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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Osteoporosis  

2.1.1 Definisi 

 Osteoporosis adalah suatu penyakit dengan keadaan penurunan 

kepadatan atau densitas tulang dan kualitas tulang sehingga mengakibatkan 

tulang menjadi rapuh dan meningkatkan risiko patah tulang (International 

Osteoporosis Foundation, 2015). Selain terdapat perubahan makro dan mikro-

arsitektur tulang, pada kondisi osteoporosis terjadi gangguan mineralisasi tulang 

dan turnover tulang (Meeta, 2013). Dikatakan osteoporosis bila nilai Densitas 

Mineral Tulang (DMT) di bawah normal pada dewasa muda yang didahului dengan 

osteopenia atau hilangnya sejumlah massa tulang karena berbagai keadaan. 

Osteoporosis merupakan penyakit progresif yang bersifat kronis dan merupakan 

silent epidemic disease yaitu tidak terdapat gejala khusus sampai pada titik akhir 

klinis yang menakutkan yaitu terjadinya patah tulang (Keputusan Menteri 

Kesehatan RI, 2008; Meeta, 2013). Namun, beberapa kasus osteoporosis 

menunjukkan penyakit ini ditandai dengan dirasakannya nyeri pada punggung oleh 

penderita, penurunan tinggi badan, dan munculnya kelainan bentuk tulang 

belakang seperti kifosis yaitu tulang belakang terlihat melengkung kedepan atau 

sering disebut dengan membungkuk (Fernandez, 2006; Meeta, 2013).  

 
2.1.2 Patofisiologi  

 Pada keadaan osteoporosis, kerusakan mikro arsitektur jaringan tulang 

berhubungan erat dengan proses remodelling tulang yaitu terjadinya abnormalitas 

turnover tulang. Pada remodeling tulang, proses yang terjadi yaitu penyerapan 
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tulang oleh sel osteoklas dan pembentukan tulang oleh sel osteoblas. Pada 

keadaan osteoporosis terjadi ketidakseimbangan antara osteoklas dan osteoblas 

atau dengan kata lain terjadi abnoormalitas turnover tulang dimana proses 

penyerapan tulang lebih dominan dari pada proses pembentukan tulang. 

Tingginya proses penyerapan tulang oleh osteoklas dibandingkan dengan proses 

pembentukan tulang oleh osteoblas mengakibatkan penurunan massa tulang. 

Beberapa faktor yang berperan pada proses remodeling tulang yaitu hormon 

estrogen, sitokin, growth factors, dan RANKL-RANK-OPG (Kawiyana, 2009; 

Meeta, 2013).  

 Kerja utama estrogen yaitu mempengaruhi secara langsung fungsi 

osteoblas. Pada keadaan normal, estrogen menuju ke osteoblas melalui reseptor 

estrogen alpha dan betha (ER-α dan ER-β) yang terdapat di dalam sitosol sel 

tersebut dan mengakibatkan penurunan sekresi sitokin sepeti Interleukin-1 (IL-1), 

Interleukin-6 (IL-6), dan Tumor Necrosis Factor-Alpha (TNF-α). Ketiga sitokin 

tersebut berfungsi terhadap penyerapan tulang, maka dalam hal ini estrogen dapat 

menurunkan aktivitas penyerapan tulang. Selain itu estrogen juga meningkatkan 

sekresi Transforming Growth Factor β (TGF β) yang merupakan growth factor yaitu 

mediator untuk menarik osteoblas ke dalam tulang untuk menutup lubang pada 

tulang akibat penyerapan oleh osteoklas dan terjadi peningkatan apoptosis dari 

sel osteoklas. Meski demikian, estrogen juga secara tidak langsung 

mempengaruhi osteoklas karena dengan terproduksinya TGF β akan menginduksi 

osteoklas untuk lebih cepat mengalami apoptosis (Kawiyana, 2009; Meeta, 2013).  

 RANKL atau Reseptor Activator of Nuclear Factor-κβ Ligand merupakan 

protein transmembran, sedangkan RANK atau Reseptor Activator of Nuclear 

Factor-κβ merupakan salah satu reseptor TNF (Tumor Necrosis Factor). 



8 
 

Hubungan RANKL-RANK pada proses remodeling tulang yaitu dengan 

berikatannya RANKL dengan RANK akan terproduksinya faktor osteoklastogenik 

NFATC1 yang merupakan prekursor atau calon osteoklas. Pada aktivitas ini peran 

OPG (Osteoprotegerin) diperlukan untuk mengimbangi proses 

osteoklastogenesis. OPG merupakan salah satu reseptor TNF yang berkerja 

dengan cara berikatan dengan RANKL sehingga tidak terjadi ikatan antara RANKL 

dan RANK. Tidak berikatannya RANKL dengan RANK berakibat pada tidak 

terjadinya osteoklastogenesis (Meeta, 2013). Adapun kehadiran beberapa sitokin 

yang mampu mempengaruhi fungsi dari RANKL dan OPG diantaranya (Meeta, 

2013): 

 
Tabel 2.1 Sitokin Terhadap Aktivitas RANKL dan OPG (Meeta, 2013) 

 

 RANKL OPG 

Estradiol - Meningkatkan aktivitas 

Glukokortikoid Meningkatkan aktivitas Menurunkan aktivitas 

1,25 (OH)2 Vitamin D Meningkatkan aktivitas Menurunkan aktivitas 

PTH Meningkatkan aktivitas Menurunkan aktivitas 

IGF-1 Meningkatkan aktivitas Menurunkan aktivitas 

IL-1 Meningkatkan aktivitas Menurunkan aktivitas 

IL-6 Meningkatkan aktivitas - 

TNF-α Meningkatkan aktivitas Menurunkan aktivitas 

TNF-β Menurunkan aktivitas Meningkatkan aktivitas 
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2.1.3 Faktor Risiko 

 Faktor risiko utama osteoporosis yaitu penurunan densitas mineral tulang 

(DMT) yang akan berkembang menjadi faktor risiko terjadinya fraktur. Adapun 

yang termasuk pasien dengan risiko tinggi osteoporosis yaitu wanita dan pria usia 

50 tahun keatas ataupun orang yang memiliki riwayat jatuh dan patah tulang pada 

usia lebih dari 40 tahun (Papaioannou, 2010). Faktor risiko osteoporosis dibagi  

menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat dirubah dan faktor risiko yang tidak 

dapat dirubah (Kemenkes RI, 2015).  

