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Pengantar dari Penulis 

Hipoglikemia merupakan kondisi klinis yang ditandai oleh penurunan kadar 

glukosa darah melewati ambang batas yang bisa ditoleransi oleh tubuh. 

Hipoglikemia sering dijumpai dalam praktek sehari-hari, baik pada pasien rawat 

jalan maupun pasien rawat inap di rumah sakit. Bila tidak terdeteksi dan tidak 

mendapat terapi dengan cepat akan menimbulkan konsekwensi dan komplikasi 

yang serius. Kualitas hidup pasien hipoglikemia terutama yang berulang akan 

menurun, menyebabkan kerusakan otak ringan hingga permanen bahkan 

dapat menjadi pemicu terjadinya penyakit jantung koroner dan kematian secara 

mendadak.  

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan informasi lengkap tentang 

definisi, prevalensi, jenis dan klasifikasi  serta dampak dari hipoglikemia, baik 

untuk pasien diabetes melitus maupun untuk pasien non-diabetes. Dipaparkan 

pula tentang tatacara diagnosis dan terapi dari hipoglikemia.   

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak  yang telah 

membantu mulai saat merancang hingga tahap penulisan buku ini selesai.  

Ucapan terima kasih terutama penulis haturkan kepada Bapak  Prof. Dr. dr. 

Ahmad Rudijanto, SpPD, K-EMD, FINASIM selaku ketua umum PB. PERKENI 

periode   tahun 2012-2015 dan 2015-2018 atas dukungan serta kesediannya 

untuk memberikan kata sambutan pada buku ini. Demikian pula kepada Bapak 

Prof. Dr.dr. H. Syakib Bakri, SpPD, K-GH, FINASIM yang senantiasa 

memberikan gagasan, semangat, bantuan literatur serta saran dan koreksi 

sehingga buku ini berhasil diterbitkan. 
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KATA SAMBUTAN  

Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Endokrinologi 

Indonesia (PB.PERKENI) Periode 2012-2015 dan 2015-2018 

Hipoglikemia merupakan suatu kondisi klinik yang dapat bersifat emergensi 

dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sehingga dampak dari 

hipoglikemia itu dapat diminimalisir. Hipoglikemia yang tidak tertangani dengan 

baik akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan seperti: penurunan 

kualitas hidup, gangguan fungsi kognitif, penurunan kesadaran, bahakan dapat 

menjadi pemicu penyakit kardiovaskuler yang dapat menjadi penyebab 

kematian.  

Hipoglikemia sering ditemukan dalam praktek sehari-hari, terutama dialami 

oleh pasien diabetes mellitus (DM) yang mendapat terapi obat anti diabetes, 

khusunya insulin atau obat oral yang meningkatkan pelepasan insulin dari sel-

beta (sulfonylurea atau glinid). Kekhawatiran terhadap risiko hipoglikemia 

merupakan hambatan utama bagi para klinisi dan pasien dalam upaya 

pencapaian target glikemik yang diinginkan pada pasien DM.  

Hipoglikemia juga dapat dialami oleh pasien non-diabetes, terutama pada 

beberapa kelainan endokrin dan juga pada kondisi klinis tertentu. Hipoglikemia 

bahkan dapat dialami oleh individu dengan kondisi kesehatannya normal.  

Dalam buku ini dijelaskan dengan cukup lengkap tentang kondisi hipoglikemia, 

mulai dari homeostasis glukosa darah yang normal, prevalensi, jenis, 

penyebab, patogenesis, komplikasi serta pentalaksanaannya.  
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Hipoglikemia merupakan suatu kondisi klinik yang bersifat emergensi dengan 

gejala dan keluhan yang tidak spesifik. Bila tidak mendapat penanganan 

dengan cepat akan menimbulkan konsekwensi klinis yang berat, bahkan dapat 

menyebabkan kematian. 

Kejadian hipoglikemia  sering ditemukan dalam praktek sehari-hari, dapat 

terjadi pada pasien rawat jalan maupun pada pasien yang sedang menjalani 

rawat inap di rumah sakit. Terutama dialami oleh pasien diabetes melitus yang 

mendapat terapi obat anti diabetes seperti insulin dan sulfonilurea. 

Hipoglikemia juga dapat ditemukan pada pasien non-diabetes yang mempunyai 

penyakit dasar tertentu atau mendapat terapi obat yang bukan tergolong obat 

anti diabetes namun dapat mempengaruhi regulasi glukosa darah normal. 

Hipoglikemia bahkan dapat dialami oleh  pasien  yang dalam kondisi kesehatan 

normal.  

Hipoglikemia yang terjadi  pada  pasien diabetes disebut iatrogenic 

hypoglycemia, sedangkan hipoglikemia yang terjadi pada pasien non-diabetes 

disebut hipoglikemia spontan. 

Hipoglikemia akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari individu 

yang mengalaminya. Hipoglikemia dihubungkan dengan penurunan kualitas 

hidup dan akan berdampak dalam kehidupan sosial ekonomi penderitanya. 

Hipoglikemia merupakan suatu keadaan darurat yang dapat membahayakan  

pasiennya maupun lingkungan sekitarnya.  

Risiko untuk terjatuh tinggi, kehilangan daya konsentrasi dan sering 

menimbulkan kecelakaan pada waktu pasien mengemudikan kendaraan 

bermotor ataupun saat pasien mengoperasikan mesin. 
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Apabila hipoglikemia tidak teratasi dengan cepat maka  gejala dan keluhan 

akan berlangsung progresif, mulai gejala yang ringan dan tidak khas seperti 

penglihatan kabur, penurunan konsentrasi, perasaan lemas, pusing dan sakit 

kepala, berkeringat sampai terjadinya kejang-kejang, penurunan kesadaran, 

strok, penyakit kardiovaskuler dan bahkan kematian.  

Suplai glukosa ke otak yang mengalami penurunan secara mendadak, akan  

menyebabkan penurunan fungsi kognitif, kegagalan fungsi otak, dan 

penurunan kesadaran. Hipoglikemia berat yang terjadi pada pasien usia lanjut 

akan menyebabkan peningkatan risiko dimensia dan ataksia cerebellum. 

Aktivasi sistim simpato-adrenal yang terjadi pada saat hipoglikemia akan 

merangsang sekresi epinefrin  yang dapat memicu perubahan hemodinamik 

dan peningkatan beban jantung dengan akibat terjadinya iskemia dan 

gangguan perfusi jantung. Epinefrin juga dihubungkan dengan terjadinya   

gangguan   irama  jantung  berupa  pemanjangan interval QT yang dapat 

menyebabkan tahikardia, fibrilasi dan kematian kardiovaskuler secara 

mendadak.   

Secara lengkap dalam buku ini akan dibahas tentang regulasi glukosa darah 

secara normal dan hipoglikemia dari berbagai aspek, konsekwensi klinis dan 

upaya pencegahan serta penanganan pasien hipoglikemia baik yang terjadi 

pada pasien rawat jalan maupun pada pasien yang menjalani rawat inap di 

rumah sakit.   
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Dalam keadaan normal regulasi glukosa darah diatur oleh dua hormon  utama 

yang terdapat dalam tubuh yaitu insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas 

dan glukagon yang diproduksi oleh sel alfa pankreas. Pengaturan glukosa 

darah oleh kedua hormon tersebut ditentukan oleh banyak organ tubuh  yang 

membentuk berbagai axis yang bekerja saling   mempengaruhi satu sama lain. 

