerular, dan akan menginduksi 
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disfungsi endotel serta merubah susunan dan struktur matriks ekstraseluler(Imam, 

2006; Longo, 2012) 

 

2.13 Gambar terjadinya Luka (Dipiro, 2015) 

 

Patofisiologi ulkus diabetik seprti yang telah di jelaskan sebelumnya, 

berhubungan erat kejadian neuropati, pembuluh darah dan komponen imun terhadap 

kejadian hiperglikemia pada pasien diabetes mellitus. Dimana hiperglikemia pada 

pasien diabetes mellitus. Dimana hiperglikemia akan menghasilkan stress oksidatif 

pada sel saraf dan akan mengantarkan kepada masalah neuropati. Kemudian 

diperparah dengan keadaan disfungsi saraf akibat proses glikosilasi protein sel saraf 

yang akan menyebabkan iskemia lebih lanjut. Perubahan-perubahan pada tingkat sel 

ini kemudian bermanifestasi pada komponen motorik, otonom, dan sensorik dari 

kejadian ulkus diabetic dengan neuropati (Chadwick P., Edmond M., dkk, 2013). 

Pertama, saraf motoric dari otot kaki yang mengalami kerusakan dapat 

menyebabkan gangguan fleksor dan ekstensor, deformitas anatomi dan ulkus kulit. 

Kedua, kerusakan saraf otonom akan mengganggu fungsi kelenjar keringat dan 

keadaan ini dapat mengakibatkan penurunan keseimbangan kelembapan kulit, yang 
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akhirnya berujung kepada pecah-pecahnya lapisan epidermis dan kerusakan kulit. 

Dan terakhir, pasien dapat tidak menyadari bahwa dia sedang memiliki luka di kaki 

karena kepekaan sensorik perifernya sudah menurun. Karena kebutuhan suplai darah 

untuk menyembuhkan kaki ulkus diabetik lebih besar daripada kebutuhan untuk 

memperbaiki keutuhan kulit maka dalam kondisi ini proses ulserasi yang kronik dapat 

berkembang (Chadwick P., Edmond M., dkk, 2013). 

Kemudian, perubahan pembuluh darah yang terjadi pada pasien diabetes yang 

menjadi salah satu penyebab timbulnya ulkus diabetik memiliki hubungan erat 

dengan hiperglikemia yang telah menginduksi perubahan arteri perifer kaki 

khususnya pada tingkat sel. Disfungsi sel endotel yang terjadi mengakibatkan 

penurunan kemampuan vasodilator dan kadar tromboksan A2 plasma menjadi 

meningkat. Hasilnya, pembuluh darah akan mengalami vasokontriksi dan 

hiperkoagulasi plasma yang kemudian akan menyebabkan terjadinya iskemia dan 

peningkatan factor risiko ulserasi (Chadwick P., Edmond M., dkk, 2013). 

Perubahan, juga terjadi pada system  imun termasuk penurunan respon perbaikan 

pada pasien ulkus diabetic. Peningkatan apoptosis limfosit T yang telah menghambat 

penyembuhan telah diobservasi pada pasien dengan ulkus diabetik (Chadwick P., 

Edmond M., dkk, 2013). 

Dari semua rangkaian mekanisme yang telah dijelaskan di atas, menjadi batas 

perbedaan sekaligus sebagai jawaban kenapa kejadian luka yang kecil dapat langsung 

bermanifestasi menjadi sebuah ulkus pada pasien diabetes mellitus (khususnya yang 

tidak terkontrol). 
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2.14 Gambar terjadinya Inflamasi Jaringan (Kumar dkk, 2013) 

 

Inflamasi Jaringan merupakan respon proteksi yang melibatkan sel host, pembuluh darah, 

dan protein dan mediator lain yang bertujuan unuk menyingkirkan sumber pemicu kerusakan sel 

dan sel-sel nekrosis serta untuk menginduksi proses perbaikan jaringan. Namun, walaupun 

inflamasi berfungsi sebagai pembersih infeksi dan stimulus berbahaya yang lain dan penginduksi 

perbaikan, reaksi inflamasi dan proses perbaikan yang selanjutnya dapat menimbulkan kerusakan 

yang lebih besar (Kumar dkk, 2013) 

Molekul dan sel pertahanan host, termasuk leukosit dan protein plasma, secara normal 

bersirkulasi di darah, dan tujuan reaksi inflamasi yakni membawa mereka menuju lokasi infeksi 

atau kerusakan jaringan. Ditambah lagi, sel residen dinding pembuluh darah dan sel dan protein 

matriks ekstraseluler juga terlibat dalam mekanisme inflamasi dan perbaikan jaringan (Kumar, 

dkk 2013) 

Inflamasi dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu akut dan kronik. Inflamasi akut 

memiliki onset yang cepat dengan durasi yang pendek, dari beberapa menit hingga beberapa jam 

hingga beberapa hari dan inflamasi ini dikategorikan sebagai eksudasi cairan dan protein plasma 

dan didominasi oleh akumulasi leukosit dengan jenis sel neutrofil. Sedangkan inflamasi kronik 
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dapat terjadi tanpa diketahui, memiliki durasi onset yang lama (hari hingga tahun) dan di 

kategorikan sebagai masuknya limfosit dan makrofag dan berkaitan dengan poliferasi pembuluh 

darah dan fibrosis (proses pembentukan skar) (Kumar dkk, 2013). 