 Faktor risiko yang dapat diubah yaitu kurangnya aktifitas fisik, asupan 

kalsium yang rendah, kebiasaan konsumsi minuman beralkohol, kebiasaan 

konsimsi minuman tinggi kafein, dan konsumsi obat golongan kortikosteroid. 

Kurangnya aktivitas fisik membuat tehambatnya proses pembentukan massa 

tulang oleh osteoblas, namun sebaliknya semakin banyak bergerak  maka otot 

akan menginduksi tulang untuk membentuk massa. Rendahnya asupan kalsium 

/mengakibatkan kalsium dalam tubuh akan berkurang, sehingga tubuh akan 

mengambil kalsium dari bagian tubuh lain termasuk dari tulang. Alkohol dan kafein 

bersifat toksin bagi tubuh, sehingga kalsium dalam tubuh akan ikut terbuang 

bersamanya melalui ginjal yang berakibat pada terganggunya proses 

pembentukan tulang karena tidak adanya kalsium (Kemenkes RI, 2015). 

Penggunaan obat golongan kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama yaitu 

lebih dari 3-6 bulan dapat mengakibatkan terhambatnya proses pembentukan 

tulang pada osteoblas, contohnya pada penggunaan prednison selama tiga bulan 

dengan dosis ≥ 7,5 mg/hari (Papaioannou, 2010; Kemenkes RI, 2015).  

 Faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi riwayat keluarga, jenis 

kelamin, dan usia. Wanita memiliki  risiko lebih tinggi mengalami osteoporosis. Hal 
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ini disebabkan karena mulai usia 35 tahun kadar estrogen dalam tubuh mulai 

mengalami penurunan, dimana estrogen sendiri berperan dalam proses 

pembentukan tulang. Selain itu, pada saat hamil wanita juga memiliki risiko 

osteoporosis. Hal tersebut disebabkan karena pada saat kehamilan proses 

pembentukan janin membutuhkan banyak kalsium. Semakin tua usia maka fungsi 

penyerapan kalsium akan menurun, namun fungsi hormon paratiroid justru 

semakin meningkat (Kemenkes RI, 2015).  

 Depresi juga merupakan faktor risiko dari osteoporosis, dimana depresi 

dapat mengakibatkan penurunan pembentukan tulang. Dalam hal ini yang sangat 

berperan yaitu kondisi hiperkortisolemia. Pada kondisi depresi mengakibatkan 

teraktivasinya sistem stress untuk mengeluarkan hypothalamic corticotropin 

releasing  hormon (CRH), sehingga kadar kortisol dalam darah akan meningkat. 

Tingginya kortisol dalam darah akan mempempengaruhi proses pembentukan 

tulang yaitu penurunan osteokalcin dan penurunan alkalin fosfat (Cizza, 2009).  

 
2.1.4 Klasifikasi 

2.1.4.1 Osteoporosis Primer 

 Osteoporosis primer merupakan istilah untuk menggambarkan kondisi 

menurunnya kepadatan tulang tanpa adanya kondisi klinis yang menyebabkan 

(Tubaikh, 2010). Biasanya osteoporosis primer ini dipengaruhi oleh faktor usia 

(Goroll, 2009). Osteoporosis primer terdapat dua tipe yaitu osteoporosis post-

menopause dan osteoporosis senilis. Osteoporosis post-menopause terjadi 

dimana pada saat fase menopause ovarium mengalami penurunan fungsi, 

sehingga estrogen dan progesteron mengalami penurunan produksi. Estrogen 

sendiri berperan pada proses mineralisasi tulang, sehingga dengan adanya 

penurunan produksi estrogen proses mineralisasi tulang akan terganggu yang 
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mengakibatkan berkurangnya kepadatan tulang. Sedangkan osteoporosis senilis 

terjadi pada pria dimana terjadi penurunakan produksi hormon endokrin yaitu 

testosteron. Diketahui bahwa hormon testosteron juga memiliki peran untuk 

meningkatkan densitas mineral tulang, dengan begitu penurunakan produksi 

hormon testosteron berakibat pada penurunan densitas mineral tulang 

(Wirakusumah, 2007). Selain karena faktor usia, osteoporosis dapat disebabkan 

karena faktor genetik yaitu terdapatnya abnormalitas komposisi matriks tulang 

karena sintesis kolagen tipe I yang tidak normal. Namun, kejadian karena faktor 

genetik ini hanya 1 : 10.000-20.000 kelahiran (Shaw, 2008).  

 
2.1.4.2 Osteoporosis Sekunder 

 Osteoposis sekunder terjadi karena kondisi penyakit lain seperti 

neuromuskular, penyakit kronis, endokrin, atau juga dapat dikarenakan 

penggunaan obat- obatan lain dan konsumsi sehari- hari (Goroll, 2009; Setyorini, 

2009). Berikut yang menyebabkan kondisi osteoporosis sekunder (Goroll, 2009):  

a. Penggunaan obat- obatan dan konsumsi sehari- hari  

1. Kekurangan kalsium dan vitamin D 

2. Kelebihan hormon tiroid 

3. Penggunaan glukokortikosteroid 

4. Penggunaan anticonvusan 

b. Endokrin 

1. Hipoganadisme 

2. Hiperparatiroidisme 

3. Hipertiroidisme 

4. Hiperprolaktinemia 
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c. Penyakit sistemik 

1. Rheumatoid arthritis 

2. Ankylosing spondylitis 

d.  Penyakit yang berkaitan dengan sum- sum tulang belakang 

1. Mieloma 

2. Limfoma 

3. Leukemia 

4. Hemokromatosis 

 
2.1.5 Diagnosis dan Pemeriksaan 

 Diagnosis osteoporosis ditegakkan dengan melakukan pengukuran 

densitas mineral tulang. Densitas mineral tulang telah dibuktikan memiliki korelasi 

dengan kekuatan tulang dan merupakan prediktor yang sangat baik dari risiko 

patah tulang, dimana densitas mineral tulang yang semakin menurun akan 

meningkatkan risiko patah tulang (National Osteoporosis Fondation, 2014). 

