
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Diabetes Mellitus   

Diabetes Mellitus (DM) adalah sindrom yang ditandai dengan gangguan 

sekresi insulin, aksi, atau keduanya dengan gangguan metabolisme karbohidrat, 

lipid, dan  protein. Diabetes mellitus didiagnosis dengan adanya hiperglikemia 

(Taha et al., 2013). Pada DM tipe 1 gangguan tersebut mutlak hanya disebabkan 

defisiensi insulin, sedangkan pada DM tipe 2 terjadi gangguan berupa disfungsi 

sel beta dan resistensi insulin yang bersifat bawaan (genetik) (Robertson, 2004). 

Baik tipe 1 dan tipe 2 diabetes mellitus dipengaruhi oleh faktor genetik, 

dan bisa terjadi komplikasi seperti nefropati, retinopati, neuropati periferal, dan 

hipertensi. Onset diabetes mellitus tipe 1 biasanya muncul pada usia kurang dari 

30 tahun. Namun onsetnya juga dapat muncul pada usia berapapun. Diabetes 

mellitus tipe 1 terjadi pada sekitar 5% dari keseluruhan kejadian diabetes 

mellitus, dengan 95% adalah autoimun dan 5% lainnya adalah non-imun 

(Feltbower dkk., 2008).  

DM tipe 1 merupakan defisiensi insulin yang disebabkan autoimun yang 

menimbulkan kerusakan sel beta akibat reaksi sistem imun dengan antigen islet 

(Robertson, 2004). Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya jumlah sel beta 

karena kerusakan yang disebabkan oleh mediasi imun yang dipengaruhi oleh 

genetik, lingkungan, dan faktor imunologi (Fauci et al., 2008). DM tipe 1 dapat 

berkembang dengan tiga gejala, yaitu peningkatan glukosa darah, peningkatan 

penggunaan lemak untuk energi dan pembentukan kolesterol oleh hati, dan 

penurunan protein tubuh (Silbernagl, 2000).  
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Tabel 2.1 Kriteria diabetes mellitus (ADA, 2004): 

 

Prinsip dari pengobatan diabetes mellitus, yaitu kontrol glikrmi yang 

mendekati normal dapat mengurangi resiko komplikasi penyakit mikrovaskular. 

Namun, diperlukan penanganan pada faktor resiko kardiovaskular (yaitu, 

berhenti merokok, penanganan dislipidemia, kontrol atas tekanan darah, terapi 

antiplatelet). Terapi nutrisi (managemen diet) dianjurkan untuk semua pasien. 

Untuk pasien DM tipe I dengan berat badan rendah, pengaturan pemberian 

insulin dengan diet yang seimbang untuk mencapai dan menjaga berat badan 

yang sesuai. Selain itu, peningkatan aktivitas fisik juga diperlukan untuk  

memperbaiki kadar glukosa darah pada beberapa pasien (Dipiro et al., 2008).  

2.1.1 Komplikasi Hati Diabetes Melitus Tipe 1  

Hiperglikemia berperan penting dalam kelainan hati pada diabetes. Pada 

pasien diabetes tidak diobati dengan ALP (alkaline phosphatase) tinggi, 

cenderung memiliki kadar glukosa darah yang lebih tinggi dibandingkan aktivitas 

enzim yang normal. Terdapat hubungan antara komplikasi diabetes dengan 

peningkatan aktivitas enzim hati, sehingga perlu diadakan skrining tes enzim hati 

dalam komplikasi diabetes. Pada penelitian Arkkilla (2001) menunjukkan 

peningkatan aktivitas enzim hati atau alanin aminotransferase (ALT) dua kali lipat 

batas normal yang berkaitan dengan komplikasi retinopati, polineuropati, dan 
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keterbatasan mobilitas sendi pada 28 pasien diabetes tipe 1 dengan rata-rata 

durasi diabetes 25,2 tahun. 

Kerusakan hati pada pasien dengan diabetes mellitus dengan tipe 1 

merupakan peningkatan kadar enzim hati dengan atau tanpa hepatomegali 

(Hudacko et al., 2009). Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) merupakan 

kelainan hati yang biasanya terjadi pada diabetes dengan akumulasi lemak 

dalam hepatosit tanpa inflamasi atau fibrosis (simple steatosis) yang dapat 

berkembang menjadi steatosis dengan nekroinflamasi (steatohepatitis) dengan 

fibrosis ataupun sirosis. Steatosis ringan, yaitu perlemakan hati kurang dari 30% 

hepatosit, sedangkan steatosis yang berat lebih dari 60% hepatosit. Steatosis 

hati dapat berkembang menjadi steatohepatitis nonalkoholik (NASH) dengan 

prevalensi 2-3%, prevalensi meningkat 20% pada pasien obesitas dan 50% pada 

morbiditas pasien obesitas. Simple steatosis berkembang menjadi sirosis dalam 

waktu 10-20 tahun terjadi kurang dari 4%. 5-8% pasien dengan NASH 

mengalami sirosis dalam 5 tahun. Pada steatosis hati, terjadi peningkatan 

akumulasi trigliserida (TG) pada hati. Sumber utama TG berasal dari asam lemak 

yang disimpan dalam jaringan adiposa dan lipogenesis de novo asam lemak. 

Akumulasi TG dapat berasal dari faktor metabolik, reseptor nuklear/membran, 

dan hormon/obat. Peningkatan free fatty acid (FFA) menstimulasi 

glukoneogenesis hati dan sintesis trigliserida, mengurangi kemampuan insulin 

dalam supresi glukosa. Peningkatan glukoneogenesis, peningkatan lipolisis 

dengan melepaskan asam lemak bebas, meningkatkan pengambilan FFA, 

sintesis dan akumulasi trigliserida. Manifestasi steatosis, di antaranya 

peningkatan aktivitas aminotransferase hati, rasio AST (aspartat 

aminotransferase)/ALT biasanya kurang dari 1. Pemeriksaan fisik bisa menjadi 

negatif, walaupun terdapat hepatomegali (Krawczyk et al., 2010). 
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Pada penelitian Leeds (2001) dengan 916 pasien DM tipe 1 dan 963 

pasien DM tipe 2, prevalensi peningkatan ALT berhubungan dengan kontrol 

glukosa darah yang buruk, usia >55 tahun, dan peningkatan trigliserida 

umumnya menyebabkan terjadinya resiko NAFLD. Pada penelitian Tagher et al. 

(2010) mendeteksi NAFLD dengan riwayat pasien dan ultrasound hati pada 212 

pasien diabetes tipe 1 yang tidak memiliki kelainan sirosis atau penyakit hati 

lainnya. Berdasarkan penelitian tersebut, NAFLD tidak berhubungan dengan 

usia, jenis kelamin, durasi diabetes, HBA1C, pengobatan yang digunakan. 