2.5.4 Gambaran Klinis dan kriteria Klasifikasi 

 Salah Satu hal yang penting dalam menangani pasien ulkus diabetic selain 

mempertimbangkan etiologi dasar penyebab timbulnya ulkus seperti neuropati atau iskemia 

jaringan adalah dengan menentukan apakah pasien tersebut disertai dengan infeksi atau tidak, 

atau hanya bermanifestasi sebagai luka ulkus akibat diabetes saja. 

Dalam Praktiknya, penilaian ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk salah 

satunya melalui penggunaan teknik skoring atau teknik pengklasifikasian sebagai cara praktis 

dalam menentukan derajat keparahan ulkus atau juga derajat keparahan infeksi itu sendiri. Dan 

beberapa metode yang banyak digunakan yaitu : 

 Klasifiasi ulkus Diabetik: Klasifikasi Wagner dan klasifikasi Texas University 

 Klasifikasi derajat kaparahan infeksi: Infectious Disease Severity of America 

(IDSA) 

Klasifikasi Wagner merupakan salah satu Klasifikasi yang pertama kali 

digunakan dan sampai sekarang masih banyak diaplikasikan dalam menentukan 

derajat keparahan ulkus diabetic. Klasifikasi yang diperkenalkan oleh Wagner-Meggit 

memiliki sistem grading dari 0 sampai 5, dengan penentuan derajatnya dapat dilihat 

pada tabel : 

Tabel 2.11 Klasifikasi wagner 

Grade 0 Tidak terdapat ulkus pada kaki dengan risiko tinggi 

Grade 1 Ulkus superfisial yang melibatkan seluruh lapisan kulit tanpa menyebar 

ke jaringan 

Grade 2 Ulkus dalam, menyebar hingga mencapai ligament dan otot, tapi tidak 

terdapat keterlibatan dengan tulang dan pembentukan abses 

Grade 3 Ulkus dalam dengan selulitis atau pembentukan abses, sering disertai 

osteomiclitis 

Grade 4 Ganggrene yang pada satu lokasi kaki 
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Grade 5 Ganggrene yang meluas hingga melibatkan seluruh kaki  

 

 

2.15 Gambar Klasifikasi Wagner-Meggit (Clinical Practice Guidelines, 2012) 

 

 Kemudian klasifikasi ulkus diabetic lain yang banyak digunakan adalah 

klasifikasi University of texas(UT). Berbeda dengan Wagner, Klasifikasi UT 

menggunakan kombinasi antara grading (berdasarkan kedalaman luka) dan staging 

(berdasarkan ada atau tidaknya infeksi atau iskemia), yang masing-masing memiliki 4 

tingkatan. Dan salah satu keunggulan dari klasifikasi UT adalah dapat memprediksi 

hubungan antara kemungkinan komplikasi pada pasien dengan grade dan stage yang 

lebih tinggi. 

 

Tabel 2.12 Sistem Klasifikasi University of Texas 

Stage 
Grade 

0 1 2 3 

A Pre- or post- Luka Luka yang Luka yang 
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ulcerative 

Lesi yang telah 

terepitelisasi dengan 

sempurna 

superfisial menyebar 

sampai 

tendon dan 

kapsul 

menyebar 

sampai 

tulang dan 

sendi 

B Infeksi Infeksi Infeksi Infeksi 

C Iskemik Iskemik Iskemik Iskemik 

D Infeksi dan Iskemik 
Infeksi dan 

Iskemik 

Infeksi dan 

Iskemik 

Infeksi dan 

Iskemik 

 

 Sebenarnya klasifikasi derajat keparahan infeksi seperti IDSA pada pasien ulkus diabetic 

mempunyai fungsi yang sama dengan klasifikasi serupa Wagner maupun University of Texas 

yakni sama-sama menilai keparahan manifestasi infeksi pada pasien ulkus diabetik. Namun, 

salah satu keunggulan dari klasifikasi IDSA adalah telah dilakukan validasi dalam memprediksi 

seorang apakah perlu dilakukan perawatan di rumah sakit atau bahkan dilakukan sebuah 

amputasi anggota tubuh. Berikut kriteria klasifikasi yang ada dalam IDSA : 

Tabel 2.13 Klasifikasi Infectious Disease Severity of America (IDSA) 

Manifestasi Klinis infeksi IDSA 

Severity 

Tidak didapatkan tanda dan gejala infeksi Tidak 

terinfeksi 

Didapatkan yang ditandai dengan ditemukannya 2 dari tanda berikut : 

 Bengkak local atau indurasi 

 Kemerahan 

 Keterbatasan local atau nyeri 

 Hangat disekitar luka 

 Terbentuk nanah (tebal, sampai putih atau sekresi dengan darah) 

Infeksi 

Infeksi local yang hanya melibatkan kulit dan jaringan subkutan (tanpa 

disertai penyebaran ke jaringan yang lebih dalam dan tanda sistemik 

seperti yang dijelaskan di bawah) Jika terdapat kemerahan, harus 

Ringan 
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berukuran >0,5 cm hingga < 2 cm disekitar ulkus. 