Densitas mineral tulang yang ukur yaitu tulang belakang meliputi spine L1 - L4, 

pinggul (hip /pelvis) meliputi femoral neck, ward’s triangle, trochanter, jari, kepala 

(head), lengan (arm), radius distal, rusuk (ribs), kaki (legs), dan total tubuh 

(Binkovitz et al., 2007; Kanis et al., 2008; Lowe, 2013; National Osteoporosis 

Fondation, 2014; Doroudinia et al., 2015). Bagian tulang lengan (arm) dilakukan 

pengukuran jika pasien memiliki riwayat hiperparatiroidisme, sangat obese, atau 

jika tulang belakang dan atau tulang panggul tidak dapat diukur (Perhimpunan 

Osteoporosis Indonesia, 2010).  

Densitas mineral tulang diukur dengan menggunakan dual energy x-ray 

absorbtiometry (DEXA), dimana DEXA sudah banyak digunakan untuk 

pemeriksaan dan diagnosis osteoporosis (Chen et al., 2007). Hasil yang 
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didapatkan berupa satuan g/cm2 yang kemudian ditransformasikan ke dalam 

bentuk skor T dan skor Z. Skor T dan skor Z menunjukkan densitas mineral tulang 

pasien yang dibandingkan dengan densitas mineral tulang normal pada usia 30 

tahun atau dengan usia yang cocok dan disajikan dalam bentuk standar deviasi 

dari nilai densitas mineral tulang yang normal. Skor T digunakan untuk wanita post-

menopause atau pria dengan usia ≥ 50 tahun, sedangkan Skor Z digunakan untuk 

wanita premenopause atau pria dengan usia < 50 tahun. Berikut merupakan 

kategori diagnosis berdasarkan skor T (Papaioannou et al., 2010; National 

Osteoporosis Fondation, 2014): 

 T ≤ -2,5 : Osteoporosis 

 -2,5  < T < -1 : Osteopenia atau densitas tulang rendah 

 T ≥ -1  : Normal 

Berikut merupakan kategori diagnosis berdasarkan skor Z (Papaioannou et al., 

2010): 

 Z ≤ -2  : Osteopenia 

 Z ˃ -2  : Normal  

Selain menggunakan DEXA, analisis densitas mineral tulang juga dapat 

menggunakan Trabekular Bone Score (TBC) sebagai diagnostik komplementer 

yang mendukung hasil analisis densitas mineral tulang menggunakan DEXA 

(Pothuaud et al., 2009).  

 
2.1.6 Terapi 

 Target terapi dari osteoporosis ini yaitu melakukan pencegahan patah 

tulang dengan meningkatkan kekuatan tulang, menurunkan risiko jatuh, 

menurukan risiko cidera pada tulang, mencegah gejala patah tulang, mencegah 

kelainan bentuk tulang dan memaksimalkan fungsi fisik (American Association of 
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Clinical Endocrinologists, 2010). Dalam strategi penangganan patah tulang, 

terdapat dua langkah terapi yaitu terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. 

Terapi non farmakologi meliputi menjaga asupan makanan, suplementasi kalsium 

dan vitamin D, olahraga, pencegahan jatuh, menghindari kebiasaan yang tidak 

sehat seperti merokok, mengonsumsi alkohol yang berlabihan, dan manajemen 

penyakit kronis lainnnya (Papaioannou et al., 2010). Berikut merupakan kategori 

yang harus mendapatkan terapi farmakologi (American Association of Clinical 

Endocrinologists, 2010): 

 Memiliki atau mengalami patah tulang pinggul dan tulang belakang 

 Memiliki skor T ≤ -2,5 pada tulang belakang, femoral neck, atau pinggul 

 Memiliki skor T -1 sampai -2,5 (osteopenia) 

Umumnya, obat-obatan osteoporosis ini bekerja dengan cara menurunkan 

resorbsi tulang. Rekomendasi terapi lini pertama yaitu alendronat, risedronat, 

asam zolendronat yang termasuk golongan bisfosfonat, kemudian denosumab. 

Rekomendasi terapi lini kedua meliputi ibandronat yang termasuk golongan 

bisfosfonat, kemudian teriparatid. Raloksifen berada pana lini ke dua hingga 

ketiga, dan calcitonin pada lini terakhir. Teriparatide digunakan untuk menurunkan 

risiko patah tulang vertebral dan non-vertebral pada pasien dengan risiko tinggi 

patah tulang yang tidak efektif dalam penggunaan terapi bisfosfonat (Dipiro et al., 

2008; American Association of Clinical Endocrinologists, 2010). Alendronat, 

ibandronat, risedronat, asam zolendronat, calcitonin, denosumab, raloksifen, 

teriparatide, etidronat dan estorogen mampu menurunkan risiko patah tulang 

vertebral. Terapi yang efektif dalam menurunkan risiko patah tulang nonvertebral 

yaitu alendronat, risedronat, asam zolendronat, denosumab, teriparatid, dan 

estrogen. Selain itu, alendronat, risedronat, asam zolendronat, denosumab, dan 
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estrogen dapat menurnkan risiko patah tulang pinggul. Kalsitonin dan teriparatid 

dapat menurunkan rasa sakit pada patah tulang vertebral (American Association 

of Clinical Endocrinologists, 2010; Papaioannou et al., 2010).  

