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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sepsis 

 2.1.1 Definisi 

Sepsis adalah suatu keadaan yang dihasilkan dari sebuah respon 

bahaya atau serangan infeksi. Banyak komponen dari respon imun bawaan 

(innate immune response) yang secara normal berhubungan dengan 

pertahanan host melawan infeksi, di beberapa keadaan, menyebabkan 

kerusakan sel dan jaringan dan karenanya kegagalan multi organ, tanda klinik 

dari sepsis.
4
 

Sepsis merupakan sebuah respon inflamasi sistemik dengan adanya 

infeksi, dimediasi melalui produksi sitokin yang banyak, termasuk faktor 

nekrosis tumor α (TNF α), interleukin (IL)-6, IL-1, yang menyebabkan 

perubahan dalam sirkulasi dan dalam urutan koagulasi.
5 

Sepsis berat adalah sebuah sindrom yang dicirikan dengan inflamasi 

sistemik dan disfungsi organ akut dalam respon terhadap infeksi.
13 

 2.1.2 Epidemiologi 

Studi epidemiologi terkini dari Amerika Utara menemukan bahwa 

sekitar 3 kasus sepsis per 1000 populasi, yang diartikan kedalam sebuah 

perkiraan angka tahunan sekitar 700.000-750.000 kasus.  Angka kematian 

keseluruhan sekitar 30%, meningkat 40% pada orang tua dan 50% atau lebih 
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besar lagi pada pasien-pasien dengan sindrom yang lebih berat, syok septik 

(septic shock).
1,4

 

Sepsis berat memberi faktor kontribusi pada >200.000 kematian per 

tahun di Amerika Serikat. Insiden kejadian sepsis berat dan syok septik 

meningkat selama 30 tahun.  Peningkatan angka kejadian sepsis berat di 

Amerika Serikat disebabkan oleh populasi yang menua, peningkatan pasien 

usia lanjut dengan penyakit kronis, dan frekuensi yang relatif tinggi dimana 

sepsis berkembang pada pasien dengan AIDS. Penggunaan secara luas obat 

imunosupresan, kateter yang menetap, dan peralatan mekanis juga memainkan 

peran.
1 

 

 2.1.3 Etiologi 

Penyebab sepsis antara lain organisme gram positif dan gram negatif, 

parasit malaria, jamur, organisme yang mengandung endotoksin dan mikroba 

lainnya berproliferasi dan menghasilkan bakteremia dan atau melepas racun 

yang menstimulasi sistem innate immune, sel endothelial dan sel-sel lainnya.
2
 

Dari keseluruhan penyebab, 60% kasus disebabkan oleh bakteri gram negatif.
4
 

Pada bakteri gram negatif, lipopolisakarida (LPS: diketahui juga 

sebagai endotoksin) memiliki peran dominan. Membran terluar dari bakteri 

gram negatif tersusun dari sebuah lipid bilayer, terpisah dari membrane 

sitoplasmik dalam oleh peptidoglikan.
5
 Tidak ada endotoksin pada bakteri 

gram positif, tapi dinding sel mereka juga memuat peptidoglikan dan 

lipoteichoic acid yang dapat menempel pada reseptor permukaan sel dan 

merupakan pro inflamasi, walaupun kurang efektif dibandingkan LPS. Dan 



8 
 

pengaturannya dalam patogenesis sepsis masih belum tentu karena tidak ada 

data untuk menunjukkan kehadiran mereka dalam sirkulasi. 

 

 2.1.4 Patofisiologi 

Infeksi mengaktifasi beragam mekanisme untuk menyebabkan 

kerusakan jaringan dan gagal organ, termasuk memproduksi sitokin seperti 

TNF-α, IL-6, dan IL-1, yang akan menginisiasi respon peradangan, sebaik 

perubahan di dalam sirkulasi dan coagulation cascade. 

