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PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Diabetes melitus (DM) merupakan kelompok penyakit metabolik dengan
karakteristik hiperglikemia yang terjadi akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin
atau kedua-duanya.1 Hiperglikemia kronik pada diabetes berhubungan dengan
kerusakan jangka panjang, disfungsi dan kegagalan beberapa organ tubuh terutama
mata, ginjal, saraf, jantung dan pembuluh darah.2
Penelitian-penelitian epidemiologi menunjukkan bukti adanya peningkatan
insiden DM diseluruh dunia termasuk Indonesia. Data WHO menyebutkan bahwa
pada tahun 2000 jumlah penderita DM di seluruh dunia sebanyak 171 juta jiwa dan
diproyeksikan akan meningkat menjadi 366 juta pada tahun 2030.3 Indonesia
menempati tempat ke empat tertinggi didunia setelah India, Cina dan Amerika
Serikat. WHO memprediksi kenaikan jumlah penderita DM di Indonesia menjadi
hampir tiga kali lipat dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 21,3 juta jiwa pada tahun
2030.3 Badan Pusat Statistik Indonesia 2003 memperkirakan jumlah penduduk
Indonesia yang berusia diatas 20 tahun sebesar 133 juta jiwa, dengan prevalensi DM
sebesar 14,7% di daerah urban dan 7,2% di daerah rural, maka diperkirakan jumlah
penderita DM sebanyak 8,2 juta di daerah urban dan 5,5 juta di daerah rural. Tahun
2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia yang berusia di atas 20 tahun sekitar

194 juta jiwa dengan asumsi prevalensi DM seperti telah disebutkan sebelumnya,
maka diperkirakan jumlah penderita DM sebanyak 12 juta di daerah urban dan 8,1
juta di daerah rural.4
DM menyebabkan peningkatan insiden kesakitan dan kematian di seluruh dunia
akibat komplikasi hiperglikemia. Komplikasi hiperglikemia jangka panjang
berhubungan dengan risiko trombosis, aterosklerosis dan penyakit kardiovaskuler.
Tujuh puluh sampai delapan puluh persen penderita DM meninggal karena penyakit
vaskuler.3 Komplikasi DM dapat mengenai beberapa organ, oleh karena itu penelitian
mengenai mekanisme penyakit ini dan terapi terus dikembangkan.3
Penelitian mengenai diabetes pada hewan percobaan berdasarkan patogenesis
penyakit tersebut pada manusia. Penelitian hewan coba ini dapat dilakukan secara
spontan maupun dengan induksi. Tikus Sprague Dawley (SD) merupakan salah satu
hewan coba untuk penelitian diabetes baik sebagai spontaneous animal models
maupun menggunakan induksi zat diabetogenik.5 Karakteristik klinis dan
histopatologis tikus SD menyerupai gejala dan tanda diabetes tipe 2 pada manusia.5
Hewan percobaan DM yang pertama kali digunakan adalah hewan hiperglikemia.
Kondisi hiperglikemia pada hewan percobaan pertama kali dilakukan dengan cara
penkreatektomi, namun cara ini sudah jarang dilakukan karena bersifat invasif dan
tidak menggambarkan kondisi patologis pada manusia. Obat-obatan diabetogenik saat
ini banyak digunakan untuk membuat kondisi hiperglikemia pada hewan percobaan
diantaranya adalah streptozotocin (STZ).6

STZ merupakan antibiotik spektrum luas dan bersifat sitotoksik terutama
terhadap sel ß pankreas. Efek STZ pada sel ß pankreas ditandai dengan perubahan
karakteristik insulin dan glukosa darah. Injeksi STZ menyebabkan degenerasi sel ß
pankreas yang ditandai dengan perubahan karakteristik glukosa dan insulin darah.6,7
Hiperglikemia terjadi akibat gangguan oksidasi glukosa dan penurunan biosintesis
serta ekskresi insulin pada tikus yang diinduksi STZ.6 Gejala diabetes ditunjukkan
dalam beberapa hari pada hewan coba tikus yang diinduksi STZ intraperitoneal (i.p)
dengan dosis 40 mg/kgbb.8
Penyakit kardiovaskuler merupakan komplikasi utama pada DM. Peningkatan
kadar

homosistein

(Hcy)

merupakan

faktor

risiko

independent

penyakit

kardiovaskuler. Pada pasien DM peningkatan Hcy dihubungkan dengan disfungsi
endotel, resistensi insulin, makroangiopati dan nefropati. Kadar Hcy pada DM masih
kontroversial, hal ini kemungkinan disebabkan karena heterogenitas penderita, fungsi
ginjal dan keberadaan penyakit vaskuler lainnya.9 Penelitian yang dilakukan oleh
Emoto M dkk pada subjek manusia mendapatkan kadar Hcy pada penderita DM tipe
2 lebih tinggi dibandingkan kontrol (12,0±0,7 : 8,7±0,3 µmol/l, P<0,0001).10
Ndrepepa G dkk pada penelitiannya mendapatkan hasil bahwa kadar Hcy di sirkulasi
meningkat pada pasien DM tipe 2 dibandingkan kontrol.9 Penelitian lain
menyebutkan bahwa plasma Hcy basal lebih rendah pada penderita DM tanpa
nefropati dibandingkan kontrol sehat.11,12 Penelitian lain oleh Gonzales dkk
menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna kadar Hcy pada penderita
DM tipe 2 dengan kontrol.13