Namun, terdapat hubungan antara NAFLD dan retinopati maupun gagal ginjal 

kronik. Pasien NAFLD (80,2%) memiliki kadar serum ALT dalam rentang normal 

laboratorium (10-40 U/L), bahkan saat kriteria yang digunakan (ALT>30 U/l pada 

pria dan >19 U/l pada wanita, setengah dari pasien NAFLD (48%) memiliki kadar 

serum ALT normal.  

2.2 Stres Oksidatif pada Diabetes Mellitus tipe 1 

 Defisiensi insulin akibat DM tipe 1 menimbulkan gangguan metabolisme 

karbohidrat, protein, dan lemak sehingga menyebabkan hiperglikemia (Mohora 

dkk., 2007). Hiperglikemia akibat kerusakan sel beta dalam jangka waktu lama 

menyebabkan stres oksidatif yang menimbulkan kerusakan protein, lipid, dan 

DNA yang akan menyebabkan apoptosis sel, gangguan metabolisme dan sinyal 

sel serta penuaan (Varvarovska dkk., 2004). Peningkatan reactive oxygen 

species (ROS) diinduksi oleh hiperglikemia dan diaktivasi melalui rantai transpor 

elektron. Stres oksidatif menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan, 

peningkatan kadar malondialdehida (MDA) dan anion superoksida, menentukan 

aktivitas antioksidan, dan penurunan kadar GSH pada hati. Jalur yang terlibat 

dalam komplikasi diabetes akibat stres oksidatif, yaitu peningkatan jalur poliol, 
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peningkatan jalur heksoamin, produksi AGE, dan aktivasi protein kinase C (PKC) 

(Zhu et al., 2011). 

 Peningkatan stres oksidatif pada hiperglikemia disebabkan peningkatan 

produksi ROS dan gangguan aktivitas antioksidan melalui jalur enzimatis 

(berasal dari berbagai mekanisme yaitu metabolisme glukosa melalui jalur 

sorbitol yang menghasilkan •O2, reaksi glukosa dengan protein membentuk AGE, 

dan autooksidasi gliseraldehid yang membentuk radikal hidroksil), jalur 

nonenzimatis (disebabkan pembentukan ROS oleh aktivitas sintetase nitrit 

oksida dan NADPH oksidase), dan jalur mitokondria (Mohora dkk., 2007).   

 

2.2.1 Peningkatan AGE (Advanced Glycation End Product) 

Hiperglikemia yang melalui peningkatan AGE (Advanced Glycation End 

Product) memperantarai produksi radikal bebas melalui gangguan produksi ROS 

(Waer dan Helmy, 2012). Peningkatan pembentukan AGE terjadi pada kondisi 

diabetes mellitus, aterosklerosis, penyakit Alzheimer, penyakit ginjal tahap akhir, 

rheumatoid arthritis dan sirosis hati (Jakus, 2004). Hiperglikemia dalam jangka 

waktu lama menyebabkan modifikasi protein, yang mengakibatkan produksi AGE 

yang merusak sel endotel dan memicu penebalan dinding kapiler.  Selain bentuk 

AGE dalam bermacam-macam jaringan selama proses penuaan, terdapat juga 

pada diabetes mellitus yang memicu komplikasi vaskular (Hudacko, et al., 2009).  

Pembentukan AGE diawali dengan reaksi antara gugus karbonil glukosa dan 

asam amino yang disebut reaksi Maillard yang dalam  waktu  beberapa  jam 

menghasilkan  komponen  yang  sifatnya  labil  (basa  Schiff), dimana basa  

Schiff  mengalami  perubahan  susunan  kimia  yang menghasilkan  produk  

Amadori dalam waktu beberapa minggu (Hegab  dkk,  2012).  Selanjutnya, 

dalam waktu  beberapa  minggu-bulan  produk  Amadori  akan mengalami  

oksidasi untuk  membentuk AGE  yang  stabil  (Mohora  dkk,  2007).   
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Autooksidasi glukosa terjadi pada tahap awal proses pembentukan AGE 

pada protein yang secara alamiah masih bersifat reversibel (Setiawan dan 

Suhartono, 2005).  Gliseraldehid 3-fosfat merupakan produk yang terbentuk dari 

glukosa ketika glikolisis aerob. Dengan adanya logam-logam redoks aktif, 

autooksidasi gliseraldehid akan menghasilkan hidrogen peroksida (H2O2) yang 

dapat membentuk radikal hidroksil yang sangat toksik dan mutagenik dan -

ketoaldehid yang menyebabkan glikasi gugus kromofor pada protein dan 

pembentukan radikal hidroksil (Robertson, 2004). Pada fase autooksidasi 

glukosa merupakan sumber hidrogen peroksida yang mampu menghambat 

Cu/ZnSOD. Radikal superoksida yang dihasilkan autooksidasi glukosa berkaitan 

dengan pembentukan protein glikasi dalam plasma penderita diabetes. Akibat 

yang ditimbulkan berupa peningkatan aktivitas radikal superoksida serta 

kerusakan enzim superoksida dismutase (Setiawan dan Suhartono, 2005).   

Interaksi AGE dengan reseptornya (RAGE)  akan menginduksi berbagai 

jalur sinyal intraselular. AGE yang terikat RAGE di endotel dapat mengaktivasi 

nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase (NADPH oksidase) dan 

menghasilkan ROS intraselular, mengakibatkan sintesis sitokin dan faktor 

pertumbuhan serta peningkatan stres oksidatif (Hegab, 2012, Shoda, 1998,). 

RAGE berperan dalam distribusi dan migrasi yang diaktifkan oleh sel stelata 

hepatik (HSC) yang menyebabkan terjadinya fibrosis hati dan inflamasi yang 

memicu apoptosis (Fehrenbach et al., 2012, Basta, 2011). 

