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PENDAHULUAN

Diabetes Mllitus tipe 2 (DM tipe 2) merupakan penyakit metabolik yang
prevalensinya meningkat dari tahun ketahun. Indonesia dengan jumlah
penduduk yang melebihi 200.000.000 jiwa, sejak awal abad ini telah menjadi
negara dengan jumlah penderita DM nomor 4 terbanyak didunia. (1) DM tipe 2
merupakan

penyakit progresif dengan komplikasi akut maupun khronik.

Dengan pengelolaan yang baik, angka morbiditas dan mortalitas dapat
diturunkan. Dalam pengelolaan DM tipe 2, diperlukan juga usaha mengkoreksi
faktor-faktor risiko penyakit kardiovaskuler yang sering menyertai DM tipe 2,
seperti hipertensi, dislipidemia, resistensi insulin dan lain-lain. Walaupun
demikian pengendalian kadar glukosa darah tetap menjadi fokus utama.
PATOFISIOLOGI DIABETES TIPE 2

Dalam patofisiologi DM tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan yaitu
(1,2)

:
1. Resistensi insulin
2. Disfungsi sel  pancreas
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Akhir-akhir ini banyak juga dibahas mengenai peran sel  pancreas, amilin dan
sebagainya. Resistensi insulin adalah keadaan dimana insulin tidak dapat
bekerja optimal pada sel-sel targetnya seperti sel otot, sel lemak dan sel hepar.
Keadaan resisten terhadap efek insulin menyebabkan sel  pancreas
mensekresi insulin dalam kuantitas yang lebih besar untuk mempertahankan
homeostasis glukosa darah ,sehingga terjadi hiperinsulinemia kompensatoir
untuk mempertahankan keadaan euglikemia. Pada

fase tertentu dari

perjalanan penyakit DM tipe 2, kadar glukosa darah mulai meningkat walaupun
dikompensasi dengan hiperinsulinemia; disamping itu juga terjadi peningkatan
asam lemak bebas dalam darah.(1,2)
Keadaan glukotoksistas dan lipotoksisitas akibat kekurangan insulin relatif
(walaupun telah dikompensasi dengan hiperinsulinemia) mengakibatkan sel 
pancreas mengalami disfungsi dan terjadilah gangguan metabolisme glukosa
berupa Glukosa Puasa Terganggu, Gangguan Toleransi Glukosa dan akhirnya
DM tipe 2.
Akhir-akhir ini diketahui juga bahwa pada DM tipe 2 ada peran sel 
pancreas yang menghasilkan glukagon. Glukagon berperan pada produksi
glukosa di hepar pada keadaan puasa.

(1,2)

Pengetahuan mengenai

patofisiologi DM tipe 2 masih terus berkembang, masih banyak hal yang belum
terungkap. Hal ini membawa dampak pada pengobatan DM tipe 2 yang
mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga para ahli masih
bersikap hati-hati dalam membuat panduan pengobatan. (1,2)

DASAR-DASAR PENGOBATAN DIABETES TIPE 2

Resistensi insulin merupakan dasar dari diabetes tipe 2, dan kegagalan
sel  mulai terjadi sebelum berkembangnya diabetes yaitu dengan terjadinya
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ketidakseimbangan antara resistensi insulin dan sekresi insulin. De Fronzo
menyatakan bahwa fungsi sel  menurun sebesar kira-kira 20% pada saat
terjadi

intoleransi

pengobatan

glukosa.

diabetes tipe

Dengan
2 harus

demikian

jelas

memperbaiki

bahwa

resistensi

pendekatan
insulin

dan

memperbaiki fungsi sel .(3,4)
Hal yang mendasar dalam pengelolaan Diabetes mellitus tipe 2 adalah
perubahan pola hidup yaitu pola makan yang baik dan olah raga teratur.
Dengan atau tanpa terapi farmakologik, pola makan yang seimbang dan olah
raga teratur (bila tidak ada kontraindikasi) tetap harus dijalankan.(3,4)

Target glikemik

Penelitian UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) dan
Studi Kumamoto pada pasien DM tipe 2 menunjukkan target glikemik terapi DM
tipe 2 yang menghasilkan perbaikan prognosis jangka panjang. Hasil penelitian
klinik dan epidemiologik menunjukkan

bahwa dengan menurunkan kadar

glukosa maka kejadian komplikasi mikrovaskuler dan neuropati akan menurun.
Target kadar glukosa darah yang terbaik berdasarkan pemeriksaan harian dan
A1C sebagai index glikemia khronik belum diteliti secara sistematik. Tetapi hasil
penelitian DCCT (pada pasien diabetes tipe 1) dan UKPDS (pada pasien
diabetes tipe 2) mengarahkan gol pencapaian kadar glikemik pada rentang
nondiabetik. Akan tetapi pada kedua studi tersebut bahkan pada grup pasien
yang mendapat pengobatan intensif ,kadar A1C tidak dapat dipertahankan
pada rentang nondiabetik . Studi tersebut mencapai kadar rata-rata A1C ~7%
yang merupakan 4SD diatas rata-rata non diabetik. (6,7)
Target glikemik yang paling baru adalah dari ADA (American Diabetes
Association)