 
2.2 Osteopenia 

2.2.1 Definisi 

 Osteopenia merupakan kondisi densitas tulang yang nilainya lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai normal, namun belum dapat dikatakan osteoporosis. 

Umumnya osteopenia terjadi pada umur yang lebih muda dibandingkan dengan 

osteoporosis. Osteopenia biasanya juga disebut dengan “pre-osteoporosis” (Mutlu 

et al., 2007). Pada kondisi osteopenia, apabila tidak dilakukan terapi kondisi 

osteopenia dapat berkembang mengarah ke kondisi osteoporosis (Siris et al., 

2008). Diagnosis yang membedakan dengan osteoporosis yaitu berdasarkan 

pengukuran densitas mineral tulang, dimana dinyatakan osteopenia menurut 

kriteia WHO yaitu dengan skor T -1 sampai dengan -2,5 (WHO, 2007; Karaguzel 

et al., 2010).  

 
2.2.2 Diagnosis dan Pemeriksaan 

 Diagnosis secara dini pada kondisi osteopenia merupakan hal yang sangat 

penting. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya fraktur pada kondisi 

osteopenia. Sama seperti osteoporosis, gold standar untuk menentukan kondisi 

osteopenia yaitu dengan mengukur densitas mineral tulang (DMT) dengan 

menggunakan alat Dual Energy X-Ray Absorptiomery (DEXA). Dalam hal ini, skor 

T membantu mengintepretasikan hasil dari pengukuran DMT yang menunjukkan 

kondisi osteopenia, osteoporosis atau kondisi densitas tulang normal. WHO 

mendefinisikan kondisi osteopenia dengan skor T yaitu -1 sampai -2,5. Skor T 
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merupakan standar deviasi (SD) dari puncak massa tulang pada orang dengan 

jenis kelamin yang sama dan ras yang sama. Umumnya pengukuran DMT secara 

berulang ditujukan untuk melakukan monitoring terapi (Karaguzel et al., 2010). 

 
2.2.3 Terapi 

 National Osteoporosis Foundation (NOF) dan American Association of 

Clinical Endocrinologists (AACE) merekomendasikan inisiasi terapi pada pasien 

wanita post-menopause dan pria usia lebih dari 50 tahun dengan osteopenia yaitu 

yang memiliki Skor T -1 sampai -2,5 (American Association of Clinical 

Endocrinologists, 2010; National Osteoporosis Foundation, 2014). Terapi 

osteopenia terdapat dua macam yaitu terapi preventif dan terapi farmakologis. 

Terapi preventif meliputi kalsium dan vitamin D dengan dosis harian sesuai dengan 

rekomendasi kebutuhan berdasarkan umur. Sedangkan terapi farmakologis yang 

diberikan untuk kondisi osteopenia sama seperti osteoporosis yaitu bekerja untuk 

meningkatkan massa tulang dengan cara menghambat resopsi tulang (obat 

antiresopsi) atau stimulasi pembentukan tulang (pengobatan bersifat anabolik) 

sehingga dapat menurunkan risiko fraktur. Sama seperti osteoporosis, terapi 

farmakologis lini pertama yang direkomendasikan untuk kondisi osteopenia yaitu 

bisfosfonat (Karaguzel et al., 2010). 

 
2.3 Bisfosfonat 

 Bisfosfonat merupakan analog pirofosfat anorganik. Struktur kimianya 

terdiri dari fosfor-karbon-fosfor (P-C-P) yang tahan enzim dan mampu secara kuat 

melekat pada kristal hidroksiapatit (HAP). Sifat farmakologisnya tergantung pada 

rantai lateral R1 dan R2. Rantai lateral R1 bertanggung jawab terhadap pelekatan 

obat ke dalam matriks tulang, sedangkan rantai lateral R2 bertindak sebagai aksi 
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biologis dan terapi. Penambahan golongan hidroksil pada R1 akan meningkatkan 

afinitas bisfosfonat pada matriks tulang, sedangkan atom nitrogen pada R1 

bertanggung jawab untuk potensi antiresorptif (Carbonare et al., 2010; Baron et 

al., 2011).  

 

Gambar 2.1 Struktur Kimia Bisfosfonat (Carbonare et al., 2010) 

Bisfosfonat adalah obat yang paling banyak digunakan untuk pengobatan 

osteoporosis dan merupakan obat lini pertama untuk osteoporosis (American 

Association of Clinical Endocrinologists, 2010; Dipiro et al., 2014). Bisfosfonat 

termasuk ke dalam obat antiresorpsi atau menghambat penyerapan tulang yang 

merupakan analog pirofosfat terdiri dari dua asam fosfonat yang masing-masing 

diikat oleh atom karbon. Sampai saat ini terdapat tiga generasi dan dua jenis rute 

pemberian yaitu  oral dan intravena. Generasi pertama yaitu etidronat dan 

klodronat. Generasi kedua yaitu tiludronat, pamidronat, dan alendronat. Generasi 

ketiga yaitu risedronat, ibandronat, dan zolendronat (Kawiyana, 2009; 

Papaioannou et al., 2010).  

 
2.3.1 Mekanisme Kerja 

 Efikasi bisfosfonat terletak pada dua kunci yaitu kemampuannya dalam 

mengikat mineral tulang dengan kuat dan efek penghambatan terhadap osteoklast 

yang matur. Bisfosfonat selektif mengikat menirel tulang, kemudian mereka masuk 

dan menghambat osteoklas matur pada bagian resopsi tulang. Penelitian tahun 

1960 mengungkapkan bisfosfonat memiliki efek pada hidroksiapatit (HAP) yaitu 

menghambat presipitasi de novo kalsium fosfat pada larutan, menunda 
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transformasi dari amorf menjadi kristalin HAP, dan menghambat agregasi dan 

kelarutan dari kristal HAP. Adsorbsi bisfosfonat ke HAP permukaan mineral tulang 

mengantarkan pada kontak langsung osteoklast dan sel-sel tulang lainnya. 