 

2.2.2 Jalur Poliol 

Jalur poliol merupakan jalur alternatif bagi metabolisme glukosa (Ahmed, 

2005). Dalam jalur poliol, metabolisme glukosa melibatkan enzim aldose 

reduktase. Aldosa reduktase mereduksi glukosa menjadi sorbitol. Kemudian, 
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sorbitol dioksidasi menjadi fruktosa oleh enzim sorbitol dehidrogenase dengan 

kofaktor Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD+) (Giacco dan Brownlee, 

2010). Aldosa reduktase banyak terdapat di syaraf, jantung, lensa, kornea, dan 

testis. Dalam konsentrasi kecil terdapat pada hati, usus halus, lambung, paru-

paru, dan korteks ginjal. Kadar glukosa yang tinggi dimetabolisme melalui aldosa 

reduktase dan sorbitol dehidrogenase, sehingga menyebabkan peningkatan 

kadar polihidroksilasi sorbitol dan fruktosa (poliol). Gangguan jalur poliol 

berpengaruh dalam komplikasi diabetes. Pengeluaran glukosa berlebihan melalui 

aldosa reduktase pada akumulasi jalur poliol berpengaruh dalam jalur metabolik 

lainnya, seperti glikolisis, stres oksidatif, glikasi nonenzimatik intrasel, dan 

aktivasi PKC (Ramasamy dan Goldberg, 2010). Pembentukan AGE yang 

berikatan dengan RAGE akibat fruktosa dan metabolitnya seperti fruktosa-3-

fosfat dan 3-deoksiglukoson yang menyebabkan glikasi protein dapat 

meningkatkan stres oksidatif (Chung, 2003). Gangguan aktivitas GSH dan 

sintesis nitrit oksida (NOS), serta penurunan NADPH merupakan mekanisme 

jalur poliol yang menimbulkan stres oksidatif. Penurunan NADPH mempengaruhi 

aktivitas glutation karena NADPH merupakan kofaktor dalam reduksi GSH 

(Farhangkhoee, 2006).  

 

2.2.3 Aktivasi Protein Kinase C 

 Protein kinase C (PKC) merupakan enzim yang termasuk serine dan 

threonin kinase yang berperan dalam tranduksi sinyal intraselular hormonal, 

neuronal, dan stimulus faktor pertumbuhan (Mohora dkk., 2007). PKC terdiri lebih 

dari sepuluh isoform yang dikelompokkan menjadi tiga kelas berdasarkan 

struktur dan kofaktor. Isoform konvensional PKC (cPKC) diaktivasi oleh 

fosfatidilserine, kalsium, dan Diacylglycerol (DAG). Kadar DAG meningkat pada 

kondisi hiperglikemi kronik atau diabetes karena peningkatan glikolisis melalui 
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perantara dihidroksiaseton fosfat. Perantara ini direduksi menjadi gliserol-3-fosfat 

yang meningkatkan sintesis de novo DAG. Pada diabetes, total DAG meningkat 

pada jaringan vaskular seperti retina, aorta, jantung, dan glomerulus ginjal dan 

nonvaskular seperti, hati dan otot rangka (Geraldes dan King, 2010). 

Hiperglikemia akan mengaktivasi PKC secara langsung maupun tidak 

langsung. Aktivasi langsung melalui beberapa mekanisme diantaranya sintesis 

de novo diasilgliserol, sedangkan secara tidak langsung dengan ligasi reseptor 

AGE dan peningkatan aktivitas pada jalur poliol (Mohora dkk., 2007).  PKC dapat 

diaktivasi oleh oksidan, seperti H2O2 dan superoksida mitokondria yang diinduksi 

oleh peningkatan kadar glukosa darah. Aktivasi PKC akibat diabetes 

menginduksi abnormal vaskular dan sel, seperti disfungsi endotel, permeabilitas 

vaskular, angiogenesis, pertumbuhan sel dan apoptosis, dilatasi pembuluh 

darah, matrik ekstraseluler (ECM) berlebihan; perubahan aktivitas enzim, seperti 

Mitogen-Activated  Protein Kinase (MAPK), fosfolifase A2, Na-K-ATPase; dan 

perubahan beberapa faktor transkripsi (Geraldes dan King, 2010). Aktivasi dan 

sintesis PKC bisa dilihat pada gambar 2.1 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Target aktivasi dan sintesis PKC 
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2.2.4 Peningkatan Heksoamin 

 Aktivasi jalur heksoamin berpengaruh dalam ekspresi gen inflamasi pada 

sel hati (Sage et al., 2009). Akumulasi glukosamin yang diinduksi oleh 

hiperglikemia, 1-3% glukosa intrasel dari jalur glikolisis menuju jalur heksoamin. 

Hiperglikemia meningkatkan produksi fruktosa-6-fosfat. Fruktosa-6-fosfat diubah 

menjadi glukosamin-6-fosfat oleh enzim glukosamin, yaitu fruktosa-6-fosfat 

amidotransferase (GFAT). Glukosamin-6-fosfat menghambat aktivitas glukosa-6-

fosfat dehidrogenase (G6PD) sehingga menurunkan reduksi NADP+ menjadi 

NADPH. Hal ini menyebabkan penurunan rasio NADPH/ NADP+ yang 

mengakibatkan stres oksidatif melalui penurunan regenerasi antioksidan 

glutation (Mohora dkk.,2007). 

 

2.2.5 Jalur Mitokondria 

Oksigen reaktif diproduksi dalam mitokondria yang dibutuhkan dalam 

sistem pertahanan sel, meliputi enzim (superoksida dismutase, glutation 

peroksida GPx, glutation reduktase, dan katalase) dan antioksidan nonenzim 

(glutation GSH, thioredoksin, asam lipoat, ubiquinol, vitamin A, vitamin E). 

Gangguan aktivitas transpor elektron pada mitokondria menyebabkan gangguan 

dalam produksi ROS (Mohora, 2007). Elektron akan berpindah dari NADH dan 

FADH2 yang terletak di membran dalam mitokondria selama fosforilasi oksidatif. 

Perpindahan elektron pada kompek I dan II dalam rantai mitokondria akan 

menghasilkan ATP dan terbentuknya •O2
- (superoksida). Mekanisme transpor 

elektron lihat Gambar 2.2. Secara normal, •O2
- akan diatasi oleh antioksidan. 

Namun pada kondisi hiperglikemia terjadi ketidakseimbangan antara ROS dan 

mekanisme eliminasi oleh antioksidan (Brownlee, 2001). 
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Pada diabetes, terjadi peningkatan metabolisme oksidatif yang 

meningkatkan aktivitas mitokondria dalam memproduksi O2- , yang kemudian 

diubah menjadi OH dan H2O2. Produksi berlebihan membran dalam mitokondria 

uncopling protein (UCP) yang memicu peningkatan pembentukan superoksida 

pada kondisi diabetes. Peningkatan produksi superoksida oleh mitokondria 

menghambat GAPDH (gliseraldehid-3-fosfat dehidrogenase) dan enzim sitokrom 

rantai transport elektron yang bertanggung jawab dalam fosforilasi oksidatif. 

