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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diabetes mellitus diketahui sebagai suatu penyakit yang disebabkan oleh

adanya gangguan menahun terutama pada sistem metabolisme karbohidrat, lemak,

dan juga protein dalam tubuh.  Gangguan metabolisme tersebut disebabkan

kurangnya insulin baik absolute maupun relatif, yang diperlukan dalam proses

pengubahan gula menjadi tenaga serta sintesis lemak. Kondisi itu mengakibatkan

terjadinya hiperglikemia, yaitu meningkatnya kadar gula dalam darah atau

terdapatnya kandungan gula dalam air kencing dan zat-zat keton serta asam yang

berlebihan. Keberadaan zat-zat keton dan asam berlebihan ini menyebabkan

tejadinya rasa haus yang terus menerus, banyak kencing, penurunan berat badan

(Lanywati, 2001).

Langkah-langkah pengobatan DM meliputi diet, olahraga dan obat

antidiabetik. Obat antidiabetik tersedia dalam bentuk antidiabetik oral dan dalam

bentuk injeksi insulin. Penggunaan obat yang berlangsung lama terlebih injeksi

insulin akan menyebabkan beberapa hal antara lain sangat mengganggu, tidak

disukai penderita, adanya efek samping obat dan bahaya ketoksikan obat (Suyono,

2002).

Sebelum ditemukan insulin (1928) dan obat oral hipoglikemik, bentuk

terapi utama penderita diabetes mellitus adalah terapi dengan menggunakan

tanaman obat ( Bailey dan Flat, 1990).  Para orang tua dan nenek moyang kita

dengan pengetahuan dan peralatan yang sederhana telah mampu mengatasi



problem kesehatan. Berbagai macam penyakit dan keluhan ringan maupun berat

diobati dengan memanfaatkan ramuan dari tumbuh-tumbuhan tertentu yang

mudah didapat di sekitar pekarangan rumah dan hasilnya pun cukup memuaskan

(Thomas,1992).

Salah satu obat tradisional yang digunakan secara turun temurun adalah

buah buncis. Kandungan kimia buncis adalah alkaloid, flavonoida, saponin,

triterpenoida, steroida, stigmasterin, trigonelin, arginin, asam amino, asparagin,

kholina, fasin (toksalbumin), zat pati, vitamin dan mineral. Buahnya dapat

digunakan sebagai obat kencing manis dan pelancar asi (Soedibyo, 1998). Secara

empiris pemakaian di masyarakat Indonesia  adalah buah buncis 250 gram,

dikukus. Dimakan sebagai lalap tiga kali sehari, tiap kali makan adalah 250 gram

(Soedibyo, 1998). Berdasarkan literatur, pemberian buah buncis yang dimasak

dengan dosis 300mg/kg menunjukkan hasil yang signifikan dapat menurunkan

kadar glukosa darah (Ambriz, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, buah buncis dapat diteliti mengenai efek

penurunan kadar glukosa darah pada kelinci jantan. Sejauh ini penggunaan buncis

digunakan sebagai penurun kadar glukosa darah baru sebatas secara empiris,

sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai

efeknya sebagai penurun kadar glukosa darah.

 Hasil dari penelitian terhadap buah buncis ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi pemakaian tanaman obat tradisional untuk pengobatan Diabetes

Melitus atau penurunan glukosa darah khususnya dan pengembangan tanaman

obat pada umumnya.



B. PERUMUSAN MASALAH

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah yaitu :

Apakah perasan buah buncis (Phaseolus vulgaris L.) mempunyai efek

menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci jantan yang telah dibebani glukosa?

C. TUJUAN PENELITIAN

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penurunan kadar glukosa

darah  perasan buah buncis pada kelinci jantan galur lokal yang dibebani glukosa.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Obat tradisional

 Obat tradisional adalah obat jadi berbungkus yang berasal dari tumbuhan

hewan, mineral atau sediaan galeniknya atau campuran campuran dari bahan-

bahan tersebut yang belum mempunyai data klinis dan dipergunakan dalam usaha

pengobatan berdasarkan pengalaman. Jamu adalah obat yang berasal dari

tumbuhan, hewan, mineral dan sediaan galeniknya atau campuran dari bahan

tersebut yang digunakan dalam upaya pengobatan berdasarkan pengalaman

(Anonim, 1985). Fitofarmaka adalah sediaan obat yang telah dibuktikan

keamanan dan khasiatnya. Bahan bakunya terdiri dari simplisia atau sediaan

galeniknya yang memenuhi persyaratan yang berlaku (Anonim, 1992).

