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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Osteoarthritis 

Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif dengan etiologi dan 

pathogenesis yang belum jelas. Osteoarthritis merupakan suatu penyakit dengan 

perkembangan slow progressive ditandai dengan adanya perubahan metabolik, 

biokimia, struktur rawan sendi serta jaringan disekitarnya sehingga menyebabkan 

gangguan fungsi sendi. Osteoarthritis memiliki kelainan utama yaitu penebalan 

tulang subkondral, pertumbuhan osteofit, kerusakan ligament dan peradangan 

ringan pada sinovium sehingga sendi yang bersangkutan menimbulkan efusi.
3
 

Kalsifikasi osteoarthritis dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu osteoarthritis 

primer dan osteoarthritis sekunder. Osteoarthritis primer disebut idiopatik, 

disebabkan oleh faktor genetik yaitu adanya abnormalitas kolagen sehingga 

mudah rusak. Berbeda dengan osteoarthritis sekunder adalah osteoarthritis 

didasari kelainan endokrin, inflamasi, metabolik, pertumbuhan, mikro dan makro 

trauma, imobilitas yang terlalu lama serta faktor risiko lainnya, seperti obesitas 

dan sebagainya.
22

 

2.1.1 Patogenesis 

Rawan sendi dibentuk oleh sel tulang rawan sendi (kondrosit) dan matriks 

rawan sendi. Kondrosit berfungsi mensintesis dan memelihara matriks tulang rawan 

sehingga fungsi bantalan rawan sendi tetap terjaga dengan baik. Matriks rawan sendi 
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terutama terdiri dari air, proteoglikan dan kolagen. Perkembangan perjalanan 

penyakit osteoarthritis dibagi menjadi 3 fase, yaitu sebagai berikut:23 

1) Fase 1 

Terjadinya penguraian proteolitik pada matriks kartilago. Metabolisme 

kondrosit menjadi terpengaruh dan meningkatkan produksi enzim 

metalloproteinase (misalnya collagenase, stromelysin) yang kemudian merusak 

matriks kartilago. Kondrosit juga memproduksi protease inhibitor termasuk 

Tissue Inhibitors of Metalloprotenase (TIMP) 1 dan 2 sehingga pada awal 

osteoarthritis aktivitas metabolism kondrosit meningkat, pengembalian kartilago 

juga tinggi dan kartilago tampak lebih tebal dari normal. Akan tetapi, jumlah 

protease inhibitor yang disintesis oleh kondrosit tidak cukup untuk melawan 

proteolysis. Kondisi ini memberikan manifestasi pada penipisan kartilago, 

kartilago menjadi lunak dan integritas penguraian sendi rusak.
23

 

2) Fase 2 

Pada fase ini terjadi fibrilasi dan erosi dari permukaan kartilago, disertai 

adanya pelepasan proteoglikan dan fragmen kolagen ke dalam cairan sinovium.
23

 

3) Fase 3 

Proses penguraian dari produk kartilago yang menginduksi respons inflamasi 

pada sinovium. Produksi magrofag sinovial interleukin 1 (IL-1), tumor necrosis 

factor-alpha (TNF-α), dan metalloproteinase menjadi meningkat. Sitokin-sitokin ini 

dapat berdifusi kembali ke dalam kartilago dan secara langsung merusak jaringan 

atau menstimulasi kondrosit untuk memproduksi Metalloproteinase lebih banyak 
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lagi. Molekul pro-inflamasi lain (seperti Nitrit Oxide (NO), radikal bebas inorganik) 

dapat menjadi faktor yang ikut berperan dalam kerusakan kartilago sendi.23 

2.1.2 Faktor Resiko 

a. Faktor Demografi 

Faktor demografi terdiri dari usia, jenis kelamin dan ras.  