Hiperglikemia menghambat GAPDH oleh PARP (Poly ADP Ribosom 

Polymerase), yang diaktivasi oleh putusnya rantai DNA akibat peningkatan 

aktivitas mitokondria dalam produksi superoksida. Glikolisis menyebabkan 

akumulasi GADPH yang memicu peningkatan aktivitas substrat de novo DAG 

(diasilgliserol), selanjutnya proses tersebut mengaktivasi PKC dan oksidasi 

NADPH, yang termasuk dalam jalur heksoamin dan poliol. Selain itu, glukosa 

dan glukosa yang berasal dari senyawa dikarbonil bereaksi secara nonenzimatis 

Gambar 2.2. Produksi superoksida oleh rantai transpor elektron mitokondria. Ada 
empat protein komplek yang berada pada rantai transpor elektron di mitokondria (I, II, III, 
dan IV). Ketika glukosa dimetabolisme melalui siklus asam trikarboksilat, donor-donor 
elektron akan dihasilkan yaitu NADH yang mendonorkan elektron pada komplek I dan 
FADH2 pada komplek II. Elektron tersebut melalui koenzim Q kemudian dipindah ke 
komplek III, sitokrom-C, dan komplek IV. Dari komplek IV, elektron berikatan dengan O2 
sehingga terjadi reduksi H2O. Hiperglikemia menyebabkan peningkatan glukosa yang 
dioksidasi sehingga donor elektron juga semakin banyak. Hal ini menyebabkan transfer 
elektron ke komplek III terhambat dan elektron kembali menuju koenzim Q. Pada waktu 
yang sama, koenzim Q mendonorkan elektron pada molekul oksigen sehingga terjadi 
produksi •O2

-. (Brownlee, 2001). 
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dengan asam amino lisin dan arginin untuk membentuk AGE (lihat Gambar 2.3) 

(Mohora, 2007). 

 

 

 

2.3 Peroksidasi Lipid 

Peroksidasi lipid merupakan faktor penting dalam penyebab kerusakan 

oksidatif yang dapat meningkatkan kejadian diabetes.  Peroksidasi llipid 

mengandung rantai asam lemak tak jenuh menyebabkan kerentanan kerusakan 

oksidatif membran fosfolipid, yang menganggu integritas dan fungsi sel 

(Ardestani dan Yazdanparast, 2006). 

 

2.3.1 Proses Peroksidasi Lipid  

Peroksidasi lipid merupakan proses yang terjadi akibat reaksi antara 

asam lemak tak jenuh ganda dengan ROS yang terdiri atas molekul oksigen 

tanpa pasangan elektron seperti radikal hidroksil (·OH), radikal superoksida 

(·O2), dan nitrit oksida (NO·), dan molekul reaktif yang memiliki elektron 

berpasangan, seperti hidrogen peroksida (H2O2), asam hipoklorous (HOCl), dan 

Gambar 2.3. Jalur yang berkontribusi dalam peningkatan pengeluaran glukosa 
(GAPDH = gliseraldehid-3-fosfat dehidrogenase, PARP=poly (ADP-ribosa) polymerase, 
SOD = superoksida dismutase ) 
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anion peroksinitrit (ONOO) yang mengakibatkan kerusakan sel (Robles, et al., 

2001, Halliwell et al., 2004). Peroksidasi lipid terjadi dalam tiga tahap, yaitu 

(Setiawan, dkk, 2007): 

• Tahap inisiasi 

Tahap inisiasi merupakan tahap dimana radikal asam lemak terbentuk. 

Pemicu terjadinya  tahapan inisiasi adalah ROS (seperti, OH-). ROS akan 

mengambil atom H dari asam lemak tak jenuh untuk membentuk air (H2O) 

atau radikal asam lemak). 

• Tahap Propogasi 

Radikal asam lemak merupakan molekul yang sifatnya tidak stabil. 

Karena sifatnya yang tidak stabil tersebut, radikal asam lemak dengan mudah 

bereaksi terhadap molekul oksigen. Reaksi asam lemak dengan molekul 

oksigen ini akan membentuk radikal peroksil asam lemak (LOO) yang dapat 

mengambil atom hidrogen pada lipid yang lain. Hal tersebut menyebabkan 

pembentukan lipid hidroperoksida (produk primer peroksidasi yang bersifat 

sitotoksik). Melalui pemanasan atau reaksi yang melibatkan logam, lipid 

hidroperoksida akan dipecah menjadi produk peroksidasi lipid sekunder 

(radikal lipid alkoksil dan peroksi lipid). Pembentukan radikal asam lemak 

yang terus menerus ini mengakibatkan proses ini disebut dengan mekanisme 

reaksi berantai. 

• Tahap Terminasi 

Tahap terminasi, yaitu penghentian reaksi berantai akibat dua radikal 

yang bereaksi menghasilkan spesies radikal cukup tinggi atau molekul tubuh 

makhluk hidup (antioksidan) menangkap radikal bebas sehingga dapat 

melindungi membran sel terhadap kerusakan akibat radikal bebas.  
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Peroksidasi lipid dapat menganggu membran yang menyebabkan 

perubahan integritas dan permeabilitas, perubahan transpor ion dan 

menghambat proses metabolik. Kerusakan mitokondria diinduksi oleh 

peroksidasi lipid akibat adanya ROS. LOOH akan terpecah dengan adanya 

logam besi, ikatan oksigen pada lipid hidroksiperoksida menjadi produk aldehid 

yang reaktif, termasuk malondehilda (MDA) (Catala, 2007). 

 

2.3.2 Efek Malondialdehid dalam Tubuh 

Malondialdehid (MDA) adalah senyawa organik yang memiliki formula 

CH2(CHO)2 dan menjadi penanda stres oksidatif dalam tubuh organisme. Di 

dalam tubuh makhluk hidup, ROS mendegradasi asam lemak polyunsaturated 

yang menghasilkan MDA. MDA menyebabkan stres yang sifatnya toksik 

terhadap sel dan membentuk AGE. MDA menimbulkan kerusakan DNA dan 

bersifat mutagen (Routledge dkk., 1993). MDA dapat bereaksi dengan 

deoksiguanosin dan deoksiadenosin pada DNA dan membentuk substansi M1G 

(deoksiguanosin) yang bersifat mutagenik (Eberhardt, 2001). 

 
 

 

2.3.3 Pembentukan Malondialdehid dalam Tubuh 

MDA dalam sel dihasilkan dari proses peroksidasi lipid oleh ROS dan 

biosintesis prostaglandin. Peningkatan kadar malondialdehid dipengaruhi oleh 

Gambar 2.4.  Reaksi  Malondialdehida dengan DNA membentuk M1C (deoksicitidin), 
M1A(deoksiadenosin), dan  M1G (deoksiguanosin) (Eberhardt, 2001). 
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peningkatan produksi ROS, sehingga MDA digunakan sebagai salah satu 

penanda untuk mengetahui stres oksidatif dalam sel (Bruch dan Janet, 2002). 