2. Buncis (Phaseolus vulgaris L.)

a. Sistematika tanaman buncis (Phaseolus vulgaris L.)

Superdivisio : Spermatophyta   (menghasilkan biji)

Divisio   : Magnoliophyta   (berbunga)



Classis  : Magnoliopsida   (berkeping dua / dikotil)

Sub-Classis : Rosidae

Ordo   : Fabales

Familia   : Fabaceae   (suku polong-polongan)

Genus   : Phaseolus

Spesies : Phaseolus vulgaris  L. (Backer dan Van den Brink, 1965)

b. Sinonim

Phaseolus esculentus Salisb.

c.Nama daerah

Sunda : kacang buncis, Jawa : buncis

Nama asing : Common bean (Inggris)

d. Morfologi tanaman

 Tanaman buncis merupakan semak yang menjalar, tingginya dapat

mencapai 2-3 meter, dapat tumbuh baik pada ketinggian tempat 1.000-1.500 m

dpl. Batang buncis berwarna hijau, tegak, bulat, lunak dan membelit. Sementara

daunnya merupakan daun majemuk, berbentuk lonjong, panjangnya sekitar 8-13

cm dan lebar 5-9 cm, berambut dengan ujung meruncing, pangkal membulat, tepi

rata, pertulangan menyirip, tangkai persegi, beranak daun tiga, tidak berwarna

hijau tua. Bunga buncis merupakan bunga majemuk, berbentuk tandan yang

tumbuh di ketiak daun, panjang tangkai sekitar 5 cm, warna hijau keunguan.

Kelopak bunga berbentuk segitiga, berambut, panjang 2-3 cm, mahkota berbentuk

kupu-kupu dan berwarna ungu, benang sari berlekatan dan berwarna putih, serta

memiliki rambut berwarna ungu. Buah buncis merupakan buah polong dengan



panjang sekitar 10 cm. bila masih muda, buah berwarna hijau. Buncis dapat

dipanen saat berumur 7-8 minggu setelah tanam (Hernani dan Raharjo, 2006)..

e. Kandungan kimia

 Kandungan kimia dalam buah, batang, dan daun adalah alkaloid, saponin,

polifenol, dan flavonoid, asam amino, asparagin, tannin, fasin(toksalbumin).

Sementara kandungan kimia bijinya adalah glukoprotein, tripsin inhibitor,

hemaglutinin, stigmasterol, sitosterol, kaempesterol, allantoin dan inositol. Kulit

biji mengandung leukopelargonidin, leukosianidin, kaempferol, kuersetin,

mirisetin, pelargonidin, sianidin, delfinidin, pentunididin dan malvidin. Dan

buncis segar mengandung vitamin A dan vitamin C (Hernani dan Raharjo, 2006).

f. Kegunaan

 Khasiat dari buncis adalah meluruhkan air seni, menurunkan kadar gula

dalam darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan daunnya untuk menambah zat

besi (Hernani dan Raharjo, 2006). Biji buncis berfungsi untuk menurunkan

tekanan darah dan kadar gula darah serta mengobati busung air dan beri-beri

(Hernani dan Raharjo, 2006).

3. Perasan

Cara ini berlaku untuk memperoleh cairan perasan. Sebagai material awal

berlaku tumbuhan segar yang dihaluskan. Cairan tekan atau peras adalah larutan

dalam air dan menunjukkan seluruh bahan yang terkandung dalam tumbuhan

segar dalam perbandingan yang sama seperti dalam material awalnya, yang tetap

tinggal hanyalah bahan yang tidak larut (Voight, 1995).



4. Gula Darah

Secara umum, makanan manusia mengandung karbohidrat, lemak, dan

protein. Beberapa unsur yang termasuk dalam kelompok karbohidrrat adalah gula,

tepung, dan selulosa. Karbohidrat dalam makanan mempunyai beberapa fungsi

utama yang tidak dapat digantikan oleh zat makanan yang lain. Gula di dalam

tubuh berfungsi sebagai sumber tenaga atau energi gerak, sumber energi spesifik

bagi sel otak dan jaringan saraf. Disamping itu, gula juga berfungsi dalam

pembentukan protein dan lemak (Lanywati, 2001).