 

Tidak termasuk penyebab respon inflamasi kulit (eg, trauma, gout, 

acutecharcot neuro-osteoarthropathy, fracture, thrombosis, venous stasis) 

Infeksi local (seperti yang dijelaskan di atas) disertai kemerahan >2 cm 

atau melibatkan struktur yang lebih dalam dari kulit dan jaringan 

subkutan (seperti abses, osteomiclitis, artritis sepsis, fascitis) dan tanpa 

disertai tanda dari respon inflamasi sistemik (seperti yang dijelaskan  di 

bawah) 

Sedang 

 

Infeksi local (seperti yang dijelaskan di atas) disertai tanda SIRS, 

ditandai dengan ditemukannya 2 hari manifestasi di bawah ini : 

 Suhu > 38
0
 C atau < 36

0
 C 

 Denyut nadi > 90 kali/menit 

 RR > 20 kali/menit atau PaCO2 < 32 mmHg 

 Hitung sel darah putih > 12000 atau < 4000 atau 10% bentuk 

imatur 

Berat 

 

2.5.5 Pemeriksaan Fisik dan Penunjang 

Pasien dengan diabetes harus diperiksa untuk mendeteksi insufisiensi arteri dan 

neuropati berdasarkan factor risikonya. Menilai suhu pasien, pernapasan, denyut nadi dan 

tekanan darah pada kedua ekstremitas dan mencatat keadaan yang abnormal. Demam, 

takikardia atau takipneu dapat mengindikasikan ulkus yang terinfeksi. Mengevaluasi 

status vascular dengan melakukan palpasi pada seluruh perifer dan menilai penampakan 

dan suhu ekstremitas pasien. Mengukur index arterial-branchial (ABI) dengan nilai 

normal yakni 1 sampai 1,2 dan hasil di bawah 0,6 mengindikasikan terdapat klaudikasio. 

Untuk pasien dengan sclerosis medial, index toe-brachial (TBI) lebih dianjurkan, dengan 

hasil 0,6 atau kurang mengindikasikan kebutuhan akan intervensi vascular. 

Insufisiensi pembuluh arteri dikarakterisasikan dengan keadaan klaudikasio yang 

hilang timbul atau iskemia anggota tubuh ; kering, mengkilat, minimal rambut pada 
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anggota tubuh yang terkena ; kerapuhan kuku dan yang terasa dingin. Pasien dengan 

insufisiensi pembuluh arteri juga dapat memiliki riwayat disfungsi ereksi atau penyakit 

kardiovaskular. Menilai aliran arteri dilakukan dengan meninggikan anggota tubuh 

setinggi di atas jantung dan biarkan pembuluh darah tergenang. Anggota tubuh yang 

normal akan tetap berwarna merah muda sedang anggota tubuh yang mengalami 

insufisiensi arteri akan menjadi pucat. 

Gejala yang tampak pada gangguan neuropati meliputi rasa baal, paraestesi dan 

sensasi terbakar. Semua pasien diabetes harus dinilai secara rutin untuk menilai apakah 

terdapat penurunan sensasi proteksi, pemeriksaan yang dimaksud meliputi : 

 Tes monofilament 10-g dilakukan untuk menilai sensitifitas pasien terhadap 

rangsangan sentuh. 

 Garpu tala 128-Hz digunakan untuk mendeteksi rangsangan getaran. 

 Tes pinprick (Jarum peniti) dilakukan mulai dari proksimal sampai ujung jari 

kaki. Ketidakmampuan untuk mendeteksi jarum peniti adalah hasil yang abnormal 

dan hal ini mengindikasikan neuropati. 

 Tes reflex pergelangan kaki dari tendon Achilles, Jika tidak terdapat reflex dari 

pergelangan kaki maka hasilnya berarti abnormal dan hal ini mengindikasikan 

neuropati. 

 Tes ambang persepsi terhadap getaran dilakukan dengan menggunakan sebuah 

biothesiometer untuk menilai sensitifitas persepsi pasien terhadap ambang sebuah 

getaran. 

 

Jika pasien mempunyai luka jaringan lunak di kakinya, maka lakukan inspeksi, 

palpasi, dan nilai pada penampakan pertama dan lakukan follow up untuk mengevaluasi 

dan melacak sejauh mana terjadi kerusakan jaringan dan untuk mendeteksi apakah 

terdapat keterlibatan dengan tulang (osteomyclitis). 