Bila kadar glukosa darah mengalami penurunan melewati kadar fisiologis, 

maka tubuh akan segera mengaktifkan mekanisme pertahanan tubuh  yang  

disebut   counter  of  regulatory  respons (CRR) sebagai upaya mengembalikan 

kadar glukosa darah menjadi normal kembali. 

Respon CRR dimulai dengan penurunan sekresi insulin dan diikuti oleh 

peningkatan sekresi glukagon. Bila respon awal gagal dan kadar glukosa darah 

tetap mengalami penurunan, maka hormon-hormon anti insulin segera 

disekresikan terutama katekolamin (epinefrin dan nor-epinefrin) dan diikuti oleh 

pengeluaran hormon kortisol dan growth hormone. 

A. Pankreas sebagai regulator utama metabolisme glukosa 

Glukosa adalah sumber energi utama tubuh, oleh karena itu dalam 

menjalankan fungsi fisiologis dari organ-organ tubuh, maka tubuh harus 

mempertahankan kadar glukosa darah dalam batas-batas normal. Glukosa 

darah berasal dari karbohidrat yang dimakan dan produksi glukosa 

endogen. Jenis-jenis makanan  yang mengandung banyak karbohidrat  

diantaranya: nasi, kentang, roti, tepung, susu, cokelat, buah-buahan dan 

berbagai jenis makanan manis lainnya.   
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Pengaturan kadar glukosa darah akan melibatkan berbagai hormon dan 

neuropeptida yang pada umumnya dihasilkan oleh otak, pankreas, saluran 

cerna dan juga jaringan lemak serta otot (1). Organ utama yang mengatur 

regulasi glukosa darah adalah pankreas yang terletak dibelakang lambung 

pada bagian kiri atas dari kavum abdominalis. Pankreas mempunyai fungsi 

eksokrin dan endokrin.   Fungsi eksokrin pankreas dilakukan oleh sel acinar 

yang melepaskan ensim-ensim  pencernaan   seperti  amilase,  lipase dan  

tripsinogen kedalam duktus pankreatikus dan selanjutnya ke duodenum (2).  

Sedangkan fungsi endokrin dilakukan oleh pulau–pulau Langerhans, suatu 

struktur yang berbentuk pulau-pulau kecil dan terletak didalam sel-sel 

eksokrin dan jumlahnya hanya sekitar 1-2% dari volume total pankreas 

dengan melepaskan hormon-hormon secara langsung ke dalam darah.  

Terdapat lima jenis hormon yang dihasilkan oleh pankreas  yaitu: sel α yang 

mengsekresikan glukagon, sel β menghasilkan insulin dan C-peptida, sel γ 

menghasilkan polipeptida, sel δ menghasilkan somatostatin dan hormon 

ghrelin  dihasilkan oleh sel ε (3,4).      

Diantara hormon-hormon yang dihasilkan oleh pankreas, maka insulin dan 

glukagon merupakan regulator utama yang mengatur dan mempertahankan 

kadar glukosa darah dalam batas-batas normal yaitu sekitar 4-6 mmol/dl 

atau sekitar 72-108 mg/dl. Kedua hormon ini bekerja saling berlawanan. 

Insulin berfungsi menurunkan kadar glukosa darah sebaliknya glukagon 

akan meningkatkan kadar glukosa darah . Insulin suatu hormon anabolik, 

menekan produksi glukosa hati, meningkatkan ambilan (uptake) glukosa 

pada otot dan jaringan lemak  serta  meningkatkan  pembentukan protein  

dan  lemak,   sedangkan  glukagon  adalah   hormon katabolik dan 
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berfungsi untuk meningkatkan produksi glukosa pada hati (1,5). (Gambar 

2.1) 

     Fungsi utama dari kedua hormon tersebut adalah: (5) 

1. Glikogenolisis. Adalah proses sintesis dan pemecahan glikogen. 

Glikogen, suatu cadangan karbohidrat tubuh  siap pakai. Glikogen 

umumnya terdapat pada hati dan jaringan otot. Proses pemecahan 

glikogen dihati akan dapat memenuhi kebutuhan glukosa seluruh 

jaringan tubuh, sebaliknya proses pemecahan glikogen di otot akan 

menyebabkan pembentukan asam laktat. 

2. Glukoneogenesis. Adalah proses pembentukan glukosa pada hati. 

Prekusor dari proses glukoneogenesis tersebut adalah gliserol, asam 

laktat dan asam amino (terutama alanin). Glukoneogenesis juga dapat 

terjadi pada organ ginjal, namun glukoneogenesis yang terjadi pada 

ginjal tersebut tidak memegang peranan penting pada kondisi fisiologis. 

3.  Glikolisis. Adalah proses uptake (ambilan) dan metabolisme glukosa oleh 

otot dan jaringan lemak. 

 

Efek metabolik dari insulin dan glukagon inilah yang dapat menjelaskan kenapa 

kadar glukosa darah seseorang tetap stabil dalam kisaran yang normal dan 

tidak terjadi hipoglikemia walaupun orang itu  dalam keadaan puasa serta tidak 

terjadi lonjakan glukosa darah  (hiperglikemia) setelah makan. 
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Oleh karena sel
menggunakan glukosa
maka kadar glukosa
dlm darah akan turun.

Glukosa darah yg
rendah akan
merangsang pankreas
megeluarkan glukagon

Insulin merangsang
ambilan glukosa
kedalam sel dan
disimpan dlm bentuk
glycogen dihati & otot . 
Insulin juga merangsang
conversi
kelebihan glukosa ke
jaringan lemak sebagai
cadangan energi. 

Kadar glukosa darah yg
tinggi akan
merangsang pankreas
mengeluarkan insulin .

Usus

Bila seseorang makan, 
Kadar glukosa darah
akan meningkat.

Pankreas

Hati

Sel lemak

Glucagon

Pembuluh 
Darah

Glukagon kemudian
merangsang hati
merubah glikogen
menjadi glukosa dan
dikeluarkan ke dalam
pembuluh darah.

Glukosa darah akan
meningkat .

Insulin

otot

2 2

3 3

3

4 4

55

6 6

7
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Pengaturan Glukosa Darah 

Glukosa

Insulin

Glukagon

Glikogen

 

    Gambar 2.1.  Skema peranan  insulin dan glukagon dalam proses  

                         pengaturan kadar glukosa  darah yang normal. 

 

Dalam keadaan puasa/tidak makan, maka kadar insulin akan menurun dan 

kadar glukagon akan mengalami peningkatan, akibatnya  akan  terjadi  

penurunan  ambilan  glukosa   pada jaringan perifer (otot dan jaringan lemak) 

dan peningkatan glikogenolisis di jaringan perifer serta peningkatan produksi 

glukosa di hati. Pemenuhan kebutuhan  glukosa darah yang normal akan 

dilakukan melalui proses glikogenolisis dan glukoneogenesis sehingga 

kebutuhan energi  tidak diperoleh dari asupan glukosa dari luar tubuh, namun 
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melalui produksi glukosa endogen. Bila seseorang berpuasa dalam waktu 

singkat (misalnya puasa semalaman), maka untuk menjaga agar kadar glukosa 

darah tetap berada pada kisaran nilai normal dibutuhkan produksi glukosa 

endogen sebesar 5-6 gram/jam yang diperoleh melalui proses glikogenolisis 

sebesar 60-80% dan 20-40% sisanya diperoleh melalui proses 

glukoneogenesis. Bila seseorang berpuasa dalam jangka waktu yang lama, 

maka jumlah glikogen tubuh akan mengalami penurunan dan kebutuhan 

produksi glukosa endogen sebagian besar akan diperoleh melalui proses 

glukoneogenesis di hati. Dalam keadaan puasa yang ekstrim dan 

berkepanjangan proses, glukoneogenesis pada ginjal dapat membantu 

pemenuhan produksi glukosa endogen hingga 45% (5). 