Selama proses resopsi tulang, osteoklast membuat suasana menjadi asam dan 

terjadi disosiasi bisfosfonat dari HAP, dimana kemampuan bisfosfonat dalam 

mengikat HAP akan menurun bersamaan dengan menurunnya pH (Baron et al., 

2011).  

 Berdasarkan mekanisme menghambat aktivitas osteoklast, bisfosfonat 

dibagi menjadi dua golongan yaitu bisfosfonat sederhana dan bisfosfonat yang 

mengandung nitrogen atau biasa disebut aminobisfosfonat. Bisfosfonat sederhana 

termasuk ke dalam analog adenosin trifosfat (ATP) yang tidak terhidrolisis, bersifat 

sitotoksik dan bekerja membunuh sel dengan cara menghabiskan kadar ATP yang 

berperan dalam menyimpan energi pada osteoklast dan sel-sel lainnya. Contoh 

dari bisfosfonat sederhana yaitu etidronat dan klodronat. Sedangkan bisfosfonat 

yang mengandung nitrogen atau aminobisfosfonat seperti alendronat, risedronat, 

ibandronat, dan zolendronat bekerja dengan cara menghambat enzim farnesil 

pirofosfonat sintase (FPPS) pada dalam jalur mevalonate yang berperan pada 

penambahan rantai lipid (prenilasi) atau modifikasi pasca-translasi menjadi GTP 

(Guanosin Triphospat) kecil seperti Ras, Rac, dan Rho yang berperan penting 

pada fungsi dan kelangsungan hidup osteoklas. Penghambatan FPPS ini akan 

mencegah GTP untuk berikan dengan membran sel, sehingga osteoklas 

terhambat dan mengalami apoptosis kemudian fungsi resorptive akan menghilang 

(Baron et al., 2011; Harison et al., 2015; Peters et al., 2015). Efek bisfosfonat pada 

osteoklas dapat dilihat dari penurunan marker bone turnover, penurunan 
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pemecahan kolagen tipe 1 yaitu crosslinked N-telopeptide 1 (NTX-1) (Bronner et 

al., 2007).  

 

Gambar 2.2 Mekanisme Kerja Bisfosfonat Mengandung Nitrogen 
(Aminobisfosfonat) pada Jalur Mevalonat (Baron et al., 2011) 

 
 Aminobisfosfonat dikenal memiliki efek yang lebih poten dibandingkan 

dengan bisfosfonat sederhana. Hal tersebut dikarenakan adanya berbedaan dari 

penghambatan FPPS dan adanya perbedaan afinitas pada pengikatan 

hidroksiapatit (Harison et al., 2015). Pada uji preklinis dengan menggunakan sel 

kanker manusia dan menggunakan hewan model tumor osteolisis, asam 

zolendronat memiliki aktivitas antiresoptive terbesar diantara bisfosfonat lainnya. 

Hasil menunjukkan asam zolendronat mampu menghambat FPPS pada 

konsentrasi 0,1 μM yang mana 5-40 kali lipat lebih rendah dibandingkan 

bisfosfonat lainnya yaitu risedronat, ibandronat, alendronat, dan pamidronat 

(Peters et al., 2015).  

 
2.3.2 Farmakokinetika 

 Bisfosfonat memiliki absorbsi yang rendah di saluran pencernaan pada 

pemberian secara oral, memiliki afinitas yang tinggi pada matriks tulang, 

dieliminasi melalui urin, dan menetap pada permukaan tulang dalam waktu yang 

lama. Salah satu cara untuk meningkatkan penyerapan di usus yaitu meminum 

pada saat perut kosong, menggunakan air, dan setidaknya meminum 30-40 menit 
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sebelum makan. Permasalahan ini juga dapat dihindari dengan menggunakan 

formulasi sediaan intravena. Penggunaan bisfosfonat secara intravena tidak 

memiliki efek menghambat ataupun menginduksi terhadap sistem enzim P450. 

Bisfosfonat memiliki waktu paruh yang singkat yaitu enam jam, dimana 50% dari 

obat akan diserap dan melekat pada permukaan tulang, sementara sisanya 

diekskresikan pada bentuk yang tidak berubah oleh ginjal melalui filtrasi 

glomerulus dan transpor aktif tubulus proksimal. Lamanya bisfosfonat bertahan 

pada skeleton akan menentukan aksi biologisnya, selain itu juga ditentukan oleh 

tiga faktor penting lainnya. Pertama, tingkat remodelling tulang, semakin cepat 

remodelling tulang maka waktu paruh akan semakin pendek. Kedua, tergantung 

pada rantai sampingnya yang akan mempengaruhi afinitas pada matriks tulang. 

Ketiga yaitu jumlah obat yang mencapai tulang (Perazella et al., 2008; Carbonare 

et al., 2010; Miller, 2011).  