 Menegakkan diagnosis infeksi kaki diabetes harus menggunakan gejala dan tanda 

yang terlihat, tidak hanya menggunakan hasil kultur mikroorganisme saja. Serta, 

beberapa pemeriksaan penunjang agar didapatkan spesifikasi penyebaran atau komplikasi 
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lebih lanjut jika infeksi telah terbukti. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat 

dilakukan untuk menunjang hal tersebut seperti :  

 

 Hitung Darah lengkap  

 Foto  Rontgen 

 Uji Kultur 

 Biopsi Jaringan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6 Tata laksana kaki Infeksi  

Sesuai yang terdapat dalam kepustakaan bahwa terapi infeksi dilakukan hanya 

kepada pasien ulkus diabetic yang benar-benar telah terbukti secara klinis mengalami 

infeksi. Anjuran terapi pun dimulai dari pemberian antibiotic empiris hingga setelah 

menyesuaikan dengan hasil biakan bakteri yang didapatkan. 

 

 
Infeksi Kaki Diabetes 

Riwayat yang Ditemukan : 

- Trauma (Cedera), luka tusuk, kemasukan benda asing. 

- Ulserasi/gangrene 

- Pembengkakan, merah dan bau (bernanah) 

- Tanda sistemik : Demam menggigil 
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- ≤ 2 cm sellulitis 

- Ulkus/luka Dangkal 

- Belum sampai menembus 

tulang 

- Edema/peradangan Lokal 

- Belum terkena tulang 

- Tidak ada keracunan sistemik 

- Tidak ada Iskemia secara 

Significant 

Infeksi sebelum menyebar : 

 

Infeksi telah menyebar : 

- ≥ 2 cm sellulitis 

- Edema, rasa sakit, 

lymphangitis 

- Drainase, bau 

- Luka menembus tulang 

- Tanda Sistemik : hipotensi, 

aritmia Jantung (Keracunan 

sistemik) 

- Iskemik perubahan 

 

- Temperature Oral 

- Kultur dari dasar luka dalam 

jaringan bila diperlukan 

- Diagnostik Pendukung : 

Radiograph, MRI, WBC atau scan 

tulang 

- Evaluasi Vaskular 

- Test Serologi CBC dengan kultur 

darah berbeda ESR, CRP, dan 

profil Glukosa darah dari 

Metabolik ginjal. 

DIAGNOSTIK 

PENANGANAN : 

- Rawat Luka  

- Penggunaan Antibiotik yang 

rutin 

- Pemantauan luka secara 

mandiri 

- Hubungi Pihak Rumah Sakit 

bila infeksi memburuk atau 

luka melebar 

Manajemen Rawat Jalan 
 

PENANGANAN : 

- Bedah Debridement semua 

bagian yang terinfeksi 

- Bersihkan luka sampai kering 

- Bedah reseksi Osteomyelitis 

- Manajemen rawat Luka 

- Pemakaian Antibiotik secara 

empiris bila perlu lakukan 

kultur 

- Revaskularisasi bila 

diperlukan 

- Penanganan rekonstruksi kaki 

(perbaikan struktur kaki) 

- Amputasi bila telah parah 

Manajemen Rumah Sakit 
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Skema 2.1 Penanganan Infeksi 

 

 

 

 

2.5.7 Tata laksana Ulkus Diabetik 

Tata laksana ulkus dilakukan dan disesuaikan dengan derajat keparahan ulkus 

diabetic yang diderita oleh pasien. Tata laksana dapat bervariasi dari non bedah hinga 

bedah, seperti debridement, nekrotomi hingga amputasi. 

Konsultasi 

(bila 

diperlukan) 

 Endokrinologi 

 Bedah Vaskular 

 Bedah podiatri 

 Neprologi 

 Cardiologi 

 Pembedahan/Op

erasi 

Penanganan Rawat Jalan :  

 Antibiotik 

 Rawat Luka 

 Perawatan Podiatri  

 Pemeriksaan rutin ke Rumah Sakit 

Dapat dilihat 

pada Skema 

2.2 

Penanganan 

Ulcer 

Penanganan 

Infeksi 

Penanganan 

Infeksi 

Dapat dilihat 

pada Skema 

2.2 

Penanganan 

Ulcer 



45 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanganan Kaki Diabetes Mellitus/Ulser 

Riwayat sebelumnya : 

 User/Luka terbuka/Masih Proses Luka/ 

Statik 

 Infeksi 

 Mengalami Charcot (arthropathy, 

osteoarthroathy, neuroarthropathy : 
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Skema 2.2 Penanganan Ulcer 

Adanya Ulkus, Luka 

terbuka, Nekrotik jaringan 

atau infeksi akut 

Terjadinya deformitas 

kaki/Kelainan kaki (Belum 

mengalami luka) 

Terjadinya 

kecacatan yang 

terjadi bersama 

dengan LOPS 

Penggunaan 

semua bagian 

Penanganan 

Elektif untuk 

mengatasi 

kelainan sakit 

pada kaki : 

- Penggunaan 

alat bantu 

penggunaan 

kaki pada 

bagian 

muskuloskele

tal. 