- Usia 

Dari semua faktor resiko yang pernah diteliti, faktor usia 

merupakan faktor yang paling kuat. Hampir jarang ditemukan 

penderita osteoarthritis pada usia anak-anak. Namun, bukan 

berarti terjadinya osteoarthritis merupakan akibat penuaan. Proses 

penuaan pada tulang rawan sendi berbeda dengan gambaran 

perubahan pada osteoarthritis.
2
 

- Jenis Kelamin 

Faktor jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan memiliki 

resiko lebih berat dibandingkan dengan laki-laki. Pada usia <50 

tahun, antara laki-laki dan perempuan memiliki resiko yang 

sama.
2,24

 Kondisi tersebut berbeda ketika pada usia >50 tahun 

(setelah menopause) resiko osteoarthritis pada wanita lebih tinggi 

daripada laki-laki. Hal ini dikaitkan dengan hubungan bahwa 

ketika wanita berusia >50 tahun atau setelah menopause kadar 

hormon estrogen pada wanita menurun secara signifikan.
10
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- Ras 

Faktor ras atau suku bangsa menunjukkan hasil yang berbeda-

beda pada kejadian osteoarthritis. Hal ini berkaitan dengan 

perbedaan cara hidup, kebiasaan, maupun perbedaan pada 

kelainan kongenital dan pertumbuhan.
2
 

b. Faktor Gaya Hidup 

Faktor gaya hidup terdiri dari kebiasaan merokok dan kebiasaan konsumsi 

vitamin D.  

- Kebiasaan Merokok 

Beberapa penelitian menyebutkan merokok dapat menyebabkan 

terjadinya kerusakan pada tulang rawan. Hal ini disebabkan 

karena merokok meningkatkan kandungan racun dalam darah dan 

mematikan jaringan karena kekurangan oksigen.
11

  

- Konsumsi Vitamin D 

Sedangkan pada orang yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi 

vitamin D memiliki resiko yang lebih kecil.
12

 

c. Faktor Genetik 

Faktor genetik juga diduga mempengaruhi terjadinya osteoarthritis. 

Disebutkan bahwa hal tersebut berhubungan dengan sintesis kolagen yang bersifat 

diturunkan.
8
 Selain itu, faktor genetik dikatakan sebagai faktor yang sangat kuat 

karena berhubungan dengan respon terhadap cedera, berat badan, massa otot, 

struktur tulang dan bone turnover.
9
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d. Faktor Metabolik 

Faktor metabolik terdiri dari obesitas dan penyakit metabolik lain 

(hipertensi, penyakit jantung koroner dan diabetes mellitus).  

- Obesitas 

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa obesitas secara nyata 

mempengaruhi terjadinya osteoarthritis. Hal tersebut salah 

satunya berkaitan dengan faktor mekanis.
2,8

 Kemudian, faktor 

obesitas ini didukung juga jika ada riwayat penyakit metabolik 

lainnya seperti hipertensi, penyakit jantung koroner dan diabetes 

mellitus.
13

  

- Diabetes Mellitus 

Pada diabetes mellitus, kendali glukosa darah yang buruk 

berperan penting terhadap terjadinya komplikasi kronik. 

Komplikasi kronik akan meningkat sehingga menyebabkan 

terjadinya penyakit kronik berhubungan dengan muskuloskeletal 

salah satunya  osteoarthritis.
25

 

- Hipertensi 

Hipertensi berhubungan sebagai faktor resiko osteoarthritis 

dikarenakan efek kerusakan vascular yang ditimbulkan. 

Menyebabkan atherosklerosis yang memberikan efek terjadinya 

pengurangan aliran darah pada tulang subkondral. Karena hal 

tersebut terjadi iskemik pada tulang subkondral dan terganggunya 

pasokan nutrisi dan gas ke dalam tulang rawan artikular.
13 
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2.1.3 Diagnosis 

Kriteria diagnosis osteoarthritis menggunakan kriteria klasifikasi American 

College of Rheumatology
19

, seperti yang tercantum seperti tabel yang berikut ini:  

Tabel 2. Kriteria Diagnosis Osteoartritis
19

 

Klinik dan Laboratorik Klinik dan Radiografik Klinik 

Nyeri lutut + minimal 5 

dari 9 kriteria berikut: 

- Umur > 50 tahun 

- Kaku Pagi < 30 menit 

- Krepitus 

- Nyeri tekan 

- Pembesaran tulang 

- Tidak panas pada 

perabaan 

- LED < 40 mm/jam 

- RF < 1:40 

- Analisis cairan sendi 

normal 

Nyeri lutut + minimal 1 

dari 3 kriteria berikut: 

- Umur > 50 tahun 

- Kaku pagi < 30 menit 

- Krepitus 

 

 

+ 

 

OSTEOFIT 

Nyeri lutut + minimal 3 

dari 6 kriteria berikut: 

