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Diabetes melitus adalah sekumpulan gejala 

akibat gangguan metabolisme lemak, 

karbohidrat dan protein karena defisiensi 

insulin, baik karena kurangnya sekresi 

insulin, kurangnya aktivitas insulin maupun 

keduanya ditandai dengan peningkatan 

kadar glukosa darah



Every 10 seconds a person dies from diabetes-related causes. The 

death rates are predicted to rise by 25% over the next decade. 



Klasifikasi
DM

DM Tipe I 
(IDDM)

DM Tipe II

(NIDDM)

DM Tipe
Spesifik

Lain

DM 
Gestasional



Terjadi defisiensi insulin absolut, akibat kerusakan sel β-pankreas
baik akibat mekanisme autoimmun (90%) atau penyebab yang 
belum diketahui (idiopatik) 

Penyebab : faktor genetika, infeksi virus (Virus Cocksakie, Rubella, 
Citomegallovirus, Herpes, dsb). 

Terjadi pada 10% dari semua kasus diabetes

Onset : anak-anak



Terjadi penurunan sekresi insulin relatif dan/atau 
penurunan sensitifitas insulin

Penyebab : pola hidup kurang gerak dan obesitas

Terjadi pada 90% dari semua kasus diabetes

Onset : dewasa



Sub Golongan A

Abnormalitas genetika 

fungsi sel β-pankreas

Abnormalitas genetika 

aktivitas insulin

Penyakit pankreas eksokrin

Penyakit endokrin

Induksi obat-obatan atau 

bahan kimia

Infeksi, penyakit hati,

diabetes karena faktor imun 

yang tidak umum, serta

beberapa sindroma genetika 

lainnya yang sering 

berhubungan dengan 

diabetes

Sub Golongan B

Terjadi pada 1-2% dari semua kasus diabetes



DM GESTASIONAL

Terjadinya intoleransi glukosa selama 

kehamilan atau terdeteksi pertama 

sekali pada saat kehamilan. Terjadi 

pada sekitar 7% dari seluruh kehamilan



Gejala Klasik
DM

Pemeriksaan
Glukosa
Plasma

DIABETES 
MELITUS





HbA1C 

N : 5,7% ; Pra Diabetes 5,7-6,4%; DM : ≥ 6,5%

Glukosa plasma puasa

N : <100 mg/dL ; Pra Diabetes : 100 – 125 mg/dL; DM : ≥126 

mg/dL

Glukosa plasma 2 jam setelah mengkonsumsi glukosa (post 

prandial/uji toleransi glukosa)

N : <140 mg/dL ; Pra Diabetes : 140 – 199 mg/dL; DM : ≥ 200 

mg/dL







Reseptor: di permukaan sel jaringan target (hati, otot, lemak, darah, otak, gonad)





Diet rendah 

karbohidrat

Olah raga

teratur



Insulin 

Antidiabetes Oral
• Golongan hipoglikemik

• Golongan antidiabetes

• Golongan lain



INSULIN 

 Insulin pertama kali dibuat pada tahun 1921. Sekian lama insulin 
dihasilkan dari ekstraksi pankreas lembu dan babi. 

 Selanjutnya insulin dihasilkan dari biosintetis dan rekayasa genetika
yang menghasilkan insulin yang sama dengan insulin manusia.

Indikasi :

 Semua pasien DM tipe I

 Pasien DM tipe II

 Keadaan stress berat, seperti pada infeksi berat, tindakan pembedahan, 
infark miokard akut atau stroke. 

 DM gestasional bila diet saja tidak dapat mengendalikan kadar glukosa
darah

 Kontraindikasi dengan obat lainnya



Terapi Insulin

Pada pasien diabetes, terjadi gangguan sekresi insulin basal (puasa) 
dan prandial (setelah makan). Maka terapinya :

Insulin basal 

– Insulin kerja menengah (intermediate acting insulin)

– Insulin kerja panjang (long acting insulin)

Insulin prandial

– Insulin kerja cepat (rapid- atau ultra-rapid acting insulin)

– Insulin kerja sangat singkat ( short acting insulin)







Generasi pertama sulfonilurea adalah tolbutamid, tolazamid, asetoheksamid, dan 
klorpropamid

Generasi kedua adalah gliburid (glibenklamid), glipizid, dan glimepirid. Generasi 
kedua ini lebih efektif menurunkan konsentrasi glukosa darah 10-100 kali.

Struktur : turunan sulfonilurea

Kontraindikasi : penderita gangguan hati atau ginjal

Efek samping : hipoglikemia

Efek :
– Meningkatkan sekresi insulin

– Menurunkan glukagon

– Memperkuat kerja insulin pada jaringan target

Sulfonilurea



Pensekresi insulin kerja 

singkat

Yang termasuk golongan ini: repaglinid dan nateglinid. 