Dalam proses penyediaan tenaga, gula merupakan bahan utama yang

diperlukan dalam proses kimia untuk menghasilkan bahan energi tinggi ATP

(Adenosin Triphosphat). Pada saat otot berkontraksi, otot memerlukan tenaga.

Pada saat itu, ATP dipecah menjadi ADP (Adenosin Diphosphat), sehingga dapat

dihasilkan energi yang dapat digunakan untuk bekerja atau berolah raga. Sehingga

dengan demikian, gula dapat diibaratkan sebagai bahan bakar utama bagi aktivitas

manusia, atau sebagai bensin yang merupakan bahan bakar utama mobil

(Lanywati, 2001).

Gula dalam darah terutama diperoleh dari fraksi karbohidrat yang terdapat

dalam makanan. Gugus atau molekul gula dalam karbohidrat dapat dibagi menjadi

dua golongan sebagai berikut.

a. Gugus gula tunggal (monosakarida), yaitu karbohidrat yang terdiri atas

gugusan gula, misalnya glukosa dan fruktosa.

b. Gugus gula majemuk, yang terdiri atas dua kelompok sebagai berikut:



1) Disakarida atau karbohidrat yang terdiri atas dua gugusan gula, misalnya

sukrosa dan laktosa.

2) Polisakarida, atau karbohidrat yang terdiri atas banyak gugusan gula,

misalnya tepung (amilum), selulosa, dan glikogen.

Kadar gula dalam darah akan dijaga keseimbangannya oleh hormon

insulin yang diproduksi oleh kelenjar sel beta pankreas di perut. Mekanisme kerja

hormon insulin dalam mengatur keseimbangan kadar gula dalam darah adalah

dengan mengubah gugusan gula tunggal menjadi gugusan gula majemuk yang

sebagian besar disimpan dalam hati dan sebagian kecil disimpan dalam otak

sebagai cadangan pertama. Namun, jika kadar gula dalam darah masih berlebihan,

maka hormon insulin akan mengubah kelebihan gula tersebut menjadi lemak dan

protein melalui suatu proses kimia, dan kemudian menyimpannya sebagai

cadangan kedua (Lanywati, 2001).

Gula setiap saat didistribusikan ke seluruh sel tubuh sebagai bahan bakar

yang digunakan dalam seluruh aktivitas hidup. Jika dalam kondisi puasa sehingga

tidak ada makanan yang masuk, maka cadangan gugusan gula majemuk dalam

hati akan dipecah dan dilepaskan ke dalam aliran darah. Namun jika ternyata

masih diperlukan tambahan gula, maka cadangan kedua berupa lemak dan protein

juga akan diuraikan menjadi glukosa (Lanywati, 2001).

5. Insulin

Pankreas adalah suatu organ lonjong kira-kira 15 cm, yang terletak di

belakang lambung dan sebagian di belakang hati. Organ ini terdiri dari 98 % sel-

sel sekresi ekstern, yang memproduksi enzim-enzim cerna (pankreatin) yang



disalurkan ke duodenum. Sisanya terdiri dari kelompok sel (pulau Langerhans)

dengan sekresi intern, yakni hormon-hormon insulin dan glukagon yang

disalurkan langsung ke aliran darah (Tjay dan Rahardja, 2002).

Ada empat jenis sel endokrin yakni :

1) Sel , yang memproduksi hormon glukagon.

2) Sel β dengan banyak granula berdekatan membran selnya, yang berisi insulin.

Setiap hari disekresikan Ca (Calsium) 2 mg (=50 UI) insulin, yang dengan

aliran darah diangkut ke hati. Kira-kira 50 % hormon ini dirombak di hati,

sisanya diuraikan dalam ginjal.

3) Sel D memproduksi somatostatin (antagonis somatotropin, hormon-hormon

hipofisis).

4) Sel PP memproduksi PP (pancreatic polypeptide), yang mungkin berperan

pada penghambatan sekresi endokrin dan empedu (Tjay dan Rahardja, 2002).

 Resistensi insulin bisa terjadi akibat berbagai sebab, antara lain:

a. Obesitas. Orang gemuk membutuhkan lebih banyak insulin daripada orang

biasa.

b. Gangguan jantung (infark, dekompensasi)

c. Obat-obat, misalnya kortikosteroid, diuretik tiazid (di atas 25 mg/hari) dan

betablokers.

d. Stimulasi aktivitas system simpatikus secara akut (Tjay dan Rahardja, 2002).