Dengan demikian proses glikogenolisis akan berperan dalam pemenuhan 

kebutuhan energi untuk jangka waktu singkat (emergency), sedangkan   proses   

glukoneogenesis   akan berperan untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam 

keadaan puasa yang berkepanjangan. 

Bila seseorang  makan, maka akan terjadi peningkatan kadar glukosa dalam 

darah yang selanjutnya akan merangsang peningkatan sekresi insulin dan 

menekan produksi glukagon pankreas. Perubahan keseimbangan hormon 

insulin dan glukagon yang terjadi setelah makan ini akan menyebabkan 

terjadinya peningkatan ambilan glukosa pada jaringan perifer, penurunan 

produksi glukosa endogen dan peningkatan cadangan glikogen. Bila jumlah 

makanan yang dikonsumsi berlebih, maka kelebihan tersebut akan disimpan 

dalam bentuk glikogen, protein dan jaringan lemak sebagai cadangan energi 

(5). 
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Disamping insulin dan glukagon yang berperan sebagai regulator utama 

dalam hoemostasis glukosa darah pada saat puasa dan saat makan, juga 

terdapat beberapa hormon lain yang juga disekresikan guna membantu 

pengaturan kadar glukosa darah tersebut.  

Hormon-hormon seperti Gastic Inhibitory Peptide (GIP),  Glucagon-Like 

Peptide 1 (GLP-1) dan    Ghrelin serta Cholecystokinin Peptide Y akan 

disekresikan  untuk merespon beban glukosa yang dimakan (6,7). 

Saat ini hormon-hormon tersebut sudah mendapat perhatian para ahli dan 

telah digunakan sebagai salah satu modalitas terapi dalam penanganan 

penderita diabetes melitus. Contohnya GLP-1 yang disekresikan oleh sel L 

yang terdapat pada saluran cerna bagian distal sebagai respon terhadap 

karbohidrat (glukosa) yang dimakan. GLP-1 selanjutnya akan merangsang 

sel beta pankreas untuk mengsekresikan insulin dan menekan sel alfa 

sehingga produksi glukagon akan menurun. GLP-1 juga mempunyai 

beberapa efek yang menguntungkan pada penderita diabetes melitus 

yaitu menghambat pengosongan lambung dan menimbulkan perasaan 

kenyang serta dapat menurunkan berat badan. Beberapa golongan obat 

anti diabetes yang baru telah digunakan dengan mekanisme kerja yang 

berkaitan dengan hormon GLP-1 ini, baik yang bekerja secara langsung 

meningkatkan efek GLP-1 (GLP-1 agonist) maupun melalui pencegahan 

degradasi hormon ini oleh ensim Dypeptidyl Peptidase 4 (DPP 4) 

Inhibitors. 
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B. Interaksi pankreas dengan berbagai  organ lain dalam pengaturan 

kadar glukosa darah 

Keadaan normoglikemia (euglycemia) akan terjadi bila terdapat 

keseimbangan dari berbagai hormon yang berperan dalam  pengaturan 

kadar glukosa darah yaitu insulin, glukagon, epinefrin, kortisol dan growth 

hormone .  

Keseimbangan hormon-hormon tersebut akan tercapai oleh adanya 

interaksi berbagai organ dan jaringan tubuh yang dapat merangsang  dan 

menghambat sekresinya. Organ dan jaringan tubuh tersebut diantaranya 

adalah saluran cerna, hati, otak, jaringan lemak dan otot. (Gambar 2.2)  

1. Saluran Cerna (The Gut-Islets Axis) 

    Saluran cerna akan mengsekresikan berbagai jenis hormon guna merespon 

karbohidrat yang dimakan, salah satunya adalah hormon incretin (Gastic 

Inhibitory Peptide/GIP dan GLP-1). Kedua hormon ini berperanan dalam 

regulasi glukosa darah melalui efek langsung terhadap pankreas yaitu 

merangsang sekresi insulin dari sel beta dan menekan produksi glukagon 

dari sel alfa, selanjutnya hormon incretin telah dibuktikan dapat 

memperbaiki fungsi sel beta pankreas melalui proses neogenesis, 

proliferasi serta pencegahan kerusakan dan  apoptosis  sel beta.  

     Incretin juga mempunyai efek ekstra pankreas yang menguntungkan seperti 

hambatan terhadap pengosongan lambung, menimbulkan perasaan 

kenyang dan menekan nafsu makan, menurunkan berat badan, 

memperbaiki profil lipid dan meningkatkan sensitivitas  insulin  di jaringan 

perifer (1,6,7). 
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    Dalam keadaan puasa, saluran cerna juga akan mengsekresikan hormon 

decretin  yaitu limostatin dan neuromedin U (NmU) yang berfungsi untuk 

menekan sekresi insulin pankreas (8,9). 

     Hormon lain yang disekresikan oleh saluran cerna yang berperan dalam 

regulasi glukosa darah adalah gastrin dan cholecystokinin (CCK). Gastrin 

yang disekresikan oleh sel G yang terdapat pada lambung dan duodenum 

berfungsi sebagai faktor pertumbuhan dari sel islet dan akan merangsang 

neogenesis dari sel beta pankreas. Gastrin juga dapat menginduksi 

ekspresi gen glukagon pada sel alfa. Melalui mekanisme yang sama CCK 

yang disintesis dan disekresikan oleh sel I dari duodenum akan menambah 

kekuatan dari  glukosa dan asam amino dalam merangsang sekresi insulin 

dan juga dapat meningkatkan sekresi glukagon (1,10,11). 

2. Hati (The Liver-Islet Axis) 

    Hati memegang peranan penting dalam homeostasis glukosa darah melalui 

proses penyimpanan (glikogenesis) maupun pelepasan (glikogenolisis/ 

glukoneogenesis) glukosa endogen yang dipengaruhi oleh kadar insulin dan 

glukagon dari pankreas.   

    Glukagon akan mengaktivasi protein kinase A (PKA) yang selanjutnya akan 

menstimulasi proses glikogenolisis/glukoneogenesis, disisi lain aktivasi dari 

PKA tersebut akan menghambat proses glikolisis. Pada akhirnya aktivasi 

dari PKA akan menurunkan sintesis glikogen dan pada saat yang sama 

akan meningkatkan cadangan glukosa hati (12,13). Hormon insulin dengan 

mekanisme kerja yang berlawanan dengan glukagon akan merangsang 

terjadinya proses glikolisis melalui peningkatan ekspesi dari gen 
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glukokinase hati, suatu ensim utama yang akan merubah glukosa menjadi 

glucose 6 phosphate (G-6-P). Insulin juga dapat menginaktivasi glycogen 

phosphorylase dan  glycogen synthase kinase (GSK)-3 yang selanjutnya 

akan mengaktivasi glycogen synthase (14,15,16). 

3.  Otak (The Brain-Islet Axis) 

     Selain saluran cerna dan hati, organ lain yang berinteraksi dengan pankreas 

sehingga berperan terhadap regulasi glukosa darah adalah otak. Interaksi 

antara otak dengan pankreas dikenal dengan istilah  the Brain-Islet Axis. 

Pankreas dipersarafi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Dilain fihak, 

reseptor insulin tersebar pada jaringan otak termasuk pada daerah 

hipotalamus, kortex cerebral, cerebellum dan hipokampus (1). Kerusakan 

dari berbagai regio otak pada daerah tersebut akan mempengaruhi sekresi 

dari hormon-hormon pankreas. Kerusakan pada daerah ventromedial 

hipotalamus tidak hanya menyebabkan terjadinya hipersekresi insulin, tetapi 

juga akan meningkatkan sekresi glukagon (17,18).   