 
Tabel 2.2 Farmakokinetika Sediaan Bisfosfonat Intravena (Diel et al., 2007; 

Medscape, 2016) 
 

Nama Bisfosfonat Ikatan Protein (%) T1/2 (jam) Cmax (ng/ml) 

Ibandronat 87 12,0-16,0 382 

Risedronat 24 1,5 - 

Asam Zolendronat 56 1,4-1,9 468 

Pamidronat 54 0,8-2,5 2790 

Klodronat 36 2,0-2,3 12000 

 
Keterangan : T1/2 = Waktu paruh serum; Cmax = Konsentrasi serum maksimum  
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2.3.3 Dosis 

 Risedronat dapat digunakan untuk pencegahan hilangnya massa tulang 

dan terapi pada wanita post-menopause. Dosis mula-mula yaitu 5 mg tiap harinya 

secara oral untuk terapi pada wanita posmenopause dan pencegahan hilangnya 

massa tulang pada wanita menopause. Kemudian dosis selanjutnya yaitu 35 mg 

tiap minggu secara oral untuk terapi pada wanita post-menopause atau 150 mg 

tiap bulannya secara oral untuk terapi pada wanita post-menopause. Risedronat 

dapat digunakan hingga 7 tahun, namun beberapa menyarankan setelah 3 tahun 

terapi maka dilakukan jeda terlebih dahulu selama 1 tahun dan kemudian kembali 

memulai pada dosis awal (American Association of Clinical Endocrinologists, 

2010; Papaioannou et al., 2010).  

 Ibandronat dapat digunakan untuk pencegahan hilangnya massa tulang 

dan terapi pada wanita post-menopause. Dosis yang disarankan yaitu 2,5 mg tiap 

harinya secara oral untuk terapi pada wanita posmenopause dan pencegahan 

pada wanita menopause. Atau 150 mg tiap bulannya secara oral untuk 

pencegahan hilangnya massa tulang pada wanita menopause dan terapi 

osteoporosis pada wanita post-menopause. Atau juga dapat diberikan secara 

intravena dengan dosis 3 mg tiap 3 bulan selama 15-30 detik untuk terapi 

osteoporosis. Ibandronat dapat digunakan hingga 3 tahun (American Association 

of Clinical Endocrinologists, 2010).  

 Asam zolendronat dapat digunakan untuk pencegahan hilangnya massa 

tulang dan terapi pada wanita post-menopause ataupun pada pria. Dosis yang 

disarankan yaitu 5 mg tiap satu tahun secara intravena infus selama 15 menit 

untuk terapi pada wanita posmenopause dan pada pria. Dosis untuk pencegahan 

hilangnya massa tulang yaitu 5 mg secara intravena infus yang diberikan tiap 24 
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bulan atau 2 tahun. Sebelum diberikan, pasien harus dilakukan hidrasi dengan 

minum segelas air 500 ml terlebih dahulu terutama pada pasien yang 

menggunakan terapi diuretik juga. Serum kalsium dan serum kreatinin juga harus 

selalu dipantau sebelum setiap diberikan terapi. Asam zolendronat dapat 

digunakan hingga 3 tahun (American Association of Clinical Endocrinologists, 

2010; Papaioannou et al., 2010). 

 Alendronat dapat digunakan untuk pencegahan hilangnya massa tulang 

dan terapi pada wanita post-menopause ataupun pada pria. Dosis mula-mula yaitu 

10 mg tiap harinya secara oral untuk terapi pada wanita post-menopause dan 5 

mg untuk pencegahan hilangnya massa tulang pada wanita menopause. 

Kemudian dosis selanjutnya yaitu 70 mg tiap minggu secara oral untuk terapi pada 

wanita post-menopause dan 35 mg tiap minggu secara oral untuk pencegahan 

hilangnya massa tulang pada wanita menopause. Dosis untuk pria yang 

disarankan yaitu 10 mg tiap harinya dan 70 mg tiap minggu secara oral untuk terapi 

osteoporosis. Alendronat dapat digunakan hingga 10 tahun, namun beberapa 

menyarankan setelah 4-5 tahun terapi maka dilakukan jeda terlebih dahulu selama 

1-2 tahun (American Association of Clinical Endocrinologists, 2010; Papaioannou 

et al., 2010). 

  
2.3.4 Efikasi Penggunaan Bisfosfonat 

Penelitian meta analisis melakukan penelitian untuk mengetahui efikasi 

bisfosfonat yang paling baik dalam menurunkan risiko fraktur. Penelitian dilakukan 

dengan membandingkan antara asam zolendronat, alendronat, ibandronat, 

risedronat, dan etidronat selama 3 tahun pemakaian. Penelitian ini menggunakan 

randomisasi sebanyak 8 dengan kontrol berupa plasebo. Didapatkan asam 

zolendronat paling baik pada menurunkan risiko fraktur pinggul dengan persentase 
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47% diikuti dengan alendronat 36% dan risedronat 11%. Penurunan risiko fraktur 

nonvertebral dan non-pinggul paling baik diperoleh dengan menggunakan 

risedronat. Selain itu, untuk penurunan risiko segala fraktur paling baik sebesar 

94% diperoleh pada penggunaan asam zolendronat (Jansen et al., 2011). 

Penelitian lain yang membandingkan efikasi penggunaan asam zolendronat IV 

5mg satu tahun sekali dan alendronat oral 70mg satu minggu sekali dalam 24 

bulan menunjukkan adanya peningkatan DMT pada bagian spine, total hip, 

femoral neck, dan trochanter. Peningkatan yang dihasilkan yaitu pada tulang 

bagian spine sebesar 6,1% untuk kelompok yang menggunakan asam zolendronat 

dan 6,2% untuk kelompok yang menggunakan alendronat (Orwoll et al., 2010). 

 Penelitian dengan desain limited placebo-controlled mengungkapkan 

efikasi penggunaan bisfosfonat risedronat dalam menurunkan resiko fraktur jangka 

panjang. Didapatkan hasil bahwa setelah penggunaan risedronat dosis 5 mg 

selama 4-5 tahun secara signifikan (p = 0,01) dapat menurunkan risiko fraktur baru 

pada vertebral sebesar 59% dengan tingkat kepercayaan 95% dan interval 19-

79%. Sedangkan untuk penggunaan selama 3 tahun dapat menurunkan risiko 

fraktur baru pada vertebral sebesar 49%. DMT tulang belang dan pinggul 

meningkat setelah pemberian risedronat 3-5 tahun sebanyak 9,3% (p < 0,001) 

(Sorensen et al., 2003).  