Insulin terdapat dalam 3 bentuk dasar, masing-masing memiliki kecepatan

dan lama kerja yang berbeda:



a. Insulin kerja cepat.

Insulin ini mulai menurunkan kadar gula dalam waktu 20 menit, mencapai

puncaknya dalam waktu 2-4 jam dan bekerja selama 6-8 jam. Insulin kerja

cepat seringkali digunakan oleh penderita yang menjalani beberapa kali

suntikan setiap harinya dan disutikkan 15-20 menit sebelum makan.

Contohnya adalah insulin reguler, yang bekerja paling cepat dan paling

sebentar.

b. Insulin kerja sedang.

Mulai bekerja dalam waktu 1-3 jam, mencapai puncak maksimun dalam waktu

6-10 jam dan bekerja selama 18-26 jam. Insulin ini bisa disuntikkan pada pagi

hari untuk memenuhi kebutuhan selama sehari dan dapat disuntikkan pada

malam hari untuk memenuhi kebutuhan sepanjang malam. Contohnya adalah

insulin suspensi seng atau suspensi insulin isofan.

c. Insulin kerja lambat.

Efeknya baru timbul setelah 6 jam dan bekerja selama 28-36 jam. Contohnya

adalah insulin suspensi seng yang telah dikembangkan (Soegondo, 2007).

6. Diabetes Mellitus

a. Pengertian

 Diabetes dapat didefinisikan sebagai defisiensi insulin absolut atau relatif

yang menimbulkan cacat pemakaian karbohidrat dengan meningkatnya kadar gula



darah seluruhnya (Spector dan Spector,1976). Diabetes mellitus adalah suatu

penyakit dimana kadar glukosa (gula sederhana) di dalam darah tinggi karena

tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara cukup (Soegondo,

2007). Diabetes Melitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada

seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar glukosa darah

akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relative (Suyono, 2002).

b. Diagnosis

Diabetes mellitus dapat didiagnosis secara baik melalui pemeriksaan

laboratorium dengan melakukan pemeriksaan darah. Kriteria diagnosis diabetes

mellitus diambil dari keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu

berdasarkan kadar gula atau glukosa darah. Diagnosis diabetes mellitus dapat

ditetapkan dengan mengukur kadar glukosa darah ketika puasa 1-2 jam setelah

meminum larutan glukosa 75 gram (tes toleransi glukosa oral). Glukosa darah

puasa adalah kadar glukosa darah setelah puasa semalaman, lebih dari 10 jam.

Kadar glukosa darah puasa tinggi menunjukkan bahwa produksi insulin tidak

mencukupi, meskipun hanya untuk kebutuhan tubuh yang bersifat basal atau

dasar. Glukosa darah sewaktu adalah kadar glukosa darah pada suatu saat yang

dapat berubah sepanjang hari sesuai dengan jumlah karbohidrat yang dimakan

(Utami, 2003).

Jika dijumpai kasus yang menunjukkan adanya gejala diabetes mellitus,

tetapi tes toleransi glukosa oral belum memenuhi kriteria, pemeriksaan perlu

diulang kembali secara periodik sebanyak 2-3 kali. Hal ini dilakukan sampai



diagnosis menyatakan adanya gejala diabetes mellitus atau tidak sama sekali

(Utami, 2003).

c. Klasifikasi DiabetesMellitus

Klasifikasi DiabetesMellitus berdasarkan etiologi :

1) Diabetes Mellitus Tipe 1

Diabetes Mellitus Tipe 1 merupakan bentuk diabetes parah yang

berhubungan dengan terjadinya ketosis apabila tidak diobati dan biasa disebut

diabetes tipe 1 (tergantung insulin). Diabetes tipe 1 ada pada pasien yang memiliki

sedikit atau tidak normalnya fungsi produksi insulin. Oleh sebab itu pasien

membutuhkan penambahan insulin dari luar tubuh (Sweetman, 2005). Diabetes

tipe 1 tersebut sangat lazim terjadi pada anak remaja tetapi kadang-kadang juga

terjadi pada orang dewasa, khususnya yang non obesitas dan mereka yang berusia

lanjut ketika hiperglikemia tampak pertama kali. Keadaan tersebut merupakan

suatu gangguan katabolisme yang disebabkan karena hampir tidak terdapat insulin

dalam sirkulasi dan sel-sel ß pankreas gagal merespon semua stimulus

insulinogenik. Penyebab timbulnya diabetes tipe 1 ini antara lain karena adanya

infeksi atau toksik lingkungan yang menyerang orang pada sistem imunnya yang

secara genetis merupakan predisposisi terjadinya respon autoimun kuat yang

menyerng ß pankreas (Katzung, 2002).