yang dibuat berdasarkan kepraktisan dan projeksi penurunan

kejadian komplikasi , yaitu A1C <7%.
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Konsensus ini menyatakan bahwa kadar A1C  7% harus dianggap sebagai
alarm untuk memulai atau mengubah terapi dengan gol A1C < 7%. Para ahli
juga menyadari bahwa gol ini mungkin tidak tepat

atau tidak praktis untuk

pasien tertentu, dan penilaian klinik dengan mempertimbangkan potensi
keuntungan dan kerugian dari regimen yang lebih intensif perlu diaplikasikan
pada setiap pasien. Faktor-faktor seperti harapan hidup, risiko hipoglikemia dan
adanya CVD perlu menjadi pertimbangan pada setiap pasien sebelum
memberikan regimen terapi yang lebih intensif. (6,7,8)

Metformin

Efek utama metformin adalah menurunkan “hepatic glucose output” dan
menurunkan kadar glukosa puasa. Monoterapi dengan metformin dapat
menurunkan A1C sebesar ~ 1,5%. Pada umumnya metformin dapat ditolerir
oleh pasien. Efek yang tidak diinginkan yang paling sering dikeluhkan adalah
keluhan

gastrointestinal.

hipoglikemia;

dan

Monoterapi

metformin

dapat

metformin
digunakan

jarang

disertai

secara

dengan

aman

tanpa

menyebabkan hipoglikemia pada prediabetes. Efek nonglikemik yang penting
dari metformin adalah tidak menyebabkan penambahan berat badan

atau

menyebabkan panurunan berat badan sedikit.
Disfungsi ginjal merupakan kontraindikasi untuk pemakaian metformin
karena akan meningkatkan risiko asidosis laktik ; komplikasi ini jarang terjadi
tetapi fatal.(8)
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Sulfonilurea

Sulfonilurea menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan
sekresi insulin.Dari segi efikasinya, sulfonylurea tidak berbeda dengan
metformin, yaitu menurunkan A1C ~ 1,5%. Efek yang tidak diinginkan adalah
hipoglikemia yang bisa berlangsung lama dan mengancam hidup. Episode
hipoglikemia yang berat lebih sering terjadi pada orang tua. Risiko hipoglikemia
lebih besar dengan chlorpropamide dan glibenklamid dibandingkan dengan
sulfonylurea generasi kedua yang lain. Sulfonilurea sering menyebabkan
penambahan berat badan ~ 2 kg. Kelebihan sulfonylurea dalam memperbaiki
kadar glukosa darah sudah maksimal pada setengah dosis maksimal , dan
dosis yang lebih tinggi sebaiknya dihindari.(8)

Glinide

Seperti halnya sulfonylurea, glinide menstimulasi sekresi insulin akan
tetapi golongan ini memiliki waktu paruh dalam sirkulasi yang lebih pendek dari
pada sulfonylurea dan harus diminum dalam frekuensi yang lebih sering.
Golongan glinide dapat merunkan A1C sebesar ~ 1,5 % Risiko peningkatan
berat badan

pada

glinide menyerupai

sulfonylurea, akan

tetapi

risiko

hipoglikemia nya lebih kecil.(8)

Penghambat -glukosidase

Penghambat

bekerja

-glukosidase

menghambat

pemecahan

polisakharida di usus halus sehingga monosakharida yang dapat diabsorpsi
berkurang; dengan demikian peningkatan kadar glukosa postprandial dihambat.
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Monoterapi

dengan

penghambat

-glukosidase

tidak

mengakibatkan

hipoglikemia. Golongan ini tidak seefektif metformin dan sulfonylurea dalam
menurunkan

kadar glukosa darah; A1C dapat turun sebesar 0,5 – 0,8 %.