- Umur > 50 tahun 

- Kaku Pagi < 30 menit 

- Krepitus 

- Nyeri tekan 

- Pembesaran tulang 

- Tidak panas pada 

perabaan 

 

 

2.1.4 Pemeriksaan Fisik, Radiologis dan Laboratorium 

Osteoarthritis biasanya asimptomatik. Tetapi biasanya jika kerusakan sudah 

terjadi parah, maka akan muncul tanda-tanda dan gejala.
26

 Gejala dan tanda yang 

terlihat pada osteoarthritis lutut adalah sebagai berikut: 

Gejala:
2,8,19,26

 

a. Nyeri lutut 

b. Kaku pagi hari kurang dari 30 menit 

c. Nyeri tekan tulang 
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d. Hambatan gerak 

Seringkali hambatan gerak sudah ada walaupun osteartritis masih dini. 

Namun, seiring beratnya penyakit, hambatan gerak akan semakin parah 

dirasakan oleh pasien. 

Tanda:
2,8,19,26

 

a. Krepitasi 

Hal ini mungkin disebabkan oleh gesekan kedua tulang pada sendi pada 

saat sendi digerakkan atau dimanipulasi secara pasif. Pada awalnya 

terasa seperti ada tulang yang remuk atau patah yang dirasakan oleh 

pasien atau ditemukan oleh dokter. Namun semakin berat penyakit, suara 

akan terdengar pada jarak tertentu.  

b. Pembengkakan sendi yang asimetris 

Hal ini dapat terjadi dikarenakan efusi pada sendi (<100 cc) atau karena 

adanya osteofit yang mengubah permukaan sendi. 

c. Tak teraba hangat pada kulit 

Sebagai standar kriteria, pencitraan radiologis telah digunakan untuk 

mendiagnosis dan mengklasifikasikan tingkat keparahan OA lutut seperti sistem 

Kellgren dan Lawrence yang diperkenalkan pada tahun 1957 dan diambil oleh 

WHO 1961.
13,19

 Namun, sistem Kellgren dan Lawrence memiliki beberapa 

keterbatasan, seperti ketidakmampuan untuk mengevaluasi struktur jaringan lunak 

dan terjadinya peradangan. Dalam beberapa tahun terakhir, teknik pencitraan 

seperti ultrasonografi (USG) telah digunakan untuk pemahaman dan penilaian 
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yang lebih baik terhadap patologi penyakit muskuloskeletal. Ultrasonografi 

memberi kemampuan memindai beberapa bidang dan tidak memiliki bahaya 

radiasi pengion. USG juga dapat memvisualisasikan struktur jaringan lunak 

seperti ekstrusi meniskal dan tulang rawan yang terlibat dalam patofisiologi dan 

perkembangan OA.
20

 

Ketebalan kartilago berkisar dari 0,1 mm pada permukaan artikular kepala 

proksimal phalanx hingga 2,6 mm pada kondilus femoralis lateral dari sendi lutut. 

Pada tahun 1984, ultrasound digunakan untuk menentukan ketebalan kartilago 

artikular, dan juga untuk mendeteksi perubahan pada permukaan tulang rawan dan 

karakteristik internal seperti penilaian kejelasan dan ketajaman. Kehilangan 

kejelasan lapisan kartilaginosa dan hilangnya ketajaman normal ruang-kartilago 

sinovial adalah ciri awal kerusakan tulang rawan. Tulang rawan pada awal OA 

ditandai oleh hilangnya kontur yang tajam dan ekogenisitas yang beragam pada 

matriks kartilago. Terjadinya penyempitan asimetris band kartilago seiring dengan 

proses perjalanan penyakit selanjutnya. Dilaporkan bahwa beberapa ahli sonografi 

menunjukkan kemampuan yang baik dan tingkat kecocokan yang tinggi antara 

USG dan histologi dalam menilai tulang rawan yang  normal atau yang 

mengalami defek. Selain itu, pengukuran ketebalan tulang rawan secara USG 

sangat cepat (beberapa detik), tidak menimbulkan rasa sakit, dan tidak invasif. 
20

 

Sistem penilaian USG untuk tulang rawan femoralis telah diajukan setelah 

divalidasi terhadap penilaian berdasarkan Noyes pada arthroskopi untuk 

degenerasi tulang rawan, dan skor  ini mencakup penilaian pengurangan ketebalan 
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lokal tulang rawan, hilangnya ketajaman antarmuka kartilago, dan peningkatan 

ekogenisitas.
20

  