2) Diabetes Mellitus Tipe 2

Diabetes Mellitus Tipe 2 merupakan suatu kelompok heterogen yang

terdiri dari bentuk diabetes yang lebih ringan, biasa disebut diabetes melletus tipe

2 (tidak tergantung insulin) (Katzung, 2002). DM jenis ini biasanya timbul pada



umur lebih dari 40 tahun. Kebanyakan pasien DM jenis ini bertubuh gemuk, dan

resistensi terhadap kerja insulin dapat ditemukan pada banyak kasus. Penderita

diabetes tipe 2 memilik pankreas yang masih berfungsi tetapi menunjukkan

defisiensi relatif, sehingga tubuh akan kehilangan kemampuan untuk

memanfaatkan insulin secara efektif (Katzung, 2002). Sirkulasi insulin endogen

cukup untuk mencegah terjadinya ketoasidosis tetapi insulin tersebut sering dalam

kadar yang kurang dari normal atau relatif tidak mencukupi karena kurang

pekanya jaringan untuk memproduksi insulin. Selain terjadi penurunan kepekaan

jaringan pada insulin terjadi pula defisiensi respon sel ß pankreas terhadap

glukosa (Katzung, 2002).

3) Diabetes Gestasional

Diabetes Gestasional ini biasanya dipakai terhadap pasien yang menderita

hiperglikemia selama kehamilan. Diabetes yang diderita sebelum hamil disebut

pregestational diabetes. Wanita yang mengalami diabetes tipe 1 pada saat hamil

dan wanita dengan asimptomatik diabetes tipe 2 yang tidak terdiagnosis

dikelompokkan menjadi gestational diabetes. Namun, kebanyakan wanita

penderita gestational diabetes homeostatis yang normal sampai paruh pertama

(sampai bulan ke-5) masa hamil (Rimbawan, 2004). Diabetes ini dikarenakan

pada sebagian wanita hamil memiliki kadar gula darah yang tinggi, tetapi kondisi

diabetes ini bersifat sementara karena dapat hilang setelah melahirkan (Soegondo,

2007).

4) Diabetes Mellitus lain (sekunder)



Pada DM jenis ini hiperglikemia berkaitan dengan penyebab lain yang

jelas, meliputi penyakit-penyakit pankreas, pankreatektomi, sindroma chusing,

arcomegali dan sejumlah kelainan genetik yang tak lazim (Woodley dan Whelan,

1995).

d. Gejala diabetes

Tipe 1 gejalanya muncul secara tiba-tiba umumnya sering buang air

kecing (poliuria), meningkatnya rasa lapar (polifagia), meningkatnya rasa haus

(polidipsi), berat badan turun, kelelahan, penglihatan kabur, infeksi pada kulit

berulang, meningkatnya kadar gula dalam darah dan air seni, cenderung pada

mereka yang berusia di bawah umur 20 tahun.

Tipe 2 gejalanya muncul secara perlahan-lahan, cepat lelah, kehilangan

tenaga, merasa tidak fit, sering buang air kecil, terus menerus lapar dan haus,

kelelahan yang berkepanjangan dan tidak ada penyebabnya. Biasanya terjadi pada

mereka yang berusia di atas 40 tahun (Sustrain, dkk., 2004).

Adapun pada penderita yang berat atau parah, akan timbul beberapa gejala

atau tanda yang lain, yaitu sebagai berikut :

1. Terjadi penurunan berat badan

2. Timbul rasa kesemutan atau sakit pada tangan atau kaki

3. Timbul borok (luka) pada kaki yang tak kunjung sembuh

4. Hilangnya kesadaran diri (Lanywati, 2001).

e. Antidiabetika Oral atau Hipoglikemik Oral.