Terapi 

Profilaksis 

operasi untuk 

mengurangi 

resiko ulserasi 

atau 

menghindari 

resiko 

reulserasi : 

- Perbaikan 

struktur 

deformitas 

muskuloskel

etal  

Penanganan 

Kuratif untuk 

membantu 

dalam 

penyembuhan 

Luka terbuka : 

- Perbaikan 

Struktur 

Deformitas 

kaki 

- Kecacatanny

a terinfeksi 

tulang atau 

sendi 

- Flaps 

rekonstruksi 

bedah plastic 

atau 

penutupan 

luka 

Penanganan 

Darurat untuk 

penanganan ata 

membatasi 

infeksi yang 

telah akut : 

- Operasi 

Ablatif 

bertujuan 

untuk 

penghapusan 

terinfeksi dan 

nekrotik 

jaringan 

Adanya Infeksi 

Akut 

Tidak ada Luka  Ada Luka 
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2.6 Terapi Foot Ulcer/ulkus  

2.6.1 Mikroorganisme yang sering ditemukan pada Ulkus Diabetik 

Foot ulcer yaitu luka pada kaki penderita diabetes yang berkembang menjadi infeksi 

disebabkan oleh bakteri aerob maupun anaerob. Kurang lebih 15% penderita diabetes akan 

mengalami komplikasi ulcer selama perjalanan penyakitnya (Singh, 2013). Kekambuhan dapat 

terjadi saat seseorang mempunyai riwayat penyakit  foot ulcer sebelumnya, prevalensi 

kekambuhan dapat mencapai 70% dalam 5 tahun (Leese, 2009). 

Total 59 patogen dikenali dengan rata-rata 1.68 mikroorganisme per pasien. 

Mikroorganisme menularkan paling sering ditemukan di nanah atau luka adalah S. aureus 

(47.5%), diikuti oleh Pseudomonas spp (16.9%), E. coli (10.2%), Streptococcus spp. (8.5%), 

Enterobacter spp. (7,0%), Proteus spp. (6.7%), dan Acinetobacter spp. (3,2%). Secara 

keseluruhan, 37,2% adalah satu mikroorganisme, dan 62.8% telah dicampur infeksi. Dalam studi 

ini, pemakaian antibiotik paling sering adalah Ceftriaxone (40.0%), diikuti oleh siprofloksasin 

(11.4%), dan meropenem (8,6%). Namun, Semua bakteri menularkan telah menunjukkan 

sensitivitas rendah terhadap Ceftriaxone (Maksum radji,2012). 

Tata cara pendekatan untuk mengumpulkan spesimen kultur hanya setelah luka telah 

dibersihkan dan sebelum memulai pemberian terapi antibiotik. Sampel di peroleh dengan 

kuretase, atau tiruan jaringan dari dasar ulkus menggunakan kuret kulit atau pisau bedah steril, 

lebih akurat mengidentifikasi pathogen daripada menggunakan cotton dengan hanya mengusap 

luka. Meski menggunakan cotton hasil specimen lebih cepat dan lebih nyaman tetapi hasilnya 

memberikan hasil yang kurang akurat, terutama jika luka belum di bersihkan. Penyeka Sering 

terkontaminasi dengan flora kulit normal atau kulit yang kurang bersih sehingga dapat 

memberikan positif palsu), terdapat kemungkinan gagal untuk mendapatkan pathogen jaringan 

dalam dan cenderung tumbuh organisme anaerobic dan beberapa aerobic yang cepat, dengan 

demikian memberikan negatif palsu).  
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Pie 2.16 Bakteri yang dapat dapat terdeteksi sekitar luka (Clinical Practice Guidelines, 

2012) 

Infeksi kaki diabetik umumnya dianggap polymicrobial, karena banyak organisme sering 

ditemukan di lingkungan luka. Beragam bakteri batang gram negative, anaerob obligat, 

Pseudomonas aeroginosa, dan enterococci. Staphylococcus dan Streptococcus tetap merupakan 

organisme yang paling penting menyebabkan infeksi, gangguan mikrosirkulasi akan 

menyebabkan berkurangnya aliran darah dan hantaran oksigen pada serabut saraf yang kemudian 

menyebabkan degenerasi dari serabut saraf. Keadaan ini akan mengakibatkan neuropati. Di 

samping itu, dari kasus ulkus/gangrene diabetes, kaki DM 50% akan mengalami infeksi akibat 

munculnya lingkungan gula darah yang subur untuk berkembangnya bakteri pathogen. Karena 

kekurangan suplai oksigen, bakteri-bakteri yang akan tumbuh subur terutama bakteri anaerob. 