     Hipotalamus berperan dalam pengaturan sekresi glukagon melalui serabut 

saraf eferen, sedangkan sistim melanokotrin berperan secara langsung 

menekan kadar insulin basal dengan merangsang saraf simpatis melalui ά-

adrenoreceptor. Nor-epinefrin juga akan menekan sekresi insulin melalui ά-

adrenoreceptor (19,20). 

4.  Otot dan Jaringan lemak (The Adipocytes/Myocytes–Islet Axis) 

     Peranan dari otot dan jaringan lemak terhadap pengaturan kadar glukosa 

darah pada dasarnya dimediasi oleh pengaturan ambilan (uptake) glukosa 

pada jaringan perifer melalui glucose transporter 4 (GLUT 4).       
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     Roder dkk (2016) merangkum interaksi dari berbagai  organ dalam 

pengaturan kadar glukosa darah sebagaimana terlihat pada gambar 2.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Interaksi antara pankreas dengan saluran cerna, hati, otak, 

jaringan lemak dan otot dalam pengaturan kadar glukosa 

darah.(1)  

                     BNDF= brain-derived neurotrophic factor; CCK=cholecystokinin; 

GIP= glucose-dependent insulino-tropic peptide; GLP-1= 

glucagon-like peptide 1; GRP= gastrin-releasing peptide; IL-6= 

Interleukin 6; MCH= melanin concentrating hormone; NPY= 

neuropeptide Y; PACAP=pituitary adenylate cyclase-activating 

polypeptide; POMC= pro-opiomelanocortin; VIP= vasoactive 

intestinal peptide. 
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     Disisi lain adipokin dan miokin yang disekresikan oleh jaringan lemak dan 

otot  akan merangsang sekresi insulin. Adipokin yang paling banyak 

mendapat perhatian adalah leptin yang berfungsi sebagai hormon yang 

menekan asupan makanan melalui kerja pada reseptornya yang terdapat 

pada nukleus arcuata hipotalamus. Ekspresi reseptor leptin (Ob-R) juga 

ditemukan pada sel-sel islet pankreas yang apabila dirangsang akan 

menurunkan  sekresi insulin. Interleukin 6 (IL-6) yang dihasilkan oleh 

jaringan lemak dan otot (adipokin dan miokin) juga mempengaruhi fungsi 

pankreas dengan mengontrol sekresi glukagon. IL-6 juga dapat 

meningkatkan produksi GLP-1 di usus yang pada akhirnya akan 

meningkatkan sekresi insulin (21,22,23). 

C. Respon tubuh bila terjadi hipoglikemia 

Pada kondisi normal, glukosa merupakan satu-satunya sumber energi untuk 

otak, oleh karena itu untuk menjalankan fungsi-fungsi otak yang normal 

maka kadar glukosa darah harus dipertahankan dalam kisaran kadar normal 

yang relatif sempit (sekitar 70-100 mg/dl). Bila kadar glukosa darah turun, 

maka tubuh akan mengaktifkan CRR  (counter of regulatory respons) yang 

beperan untuk mencegah dan melakukan koreksi terhadap terjadinya 

hipoglikemia. Mekanisme utama dari CRR tersebut adalah penurunan 

sekresi insulin, peningkatan sekresi glukagon dan epinefrin. Bila 

hipoglikemia berlangsung berkepanjangan maka tubuh akan meningkatkan 

sekresi kortisol dan growth hormone (24,25). (Tabel 2.1)   
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Respon tubuh tersebut dalam keadaan normal akan mampu menjaga  

glukosa darah pada kadar fisiologik, sehingga fungsi-fungsi organ tubuh 

terutama otak akan dapat menjalankan fungsinya secara normal pula (26). 

Respon CRR dipengaruhi kemampuan fungsional dari organ-organ yang 

memproduksi hormon yang mengalami aktivasi yaitu pankreas, hati dan 

ginjal. Hati bertangung jawab  terhadap  80%  produksi   glukosa  endogen    

melalui proses glukoneogensis dan sekitar 20% sisanya melalui proses 

glukoneogenesis yang terjadi pada ginjal. 

Apabila kadar glukosa darah turun, maka akan terjadi aktivasi pusat 

autonomik di hipotalamus yang selanjutnya akan merangsang sistim 

simpato-adrenal pada daerah perifer. Rangsangan terhadap sistim simpato-

adrenal dapat diketahui dengan timbulnya gejala-gejala seperti berkeringat, 

peningkatan denyut dan kontraktilitas jantung, serta tremor. Gejala-gejala 

tersebut merupakan gambaran klasik reaksi autonom yang akut. Gejala-

gejala yang tidak menyenangkan akibat reaksi autonom tersebut biasanya 

menjadi pemicu awal pasien yang mengalami hipoglikemia untuk mencari 

pertolongan atau meminum glukosa untuk meredakannya (24,25).   

Pada manusia kunci sensor glukosa darah terletak pada otak yaitu daerah 

ventromedial thalamus (VMH) yang akan mendeteksi terjadinya 

hipoglikemia dan akan mengaktifkan mekanisme CRR untuk memproteksi 

dan mencegah kerusakan otak dari efek neuroglikopenia.  

Sensor glukosa juga terdapat pada daerah-daerah diluar otak yaitu pada 

vena porta, usus, karotis dan sel beta pankreas, namun peranan dari sensor 
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glukosa yang terletak diluar otak tersebut terhadap mekanisme CRR masih 

belum diketahui (27). 

     Tabel 2.1. Hormon yang berperan pada mekanisme counter  of regulatory 

                      respons (CRR) (26) 

Hormon Di produksi oleh       Mekanisme kerja 

Insulin Sel beta pankreas  Menekan glikogenolisis hati 

 Menekan gluconeogenesis hati 

 Menekan produksi glukosa endogen 

Glukagon Sel alfa pankreas  Merangsang glikogenolisis  hati 

 Merangsang glukoneogenesis hati 

Epinefrin Medulla adrenal 

(chromaffin cells) 

 Menekan glikogenolisis hati 

 Menekan gluconeogenesis hati 

 Merangsang glukoneogenesis pada 

ginjal 

 Menekan sekresi insulin  pankreas 

 Membatasi penggunaan glukosa 

pada jaringan perifer 

Kortisol & 

GH 

(growth   

 hormone) 

Korteks adrenal & 

hipofisis anterior 

(somatotropic  

 cells) 

 Meningkatkan produksi glukosa 

endogen 

 Menurunkan klirens glukosa 
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A. Definisi 

Hipoglikemia adalah suatu keadaan dimana kadar glukosa dalam darah 

mengalami penurunan dibawah nilai normal dan merupakan kondisi klinik 

yang membutuhkan penanganan yang bersifat emergensi (1). Batasan 

―kadar glukosa darah rendah‖ untuk menetapkan seseorang mengalami 

hipoglikemia sangat bervariasi. American Diabetes Association (ADA 

2005) menggunakan batasan 70 mg/dl atau kurang, sedangkan European 

Medicine agency (EMA 2010) menggunakan patokan hipoglikemia bila 

kadar glukosa darah kurang dari 54  mg/dl.  

Penyebab terjadinya hipoglikemia adalah multi faktorial, penyebab utama 

adalah iatrogenik (pemberian obat-obatan pada pasien  diabetes melitus), 

penyakit infeksi yang disertai sepsis, tumor, stres, defisiensi hormon dan 

penyakit autoimmun.  