Obat antidiabetes oral adalah obat yang digunakan dalam terapi

pengobatan diabetes peroral. Antidiabetes oral juga disebut hipoglikemik oral,



digunakan untuk mengurangi kadar kadar gula darah dan diberikan secara peroral

pada penderita. Obat-obatan peroral yang lazim digunakan untuk pengobatan

diabetes mellitus adalah:

1) Sulfonilurea

Kerja utama sulfonilurea adalah meningkatkan rilis insulin dari pankreas

(Katzung, 2002). Kerjanya mengikat reseptor sulfonilurea di sel  sehingga

memicu depolarisasi membran sel  dan mendorong sekresi insulin. Mekanisme

kerja obat golongan sulfonilurea adalah menstimulasi pelepasan insulin yang

tersimpan (stored insulin), menurunkan ambang sekresi insulin dan meningkatkan

sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa (Soegondo dkk., 1995).

Efek samping yang ditimbulkan oleh obat dari golongan sulfonilurea

adalah gangguan lambung dan usus, pusing/sakit kepala, nafsu makan meningkat,

dan berat badan meningkat. Hipoglikemia ringan sampai berat dapat terjadi,

khususnya derivat kuat, misalnya glibenklamid dan klorproparmid (Lanywati,

2001).

2) Biguanid

 Obat golongan biguanid tidak merangsang beta sel pankreas, tetapi

langsung bekerja menghambat penyerapan gula di usus (Lanywati, 2001)

Contoh dari kelompok obat biguanide adalah metformin. Metformin

memiliki waktu paruh 1,5-3 jam. Biguanide sering diresepkan pada pasien dengan

obesitas refrakter yang hiperglikemianya disebabkan oleh kerja insulin yang tidak

efektif karena metformin dapat menekan nafsu makan. Metformin merupakan

agen hemat-insulin dan tidak meningkatkan bera badan atau menyebabkan



hiperglikemia. Efek toksik yang sering pada metformin adalah pada saluran cerna

seperti anoreksia, mual, muntah, keluhan abdominal dan diare. Biguanide

mempunyai kontraindikasi pada pasien penyakit ginjal dan hati (Soegondo dkk.,

1995).

3) Inhibitor alfa-glukosida

Contoh dari kelompok inhibitor alfa-glukosidase adalah akarbose. Obat

ini merupakan penghambat kompetitif alfa-glukosidase usus, memodulasi

pencernaan post prandial dan absorpsi zat tepung serta disakarida. Mekanisme

kerja hambatan enzim adalah meminimalkan pencernaan pada usus bagian

atas dan menunda pencernaan (dan juga absorpsi) zat tepung dan sakarida yang

masuk pada usus kecil bagian distal, sehingga dapat menurunkan glikemik

setelah makan sebanyak 45-69 mg/dl dan menciptakan efek hemat insulin.

Sasaran afinitas kerja acarbose ini dari obat ini adalah flatulasi, diare, rasa

nyeri pada abdominal, meningkatkan gas didalam perut (Katzung, 2002).

Akarbose merupakan contoh penghambat glukosidase alfa yang

sering digunakan. Obat ini bekerja secara kompetitif menghambat kerja enzim

glukosidase alfa dari dalam sel cerna sehingga dapat menurunkan

penyerapan glukosa dan menurunkan hiperglikemia post prandial. Akarbose

tersedia dalam tablet 50 dan 10 mg. Dosis awal yang direkomendasikan yaitu

50 mg 2 kali sehari, secara bertahap ditingkatkan 100 mg 3 kali sehari

(Masharani, 2004).

4) Thiazolidinedion



Thiazolidinedion adalah kelompok obat baru pula pada tahun 1996

dipasarkan di AS dan Inggris. Kegiatan farmakologisnya luas dan berupa

penurunan kadar glukosa dan insulin dengan jalan meningkatkan kepekaan bagi

insulin dari otot, jaringan lemak dan hati. Sebagai efeknya penyerapan glukosa ke

dalam jaringan lemak dan otot meningkat. Begitu pula menurunkan kadar

trigliserida/ asam lemak bebas dan mengurangi glukoneogenesis dalam hati. Zat

ini tidak mendorong pancreas untuk meningkatkan pelepasan insulin seperti

sulfonilurea (Tjay dan Rahardja, 2002).

e. Meglitinid

 Meglitinide merupakan golongan obat yang merangsang sekresi insulin.

Senyawa aktif golongan ini adalah repaglinide. Obat ini memodulasi pengeluaran

produksi insulin sel  yang salah satunya dengan mencetuskan pelepasan insulin

segera setelah makan. Meglitinide tidak mempunyai efek langsung pada eksitosis

insulin. Repaglinide memiliki kerja yang sangat cepat, konsentrasi dan efek

puncak dalam waktu 1 jam. Repaglinide diindikasikan untuk mengontrol

perjalanan glukosa pasca-prandial. Megtilinide digunakan hati-hati pada pasien

gangguan fungsi hati (Katzung, 2002).