Penelitian mengungkapkan efek antifraktur dari bisfosfonat tidak ada 

perbedaan hasil yang signifikan dalam penggunaannya secara harian, mingguan, 

3 bulanan, secara oral ataupun intravena. Hal tersebut diungkapkan berdasarkan 

hasil bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan dari peningkatan DMT tulang 

belakang, femoral neck, dan pinggul dalam waktu 2 tahun pemberian (Bock et al., 

2008). Hal tersebut juga disampaikan pada penelitian yang membandingkan 
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penggunaan risedronat dosis 5 mg/hari dan 150 mg/bulan selama 1 tahun. 

Didapatkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam peningkatakn DMT tulang 

belakang, tulang  paha, dan femoral neck. Namun, pada bulan ke 6 sudah dapat 

dilihat adanya peningkatan DMT yang sangat pesat (Boonen et al., 2008). 

Penelitian lain juga menunjukkan pemberian risedronat 5 mg/hari selama 1,5-3 

tahun dapat menurunkan risiko patah tulang pada 311 pasien wanita post-

menopause yang mengalami osteopenia sebanyak 73% (p = 0,023) selama lebih 

dari 3 tahun dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan plasebo (Siris et al., 

2008).  

Gambar 2.3 Peningkatan DMT pada Penggunaan Risedronat (Boonen et al., 
2008) 

 
Penelitian lain mengungkapkan bahwa setelah penggunaan alendronat 

selama 1 tahun 2 pasien dari 950 pasien mengalami faktur pinggul dan terdapat 

peningkatan DMT femoral neck sebesar 2,5%. Penggunaan alendronat dosis 5 mg 

selama 2 tahun dapat meningkatkan DMT femoral neck sebesar 2,9% dan 5 

pasien dari 563 pasien mengalami fraktur pinggul. Penggunaan risedronat selama 

3 tahun menunjukkan peningkatan DMT femoral neck sebesar 1,6% dengan 

kejadian fraktur pinggul 12 pasien dari 489 pasien. Penggunaan etidronat selama 

3 tahun dapat meningkatkan DMT femoral neck sebesar 1,3% dengan kejadian 

fraktur pinggul sebanyak 1 pasien dari 212 pasien (Nguyen et al., 2006).  
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Penelitian tahun 2009 menunjukkan efikasi penggunaan ibandronat 150mg 

satu kali tiap satu bulan  selama satu tahun terhadap peningkatan DMT. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat peningkatan DMT pada bagian total hip 

sebanyak 2% bila dibandingkan dengan plasebo (p = 0,003). Pada bagian g. 

trochanter menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok terapi dan plasebo 

dalam meningatkan DMT yaitu sebesar 3,3% (p = 0,017). Pada bagian spine 

peningkatan DMT 4,3% lebih tinggi bila dibandingkan dengan plasebo (p < 0,001) 

(Lewiecki et al., 2009).  

 
2.3.5 Efek Samping 

 Efek samping yang ditimbulkan oleh pengobatan bisfosfonat oral maupun 

intravena sebagian besar yaitu sama. Efek samping yang sering terjadi yaitu nyeri 

tulang, otot, dan sendi. Semua bisfosonat dapat mempengaruhi fungsi ginjal 

sehingga penggunaannya dikontraindikasikan untuk pasien yang memiliki GFR 

30-35 ml/menit. Namun adapula efek samping yang hanya timbul pada 

penggunaan bisfosfonat secara oral yaitu efek samping pada saluran cerna bagian 

atas dengan persentase kejadian 10%, ulcer esofagus namun kejadiannya jarang, 

kanker kerongkongan,  dan osteonekrosis rahang namun kejadiannya sangat 

jarang. Efek samping yang ditimbulkan pada saluran cerna bagian atas meliputi 

kesusahan menelan, inflamasi esofagus dan inflamasi lambung. Sedangkan untuk 

pemberian secara intravena efek samping yang sering ditimbulkan yaitu terjadinya 

flu like symptom  misalnya demam setelah infus pertama dan kejadiannya 

menurun pada infus yang berikutnya, yang mana kejadiannya yaitu 10% 

(American Association of Clinical Endocrinologists, 2010; Papaioannou et al., 

2010; National Osteoporosis Foundation, 2014). 



26 
 

 Penggunaan bisfosfonat dengan rute oral maupun rute intravena dapat 

mempengaruhi fungsi ginjal karena sifat bisfosfonat yang nefrotoksik. Sifat 

nefrotoksik menjadi pembatas penggunaan bisfosfonat rute intravena dengan 

tingkat keparahan nefrotoksik bergantung pada dosis dan waktu pemberiannya, 

namun berbeda dengan bisfosfonat rute oral yang tidak secara signifikan bersifat 

nefrotoksik. Pemantauan timbulnya efek nefrotoksik pada penggunaan bisfosfonat 

dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan pada serum kreatinin selama 

penggunaan terapi bisfosfonat. Mekanisme nefrotoksik dari bisfosfonat 

sebenarnya belum diketahui secara jelas, namun efek nefrotoksik tersebut 

ditunjukkan dengan adanya temuan patologis pada hasil biopsi ginjal. Pada suatu 

case series menyebutkan ditemukannya focal segmental glomerulosclerosis yang 

kolaps (FSGS Collapsing) pada sebagian besar pasien yang mendapatkan terapi 

jangka panjang pamidronat yaitu 15-48 bulan (Parazella et al., 2008). 

 
2.4 Konsumsi Kalsium dan Vitamin D 

 Mengonsumsi kalsium dan vitamin D dengan dosis yang sesuai merupakan 

cara yang aman dan murah untuk membantu menurunkan risiko patah tulang. 

Kalsium dan vitamin D dapat diperoleh dari berbagai makanan. Namun, bila 

melalui diet makanan kebutuhan harian kalsium dan vitamin D masih kurang, maka 

perlu dilakulan penambahan suplementasi (National Osteoporosis Fondation, 

2014).  