Penyebab lain yang sering ditemukan adalah asupan makanan yang tidak 

adekuat, konsumsi alkohol yang berkepanjangan, interaksi obat, penyakit 

kronik pada hati dan ginjal. Hipoglikemia juga sering ditemukan pada usia 

lanjut dan usia neonatus (2,3). (Tabel 3.1) 

Hipoglikemia dapat terjadi  pada  pasien diabetes melitus dan disebut 

iatrogenic hypoglycemia, sedangkan hipoglikemia yang terjadi pada 

pasien non-diabetes disebut hipoglikemia spontan. 

Tata cara diagnosis hipoglikemia spontan relatif sulit dan memerlukan 

serangkaian pemeriksaan laboratorium yang rumit untuk menentukan  

secara pasti  penyebab  terjadinya hipoglikemia. Sedangkan pada pasien 
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diabetes melitus penyebab utama terjadinya hipoglikemia adalah 

pemberian terapi insulin dan atau obat yang merangsang peningkatan 

sekresi insulin pankreas (insulin secretogouge).     

      Tabel 3.1. Penyebab hipoglikemia (3) 

Outpatient setting Inpatient Setting 

 

 Factitious hypoglycemia  

 Insulinoma  

 Post bariatric hypoglycemia  

 Prescribing error/dispensing error  

 Non-insulinoma pancreatogenous 

hypoglycemia syndrome  

 Insulin autoimmune hypoglycemia  

syndrome  

 Hormone deficiencies  

 Organ failure - liver, kidney  

 Non-islet cell tumors  
 

 

 Drug-induced  

    hypoglycemia  

 Prescribing/dispensing  

   error  

 Critical illness/sepsis  

 Organ failure - liver, 

   kidney  

 Hormone deficiencies  

 Non-islet cell tumors  
 

 

Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang berlaku universal tentang 

batasan nilai kadar glukosa darah berapa seseorang dikatakan mengalami 

hipoglikemia.  

Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) dan American Diabetes 

Association (ADA)  menggunakan  patokan  <70 mg/dl pada penderita 

diabetes melitus dan pada individu non-diabetes gejala-gejala 

hipoglikemia akan timbul bila kadar glukosa darah <55 mg/dl (1,4,5). 

Beberapa laporan menyebutkan  nilai kadar glukosa darah 40-50 mg/dl 
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sebagai patokan untuk menetapkan seseorang mengalami hipoglikemia 

berat (6,7).  

Diagnosis hipoglikemia didasarkan atas berbagai kriteria yaitu 

berdasarkan pemeriksaan laboratorium (biokemikal),   berdasarkan  

keluhan  dan  gejala  klinik (jenis dan beratnya) dan berdasarkan waktu 

kejadiannya (siang atau malam hari/nokturnal) (8). Oleh karena gejala dan 

keluhan dari hipoglikemia tidak spesifik, maka perlu dilakukan 

pemeriksaan biokemikal berupa pemeriksaan kadar glukosa darah pada 

saat yang bersamaan dengan timbulnya gejala dan keluhan. Untuk 

menetapkan apakah seseorang mengalami hipoglikemia, maka diagnosis 

harus memenuhi kriteria yang disebut dengan ―The Wipple’s triad” yang 

terdiri atas (1,9): (Tabel 3.2) 

      Tabel 3.2. The Wipple’s triad 

1.  Gejala- gejala dan keluhan hipoglikemia 

2.  Pemeriksaan  kadar  glukosa  darah  konsisten rendah 

3. Gejala dan keluhan akan segera menghilang dengan 

pemberian terapi untuk mengoreksi kadar glukosa darah 

yang rendah. 

 

B. Gejala dan keluhan hipoglikemia 

Hipoglikemia akan menyebabkan gejala dan keluhan yang berlangsung 

progresif , mulai gejala yang ringan dan tidak khas seperti penglihatan 

kabur, penurunan daya  konsentrasi, perasaan lemas, pusing dan sakit 



23 

 

kepala sampai terjadinya kejang-kejang, penurunan kesadaran dan bahkan 

kematian. Gejala-gejala yang timbul tersebut dipengaruhi oleh berat dan 

lamanya hipoglikemia. 

Gejala-gejala dan keluhan hipoglikemia dikelompokkan atas gejala 

neurogenik/autonomik dan gejala neuroglikopenik. 

Gejala neurogenik/autonomik berupa terjadinya perubahan persepsi 

psikologis oleh karena keadaan hipoglikemia akan merangsang sistim 

simpato-adrenal (aktivasi sistim saraf otonom). Gejala 

neurogenik/autonomik akan terjadi bila konsentrasi/kadar glukosa darah 

mencapai sekitar 60 mg/dl. Sedangkan gejala neuroglikopenik akan dialami 

bila kadar glukosa darah mencapai sekitar 50 mg/dl atau lebih rendah dan 

terjadi akibat berkurangnya suplai glukosa keotak (3).   

     Gejala neurogenik sendiri dikelompokkan dalam dua kelompok: 

1. Gejala adrenergik berupa palpitasi, tahikardia, gelisah, kecemasan dan 

tremor. 

2. Gejala kolinergik berupa keringat yang berlebihan, pucat, teraba hangat, 

parastesi, mual perasaan lapar yang berlebihan.   

Sedangkan gejala neuroglikopenik bervariasi mulai dari perasaan lemas, 

pusing,  sakit kepala, perubahan perilaku, kebingungan, penurunan fungsi 

kognitif,  kejang-kejang sampai penurunan kesadaran dan koma.  

Hipoglikemia berat yang berlangsung berkepanjangan dapat menyebabkan 

kematian dan kerusakan otak permanen (1,7,10).  
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Konsensus PERKENI tahun 2015 mengelompokkan gejala dan tanda 

hipoglikemik sebagai tanda dan gejala autonomik dan neuroglikopenik (5). 

(Tabel 3.3)    

 
    Tabel 3.3. Gejala dan tanda hipoglikemia pada orang dewasa (5) 

 Tanda Gejala 

 
Autonomik 

 
Rasa lapar, 

berkeringat, 

gelisah, 

paresthesia, 

palpitasi, 

Tremulousness 

 
Pucat, 

tahikardia, 

widened pulse 

pressure 

Neuroglikopenik Lemah, lesu, 

dizziness, 

pusing, confusion, 

perubahan sikap, 

gangguan kognitif, 

diplopia,pandangan 

kabur. 

Cortical-

blindness, 

hipotermia, 

kejang, koma 

 

C.  Akibat hipoglikemia 

Hipoglikemia akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari individu 

yang mengalaminya. Hipoglikemia dihubungkan  dengan  penurunan  
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kualitas  hidup  dan   akan berdampak dalam kehidupan sosial ekonomi 

penderitanya (18). 

Dampak hipoglikemia pada berbagai organ tubuh: 

1. Otak  

Apabila suplai glukosa ke otak mengalami penurunan secara mendadak, 

maka dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, kegagalan fungsi 

otak, koma dan kematian. 

Hipoglikemia berat yang terjadi pada pasien usia lanjut akan menyebabkan 

peningkatan risiko dimensia dan ataksia cerebellum (11,12).  (Gambar 3.1) 

2. Jantung.  

Hipoglikemia akut akan mengaktivasi sistim simpato-adrenal dan 

pelepasan epinefrin dengan akibat terjadi perubahan hemodinamik melalui 

peningkatan denyut jantung, dan  tekanan darah sistolik diperifer, 

sebaliknya akan terjadi penurunan tekanan darah sentral dan resistensi 

arteri diperifer.  Aktivasi dari sistim  simpato-adrenal  juga akan 

meningkatkan kontraktilitas miokardium dan curah jantung (stroke volume 

dan cardiac output).  