International Cartilage Repair Society, telah mengelompokkan tingkat 

keparahan defek kartilago yaitu:
20,21

 

Derajat 0 : Normal 

Derajat 1: Abrasi minimal 

Derajat 2: Defek parsial 

Derajat 3: Defek lebih dalam, subkondral masih intak 

Derajat 4: Defek mengenai subkondral  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gambaran Ultrasonografi Derajat Defek Kartilago Osteoarthritis Lutut
20
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Pemeriksaan laboratorium meliputi hemoglobin, leukosit, dan laju endap 

darah biasanya tidak terlalu berguna dan dalam batas normal. Pemeriksaan 

imunologi, misalnya Anti Nuclear Antibody (ANA), faktor reumatoid, dan 

komplemen pada osteoarthritis juga normal.
2
 

Pada pemeriksaan cairan sinovial, pada osteoarthritis cairan sinovial 

berwarna kuning agak tua dan transparan.
27

 selain itu, cairan sinovial penderita 

osteoarthritis mempunyai viskositas tinggi, tes musin normal, dan leukositosis 

ringan (<2000/mm
3
). Sedangkan pada osteoarthritis yang disertai peradangan, 

dapat terjadi penurunan viskositas, pleositosis ringan sampai sedang, peningkatan 

protein, dan peningkatan ringan sel-sel radang (<8000/m).
2
 

2.2 Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus (DM) atau disebut diabetes saja merupakan penyakit 

gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin 

atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. 

Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah. Akibatnya 

konsentrasi glukosa di dalam darah mengalami peningkatan (hiperglikemia).
28

 

2.2.1 Klasifikasi 

Klasifikasi diabetes mellitus dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Klasifikasi Etiologi Diabetes Mellitus
14

 

Tipe 1 Destruksi sel beta pankreas, umumnya menjurus ke 

defisiensi insulin absolut. 
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 Autoimun 

 Idiopatik 

Tipe 2 Bervariasi, mulai yang dominan resistensi insulin disertai 

defisiensi insulin relatif sampai yang dominana defek 

sekresi insulin disertai resistensi insulin. 

Tipe lain  Defek genetik fungsi sel beta 

 Defek genetik kerja insulin 

 Penyakit eksokrin pancreas 

 Endokrinopati 

 Karena obat atau zat kimia 

 Infeksi 

 Sebab imunologi yang jarang 

 Sindrom genetik lain yang berkaitan dengan DM 

Diabetes mellitus gestasional  

 

2.2.2 Diagnosis 

Gejala diabetes mellitus sering tidak dirasakan bahkan setelah bertahun-

tahun. Perlu dicurigai adanya diabetes mellitus jika terdapat keluhan klasik 

diabetes mellitus berupa:
14,29

 

- poliuria (banyak berkemih) 

- polidipsia (rasa haus sehingga banyak minum) 

- polifagia (banyak makan karena perasaan lapar terus-menerus) 

- penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya 
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Jika keluhan-keluhan tersebut dialami oleh seseorang, perlu diperkuat 

diagnosisnya dengan periksa keluhan tambahan diabetes mellitus berupa:
14

 

- lemas, mudah lemas, kesemutan, gatal 

- penglihatan kabur 

- penyembuhan luka yang buruk 

- disfungsi ereksi pada pasien pria 

- gatal pada kelamin pasien wanita 

Diagnosis diabetes mellitus tidak hanya ditegakkan melalui ditemukannya 

glukosa pada urin. Namun, untuk menegakkan diagnosis harus dilakukan 

pemeriksaan glukosa darah pada pembuluh darah vena. Sedangkan untuk control 

hasil terapi bisa dilakukan pemeriksaan glukosa darah melalui darah kapiler.
14

 

Seseorang didiagnosis menderita diabetes mellitus jika ia mengalami satu 

atau lebih dari kriteria di bawah ini:
14,29

 

- Mengalami gejala klasik DM dan kadar glukosa plasma sewaktu ≥200 

mg/dl 

- Mengalami gejala klasik DM dan kadar glukosa plasma puasa ≥126 mg/dl 

- Kadar gula plasma 2 jam setelah Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) 

≥200 mg/dl 

- Pemeriksaan HbA1c ≥6.5% 
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Tabel 4. Kadar Tes Laboratorium Darah untuk Diagnosis Diabetes dan Prediabetes
14