Endotoxin signalling 

Toksin dari bakteri, lipopolisakarida (LPS) dari  bakteri gram negatif 

dan peptidoglikan/lipopeptida dari bakteri gram positif, saat berikatan dengan 

toll like receptors (TLRs),  yang merupakan reseptor pengenalan bentuk yang 

spesifik untuk substansi yang berasal dari patogen pada sel mamalia, bisa 

menyusun molekuk ko-signal lainnya untuk melepaskan sitokin. Proses ini 

melibatkan reseptor lain dan kinase, sebaik mitogen activated protein kinase 

(MAP kinase) dan jalur nuclear factor κB (NFκB).
5
 Sitokin kemudian akan 

menyebabkan influks sel dan stres oksidatif, mempengaruhi molekul-molekul 

target seperti lemak, protein dan DNA; akhirnya kerusakan jaringan terjadi.
5 

Perubahan fisiologi dan biokimia 

Pelepasan sitokin menghasilkan perubahan fisiologi yang mendalam 

pada host, termasuk demam, takikardi, takipneu, hipotensi, dan gangguan 

mikrosirkulasi.
5
 Deformabilitas sel darah merah terganggu dan menjadi 
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terjepit di mikrosirkulasi paru, mengendap, dan menurunkan aliran darah 

dalam sebuah usaha untuk membatasi bakteri dan terus menerus membatasi 

pembelahan.
5
 Genangan mikrovaskular dihasilkan, sampai 30% penurunan 

volume makrovaskuler hilang ke mikrosirkulasi.
5
 selanjutnya tahanan vaskuler 

berubah dengan ditandai penurunan aliran darah splangnikus dan mengirimkan 

banyak sekali jumlah cardiac output ke kulit dan otot lurik yang beristirahat. 

Akhirnya, aliran darah menetap dan kurangnya oksigenasi menghasilkan 

apoptosis dan nekrosis endotelial, memulai terjadinya koagulopati, melalui 

aktivasi faktor jaringan yang terinduksi dari jalur koagulasi eksternal. 

Selanjutnya, thrombin mengaktivasi sel endotelial yang menginduksi leukosit, 

sebuah mekanisme yang berperan sentral dari sepsis yang diinduksi inflamasi 

dan kerusakan jaringan.
5 

Protein C 

Protein C yang teraktivasi telah diperlihatkan pada in vitro untuk 

menyebabkan gen-gen  “perlindungan” (anti inflamasi dan anti apoptosis) 

dalam sel endotelial. Jadi penurunan aktivasi protein C selama sepsis mungkin 

berkontribusi pada peningkatan respon pro inflamasi dan pro koagulan.
5 

 2.1.5 Komplikasi 

Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi pada keadaan sepsis antara 

lain: 

2.1.5.1 Gagal ginjal akut 

Oliguria, azotemia, proteinuria, dan kristal urin nonspesifik biasanya 

ditemukan. Sebagian besar gagal ginjal disebabkan karena nekrosis tubular 
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akut yang diinduksi oleh hipotensi atau kerusakan kapiler, walaupun beberapa 

pasien juga mempunyai glomerulonefritis, nekrosis korteks ginjal, atau nefritis 

intersisial.
1 

Sepsis diketahui sebagai faktor resiko berkembangnya gagal ginjal 

akut, dan 35-50% dari kasus gagal ginjal akut di ICU bisa disertai sepsis.
11

  

 

2.1.5.2 Sindrom Distres Pernafasan Akut (ARDS) 

Kegagalan pernafasan merupakan komplikasi yang paling sering 

terjadi pada sepsis berat, kejadiannya hampir 85% kasus.
12

 Mekanisme 

terjadinya gagal paru akut kompleks dan tidak diketahui secara lengkap. 