Meningkatnya karbohidrat di colon mengakibatkan meningkatnya produksi gas
dan keluhan gastrointestinal. Pada penelitian klinik, 25-45% partisipan
menghentikan pemakaian obat ini karena efek samping tersebut.(8)

Thiazolidinedione (TZD)

TZD bekerja meningkatkan sensitivitas otot, lemak dan hepar terhadap
insulin baik endogen maupun exogen. Data mengenai efek TZD dalam
menurunkan kadar glukosa darah pada pemakaian monoterapi adalah
penurunan A1C sebesar 0,5-1,4 %. Efek samping yang paling sering
dikeluhkan adalah penambahan berat badan dan retensi cairan sehingga terjadi
edema perifer dan peningkatan kejadian gagal jantung kongestif.(8)

Insulin

Insulin merupakan obat tertua iuntuk diabetes, paling efektif dalam
menurunkan kadar glukosa darah. Bila digunakan dalam dosis adekuat, insulin
dapat menurunkan setiap kadar A1C sampai mendekati target terapeutik. Tidak
seperti obat antihiperglikemik lain, insulin tidak memiliki dosis maximal. Terapi
insulin berkaitan dengan peningkatan berat badan dan hipoglikemia.(8)
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Dipeptidyl peptidase four inhibitor (DPP4 Inhibitor)

DPP-4 merupakan protein membran yang diexpresikan pada berbagai
jaringan termasuk sel imun.DPP-4 Inhibitor

adalah molekul kecil yang

meningkatkan efek GLP-1 dan GIP yaitu meningkatkan “glucose- mediated
insulin

secretion”

dan

mensupres

sekresi

glukagon.

Penelitian

klinik

menunjukkan bahwa DPP-4 Inhibitor menurunkan A1C sebesar 0,6-0,9 %.
Golongan obat ini tidak meninmbulkan hipoglikemia bila dipakai sebagai
monoterapi.(8)

Algoritme pengelolaan Diabetes Mellitus tipe 2 menurut ADA/EASD

Algoritme dibuat dengan memperhatikan karakteristik intervensi individual,
sinergisme dan biaya. Tujuannya adalah untuk mencapai dan mempertahankan
A1C < 7% dan mengubah intervensi secepat mungkin bila target glikekemik
tidak tercapai.

Tier 1 : “well validated core therapy”
Intervensi ini merupakan cara yang terbaik dan paling efektif, serta
merupakan strategi terapi yang “cost-effective” untuk mencapai target glikemik.
Algoritme tier1 ini merupakan pilihan utama terapi pasien diabetes tipe 2.

Langkah pertama : Intervensi pola hidup dan metformin.

Berdasarkan bukti-bukti keuntungan jangka pendek dan jangka panjang
bila berat badan turun dan aktivitas fisik yang ditingkatkan dapat tercapai dan
dipertahankan serta “cost effectiveness” bila berhasil, maka konsensus ini
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menyatakan bahwa intervensi pola hidup harus dilaksanakan sebagai langkah
pertama pengobatan pasien diabetes tipe 2 yang baru.
Intervensi pola hidup juga untuk memperbaiki tekanan darah, profil lipid,
dan menurunkan berat badan atau setidaknya mencegah peningkatan berat
badan, harus selalu mendasari pengelolaan pasien diabetes tipe 2., bahkan bila
telah diberi obat-obatan. Untuk pasien yang tidak obes ataupun berat badan
berlebih, modifikasi komposisi diet dan tingkat aktivitas fisik tetap berperan
sebagai pendukung pengobatan.
Para ahli membuktikan bahwa intervensi pola hidup saja sering gagal
mencapai

atau

mempertahankan

a
t rget

metabolik

karena

kegagalan

menurunkan berat badan atau berat badan naik kembali dan sifat penyakit ini
yang progresif atau kombinasi faktor- faktor tersebut.
Oleh sebab itu pada konsensus ini ditentukan bahwa terapi metformin harus
dimulai bersamaan dengan intervensi pola hidup pada saat diagnosis.
Metformin direkomendasikan sebagai terapi farmakologik awal , pada keadaan
tidak ada kontraindikasi spesifik, karena efek langsungnya terhadap glikemia,
tanpa penambahan berat badan dan hipoglikemia pada umumnya, efek
samping yang sedikit, dapat diterima oleh pasien dan harga yang relatif murah.
Penambahan obat penurun glukosa darah yang lain harus dipertimbangkan bila
terdapat hiperglikemia simtomatik persisten.

Langkah kedua : menambah obat kedua

Bila dengan intervensi pola hidup dan metformin dosis maksimal yang
dapat ditolerir target glikemik tidak tercapai atau tidak dapat dipertahankan,
sebaiknya ditambah obat lain setelah 2-3 bulan memulai pengobatan atau
setiap saat bila target A1C tidak tercapai. Bila terdapat kontraindikasi terhadap
metformin atau pasien tidak dapat mentolerir metformin maka perlu diberikan
obat lain. Konsensus menganjurkan penambahan insulin atau sulfonilurea .
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Yang menentukan obat mana yang dipilih adalah nilai A1C. Pasien
dengan A1C > 8,5% atau dengan gejala klinik hiperglikemia sebaiknya diberi
insulin; dimulai dengan insulin basal (intermediate-acting atau long –acting).
Tetapi banyak juga pasien DM tipe 2 yang baru masih memberi respons
terhadap obat oral.