 

Pemeriksaan Sampel Darah Normal Prediabetes Diabetes 

Kadar Glukosa Darah 

Sewaktu (mg/dl) 

Plasma Vena <100 100-199 ≥200 

Darah Kapiler <90 90-199 ≥200 

Kadar Glukosa Darah 

Puasa (mg/dl) 

Plasma Vena <100 100-125 ≥126 

Darah Kapiler <90 90-99 ≥100 

HbA1c  <5,7 5,7-6,4 ≥6,5 

 

2.3 Hubungan Diabetes Mellitus dengan Osteoarthritis 

Hubungan antara osteoarthritis dan diabetes mellitus dijelaskan dengan 

beberapa teori. Patogenesis osteoarthritis sebagai salah satu komplikasi menahun 

diabetes mellitus dapat dijelaskan dengan 2 konsep jalur umum patogenesis 

osteoarthritis. Konsep ini menyatakan bahwa osteoarthritis dapat terjadi baik 

karena kerusakan kondrosit maupun karena reaktivasi dari pertumbuhan 

kondrosit. Pada diabetes terjadi perubahan metabolisme dan hormonal yang dapat 

menimbulkan kedua proses patologis tersebut.
15

 

Kondrosit memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perubahan-perubahan 

dalam lingkungan di sekitarnya. Perubahan tersebut dapat mengganggu fungsi 

kondrosit dan susunan biokimiawi matriks dan kemampuan biomekanik tulang 

rawan sendi. Keadaan ini selanjutnya yang akan menjadi faktor predisposisi 

timbulnya osteoarthritis.
15

 Pada kondrosit normal dapat mengatur variasi 
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konsentrasi glukosa ekstraseluler sedangkan pada pasien osteoarthritis tidak 

mampu mengatur konsentrasi tersebut. Hal itu menyebabkan akumulasi glukosa 

dan tingginya produksi reactive oxygen species (ROS) yang berpotensial menjadi 

mediasi destruksi kartilago.
16

 

Kadar glukosa pada plasma juga meningkatkan reaksi dengan asam amino 

bebas melalui reaksi Milliard. Reaksi Milliard adalah suatu reaksi kimia asam 

amino dan menurunkan kadar glukosa yang menghasilakn suatu produk non-

enzimatik untuk menstabilkan kondisi. Protein terglikasi tersebut membentuk 

formasi yang lebih besar yang diketahui sebagai advance glycation end products 

(AGEs). Hal ini terjadi pada jaringan yang kaya kolagen. AGEs ini biasanya 

terakumulasi seiring proses penuaan. Penumpukan AGEs pada tulang rawan sendi 

menimbulkan kekakuan kolagen disebabkan cross linking AGEs. Perubahan pada 

sifat mekanis tulang rawan tersebut juga meningkatkan degradasi matriks dan 

menurunkan sintesis proteoglikan oleh kondrosit.
17

 

Hormone pertumbuhan (HP), insulin, estradiol dan insulin growth factor-1 

(IGF-1) mempengaruhi pada metabolisme tulang rawan sendi, dan IGF-1 

merupakan perangsang pertumbuhan tulang rawan sendi yang terkuat. Pada 

diabetes mellitus ditemukan adanya aktivitas IGF-1 yang berbeda-beda; menurun, 

normal atau meningkat. Kadar insulin dan IGF-1 yang tinggi dapat berkaitan 

dengan reaksi pembentukan osteofit pada diabetes mellitus.
13,15
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2.4 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Kerangka Konsep 
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Derajat Defek Kartilago Osteoarthritis 

Lutut (USG Sendi Lutut) 

 

Gambar 3. Kerangka konsep 

Gambar 2. Kerangka teori 

Genetik 

Jenis Kelamin 

Usia 

Hipertensi 

Jantung Koroner 

Diabetes Mellitus 

Kebiasaan 

Olahraga 

Cedera Sendi 

Obesitas 

Pekerjaan 

AGEs, ROS, IGF-1 ↑ 

↑ 

Osteoarthritis Lutut 

Derajat Defek 

Osteoarthritis Lutut 

secara Ultrasonografi 



22 
 

 
 

2.6 Hipotesis 

Didapatkan hubungan Diabetes Mellitus dengan derajat defek kartilago 

osteoarthritis lutut berdasarkan USG.   