Mekanisme kerja : mirip dengan sulfonilurea walaupun 
secara struktur kedua golongan obat ini tidak mirip 

Dibandingkan dengan sulfonilurea, repaglinid memiliki 
onset yang lebih cepat dan masa kerja yang lebih 
singkat, sehingga memiliki risiko yang lebih kecil untuk 
terjadinya hipoglikemia



BIGUANIDA

Mekanisme kerjanya belum dapat dijelaskan secara sempurna namun 
diduga terkait dengan aktifasi siklik AMP-bergantung protein kinase. 
Aktifasi kinase pada otot skelet dan adiposit merangsang translokasi GLUT4 
ke permukaan sel sehingga terjadi peningkatan tranpor glukosa ke dalam 
sel.

Efek : 

– Mengurangi glukoneogenesis hati

– Menurunkan glukagon

– Meningkatkan sensitivitas insulin

Contoh obat : Metformin

Efek samping :

– Asidosis laktat

– Gangguan GI: mual muntah



TIAZOLIDINEDION

Tiazolidinedion adalah golongan antihiperglikemia yang baru. Obat ini mampu 

menurunkan glukosa darah dengan meningkatkan sensitifitas insulin. 

Contoh obat : rosiglitazon dan pioglitazon 

Mekanisme kerja : tiazolidinedion merupakan agonis selektif terhadap PPAR-γ

(peroxisome proliferator-activated receptor γ). Ikatan obat dan reseptor ini 

selanjutnya meningkatkan ekspresi mRNA sebagai pemberi pesan kepada enzim dan 

protein yang diperlukan untuk mengatur metabolisme karbohidrat dan lipid termasuk 

meningkatkan sensitifitas insulin. 

Efek : 

– Tidak meningkatkan sekresi insulin

– Meningkatkan ambilan glukosa dan oksidasi glukosa pada otot dan jaringan 

lemak

– Menurunkan keluarnya glukosa hati



α - glukosidase inhibitor

Obat golongan ini adalah miglitol dan akarbose

Mekanisme kerja : menghambat kerja enzim α-glukosidase

secara kompetitif

Kekuatan obat relatif rendah, oleh sebab itu harus dikombinasi 

dengan obat lainnya.  



Mimetik Inkretin

Mimetik inkretin adalah kelompok antidiabetes baru dengan daya kerja 
menyerupai efek hormon inkretin endogen yang menunjukkan aktifitas 
glukoregulator multiple. Pada akhirnya obat ini mampu menstimulasi 
sekresi insulin sekaligus menghambat pelepasan glukagon, sehingga terjadi 
penurunan kadar glukosa darah. 

• Analog dan Agonis Glucagon-Like Peptide (GLP) 
Contoh obat : Daily : Exenatide, Liraglutide; Weekly : Taspoglutide 

• Analog Gastric Inhibitory Peptide (GIP) : Belum ada yang disetujui 
oleh FDA



Inhibitor DPP-4

• Mekanisme kerja : meningkatkan 

konsentrasi inkretin GLP-1 di dalam 

darah dengan menghambat 

degradasinya oleh DPP-4.  

• Contoh obat : vildagliptin, sitagliptin, 

saxagliptin.







Analog dan Agonis Glucagon-Like Peptide (GLP) 

• Exenatide, adalah GLP-1 yang pertama sekali disetujui untuk menangani 
diabetes tipe 2. Exenatide bukan analog GLP, tetapi lebih kepada agonis 
GLP. Exenatide resisten terhadap degradasi DPP-4 sehingga waktu 
paruhnya lebih lama dibandingkan GLP-1. 

• Liraglutide, menunjukkan aktifitas glukoregulator multiple serupa dengan 
daya kerja GLP-1 endogen. Produk ini telah disetujui penggunaannya oleh 
European Medicines Agency (EMEA) pada tahun 2009, dan oleh Food and 
Drug Administration (FDA) pada Januari 2010.

• Taspoglutide, sedang dilakukan uji klinis fase III oleh Hoffman-La Roche. 
Obat-obat ini dapat mengakibatkan penurunan motilitas saluran 
pencernaan, mual dan penurunan berat badan. 



Penyakit Eksokrin Pankreas

Pankreatitis

Trauma/Pankreatektomi

Neoplasma

Cistic Fibrosis

Hemokromatosis

Pankreatopati fibro kalkulus



Endokrinopati

Akromegali

Sindroma Cushing

Feokromasitoma

Hipertiroidisme