Kerusakan sel yang diakibatkan oleh peroksidasi lipid pada membran sel dapat 

berupa terjadinya serangkaian proses imunoinflamasi yang menyebabkan 

peningkatan permeabilitas vaskular. Peroksidasi lipid yang dimulai dari 

membran, selanjutnya terjadi pemutusan rantai asam lemak menjadi senyawa-

senyawa toksik antara lain adalah MDA (Herawati, 2012). Pembentukan MDA 

melalui peroksidasi lipid diawali dengan radikal bebas menyerang ikatan rangkap 

asam lemak tak jenuh. Kemudian ikatan rangkap lemah menyebabkan atom 

hidrogen berpindah menuju radikal dan elektron berpindah menuju asam lemak 

menghasilkan radikal lipid. Selanjutnya, radikal lipid teroksidasi sehingga 

membentuk radikal peroksil lipid. Lalu, radikal peroksil bereaksi dengan asam 

lemak tak jenuh lainnya dan menarik elektron dan mengambil atom hidrogen 

kemudian membentuk lipid hidroksiperoksida. Selanjutnya, lipid 

hidroksiperoksida tidak stabil dan mengalami fragmentasi yang menghasilkan 

MDA.  Pembentukan MDA melalui metabolisme prostaglandin endoperoksida 

(PGH2) oleh enzim tromboksan sintetase juga menghasilkan produk lain yaitu 12-

L-hydroxy-5,8,10-heptadecatrienoic-acid (HHT) (Grotto dkk., 2009). Proses 

pembentukan MDA dapat dilihat pada Gambar 2.5 
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2.3.4 Penentuan Kadar Malondialdehid 

 Produksi radikal bebas secara tidak langsung dinilai dengan kadar 

peroksidasi lipid. Pengukuran kadar serum MDA dilakukan melalui Tes 

Thiobarbituric Acid-Reactive Subtance (TBARS). Prinsip analisis adalah reaksi 

spektrofotometrik dimana satu molekul MDA akan terpecah menjadi 2 molekul 2-

asam thiobarbiturat. TBARS bereaksi pada pH 2-3. TBARS akan memberikan 

warna pink-chromogen yang dapat diperiksa secara spektrofotometrik (Herawati, 

2012). Intensitas warna secara maksimal didapatkan pada pemanasan selama 

60 menit dan reaksi berlangsung cepat pada pH asam dengan konsentrasi asam 

tiobarbiturat 20-80 mM. Reaksi tersebut dapat dikuantifikasi dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 532 nm (Sochor, 2012).   

Gambar 2.5. Mekanisme pembentukan MDA (dimodifikasi dari Sodergren, 2000) 
 

+ 
O O 
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2.4 Stres Oksidatif pada Hati 

 Hati adalah organ yang paling penting dalam memelihara kadar glukosa 

darah dalam batas normal, sehingga peningkatan glukosa darah akan 

menyebabkan ketidakseimbangan reaksi oksidasi dan reduksi di hepatosit. Stres 

oksidatif terjadi karena ketidakseimbangan antara peningkatan kadar ROS, dan 

atau gangguan fungsi antioksidan sebagai sistem pertahanan tubuh (Dias, 2005).  

Efek sitotoksik dari radikal bebas disebabkan oleh peroksidasi membran 

fosfolipid yang mengubah permeabilitas dan menghilangkan integritas membran. 

ROS  dapat menyebabkan destruksi sel B ataupun kerusakan hati (Ardestani dan 

Yazdanparast, 2006). 

Gangguan fosforilasi oksidatif, menganggu aktivitas rantai respirasi dan 

menurunkan sintesis ATP yang berada dalam mitokondria hati. Ketika transfer 

elektron di rantai respirasi terganggu, elektron menyebabkan oksigen 

memproduksi anion superoksida dan hidrogen peroksida. Ketika oksidasi 

mitokondria terganggu, terjadi akumulasi FFA dalam sitosol melalui peroksisom 

(β-oksidasi) dan mikrosom (ω-oksidasi) menyebabkan peningkatan produksi 

ROS. ROS memicu peroksidasi lipid pada polyunsaturated fatty (PUFA) dan 

produksi derivat aldehid yang sangat reaktif, seperti malondialdehida (MDA) dan 

trans-4-hidroksil-2-nonenal yang dalam jangka panjang merusak sel-sel hati 

(Tessari et al., 2009). 

Gambar 2.6. Reaksi asam thiobarbiturat (Jetawattana et al., 2005). 
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Stres oksidatif mengaktivasi sitokrom P450 2E1 (CYP 2E1), peroksidasi 

lipid, meningkatkan produksi sitokin inflamasi, aktivasi sel stelata, dan apoptosis. 

Disregulasi metabolisme lisosom dan retikulum endoplasma memicu apoptosis. 

Sel stelata memicu fibrosis dan akumulasi kolagen. Peningkatan ROS akibat 

stres oksidatif menyebabkan penurunan ATP dan NADPH, kerusakan DNA dan 

protein, gangguan struktur membran melalui peroksidasi lipid dan peningkatan 

sitokin proinflamasi (Tessari et al., 2009).  Hal tersebut menyebabkan 

terjadinya kerusakan hati dan fibrogenesis. Selain menyebabkan kerusakan sel, 

ROS juga menjadi molekul second menssenger dalam sel, seperti yang 

dihasilkan saat respon sel terhadap sitokin, hormon, platelet-derived growth 

(PDGF), dan transforming growth factor-Beta (TGF-β). Setelah kerusakan hati 

terjadi, HSC diaktifkan berdiferensiasi menjadi sel miofibroblas yang ditandai 

dengan peningkatan proliferasi sel, ECM yang berlebihan, dan ekspresi de novo 

α-aktin otot halus. Peningkatan desposisi ECM, di antaranya kolagen, 

proteoglikan, fibrinektin, dan glikoprotein (Foo et al., 2011).  

Pada penelitian Deniz et al. (2011), pada DM tipe 1 yang diinduksi 

Streptozotocin (STZ) terjadi abnormalitas pada hati, di antaranya apoptosis, 

dilatasi sinusoid, kongesti, dan imfiltrasi limfosit. Akumulasi sel kupffer, fibrosis 

pada vena porta, deplesi glikogen, dan akumulasi lipid pada hepatosit. STZ 

menghambat enzim scavenger radikal bebas, meningkatkan produksi radikal 

superoksidan, dan menyebabkan kerusakan sel β pankreas.  Apoptosis sel 

menginduksi kematian sel dan merusak fungsi jaringan akibat disfungsi 

mitokondria. ROS menyebabkan pertumbuhan sel, apoptosis, migrasi, dan 

peningkatan matriks ekstrasel yang memicu apoptosis hepatosit. Pasien diabetes 

dengan resiko tinggi gangguan vaskular. Aliran mikrosirkulasi hati melalui 

sinusoid, sehingga berpengaruh dalam fungsi sel hati. Perubahan mikrosirkulasi 

hati menyebabkan perubahan hemodinamik dan sistemik, obstruksi lumen 
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sinusoid, dan menjebak sel darah merah. Kongesti hati (hati tersumbat) 

menyebabkan gangguan mikrosirkulasi pada hati. Sel Kuppfer merupakan 

bagian dari jaringan makrofag yang berada dalam lumen sinusoid hati yang 

mengaktivasi dan melibatkan inflamasi dalam berbagai kerusakan hati. Inflamasi 

menyebabkan jaringan hati menampakkan infiltrasi limfosit. Pada hati terjadi 

penurunan glikogen pada hati karena defisiensi insulin. Insulin meregulasi 

metabolisme glikogen melalui aktivasi atau menghambat beberapa enzim dan 

protein. Fibrosis menyebabkan kapilarisasi sinusoid dan mengganggu pertukaran  

zat terlarut  antara ruang sinusoid dan hepatosit, sehingga menyebabkan 

peningkatan resistensi aliran darah vena porta dan hipertensi portal (Deniz et al., 

2013). 