Konsekwensi dari perubahan hemodinamik tersebut adalah peningkatan 

beban kerja jantung pada waktu terjadi hipoglikemia. Hal ini dapat memicu 

terjadinya serangan iskemia dan gangguan perfusi jantung. Pelepasan 

epinefrin juga dihubungkan dengan terjadinya gangguan irama jantung 

berupa pemanjangan interval QT yang dapat menyebabkan tahikardia, 

fibrilasi dan kematian mendadak (13,14) 
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        Gambar 3.1.  Kelainan multi organ pada keadaan hipoglikemia (30). 

3. Endotel pembuluh darah dan respon inflamasi  

Hipoglikemia akan menurunkan sekresi insulin dan meningkatkan respon 

glukagon, mengaktivasi respon simpato-adrenal, meningkatkan sekresi 

epinefrin dan glukokortikoid. Hipoglikemia juga akan menginduksi 

kerusakan endotel , gangguan koagulasi dan peningkatan marker-marker 

inflamasi seperti C-reactive protein, interleukin-6, interleukin-8, TNF alfa 

dan endotelin (15). 

4. Mata.  

Hipoglikemia dapat menyebabkan gangguan visual terutama pada 

penderita diabetes melitus. Kelainan mata pada hipoglikemia dapat berupa 



27 

 

diplopia, penglihatan kabur, dan kehilangan sensitivitas kontras serta 

gangguan pada retina (16). 

D. Mekanisme pertahanan tubuh terhadap hipoglikemia 

Pada individu yang sehat, bila terjadi penurunan kadar glukosa darah 

dibawah ambang normal maka akan terjadi mekanisme aktivasi CRR yang 

akan mempertahankan kadar glukosa darah menjadi normal kembali 

(euglikemia) (17). Respon pertahanan tubuh tersebut terutama ditujukan 

agar suplai glukosa darah yang cukup dan  berkesinambungan kejaringan 

otak akan tetap terjamin. 

1. Counter Regulatory Respons (CRR) 

Otak adalah pengguna utama dari glukosa sebagai sumber energi. Namun 

jaringan otak tidak mempunyai kemampuan untuk mensintesis dan 

memproduksi glukosa serta tidak dapat menyimpannya sehingga 

kebutuhan glukosa otak sangat bergantung pada kadar glukosa darah. 

Oleh karena itu terdapat berbagai mekanisme pertahanan tubuh untuk 

mencegah dampak kerusakan otak akibat terjadinya hipoglikemia. 

Makanisme tersebut dikenal dengan istilah the counter of regulatory 

respons (CRR) terhadap terjadinya hipoglikemia.  Aktivasi CRR, diawali 

dengan penurunan produksi insulin bila kadar glukosa darah mencapai 

82,8 mg/dl. Bila kadar glukosa darah turun hingga mencapai 68,4 mg/dl, 

maka akan terjadi pelepasan hormon glukagon dan epinefrin.  

Kedua hormon ini akan merangsang produksi glukosa di hati melalui 

proses glukoneogenesis dan glikogenolisis serta menghambat 

ambilan/uptake pada jaringan perifer, mekanisme CRR yang berlangsung 
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secara fisiologis ini bertujuan  untuk  menjaga dan menjamin agar suplai 

glukosa darah ke jaringan otak tetap terjaga. 

2. Aktivasi sistim simpato-adrenal 

Bila mekanisme CRR gagal dan kadar glukosa darah tetap mengalami 

penurunan, maka akan terjadi aktivasi sistim simpato-adrenal yang 

menimbulkan gejala-gejala neurogenik/autonomik. Gejala dan keluhan 

neuroglikopenik juga akan terjadi bila kadar glukosa darah mencapai 

kisaran < 54 mg/dl. Kerusakan atau kematian otak secara permanen akan 

dialami oleh pasien bila kadar glukosa darahnya mencapai < 27 mg/dl 

(10,18). (Gambar 3.2) 

3. Peningkatan sekresi hormon lainnya 

Beberapa hormon lain juga mengalami perubahan pada waktu terjadi 

hipoglikemia. Hormon-hormon tersebut adalah growth hormone dan kortisol 

yang mempunyai efek meningkatkan kadar glukosa darah melalui 

peningkatan lipolisis, ketogenesis dan glukoneogenesis (19).   

Pada kasus-kasus hipoglikemia kronik maka  Adenocorticotropic hormone    

(ACTH),  kortisol   serta    growth hormone (GH) merupakan hormon utama 

yang mengalami aktivasi dalam proses  aktivasi CRR,  namun  hormon ini 

nampaknya tidak berperanan pada keadaan hipoglikemia akut (3).  

Prolaktin, vasopressin dan oxytocin juga terbukti mengalami peningkatan 

pada saat terjadi hipoglikemia,  namun  peranannya  terhadap   aktivasi   

CRR belum jelas dan mekanisme kerjanya belum diketahui dengan pasti 

(20). 
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     Gambar 3.2. Ambang  kadar  glukosa darah untuk aktivasi CRR, gejala  

                        neurogenik dan neuroglikopenik (18).  

 

E.  Perubahan hemodinamik pada hipoglikemia 

Perubahan hemodinamik utama pada pasien yang mengalami hipoglikemia 

adalah akibat aktivasi dari sistim saraf simpatis dan meningkatnya kadar 

adrenalin dalam sirkulasi darah.  

Peningkatan denyut jantung (tahikardia) dan kardiak output  dimediasi oleh 

aktivasi  beta1 adreno-reseptor, namun peningkatan tersebut hanya 

berlangsung sementara  oleh  karena  adanya  aksi  yang  berlawanan dari 

tonus vagal. Sebaliknya akan terjadi penurunan resistensi vaskuler diperifer. 
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Kombinasi antara tahikardia dan peningkatan kardiak output dengan 

penurunan resistensi vaskuler perifer akan menyebabkan peningkatan 

tekanan darah sistolik dan sebaliknya tekanan darah diastolik akan sedikit 

menurun atau dengan kata lain akan terjadi  peningkatan tekanan nadi 

(pulsus Celler) (20,21).  

Pada keadaan hipoglikemia akan terjadi juga perubahan aliran darah yang 

bersifat regional diantaranya peningkatan aliran darah ke otak (22),  

gastrointestinal (23), otot (20), sebaliknya akan terjadi vasokonstriksi atau 

penurunan aliran darah ke kulit (24) dan ginjal (26). (Tabel 3.4) 

Perubahan fungsional lainnya yang dapat dijumpai pada kondisi 

hipoglikemia adalah aktivasi sistim saraf otonom yang  ditandai  oleh  

pengeluaran  keringat  yang berlebihan, tremor dan gemetar, penurunan 

suhu tubuh, penurunan tekanan intra okuler dan peningkatan motilitas usus 

(jejunum) (20). 

     Tabel 3.4. Perubahan hemodinamik dan aliran darah regional pada  

                      hipoglikemia (17) 

Hemodynamic changes Changes regional blood 

flow 

↑Heart rate 

↑Blood pressure (peripheral systolic) 

↑Cardiac output 

↓Central blood pressure 

↓Peripheral vascular resistance 

↑Cerebral flow 

↑Total splanchnic flow 

↑muscle flow 

↓Renal flow 

↓Splenic flow 

↓Skin flow 
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Perubahan hemodinamik pada keadaan hipoglikemia ini secara fisiologis 

bertujuan untuk meningkatkan suplai glukosa ke organ-organ vital, terutama 

ke jaringan otak, otot (meningkatkan sekresi dan bersihan dari prekusor 

glukoneogenesis) dan hati (memaksimalkan produksi glukosa hati) (20). 