Tanda dari sepsis adalah peningkatan permeabilitas kapiler, yang 

bermanifestasi pada paru dengan gangguan fungsi pembatas alveolar-kapiler 

dan karakteristiknya berupa akumulasi dari cairan ekstravaskuler paru 

(extravascular lung water (EVLW)).
12

 Peningkatan kerusakan epitel alveolar 

dan permeabilitas kapiler menghasilkan isi cairan paru, yang menurunkan 

kemampuan pengisian paru dan gangguan pertukaran oksigen.
1
 

Kegagalan fungsi paru yang paling berat yang paling sering terjadi 

adalah ARDS, terjadi pada 40% pasien dengan sepsis.
12

 Kelelahan otot-otot 

pernafasan bisa memperhebat hipoksemia dan hiperkapnia.
1 

 

2.1.5.3 Gagal Hati 

Disfungsi hati menggambarkan sebuah manifestasi umum selama 

proses sepsis, dari kisaran peningkatan ringan dari bilirubin serum dan atau 

enzim-enzim hati sampai gagal hati berat.
18

 Hati diduga banyak sekali 
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mempengaruhi metabolisme dan mekanisme pertahanan tubuh selama sepsis. 

Hati dengan aktif memodulasi proses inflamasi melalui penyaringan, inaktifasi 

dan pembersihan bakteri, produk bakteri (seperti endotoksin), substansi 

vasoaktif, dan mediator inflamasi.
19 

Disfungsi hati awal terjadi pada jam pertama sepsis dan berhubungan 

dengan hipoperfusi hepatosplanikus. Ini menyebabkan peningkatan akut 

penanda biologi dari kerusakan hati (transaminase, laktat dehidrogenase, 

bilirubin).  Meskipun ini kembali secara cepat dengan penanganan pendukung 

yang adekuat. Sangat berbeda, disfungsi hati lanjut prosesnya lebih berbahaya 

dan tidak menyenangkan. Ini ditandai dengan perlukaan struktural dan fungsi 

yang menjelaskan kelebihan bakteri, endotoksin dan molekul inflamasi yang 

dapat memicu kegagalan multi organ.
19 

 

2.1.5.4 Disseminated Intravascular Coagulation 

Walaupun trombositopenia terjadi pada 20%-30%  pasien sepsis, 

mekanisme penyebabnya tidak diketahui. Hitung jumlah platelet biasanya 

rendah (<50.000/µL) pada pasien dengan DIC. Ini mungkin menggambarkan 

kerusakan endotelial difus atau trombosis mikrovaskular.
1
  

DIC merupakan sindroma yang didapat yang ditandai dengan aktivasi 

koagulasi intravaskular yang memuncak di dalam pembentukan fibrin 

intravaskular dan endapan di dalam mikrovaskular. Endapan fibrin memicu 

obstruksi difus dari bantalam mikrovaskular yang menghasilkan disfung multi 

organ yang progresif, seperti insufisiensi ginjal dan ARDS, hipotensi dan 

kegagalan sirkulasi.
21 
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Gambar 1. Proses terjadinya DIC pada sepsis 

 

2.1.5.5 Komplikasi kardiovaskular 

Hipotensi yang diinduksi sepsis biasanya dihasilkan dari maldistribusi 

menyeluruh dari aliran darah dan volume darah dan dari hipovolume yang 

terjadi, akhirnya, kebocoran kapiler difus dari cairan intravascular. Faktor lain 

yang mungkin menyebabkan penurunan volume intravaskuler efektif termasuk 

dehidrasi dari penyakit sebelumnya atau dari kehilangan cairan yang tidak 

terlihat, muntah atau diare, dan poliuria. Pada awal syok septik, tahanan 

vaskuler sistemik biasanya meningkat dan cardiac output kemungkinan rendah. 

Setelah pemenuhan ulang cairan, cardiac output meningkat dan tahanan vaskuler 

sistemik menurun. 