Diabetes yang diinduksi STZ menyebabkan penurunan enzim 

antioksidan, seperti katalase, SOD pada hati. Selain itu kadar glukosa juga 

meningkat (Dey, 2013). Peningkatan peroksidasi lipid akibat stres oksidatif 

menyebabkan peningkatan kadar MDA pada tikus diabetes dibandingkan tikus 

normal. Peningkatan kadar MDA dihubungkan dengan penurunan GSH. Hal ini 

disebabkan karena ketidakseimbangan antara peroksidasi dan proses 

antioksidan dalam hati tikus diabetes yang menyebabkan terjadinya stres 

oksidatif (El-azim et al., 2013). 

 

2.5 Hati 

2.5.1 Anatomi dan Histologi Hati 

Hati adalah organ berwarna merah kecokelatan (karena berisi darah) 

dengan konsistensi lunak dan merupakan salah satu kelenjar terbesar di tubuh 

dengan berat sekitar 1500 gram. Hati terbagi menjadi lobus kiri dan lobus kanan 

yang dipisahkan oleh ligamentum falciforme. Lobus kanan lebih besar 

dibandingkan lobus kiri. lobus kanan terdiri atas, lobus kaudat dan lobus kuadrat. 
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Hati memiliki suplai darah ganda.  Hati menerima darah dari dua sumber, yaitu 

arteri hepatika (yang memberikan  darah kaya oksigen pada hati) dan vena porta 

hepatika (yang merupakan darah  yang berasal dari  saluran cerna dan limpa). 

Selain cabang-cabang vena porta dan arteri hepatika yang mengelilingi bagian 

perifer lobulus hati, juga terdapat saluran empedu yang membentuk kapiler 

empedu yang disebut kanalikuli empedu yang  berjalan diantara lembaran sel 

hati. Hati  dikelilingi oleh kapsula fibrosa yang dinamakan kapsul Glisson dan 

dibungkus peritoneum pada sebagian besar keseluruhan permukaannnya. Hati 

memiliki sejumlah fungsi metabolik, di antaranya proses diet asam amino, 

karbohidrat, dan lipid. Selain itu, detoksifikasi dan ekskresi sisa produk tidak 

terpakai melalui empedu dan sintesis banyak protein plasma (Gibson, 2003, 

Klatt, 2006). 

 

 

Hati  tersusun  oleh  unit–unit  struktural  dan  fungsional  berbentuk  

heksagonal  yang  disebut  lobulus  hati. Di  pusat  setiap  lobulus,  terdapat  

Gambar 2.7. Anatomi hati (Renz et al., 2005). 
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sebuah  vena  sentral  yang  dikelilingi  sel hepatosit dan sinusoid yang  tersusun 

secara radial dan traktus portalis yang terletak di perifer. Hepatosit memiliki 

bentuk polihedral, sitoplasma yang  bersifat  eosinofilik, dan meliputi ± 60%  sel  

hati. Inti sel hepatosit besar, berbentuk sferis, terletak di sentral, dengan anak inti 

yang jelas, dan  banyak diantaranya  yang  berinti  ganda. Sinusoid merupakan 

cabang dari vena porta dan arteri hepatika. Sinusoid terletak diantara hepatosit–

hepatosit dan dilapisi oleh sel endotel, yang dipisahkan dari hepatosit oleh ruang 

perisinusoidal. Celah Disse (perisinusoid) terdapat sel stellata atau sel penimbun 

lemak (liposit). Sel Kupffer juga terdapat dalam sinusoid yang merupakan sel 

fagosit/makrofag yang berfungsi untuk memfagosit eritrosit tua, memakan 

hemoglobin dan mensekresi protein yang berkaitan dengan proses imunologik 

(sitokin). Sel Kuppfer mempunyai inti yang lebih besar dibandingkan sel endotel, 

sitoplasmanya lebih banyak dengan cabang-cabangnya yang meluas atau 

bahkan melintang didalam ruang sinusoid (Steven  dan  Lowe,  2005). 

Cabang-cabang kecil vena porta dan arteri hepatika bersama-sama 

dengan duktus empedu terbungkus dalam suatu jaringan ikat traktus portal dan 

dikenal sebagai triad portal. Hepatosit berbatasan dengan traktus portalis dalam 

bentuk lempengan (plate). Parenkim asinus hati terletak pada bagian tengah 

triad portal. Hepatosit pada fase istirahat siklus sel dan pada respon adanya luka 

dapat masuk kembali ke siklus dan proliferasi untuk regenerasi parenkim hati. 

Sel perisinusoidal stellata pada celah Disse dapat diubah menjadi miofibroblas 

pada respon inflamasi hati (Klatt, 2006).  

 

2.5.2 Efek Stres Oksidatif pada Histologi Hati 

Penelitian oleh Deniz et al., (2013), melihat indikator stres oksidatif dan 

MDA pada sel hepatosit.  Perubahan histologi hati bisa dilihat pada gambar di 

bawah ini. 
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Sementara pada penelitian Mohammad et al., (2011) perubahan histologi 

hati akibat diabetes mellitus yang diinduksi oleh streptozotocin ditunjukkan 

dengan adanya akumulasi lemak pada bagian sentrilobular hati yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.9. Pada Gambar 2.10, sel-sel yang terdapat inti sel bulat sentral  

dan beberapa ada yang binukleat menunjukkan tikus normal. Endotel  sinusoid 

terbentuk dari sel-sel lapisan endotel dan sel Kuppfer (Gambar 1A). Pada tikus 

diabetes terjadi kerusakan yang parah ditunjukkan dengan infiltrasi sel 

mononuklear memperluas jaringan hati. Sel Kuppfer nampak di sekitar debris 

dan hiperplasia saluran empedu (Gambar 2A). Akumulasi lemak juga juga terlihat 

(Gambar 2B). 

a b 

c d 

Gambar 2.8. Jaringan hati pada tikus diabetes (a) pucat dan sedikit pada hepatosit, dua 
panah: dilatasi sinusoid H&E 200x (b) Dua panah: dilatasi sinusoid, satu panah: Apoptosis. (c) 
*: Kongesti (tersumbat); dua panah: sel neutrofil; panah: sel endotel. (d) *: infiltrasi limfosit. 
(b)–(d), H&E 400x. 
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2.6 Asam Alfa Lipoat 

 Asam alfa lipoat (ALA) efektif digunakan dalam berbagai penyakit yang 

diakibatkan oleh ROS, termasuk diabetes mellitus (Golbidi dkk., 2011). Pada 

diabetes tidak terkontrol, stres oksidatif dapat meningkatkan produksi radikal 

bebas dan deplesi antioksidan, seperti SOD, katalase, vitamin E, dan ALA. ALA 

menghambat radikal bebas yang diperantarai oleh peroksidasi lipid, sehingga 

ALA dapat digunakan sebagai terapi dalam pengobatan komplikasi diabetes 

akibat stres oksidatif (Thirunavukkarasu et al., 2003). 