F. Klasifikasi hipoglikemia   

 Dalam praktek sehari-hari maka klasifikasi hipoglikemia yang sering 

digunakan adalah berdasarkan karakteristik dan kondisi  klinis  serta 

penampilan pasien yaitu pasien yang nampak sehat (healthy appearing 

patients), pasien yang nampak sakit (ill appearing patients) dan 

hipoglikemia yang terjadi  pada  pasien rawat jalan (outpatients setting) 

ataupun yang dirawat dirumah sakit (hypoglycemia in hospitalized patients). 

1. Klasifikasi hipoglikemia pada pasien non-diabetes 

Secara klasik hipoglikemia pada pasien non-diabetes dikelompokkan 

dalam dua kelompok utama yaitu (1):   

a. Post-prandial (reactive) hipoglikemia: hipoglikemia yang terjadi dalam 

waktu hingga 4-5 jam setelah makan  

b. Fasting (post-absorbtive) hipoglikemia: Menurunnya kadar glukosa darah 

<70 mg/dl yang disertai dengan gejala dan keluhan hipoglikemia yang 

dialami >4 jam setelah makan. 

Beberapa ahli melaporkan temuan adanya pasien yang mengalami 

hipoglikemia post prandial dan juga hipoglikemia puasa,   bahkan dapat  

dijumpai pasien yang mengalami hipoglikemia yang tidak tergantung pada 

waktu makan (25) 
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2. Klasifikasi hipoglikemia pada pasien diabetes 

Hipoglikemia pada pasien diabetes dapat diklasifikasikan ke dalam  

beberapa  kelompok,    diantaranya:   Derajat keparahan, kadar glukosa 

darah dan manifestasi klinik dan kemampuan untuk menolong diri sendiri. 

Klasifikasi standar untuk hipoglikemia pada pasien diabetes adalah 

klasifikasi yang banyak digunakan untuk evaluasi terapi dan outcomes dari 

berbagai penelitian klinik yaitu:  (26,27,28) 

a. Confirmed hypoglycemia adalah kejadian hasil pengukuran kadar glukosa 

darah  yang rendah. 

b. Severe hypoglycemia adalah kejadian dimana pasien membutuhkan 

pertolongan orang lain untuk mengatasi hipoglikemianya. 

c. Nocturnal hypoglycemia adalah kejadian hipoglikemia yang dialami pada 

waktu malam hari. Secara umum periode waktu untuk kejadian nocturnal 

hypoglycemia adalah pada saat bed time hingga waktu bangun dipagi 

hari. 

PERKENI pada tahun 2015 membuat rekomendasi  klasifikasi hipoglikemia 

yang lebih lengkap dan mempunyai kemiripan dengan klasifikasi dari ADA 

yaitu: (5,30,31) 

a. Hipoglikemia berat apabila kadar GDS sangat rendah dan pasien tidak sadar 

serta  membutuhkan bantuan orang lain untuk pemberian karbohidrat, 

glukagon, atau tindakan resusitasi lainnya. 

b. Hipoglikemia simtomatik apabila  kadar GDS <70mg/dl dan  disertai keluhan 

serta  gejala hipoglikemia. Pasien masih dapat menolong dirinya sendiri. 

c. Hipoglikemia asimtomatik apabila  kadar GDS <70mg/dl, namun  tanpa 

disertai  gejala dan keluhan  hipoglikemia. 



33 

 

d. Hipoglikemia relatif apabila  kadar  masih GDS >70 mg/dl, namun terdapat  

gejala dan keluhan  hipoglikemia. 

e. Probable hipoglikemia apabila gejala dan keluhan  hipogllikemia, tanpa 

disertai pemeriksaan GDS. 

Klasifikasi hipoglikemia yang lain adalah berdasarkan kadar glukosa darah 

sebagai berikut: Hipoglikemia ringan (mild) bila kadar glukosa darah <70 mg/dl, 

hipoglikemia sedang (moderate) bila kadar glukosa darah <55 mg/dl dan 

hipoglikemia berat (severe) bila kadar glukosa darah  <40 mg/dl (32,33). 

Klasifikasi terbaru dari  hipoglikemia adalah berdasarkan rekomendasi dari 

International Hypoglycemia Study Group  dan American Diabetes Association 

tahun 2017 yang mengelompokkan hipoglikemia  berdasarkan  kombinasi  

antara  manifestasi klinik, kadar glukosa darah dan kemampuan untuk dapat 

menolong diri sendiri (4,27,30). (Tabel 3.5) 

Tabel 3.5. Klasifikasi hipoglikemia berdasarkan manifestasi klinik, kadar   

                 glukosa darah dan kemampuan untuk menolong diri sendiri (4). 

 

Level 1: Glukosa darah ≤ 70 mg/dl, batas waspada dan peringatan untuk 

segera melakukan evaluasi dan pengaturan dosis obat anti diabetes 

atau segera memberikan karbohidrat (glukosa) extra.  

Level 2: Glukosa darah <54 mg/dl, suatu keadaan serius,  pasien  sudah  

mengalami    hipoglikemia  dengan segala konsekwensinya 

Level 3: Hipoglikemia berat, suatu keadaan dimana sudah terjadi gangguan 

kognitif berat dan pasien membutuhkan bantuan orang lain untuk 

menolongnya. 
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Diabetes melitus (DM) dihubungkan dengan komplikasi mikrovaskuler 

(retinopati, nefropati, neuropati) dan komplikasi makrovaskuler (strok, penyakit 

jantung koroner, penyakit arteri perifer). Walaupun komplikasi mikrovaskuler 

dapat menyebabkan peningkatan angka mortalitas dan kematian dini, namun 

penyebab utama kematian pada penderita diabetes melitus adalah penyakit 

kardiovaskuler (1).   

Kontrol glikemik pada pasien diabetes melitus telah terbukti dapat mencegah 

dan memperlambat komplikasi mikrovaskuler pada pasien DM tipe 1 dan DM 

tipe 2 dan juga dapat menurunkan terjadinya komplikasi makrovaskuler. 

Namun pemberian terapi obat untuk menurunkan  dan  mengontrol  kadar  

glukosa  darah pada pasien diabetes melitus dapat menimbulkan risiko 

terjadinya hipoglikemia (iatrogenic hypoglycemia) yang justru akan 

menyebabkan terjadinya  peningkatan angka morbiditas yang rekuren dan 

membahayakan penderita, bahkan dapat bersifat fatal.  

Berdasarkan hal ini maka risiko terjadinya hipoglikemia menjadi hambatan 

utama dalam terapi dan upaya pencapaian kontrol glikemik yang diinginkan 

pada penderita diabetes (2,3,4).     

Hipoglikemia merupakan komplikasi akut diabetes yang sering ditemukan, 

terutama pada pasien DM tipe 1 dan pada populasi pasien DM tipe 2 yang 

sudah lama. Kejadiannya tidak dapat diprediksi dan secara potensial 

merupakan efek samping yang berbahaya dari terapi diabetes. Hipoglikemia 

dapat memicu terjadinya  strok, infark miokard akut, gagal jantung dan 

gangguan irama jantung (aritmia ventrikel) (5).  

Hipoglikemia pada diabetes merupakan akibat dari terjadinya kelebihan insulin 

eksogen maupun kelebihan produksi insulin endogen.  
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Penyebab utama terjadinya hipoglikemia pada pasien diabetes adalah obat anti 

diabetes itu sendiri, terutama yang mendapat terapi insulin eksogen dan juga 

golongan obat-obatan yang mekanisme kerjanya merangsang sekresi insulin 

pankreas seperti golongan sulfonilurea dan meglitinide.   