Depresi dari fungsi miokardial, bermanifestasi sebagai peningkatan 

volume  end-diastolic and systolic ventrikular dengan penurunan fungsi 
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pompa terjadi dalam 24 jam pada sebagian besar pasien sepsis berat. Jika 

pasien dapat bertahan hidup fungsi miokardial akan kembali dalam beberapa 

hari.
1 

Distress jaringan regional disebabkan oleh disfungsi mikrosirkulasi 

dan penekanan mitokondria mendasari kondisi dalam sepsis syok berada, 

walaupun koreksi variabel pengiriman oksigen sistemik, hipoksia regional dan 

defisit ekstraksi oksigen tetap ada.
14 

 

2.2 Glukosa 

 2.2.1 Definisi 

Glukosa adalah karbohidrat terpenting, kebanyakan karbohidrat dalam 

makanan diserap ke dalam aliran darah sebagai glukosa, dan gula lain dirubah 

menjadi glukosa di hati. Glukosa adalah prekursor untuk sintesis semua 

karbohidrat lain di tubuh, termasuk glikogen untuk penyimpanan, ribose dan 

deoksiribosa dalam asam nukleat, galaktosa dalam laktosa susu, dan sebagai 

kombinasi dengan protein dalam glikoprotein dan proteoglikan.
20

 

Secara biomedis, glukosa adalah monosakarida terpenting. 

Monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi 

karbohidrat yang lebih sederhana.
20

 

 2.2.2 Metabolisme glukosa 

Saat insulin kurang (absolut atau relatif), berkembang hiperglikemi 

sebagai hasil dari tiga proses, yaitu: peningkatan glukoneogenesis, 

glikogenolisis yang dipercepat, dan penggunaan glukosa oleh jaringan-

jaringan perifer yang terganggu.
17 
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Glukosa adalah bahan bakar utama bagi kebanyakan jaringan. Glukosa 

dimetabolisme menjadi piruvat melalui jalur glikolisis. Jaringan aerob 

memetabolisme piruvat menjadi asetil-KoA yang dapat memasuki siklus asam 

sitrat untuk dioksidasi sempurna menjadi CO2 dan H2O, yang berkaitan 

dengan pembentukan ATP dalam proses fosforilasi oksidatif.
20

 

 

 2.2.3 Euglikemi 

Disebut juga normoglikemia. Suatu keadaan dimana kadar glukosa 

normal dalam darah, yaitu kadar glukosa darah puasa sebesar 80 sampai 

dengan 90 mg/100 ml.
6
 Kadar gula darah 2 jam setelah glucose challenge 

sebesar <140 mg/dl.
1 

 

 2.2.4 Hiperglikemi 

Dapat terbagi menjadi 2, yaitu hiperglikemia pre diabetes dan 

hiperglikemia diabetes mellitus. Hiperglikemia pre diabetes terjadi glukosa 

puasa dan toleransi glukosa terganggu, dengan kadar glukosa plasma puasa 

100-125 mg/dl dan kadar glukosa 2 jam setelah glucose challenge sebesar 

140-199 mg/dl. Sedangkan hiperglikemia diabetes mellitus adalah dimana 

kadar glukosa plasma puasa sebesar ≥126 mg/dl dan kadar glukosa plasma 2 

jam setelah glucose challenge ≥200 mg/dl.
1
 

Hiperglikemi dianggap sebagai sebuah respon adaptif, menyediakan 

glukosa untuk otak, sel darah merah, dan penyembuhan luka, dan hanya 

diterapi jika level glukosa darah >215 mg/dl (>12 mmol per liter).
9
 

Hiperglikemi yang berhubungan dengan resistensi insulin umum ditemukan 
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pada pasien dengan penyakit kritis, walaupun yang sebelumnya tidak 

mempunyai diabetes. 
3,10

 Ini telah dilaporkan bahwa hiperglikemi dapat 

menyebabkan komplikasi pada pasien tersebut.
3,10

 Hiperglikemia, karena 

resistensi insulin di hati dan otot, umum ditemukan pada pasien di ICU.
10

 