 

2.6.1 Sumber Asam Alfa Lipoat 

ALA merupakan senyawa enzim dithiol alami yang disintesis dari asam 

oktanoat dalam mitokondria. ALA merupakan kofaktor untuk mitokondria α-

1a 1b 

1A 2A 2B 

Gambar 2.10. Mikroskopik hati tikus albino (pewarnaan H&E). (1A) Hati normal (1B) Hati 
dengan tikus diabetes dengan perbesaran 400X. CV (Vena sentral);S(Sinusoid). 
 

Gambar 2.9. Penampakan mikroskopik jaringan hati (H and E, 100×). (a) kontrol hati  sehat 
menunjukkan hepatosit normal (b) Hati tikus diabetes menunjukkan perubahan asam lemak 
pada bagian sentrilobular (Mohammad et al., 2011) 
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ketoacid dehydrogenase. ALA diabsorbsi secara utuh dari sumber diet 

(makanan) dan diubah menjadi dihydrolipoic acid (DHLA) dalam sel maupun 

jaringan. Bentuk reduksi ALA disebut DHLA (Foo et al., 2011). ALA dengan 

kadar tinggi terdapat pada jantung, ginjal, dan hati. Selain itu, juga terdapat pada 

bayam, brokoli, tomat, kacang polong, kecambah, dan dedak padi. R-ALA pada 

makanan berikatan kovalen dengan lisin dalam protein (lipolisin) (Golbidi dkk, 

2011). Dari makanan, ALA diabsorbsi dalam bentuk lipolisin karena enzim-enzim 

proteolitik tidak efektif memecah ikatan peptida dalam komplek tersebut. 

Bioavaibilitas ALA yang bersumber dari makanan sangat kecil dalam sirkulasi. 

Oleh sebab itu, potensi terapi didapatkan dari suplemen dibandingkan langsung 

dari makanan (Wollin dan Jones, 2003). 

 

2.6.2 Struktur Kimia Asam Alfa Lipoat 

Asam alfa lipoat memiliki rumus kimia (1,2, asam dithiolane-3-pentanoat). 

Dalam jaringan manusia mengandung 5-25 nmol/g ALA (Thirunavukkarasu, et 

al., 2003). Struktur ALA terdiri dari asam lemak rantai pendek yang berikatan 

dengan gugus sulfhidril (Balkis dkk., 2008). ALA memiliki dua isomer optis yaitu 

R-LA dan S-LA. Namun, isomer R-LA terikat protein dan bertindak sebagai 

kofaktor pada sistem biologis. (Golbidi dkk., 2011). Baik dalam sel mengandung 

mitokondria ataupun tidak, ALA akan direduksi menjadi bentuk yang poten yaitu 

DHLA (Dihydrolipoic Acid). Struktur ALA dan DHLA dapat dilihat pada Gambar 

2.11. 

  

      
Gambar 2.11. Bentuk oksidasi dan reduksi asam lipoat (ALA) (Flora, 2009). 
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2.6.3 Aktivitas Antioksidan Asam Alfa Lipoat 

 ALA, senyawa dithiol yang berasal dari asam oktanoat, berperan penting 

dalam reaksi mitokondria dehidrogenase. ALA memiliki aksi ganda dengan 

mekanisme secara fisiologi dan farmakologi. Mekanisme farmakologi, yaitu 

memperbaiki kontrol glikemi dan polineuropati. Secara fisiologi berperan sebagai 

antioksidan. Mekanisme ALA sebagai antioksidan, yaitu scavenger radikal 

bebas, mengkhelat ion logam, dan meningkatkan glutation dan vitamin C dalam 

sel (Islam, 2009). DHLA lebih mudah ditranspor ke bagian dalam sel  dan efektif 

di bagian ekstrasel, sehingga mekanisme antioksidan DHLA lebih poten 

dibandingkan ALA. Mekanisme aksi ALA dapat dilihat pada Gambar 2.12 

 

 

2.6.3.1. Aktivitas Menangkap Radikal Bebas 

 ALA dan metabolitnya dapat berperan sebagai scavenger senyawa 

oksigen reaktif (ROS), senyawa nitrogen reaktif (RNS) seperti asam hipokloro 

(HOCL), radikal hidroksil, radikal peroksil, superoksida, dan peroksinitrit (Islam, 

2009). Aktivitas menangkap radikal bebas ALA dan DHLA disebabkan oleh 

Gambar 2.12. Mekanisme aksi asam lipoat. LA/DHLA berperan sebagai pengkhelat logam, 
antioksidan atau agen modifikasi thiol intrasel (Smith, 2004). 
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gugus thiol. Adanya gugus thiol membuat ALA dan DHLA lebih poten 

menangkap berbagai spesies oksigen dan nitrogen lebih baik dibandingkan 

dengan GSH (Goraca dkk., 2009). DHLA/ALA memiliki potensial redoks -0,32 V 

yang lebih tinggi dibandingkan GSH/GSSG yaitu -0,24. Perbedaan potensial 

redoks menunjukkan DHLA memiliki potensi lebih besar dalam mereduksi dan 

melindungi sel dari kerusakan oksidatif dibandingkan glutation (Wollin dan Jones, 

2003).     

 

2.6.3.2 Khelatasi logam 

 Aktivitas khelatasi logam tersebut ditimbulkan oleh gugus thiol pada ALA 

dan DHLA (Golbidi dkk.,2011). ALA mengkhelat logam-logam selain aktivitas 

menangkap radikal bebas. ALA dapat membentuk kompleks stabil dengan Mn2+, 

Cu2+, Pb2+ dan Zn2+, tetapi tidak dapat mengkhelat Fe3+, sedangkan DHLA 

mampu mengkhelat Cu2+, Pb2+, Zn2+, Hg2+, dan Fe3+ (Haleagrahara dkk., 2011). 