Langkah ketiga : penyesuaian lebih lajut

Bila intervensi pola hidup, metformin dan sulfonilurea atau insulin basal
tidak

menghasilkan

target

glikemia,

maka

langkah

selanjutnya adalah

mengintesifkan terapi insulin. Intensifikasi terapi insulin biasanya berupa berupa
suntikan “short acting” atau “rapid acting” yang diberikan sebelum makan. Bila
suntikan-suntikan insulin dimulai maka sekretagog insulin harus dihentikan.

Tier 2 : less well-validated therapies
Pada kondisi-kondisi klinik tertentu algoritme tingkatan kedua ini dapat
dipertimbangkan. Secara spesifik bila hipoglikemia sangat ditakuti (misalnya
pada mereka yang melakukan pekerjaan yang berbahaya), maka penambahan
exenatide atau pioglitazone dapat dipertimbangkan. Bila penurunan berat
badan merupakan pertimbangan penting dan A1C mendekati target (<8%),
exenatide merupakan pilihan.
Bila inervensi ini tidak efektif dalam mencapai target A1C, atau pengobatan
tersebut tidak dapat ditolerir oleh pasien, maka penambahan dengan
sulfonilurea dapat dipertimbangkan. Alternatif lain adalah bahwa “tier 2
intervention” dihentikan dan dimulai pemberian insulin basal.(8)
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DISKUSI

Konsensus yang dibuat oleh ADA dan EASD

tersebut menyarankan

penggunaan metformin sebagai pilihan pertama untuk pasien DM tipe 2 yang
baru terdiagnosis. Hal ini dapat dimengerti karena DM tipe 2 dinegara maju
seperti Eropa dan Amerika sebagian besar diawali dengan obesitas dan
resistensi insulin.(3,8) Metformin harganya cukup murah dan berbagai penelitian
besar seperti UKPDS telah membuktikan kelebihan metformin yang disamping
dapat menurunkan kadar glukosa darah , juga dapat menurunkan kejadian
komplikasi penyakit kariovaskuler. Bila pada 3 bulan pertama metformin tidak
dapat menunjukkan hasil yang adekuat (A1C < 7), maka dapt dikombinasi
dengan obat lain yang mekanisme kerjanya berbeda
Semua

kombinasi

obat

antihiperglikemik

memiliki

kelebihan

dan

kekurangan. Kombinasi metformin dengan sulfonylurea cukup praktis, mudah
didapat dipasar dan murah. Kombinasi dengan thiazolidindione atau mimetk
inkretin lebih mahal dan belum tersebar secara merata diseluruh Indonesia.
Kombinasi dengan insulin merupakan pengobatan yang paling poten untuk
menurunkan kadar glukosa darah, akan tetapi karena diberikan dalam bentuk
suntikan

tidak

mudah

untuk

diterima

oleh

pasien.(3,8)

Dalam

mengkombinasikan obat antihiperglikemik lebih dari satu macam perlu
diperhatikan bahwa masing-masing obat mempunyai cara dan tempat kerja
yang berbeda. Ada obat yang bekerja mempengaruhi produksi glukosa di
hepar, ada yang berpengaruh pada ambilan glukosa diotot. Ada obat yang
bekerja terhadap hiperglikemia pada keadaan puasa dan ada yang bekerja
pada hiperglikemia postprandial. Penting juga diperhatikan efek samping dan
interaksi masing-masing obat. Keuntungan dari pemakaian obat kombinasi
adalah kita memberi obat dengan mekanisme kerja yang berbeda, yang bersifat
potensiasi (seperti diketahui patofisiologi DM tipe 2 adalah kompleks; efek
samping dari masing-masing obat akan berkurang karena dosis obat yang
diberikan lebih kecil.(3,8)
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Disamping pengobatan yang bertujuan mengendalikan glukosa darah, pada
pasien DM tipe 2 perlu juga diperhatikan koreksi berbagai faktor risiko penyakit
pembuluh darah yang sering terjadi pada resistensi insulin, hiperinsulinemia
dan

diabetes

mellitus

tipe 2

dislipidemia dan sebagainya.

misalnya pengobatan

hipertensi, koreksi

(3,8)

RINGKASAN

Panduan dan algoritme pengobatan dari ADA & EASD ini menyampaikan halhal berikut :


Mencapai dan mempertahankan kadar mendekati normoglikemia (A1C <
(7%).



Terapi dimulai dengan intervensi pola hidup dan metformin



Bila target glikemik tidak tercapai atau tidak dapat dipertahankan maka
ditambahkan obat-obat baru dan diubah jadi regimen baru.



Pada pasien yang tidak mencapai target glikemik maka diberikan terapi
insulin secara lebih dini.
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