 

 2.2.5 Hipoglikemi 

Hipoglikemi paling umum disebabkan karena penggunaan obat untuk 

terapi diabetes atau oleh paparan obat-obat lain termasuk alkohol.
1
 Namun 

kelainan-kelainan seperti gagal organ kritis, sepsis dapat juga menyebabkan 

hipoglikemia.
1
 

Level glukosa <55 mg/dl dengan gejala yang dihilangkan dengan tepat 

setelah level glukosa dinaikkan membuktikan kebenaran hipoglikemia.
1
 

hipoglikemi juga didefenisikan suatu keadaan dimana level glukosa darah 40 

mg/dl (2,2 mmol per liter) atau kurang.
3
  Hipoglikemia bisa fatal jika berat dan 

dalam waktu lama.
1
 

Sepsis relatif umum menyebabkan hipoglikemia. Peningkatan 

penggunaan glukosa yang diinduksi oleh produksi sitokin pada jaringan yang 

kaya makrofag, seperti hati, limpa, dan paru. Hipoglikemi terjadi jika produksi 

glukosa gagal untuk menjaga kecepatan produksinya.
1
 

 

2.3 Insulin 

 2.3.1 Produksi dan fungsi 

Pulau-pulau Langerhans pancreas yang terdapat pada pankreas 

berperan dalam sekresi insulin dan glukagon. Terdapat tiga sel utama, yaitu sel 
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alfa, beta dan delta. Sel beta yang mencakup hampir 60% dari sel Langerhans 

menyekresikan insulin dan amilin. Amilin fungsinya belum diketahui.
6
  

Fungsi insulin dalam tubuh adalah meningkatkan pemakaian 

karbohidrat sebagai sumber energi dan menekan pemakaian lemak.
6
 Bila 

konsentrasi glukosa darah menjadi rendah, sekresi insulin ditekan dan sumber 

energinya lebih banyak didapat dari lemak kecuali pada otak. Bila konsentrasi 

glukosa tinggi, sekresi insulin dirangsang dan karbohidrat lebih banyak 

digunakan daripada lemak, dan kelebihan glukosa darah disimpan dalam 

bentuk glikogen hati, lemak hati dan glikogen otot.
6
  

 

 2.3.2 Resistensi insulin 

Resistensi insulin adalah upaya kompensasi oleh sel beta pankreas 

terhadap penurunan sensitivitas jaringan terhadap efek metabolisme insulin.
6
 

infeksi menyebabkan keadaan resistensi insulin, namun patogenenesisnya 

masih kurang dimengerti.
7
 Resistensi insulin ini bisa disebabkan karena 

kurang baiknya GLUT4 Transporter dan efek-efek menggangu dari pro 

inflamasi sitokin IL-1, IL-6, dan TNF-α.
8,9

 Resistensi insulin pada sepsis 

secara langsung bergantung pada beratnya respon stress.
9
  

Stres hiperglikemia dan resistensi insulin umum terjadi pada pasien 

dengan penyakit kritis, termasuk sepsis.
9
 Sepsis dan perlukaan berhubungan 

dengan resistensi insulin akut dan reversibel.
7 

 Pada fase awal sepsis, terdapat  

konsentrasi sirkulasi yang rendah dari insulin dalam serum, walaupun hal ini 

tampaknya tidak terjadi akibat penurunan sekresi melainkan karena 

peningkatan clearance.
15
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 2.2.3 Macam pemberian insulin 

Dalam kasus sepsis, ada dua cara pemberian terapi insulin, yakni: 

intensive insulin therapy (IIT) dan Conventional Insulin Therapy (CIT). IIT 

ditujukan untuk level glukosa darah antara 4,4 sampai 6,1 mmol/L (80-110 

mg/dL). Pada CIT, insulin ditujukkan untuk menjaga level glukosa darah 10,0-

11,1 mmol/L (180-220 mg/dL).
16 

 