Pada isolat hepatosit, ALA menurunkan kadmium yang menginduksi toksisitas 

(Ou, dkk, 1995). ALA juga berfungsi sebaga hepatoprotektor yang dapat 

melawan toksisitas kadmium pada kondisi deplesi glutation (Muller, 1990). 

 

2.6.3.3 Regenerasi Antioksidan Lain 

 Antioksidan yang bereaksi dengan radikal bebas akan menjadi 

teroksidasi yang lebih lanjut menyebabkan penurunan fungsi antioksidan 

tersebut. DHLA mampu mereduksi antioksidan lain yang telah tereduksi seperti 

vitamin C, E, dan GSH (Golbidi dkk, 2011). DHLA mampu meregenerasi vitamin 

E secara tidak langsung melalui reduksi dehidroaskorbat yang akan mereduksi 

alfa tokoferol. Pembentukan radikal bebas dapat diinisiasi dengan pelepasan ion 

besi, DHLA mampu mengkhelat besi. DHLA dan ALA merupakan scavenger 

ROS poten, seperti superoksida, hidroksil, radikal nitrat oksida, dan hidrogen 
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peroksida. DHLA dapat meregenerasi antioksidan lain. DHLA mereduksi 

glutation disulfida, dehidroaskorbat, dan radikal semidehidroaskorbil atau 

ubiquinon, yang semuanya berkontribusi dalam regenerasi vitamin E dari bentuk 

radikal teroksidasi, serta mereduksi thioredoxin. DHLA berperan dalam aktivitas 

reduktase thiol (Packer et al., 1997). Aktivitas regenerasi antioksidan oleh DHLA 

pada Gambar 2.13. 

 

            

 

2.6.4 Dosis Suplemen Asam Alfa Lipoat 

Penggunaan dosis ALA secara klinis, yaitu 600mg 1-3x sehari dapat 

menurunkan kadar plasma peroksida lemak, menurunkan gejala neuropati, dan 

meningkatkan sensitivitas insulin pada diabetes tipe 2. Sedangkan, pada 

penelitian hewan coba dengan dosis 10-100 mg/kgBB menunjukkan efek toksik 

(Maritim et al., 2003). 

Hubungan antara dosis dengan respon diketahui dari penelitian ALA 

dalam mengatasi neuropati pada hewan coba. Pada penelitian Kishi dkk. (1999) 

menggunakan hubungan dosis dengan respon terhadap penurunan glukosa, 

fruktosa, sorbitol, dan aktivitas PKC saraf paling besar pada dosis 50 mg/kg dan 

pada dosis 25 mg/kg kadar ketiga parameter tersebut justru meningkat 

dibandingkan kontrol, dan peningkatan miositol paling besar pada dosis 100 

Gambar 2.13. Regenerasi antioksidan oleh DHLA. LA direduksi menjadi DHLA  dan 
meregenerasi glutation dari glutation teroksidasi. DHLA juga mengembalikan vitamin E dan 
antioksidan lain (Packer et al., 1997) 
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mg/kg berat badan secara intraperitonial. Porasuphatana et al. (2012) meneliti 

penggunaan ALA untuk mengontrol kadar glukosa darah pasien diabetes tipe 2 

dengan dosis oral 300, 600, 900, dan 1200 mg/hari selama 6 bulan terjadi 

hubungan dosis respon terhadap penurunan kadar glukosa darah puasa. 

Sementara, penggunaan ALA untuk diabetes neuropati pada penelitian Ziegler et 

al., (2006)  secara klinis dengan dosis oral 600, 1200, dan 1800 mg/hari telah 

terjadi perbaikan klinis bermakna dalam waktu 1-2 minggu, namun tidak ada 

hubungan respon dosis, karena pada dosis yang lebih tinggi menghasilkan 

peningkatan efek samping pada saluran pencernaan. Dosis 600mg/hari 

merupakan dosis oral yang paling tepat dalam terapi diabetes neuropati. Taha 

(2013) meneliti pengaruh ALA pada hati tikus albino diabetes dengan rute 

pemberian diet 500mg/kg yang diinduksi dengan streptozotocin menunjukkan 

penurunan kadar MDA setelah 60 hari.  

 

2.6.5 Farmakokinetik Suplemen Asam Alfa Lipoat 

 ALA diabsorbsi dengan cepat di saluran pencernaan. Absorbsi ALA (R-LA 

dan S-LA) akan menurun jika diberikan bersamaan dengan makanan. Oleh 

sebab itu, pemberian dilakukan 30 menit sebelum makan. Motilitas saluran cerna 

tidak mempengaruhi absorbsi ALA. Absorbsi maksimum ALA antara 0,5 hingga 1 

jam. Bioavaibilitas ALA rute oral sebesar 66% dalam plasma ditunjukkan pada 

hasil uji preklinis dengan menggunakan tikus. Hal ini kemungkinan disebabkan 

oleh first pass metabolism. Berdasarkan hasil penelitian yang menentukan kadar 

ALA dalam urin, hasil ini berbeda jauh jika dibandingkan dengan rute parenteral. 

Meskipun bioavaibilitas sekitar 66% dalam plasma, kadar ALA dalam urin 

menunjukkan nilai 93% setelah 168 jam (Packer dkk., 2001). ALA diekskresi 

melalui ginjal dan dimetabolisme dihati secara cepat. Meskipun dimetabolisme di 
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hati, ALA aman digunakan bagi pasien dengan gangguan fungsi hati (Golbidi 

dkk., 2011). 

 

2.6.6 Efek Samping dan Toksisitas 

 ALA tidak menunjukkan efek samping ketika digunakan pada dosis 2,4 

gram perhari dan dosis 1,8 gram perhari selama enam bulan (Esgro, 2010). 

Namun, penggunaan ALA pada dosis tinggi lebih dari 1.200 mg/hari pada 

penelitian klinis pasien diabetes polineuropati lebih dapat menyebabkan 

peningkatan efek samping pada saluran pencernaan (Ziegler et al., 2006). ALA 

menyebabkan alergi kulit dan hipoglikemia pada dosis lebih dari 2000 mg/hari. 

(Porasuphatana dkk.,2012). Tidak ada laporan mengenai toksisitas ALA dalam 

dosis tinggi pada manusia. Dosis letal50 (LD50) pada anjing terjadi ketika 

pemberian dosis 400-500 mg/kg berat badan. Tikus menunjukkan toleransi lebih 

tinggi dibanding anjing. Pada rute oral, LD50 dilaporkan pada dosis 1130 dan 502 

mg/kg pada tikus dan mencit, sedangkan LD50 rute intraperitonial 200 dan 160 

mg/kg (Wollin dan Jones,2003). Sementara, LD50 pada tikus dilaporkan terjadi 

pada dosis > 2 g/kg berat badan (Esgro, 2010). 

 

 