Autooksidasi Hcy pada hiperhomosisteinemia (HHcy) menghasilkan reactive
oxygen species (ROS) berupa superoksida dan hidrogen peroksida. Hidrogen
peroksida dan radikal hidroksil bersifat toksik pada vaskuler. Penelitian-penelitian
sebelumnya menyimpulkan bahwa Hcy menginduksi kerusakan sel sebagian besar
melalui hidrogen peroksida. Superoksida yang terbentuk dari radikal hidroksil akan
mengawali peroksidasi lipid, suatu efek yang terjadi pada tingkat membran plasma
endotel dan dalam partikel lipoprotein.14,15

Penelitian oleh Dwivedi J dkk

mendukung hubungan Hcy plasma yang tinggi dengan peningkatan peroksidasi lipid
in vivo.16
Peroksidasi lipid dapat dideteksi secara tidak langsung dengan mengukur
hidrolisis lipoperoksidase plasma ke bentuk malondialdehid (MDA). MDA terbentuk
dari peroksidasi lipid pada membran sel yaitu reaksi radikal bebas (radikal hidroksil)
dengan polyunsaturated fatty acids (PUFA). Reaksi tersebut terjadi secara berantai,
hasil akhir reaksi tersebut akan terbentuk hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida
dapat menyebabkan dekomposisi beberapa produk aldehid yang bersifat toksik
terhadap sel, diantaranya adalah MDA. Kadar MDA pada penderita DM baik laki-laki
maupun perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol non DM.12-14
Asam folat, vitamin B12 dan vitamin B6 diperlukan untuk menurunkan Hcy.17
Folat berperan sebagai donor metil pada metabolisme Hcy menjadi metionin. 18
Menurut Homocysteine Lowering Trialist Collaboration (HLTC), asam folat dapat
menurunkan kadar Hcy sebesar 25%, vitamin B12 sebesar 7% dan vitamin B6 tidak
memberikan pengaruh yang signifikan.19 Racek J dkk meneliti efek pemberian folat

dan antioksidan pada kadar Hcy dan petanda stres oksidatif , didapatkan hasil
pemberian folat saja sebesar 5 mg/hari diperkirakan dapat berfungsi sebagai
antioksidan pada penderita HHcy, yang menghasilkan penurunan radikal bebas dan
penurunan kadar Hcy.20 Penelitian pada tikus wistar dengan HHcy akibat tidak
diberikan suplementasi folat dibandingkan kelompok yang diberikan folat 8 ppm
menunjukkan

peningkatan aktivitas

MDA.21
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menggunakan tikus SD diabetik yang sebelumnya diberi folat 0 ppm, 2 ppm dan 8
ppm selama 30 hari mendapat hasil peningkatan aktivitas enzim glysine Nmethyltransferase (GNMT) pada tikus SD yang tidak diberi folat. Peningkatan
aktivitas enzim GNMT ini menyebabkan kehilangan gugus metil yang berperan
dalam produksi Hcy.22 Pemberian folat selama 30 hari juga dilakukan oleh Huang RF
dkk untuk melihat hubungan antara pengurangan folat dengan peningkatan Hcy yang
merangsang peningkatan stres oksidatif pada tikus wistar yang diberi suplementasi
folat dengan berbagai dosis.23
Untuk melihat pengaruh pemberian folat terhadap kadar Hcy dan MDA pada DM,
peneliti mencoba meneliti pengaruh pemberian folat 2 ppm, 4 ppm dan 8 ppm selama
30 hari terhadap penurunan kadar Hcy dan MDA pada hewan percobaan yang
diinduksi STZ. Penelitian ini menggunakan tikus SD jantan sebagai hewan percobaan
karena tikus jantan tidak dipengaruhi siklus hormonal yang akan mengganggu hasil
penelitian.

1.2. PERUMUSAN MASALAH
Perumusan masalah penelitian berdasar latar belakang diatas adalah sebagai
berikut: Bagaimanakah pengaruh pemberian folat dosis bertingkat selama 30 hari
terhadap penurunan kadar Hcy dan MDA plasma pada tikus Sprague Dawley (SD)
yang diinduksi STZ ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Umum
Membuktikan pengaruh pemberian folat dosis bertingkat selama 30 hari terhadap
penurunan kadar Hcy dan MDA plasma pada tikus SD yang diinduksi STZ.
1.3.2. Tujuan khusus
1. Menganalisis perbedaan kadar Hcy serum tikus SD yang diinduksi
STZ sebelum dan setelah pemberian folat 2 ppm, 4 ppm dan 8 ppm
selama 30 hari.
2. Menganalisis perbedaan kadar MDA plasma tikus SD yang diinduksi
STZ sebelum dan setelah pemberian folat 2 ppm, 4 ppm dan 8 ppm
selama 30 hari.
3. Menganalisis pengaruh pemberian folat 2 ppm, 4 ppm dan 8 ppm
selama 30 hari terhadap penurunan kadar Hcy serum pada tikus SD
yang diinduksi STZ dibandingkan dengan yang tidak diberi folat.

4. Menganalisis pengaruh pemberian folat 2 ppm, 4 ppm dan 8 ppm
selama 30 hari terhadap penurunan kadar MDA plasma pada tikus SD
yang diinduksi STZ dibandingkan dengan yang tidak diberi folat.

1.4. MANFAAT PENELITIAN
1. Memberikan bukti ilmiah tentang pengaruh pemberian folat terhadap
penurunan kadar Hcy dan MDA tikus SD yang diinduksi STZ.
2. Sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian lanjutan tentang
pengaruh dosis pemberian folat pada penderita DM.
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Orisinalitas pada penelitian ini adalah melihat pengaruh pemberian folat 2 ppm, 4
ppm dan 8 ppm terhadap penurunan kadar Hcy dan MDA pada tikus diabetes yang
diinduksi STZ dengan metode randomized controlled group pretest postest design.