Hal ini karena plasma darah penderita diabetes yang tidak terkontrol baik mempunyai kekentalan 

(viskositas) yang tinggi. Sehingga aliran darah menjadi melambat. Akibatnya nutrisi dan oksigen 
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jaringan tidak cukup. Ini dapat menyebabkan luka sukar sembuh dan kuman anaerob 

berkembang biak (Misnadiarly, 2005) 

2.7 Terapi Ulkus Diabetik 

Terapi Infeksi kaki diabetes harus di monitoring secara berkala dengan kedisiplinan dari 

tenaga medis dan pemakaian obat dari pasien yang bersamaan dengan konsultasi. Pasien di 

rumah sakit yang mengalami infeksi yang mengancam bagian tubuhnya (kaki) wajib untuk di 

beri pengobatan segera. Semua Infeksi kaki diabetes mellitus harus di monitoring secara 

mendalam karena bila tidak segera di tangani maka akan segera di amputasi. Penting untuk 

memberikan pengarahan, dan edukasi, terutama manajemen pengobatan dengan pasien rawat 

jalan.  

Tabel 2.23 Penggunaan Tabel Antibiotik pada ulkus Diabetik yang direkomendasikan menurut 

IDSA Guideline for Diabetic foot Infections, 2012. 

Tingkat 

Infeksi 

Kemungkinan 

Pathogen 
Agen Antibiotik Komentar 

Ringan 

(Pengobatan 

dengan 

Antibiotik 

oral) 

Staphylococcus 

aureus (MSSA) 

Streptococcus spp 

Dicloxacillin Membutuhkan 

dosis QID 

;spectrum 

sempit ; murah 

Clindamycin Kebanyakan 

aktif melawan 

MRSA yang 

terkait, tapi 

periksa 

sensitivitas 

macrolide dan 

pertimbangkan 

 "D-test" 

sebelum 

menggunakan 

untuk MRSA 
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Menghambat 

protein 

sintesis 

beberapa racun 

bakteri 

Cephalexin Membutuhkan 

dosis QID ; 

murah 

Levofloxacin Pemakaian 

sehari sekali 

untuk S. aureus 

Amoxicillin-clavulanate Agen oral 

spektrum yang 

relatif luas 

yang mencakup 

cakupan 

anaerobik 

Methicillin-

resistant  

S. aureus 

(MRSA) 

Doxycycline Aktif melawan 

banyak MRSA 

dan beberapa 

gram-negatif; 

tetapi tidak pasti 

melawan 

Spesies 

Streptococcus 

Trimethoprim/sulfameth

oxazole 

Aktif melawan 

banyak MRSA 

dan beberapa 

gram-negatif; 

aktifitas tidak 
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pasti melawan 

streptococci 

Sedang 

(dapat 

diobati 

dengan oral 

atau 

parenteral) 

bila parah 

diobati 

dengan 

agen 

parenteral 

MSSA; 

Streptococcus 

spp; 

Enterobacteriace

ae; anaerob wajib 

Levofloxacin Sekali 

pemakaian 

dalam sehari ; 

terlebih dalam S. 

aureus 

Cefoxitin Generasi kedua 

sefalosforin 

dengan 

cangkupan 

anaerob 

CEFTRIAXONE 

Pemakaian 

sehari sekali, 

Generasi ketiga 

dari sefalosforin 

Ampicillin-sulbactam  Cukup 

digunakan untuk 

mengatasi  

P. aeruginosa 

Moxifloxacin Sehari sekali 

dengan oral, 

relative untuk 

spectrum luas, 

termasuk 

organisme 

anaerob 

Ertapenem Dosis sehari 

sekali, relative 

spectrum luas 
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termasuk 

anaerob tetapi 

tidak termasuk 

P. aeruginosa 

 Tigecycline Aktif melawan 

MRSA. 

Spektrum luas  

Levofloxacin atau 

Ciprofloxacin dengan 

Clindamycin 

Digunakan 

untuk S. aureus 

infeksi berat; 

Formulasi PO 

dan IV untuk 

kedua obat 

Imipenem-cilastatin Spektrum luas 

(tidak untuk 

MRSA); hanya 

digunakan 

ketika 

diperlukan. 

Terlebih ketika 

produksi ESBL 

pathogen 

meningkat  

MRSA Linezolid Mahal; 

Menambah 

toksisitas ketika 

digunakan >2 

minggu 

Daptomycin Pemakaian 

sehari sekali. 
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Membutuhkan 

serial 

pemantauan 

CPK 

Vancomycin Vancomycin 

MICs untuk 

MRSA perlahan 

meningkat 

Pseudomonas 

Aeruginosa 

Piperacillin-tazobactam TID/QID dosis 

berguna untuk 

cakupan 

broadspectrum 

P. aeruginosa 

adalah pathogen  

yang tidak 

umum di infeksi 

kaki diabetes 

kecuali di 

keadaan khusus 

MRSA, 

Enteroacteriacea

e, pseudomonas 

and obligate 

anaerobs 

Vancomycin, 

Ceftazidime, cefepime, 

piperacillin-tazobactam, 

aztreonam, atau 

carbapenem 

Cakupan-

cakupan yang 

sangat luas; 

biasanya hanya 

digunakan untuk 

empiris terapi 

infeksi berat. 