 Kalsium sangatlah penting bagi tulang, dimana tulang mengandung 99% 

kalsium tubuh. Apabila pasokan kalsium eksogen tidak memadai, maka tubuh 

akan mengambil kalsium dari tulang untuk mempertahankan kadar serum kalsium 

(National Osteoporosis Fondation, 2014). Diet kalsium memberikan efek yaitu 

menekan turnover tulang sehingga memiliki dampak yang menguntungkan 
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terhadap peningkatan densitas mineral tulang. Pada penelitian meta-analisis 

menunjukkan bahwa penggunaan kalsium dengan atau tanpa vitamin D 

menghasilkan risiko kejadian patah tulang yang lebih sedikit (Papaioannou et al., 

2010). Kalsium dapat diperoleh dengan mengonsumsi susu rendah lemak, buah-

buahan, dan sayuran. Rekomendasi kebutuhan kalsium untuk usia 50-70 tahun 

yaitu 1.200 mg tiap harinya. Konsumsi kalsium lebih dari 1.200-1.500 mg tiap 

harinya dapat meningkatkan risiko berkembangnya batu ginjal, penyakit jantung, 

dan stroke (National Osteoporosis Fondation, 2014).  

 Vitamin D berperan dalam penyerapan kalsium, meningkatkan kesehatan 

tulang, dan menjaga kinerja otot (National Osteoporosis Fondation, 2014). 

Konsumsi vitamin D dapat meningkatkan densitas mineral tulang terutama bila 

dikombinasikan dengan kalsium. Penelitian meta-analisis menunjukkan bahwa 

mengonsumsi vitamin D 700-800  IU tiap harinya dapat menurunkan risiko patah 

tulang nonvertebral (Papaioannou et al., 2010). Rekomendasi dosis untuk usia 50 

tahun keatas yaitu 800-1.000 IU tiap harinya. Biasanya pada pasien osteoporosis 

membutuhkan dosis lebih tinggi namun dalam batasan aman yaitu 4.000 IU 

(National Osteoporosis Fondation, 2014). Pada pasien osteoporosis, vitamin D 

digunakan hingga mencapai target serum 25 OH-D dengan kadar setidaknya 75 

nmol/L. Pemeriksaan serum 25 OH-D ini dilakukan 3 bulan setelah penggunaan 

suplemen dengan dosis standar pada pasien osteoporosis (Papaioannou et al., 

2010).  

 
Tabel 2.3 Contoh Sumber Makanan yang Mengandung Vitamin D (Karaguzel  

et al., 2010) 
 

Sumber Vitamin D Kandungan Vitamin D 

Susu fortifikasi 100 IU vitamin D3 tiap 8 oz 
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Sumber Vitamin D Kandungan Vitamin D 

Yogurt fortifikasi 100 IU vitamin D3 tiap 8 oz 

Margarin fortifikasi 429 IU vitamin D3 tiap 3,5 oz 

Ikan salmon kaleng 300-600 IU vitamin D3 tiap 3,5 oz 

Ikan tuna kaleng 236 IU vitamin D3 tiap 3,5 oz 

Jamur Shiitake kering 1600 IU vitamin D2 tiap 3,5 oz 

 

2.5 Densitas Mineral Tulang 

 Densitas mineral tulang dinyatakan dalam satuan gram per sentimeter 

kuadrat (g/cm2). Nilai dari densitas diperoleh dari perhitungan antara komponen 

massa mineral tulang dibanding dengan luas tulang. Komponen massa tulang 

meliputi kandungan hidroksiapatid atau Ca10(PO4)6(OH)2 dalam tulang yang diukur 

dalam satuan gram, sedangkan komponen organik tulang seperti sum-sum tulang 

dan kolagen tidak ikut diukur. Luas area tulang adalah daerah yang diproyeksikan 

dari tulang ke dalam bidang gambar dengan satuan cm2 (International Atomic 

Energy Agency, 2010). Densitas mineral tulang tersebut diukur dengan 

menggunakan alat dual energy x-ray absorbtiometry (DEXA). Pengukuran 

densitas mineral tulang dilakukan pada bagian tulang belakang (spine) meliputi L1 

- L4, pinggul (hip /pelvis) meliputi femoral neck, ward’s triangle, trochanter, kepala 

(head), lengan (arm), radius distal, rusuk (ribs), kaki (legs), dan total tubuh 

(Binkovitz et al., 2007; Lowe, 2013; Doroudinia et al., 2015). Bagian tulang lengan 

(arm) dilakukan pengukuran jika pasien memiliki riwayat hiperparatiroidisme, 

sangat obese, atau jika tulang belakang dan atau tulang panggul tidak dapat diukur 

(Perhimpunan Osteoporosis Indonesia, 2010). 
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Nilai densitas mineral tulang dalam satuan g/cm2 kemudian ditranslasikan 

ke dalam skor T untuk wanita post-menopause dan pria usia ≥ 50 tahun, atau 

ditranslasikan ke dalam skor Z untuk wanita premenopause dan pria usia < 50 

tahun. Skor T dan skor Z menunjukkan  nilai densitas mineral tulang pasien yang 

dibandingkan dengan nilai densitas mineral tulang normal usia 30 tahun atau usia 

yang cocok, dimana perbedaannya disajikan dalam bentuk standar deviasi dari 

densitas mineral tulang yang normal (Lowe, 2013). Berikut adalah kategori 

berdasarkan skor T (Papaioannou et al., 2010; National Osteoporosis Foundation, 

2014): 

 T ≤ -2,5 : Osteoporosis 

 -2,5  < T < -1 : Osteopenia atau densitas tulang rendah 

 T ≥ -1  : Normal 

Berikut adalah kategori berdasarkan skor Z (Papaioannou et al., 2010): 

 Z ≤ -2  : Osteopenia 

 Z ˃ -2  : Normal
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