7. Pengukuran Kadar Glukosa Darah

Secara umum metode pengukuran glukosa darah dapat ditentukan dengan

beberapa cara yaitu:

a. Metode Kondensasi Gugus Amin

Prinsip : aldosa dikondensasi dengan orto toluidin dalam suasana asam dan

menghasilkan larutan berwarna hijau setelah dipanaskan. Kadar glukosa dapat
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ditentukan sesuai dengan intensitas warna yang terjadi, diukur secara

spektrofotometri (Dzulkarnaen dkk., 1997).

b. Metode Enzimatik

Glukosa dapat ditentukan kadarnya secara enzimatik, misalnya dengan

penambahan enzim glukosa oksidase (GOD). Dengan adanya oksigen atau udara,

glukosa dioksidasi oleh enzim menjadi asam glukuronat disertai pembentukan

H2O2. Enzim peroksidase (POD) mengakibatkan H2O2 membebaskan O2 yang

mengoksidasi akseptor kromogen yang sesuai serta memberikan warna yang

sesuai pula. Kadar glukosa darah ditentukan berdasarkan intensitas warna yang

terjadi, diukur secara spektrofotometri (Dzulkarnaen dkk., 1997).

Berdasarkan intensitas warna tersebut berbanding lurus dengan glukosa

yang ada (Indriati, 1986). Reaksi pembentukan warna pada penentuan kadar

glukosa darah dengan metode enzimatik tertera seperti Gambar 2.

+ O2              GOD + H2O2

  Glukosa                                                                 Asam glukonat

+ 2H2O

                  + H2O2 +                  Peroksidase

4-amino-antipirin                     Fenol                                  Kuinonimin

Gambar 1. Pembentukan Senyawa Berwarna Merah (kuinonimin) dari Substansi
Awal Glukosa dengan Reagen GOD PAP (Chaplin, 1996, cit Rezeki,
2005).



c. Metode Reduksi

Prinsip : kadar glukosa darah ditentukan secara reduksi dengan

menggunakan suatu oksidan ferisianida yang direduksi menjadi ferosianida oleh

glukosa dalam suasana basa dengan pemanasan. Kemudian kelebihan garam feri

dititrasi secara iodometri (Dzulkarnaen dkk., 1997).

d. Metode Pemisahan Glukosa

Prinsip : glukosa dipisahkan dalam keadaan panas dengan antron atau

timol dalam suasana asam sulfat pekat. Glukosa juga dapat dipisahkan secara

kromatografi, akan tetapi jarang dilakukan (Dzulkarnaen dkk., 1997).

8. Uji Efek Antidiabetes

a. Metode uji toleransi glukosa

Uji toleransi terhadap glukosa oral dapat dipengaruhi oleh banyak variabel

fisiologik. Penderita harus berada pada status gizi cukup, tidak boleh

mengkonsumsi salisilat, diuretik, antikonvulsan, steroid atau obat kontrasepsi oral,

tidak boleh merokok, makan dan minum selain air selama 12 jam sebelum uji

dilakukan. Kekurangan karbohidrat dapat mengganggu toleransi terhadap glukosa

(Widmann, 1989).

Prinsip metode

Kelinci yang telah dipuasakan selama lebih kurang 20-24 jam, diberikan

larutan glukosa per oral setengah jam sesudah pemberian sediaan obat yang diuji.

Pada awal percobaan sebelum pemberian obat, dilakukan pengambilan cuplikan

darah vena lateralis dari masing-masing kelinci sejumlah 0,5 ml sebagai kadar



glukosa  darah awal. Pengambilan cuplikan darah vena diulangi setelah perlakuan

pada waktu-waktu tertentu (Anonim, 1993).

b. Metode uji diabetes aloksan

Prinsip metode

Induksi diabetes dilakukan pada mencit yang diberi suntikan aloksan

monohidrat dengan dosis 70 mg/kg bb. Penyuntikan dilakukan secara intravena

pada ekor mencit. Perkembangan hiperglikemia diperiksa setiap hari. Pemberian

obat antidiabetik secara oral dapat menurunkan kadar glukosa darah dibandingkan

terhadap mencit kelompok perlakuan kontrol positif (Anonim, 1993).