Tetapi perlu 

pertimbangan 

penambahan 

obligat cakupan 
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anaerob jika 

ceftazidime, 

cefepime, atau 

aztreonam yang 

dipilih. 

 

 

2.8 Tinjauan Tentang Antibiotik Ceftriaxone 

 

  

2.17 Gambar Struktur kimia Ceftriaxone (physcopharmacology, 2013) 

Sefalosforin memiliki struktur cincin beta-lactam, terdiri dari cincin dihydrothiazine yang 

kemudian membentuk cephem nucleus. Sefalosforin memiliki mekanisme kerja serupa penicillin. 

Namun, struktur kimia dasar dari penicillin dan sefalsforin berbeda, sehingga menyebabkan 

aktivitas spectrum antibakteri yang berbeda. Seperti penicillin, Sefalosporin memiliki struktur 

cincin beta-lactam yang menghalangi sintesis dinding sel bakteri dan bersifat bakterisidal. 

Sefalosporin merupakan derivate Sefalosporin C yang di produksi dari Cephalosporium 

acremonium (gergs dkk, 2014). 

 Semua sel bakteri dilndungi oleh dinding sel. Cephalosporin mengganggu sintesis lapisan 

peptidoglikan dinding sel bakteri, sehngga menyebaban dinding sel rusak dan bakteri mati. 

Peptidoglikan merupakan komponen heteropolimerik dinding sel yang menjaga stabilitas dinding 

sel. Langkah terakhir transpeptidasi dalam sintesis peptidoglikan di fasilitasi oleh Penicillin 
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binding protein (PBP). PBP mengikat D Ala, D Ala di akhir muropeptidase (precursor 

peptidoglikan) untuk memotong ikatan peptidoglikan. Sefalosporin meniru struktur rantai D Ala 

D Ala dan berikatan dengan PBP, mengacaukan proses crosslink. Jika peptidoglikan gagal 

melakukan crosslink, dinding sel akan kehilangan kekuatannya sehingga sel menjadi lisis. 

Sefalosporin digunakan untuk terapi pneumonia, infeksi tenggorokan yang disebabkan oleh 

Staphylococcus sp, dan Streptococcus sp, tonsillitis, bronchitis, otitis media, berbagai macam 

infeksi kulit, gonorrhea, infeksi saluran kemih. Sefalosporin juga biasanya digunakan untuk 

profilaksis bedah  (gergs dkk, 2014). 

 Sefalosporin merupakan salah satu diantara banyak antibiotic yang memiliki golongan 

beragam dan dikelompokkan menjadi beberapa “generasi” berdasarkan spectrum aktivitas 

antimikroba. Setiap generasi terbaru memiliki aktivitas yang lebih luas dibandingkan generasi 

sebelumnya. Salah satu antibiotic golongan Cephalosporin yang masih banyak digunakan, yaitu 

Ceftriaxone, golongan Cephalosporin generasi ketiga. 

Tabel 2.24 Penggolongan Antibiotik Sefalosporin  

Golongan Cephalosporin Keterangan 

I 

Cephalothin 

Cefazolin 

Cephapirin  

Cephradine 

Cephalexin 

Cefadroxil 

Sifat Antibakterial baik untuk 

hampir semua bakteri gram positif, 

namun kurang baik untuk bakteri 

gram negative 

II 

Cefaclor 

Cefamandole 

Cefonicid 

Ceforanide 

Cefuroxime 

Cephalosporin generasi kedua 

memiliki aktivitas lebih baik untuk 

bakteri gram negative disertai 

dengan cakupan yang sama kuat 

untuk bakteri gram positif 

III 

Cefcapene 

Cefdaloxime 

Cefditoren 

Cefetamet 

Cefixime 

Cephalosporin generasi ketiga 

memilki aktivitas untuk gram 

negative yang lebih luas. Namun, 

beberapa Cephalosporin generasi 

ketiga kurang kuat untuk gram 
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Cefmenoxime 

Cefodizime 

Cefoperazone 

Cefotaxime 

Cefpimizole 

Cefpodoxime 

Ceftibuten 

Ceftriaxone 

positif. 

IV 

Cefclidine 

Cefepime 

Cefluprenam 

Cefozopran 

Cefpirome 

Cefquinome 

Cephalosporin generasi keempat 

merupakan antimikroba spectrum 

luas dengan aktivitas untuk bakteri 

gram positif sama dengan 

Cephalosporin generasi pertama 

dan juga memiliki aktifitas anti 

beta-lactamase lebih besar dari 

generasi ketiga. Dan dapat 

melewati sawar darah otak, efektif 

untuk meningitis 

 

Ceftriaxone adalah obat Antibiotik generasi ketiga dari sefalosforin. Tidak dapat 

diberikan secara oral karena tidak diabsrobsi melewati saluran pencernaan dan hanya digunakan 

melalui intravena atau intramuscular. Karena dapat diikat oleh protein tergantung dari 

konsentrasinya, dapat dieliminasi (45-50%) tidak berkurang ketika melewati ginjal dan tidak 

dimetabolisme hati dalam jangka waktu tertentu waktu paruh adalah sekitar 6-9 jam, dan ini 

adalah waktu paruh terpanjang dari semua turunan sefalosforin yang digunakan secara klinis. 

Waktu paruh cukup tergantung umur tetapi meningkat pada anak-anak (dibawah umur 8 tahun) 

dan Orang tua ( >74 tahun). Waktu Paruh yang panjang membuat Ceftriaxone sebagai obat yang 

menarik untuk digunakan terutama dalam profilaksis operasi orthopedic untuk mencegah 

osteomyelitis pasca operasi karena secara pemakaian hanya bisa digunakan sekali dan tidak 

berulang-ulang kali untuk mencapai konsentrasi efektif dalam jaringan dan plasma. Ceftriaxone 

memiliki keuntungan menjadi spectrum antibiotik yang luas. Selain iu, Ceftriaxone aktif 

melawan banyak jenis kuman dan infeksi nosocomial pada operasi aseptic elektif seperti lutut 
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dan pinggul artroplasti, Misalnya aktif melawan banyak bakteri gram positif dan banyak bakteri 

gram negative dan Staphylococci yang stabil dalam β-laktamase. Waktu diatas MIC 90 

(konsentrasi yang menghambat 90% dari strain bakteri) harus cukup tinggi (bakterisida) di 

plasma dan tulang pasien selama dalam proses prosedur pembedahan (Alajaji 2013) 

 Pada Penggunaannya Ceftriaxone menunjukkan waktu paruh eliminasi sangat panjang, 

yaitu 5,8 – 8,7 jam, dan dalam kadar kecil nonlinear, sehingga dapat diabaikan (Alajaji 2013). 

 Sebanyak 33,67% dosis diekskresi melalui urine dalam bentuk utuh dan sisanya disekresi 

melalui empedu dan feses dalam bentuk inaktif (Alajaji 2013) 

 Ceftriaxone diabsorbsi cepat secara utuh pada pemberian intramuscular. Pemberian dua 

kali dengan dosis 0,5 – 2 gram setiap interval 12 – 24 jam secara intravena dan intramuskuler 

menghasilkan 15 – 36 % Ceftriaxone terakumulasi di plasma dan tidak terdapat perubahan waktu 

paruh eliminasi. Volume distribusi dan dalam plasma, Ceftriaxone pada anak-anak tiga kali lebih 

besar daripada dewasa; pengawasan ketika penggunaan pada anak-anak karena Ceftriaxone dapat 

menembus lapisan meningen yang meradang pada bayi dan anak dengan meningitis bakterialis. 

Terdapat sedikit perubahan farmakokinetik Ceftriaxone pada usia lanjut dengan gangguan fungsi 

hati atau ginjal, sehingga penyesuaian dosis tidak dibutuhkan untuk dosis sampai dengan 2 gram 

per hari. Ceftriaxone tidak dapat diekskresi melalui hemodialysis (gergs dkk, 2014). 

 Ceftriaxone tidak stabil pada sediaan oral, sehingga rute pemakaiannya hanya dengan 

cara parenteral. Sediaan Ceftriaxone umumnya dalam bentuk vial berisi Ceftriaxone dalam 

bentuk Kristal terliofilisasi; beberapa sediaan Ceftriaxone dalam bentuk sediaan Rumah Sakit, 

vial yang dilengkapi dengan cairan pelarutnya dengan closed system dalam rekonstitusi. 

Keuntungan clsed system selain mencegah kontaminasi dari lingkungan luar, juga mengurangi 

terjadinya drug overfill yang menyebabkan perubahan konsentrasi obat (gergs dkk, 2014). 
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2.9 Sediaan Ceftriaxone  

 

Gambar 2.18 Sediaan Ceftriaxone (Daftar 1001 obat.com) 

 

Nama Generik Ceftriaxone (Injection) 

Nama Dagang 
Rocephin, Rocephin IM Cenvenience Kit (Obsolete), 

Rocephine ADD-Vantage 

Jenis Obat Antibiotik (Sefalosporin) 

Golongan obat Obat Keras 

Untuk Dewasa dan Anak-anak 

Bentuk Sediaan Injeksi Vena dan Muscular 

Indikasi 
Mengobati dan mencegah infeksi yang disebabkan 

oleh bakteri 

Kontra Indikasi Hipersensitivitas terhadap Sefalosporin 

 