Faktor risiko untuk terjadinya hipoglikemia pada penderita diabetes melitus 

diantaranya: usia lanjut, lamanya diabetes diderita, cadangan insulin kurang 

dan kontrol glikemik yang terlalu ketat (6). (Tabel 4.1) 

Faktor risiko utama untuk terjadinya hipoglikemia pada pasien DM tipe 1 

diantaranya: pernah mengalami episode hipoglikemia sebelumnya, kadar 

glycated hemoglobin (A1C) yang  rendah  (<6%),  hipoglikemia  unawareness,  

lamanya diabetes diderita, adanya neuropati autonom, usia anak-anak-anak 

dan remaja yang belum mampu untuk mendeteksi dan menolong dirinya sendiri 

bila terjadi hipoglikemia ringan. 

Sedangkan faktor risiko untuk terjadinya hipoglikemia pada pasien DM tipe 2 

adalah usia lanjut, gangguan fungsi kognitif berat,  tingkat  pengetahuan  

kesehatan yang rendah, pola makan, hipoglikemia unawareness, kadar 

glycated hemoglobin (A1C) yang tinggi, lamanya penggunaan insulin, 

penurunan fungsi ginjal dan adanya komplikasi neuropati (8). 

Secara umum dilaporkan sekitar 90% dari seluruh penderita diabetes yang 

mendapat terapi insulin pernah mengalami episode hipoglikemia (9). Data dari 

berbagai penelitian berbasis populasi menunjukkan insiden hipoglikemia lebih 

tinggi pada pasien DM tipe 1 bila dibandingkan dengan pasien DM tipe 2 (10). 

Kejadian hipoglikemia berat dilaporkan mencapai 62-320 episode per 100 

pasien DM tipe 1 dalam satu  tahun, sedangkan pada penderita DM tipe 2 
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kejadian hipoglikemia berat mencapai 3-73 episode per 100 pasien dalam 

setahun (11,12,13,14). 

  

Tabel 4.1. Penyebab terjadinya hipoglikemia pada pasien  diabetes melitus (7). 

Penyebab Contoh 

Kesalahan pemberian 

insulin 

Dosis terlalu tinggi atau waktu penyuntikan tidak 

sesuai dengan waktu makan atau waktu olah raga, 

kesalahan pemberian tipe insulin 

Jumlah makanan 

(karbohidrat) yang 

dikonsumsi tidak cukup 

Terlambat makan atau bahkan tidak makan (missed 

meals), puasa pada malam hari 

Penurunan produksi glukosa 

hati  (endogen) 

Konsumsi alkohol yang berlebihan 

Peningkatan penggunaan 

energi (karbohidrat) atau 

penurunan cadangan 

glikogen hati 

Olah raga atau upaya penurunan berat badan yang 

berlebihan 

Pengosongan lambung yang 

lambat 

Gastroparesis 

Penurunan klirens insulin Gagal ginjal yang progresif 

 

Hipoglikemia akibat pemberian obat anti diabetes (iatrogenic hypoglycemia) 

sendiri dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu: Asimptomatik,  hipoglikemia  

ringan  sampai sedang (mild to moderate) dan hipoglikemia berat.  

Pada berbagai penelitian definisi hipoglikemia berat mengacu pada  definisi  

yang  dibuat pada penelitian DCCT (Diabetes Control and Complication Trial) 
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yaitu episode berat dimana penderita membutuhkan pertolongan orang lain 

untuk mengatasi hipoglikemianya (4,15).   

Gejala dan keluhan hipoglikemia pada pasien diabetes biasanya tidak khas dan 

sangat bervariasi. Gejala fisik yang sering timbul diantaranya: perasaan tidak 

nyaman berupa gelisah, palpitasi, tremor, berkeringat banyak, perasaan lapar 

dan parastesia. Selanjutnya diikuti oleh gajala-gejala akibat gangguan 

neurologis seperti perubahan perilaku, penurunan fungsi kognitif, kejang-kejang 

dan penurunan kesadaran (koma). Defisit neurologik yang bersifat fokal kadang 

terjadi dan bahkan bila hipoglikemia berat berlangsung untuk jangka panjang 

akan menyebabkan kerusakan otak permanen dan kematian (16).  

Episode hipoglikemia pada pasien diabetes juga dapat menyebabkan  

gangguan psikososial berupa ketakutan yang berlebihan terhadap 

hipoglikemia, perasaan bersalah yang tinggi, menjadi irrasional, tingkat 

kecemasan tinggi, dan perasaan tidak bahagia dan pada akhirnya  dapat 

mengucilkan diri dari dari kehidupan sosial (16).   

Hingga saat ini belum ada konsensus tentang definisi hipoglikemia pada 

penderita diabetes melitus dan terdapat  banyak variasi  tentang  kriteria  yang 

dapat digunakan untuk menggambarkan kejadian hipoglikemia pada penderita 

diabetes melitus.  

Definisi praktis yang sejak dulu digunakan adalah  adanya ―Whipple’s triad‖ 

yaitu kadar glukosa darah yang rendah yang disertai dengan timbulnya gejala 

dan keluhan yang berkaitan dengan hipoglikemia dan keluhan tersebut akan 

segera menghilang setelah kadar glukosa darah yang rendah tersebut 

dikoreksi (6). Pada tahun 2013, American Diabetes Association workgroup, 
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mengajukan proposal tentang cut off untuk menetapkan seseorang pasien 

diabetes melitus mengalami hipoglikemia adalah < 70 mg/dl pada pemeriksaan 

kadar glukosa darah vena dan membagi jenis hipoglikemia dalam 5 kelompok. 

(Tabel 4.2) 

Tabel 4.2. Klasifikasi hipoglikemia pada pasien diabetes melitus menurut  

                 ADA workgroup 2013 (27) 

 

 

Severe 

Documented 

symptomatic 

Asymptomatic 

Documented 

Probable 

Symptomatic 

Pseudo/ relative 

 

Required 

assistance of a 

third party and 

is ameloirated 

by normali-

zation of 

plasma glucose 

 

Typical symptoms 

accompanied by 

measured 

plasma glucose ≤70  

mg/dl 

 

Measured 

plasma glucose 

≤70 mg/dl  but 

without typical 

symptoms 

 

Typical symptoms 

responding to self 

treatment but not 

confirmed by 

biochemical 

documentation 

but presumably 

caused by plasma 

glucose ≤70 

mg/dl 

 

Typical symptom 

but with  

A measured plasma 

glucose greater 

than but 

approaching 70 

mg/dl 

 

Dalam praktek sehari-hari maka para dokter umumnya melakukan 

pemeriksaan darah kapiler dengan menggunakan alat glukosameter oleh 

karena lebih praktis dan hasil pemeriksaan dapat diperoleh secara langsung. 

Pada keadaan normal maka terdapat perbedaan hasil pemeriksaan kadar 

glukosa darah vena dan kapiler, dimana nilai hasil pemeriksaan kadar glukosa 

darah vena lebih tinggi sekitar 15% dibandingkan dengan nilai glukosa darah 
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kapiler. Hal ini yang menjadikan alasan bagi beberapa peneliti untuk 

menggunakan cut off <63 mg/dl pada pemeriksaan kadar glukosa  darah   

kapiler   sebagai  batas  untuk  menetapkan seorang penderita diabetes 

mengalami hipoglikemia pada mereka yang tanpa disertai gejala maupun 

keluhan (10).  

A. Hipoglikemia pada pasien DM tipe 1 

Diabetes melitus tipe 1 merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

destruksi sel beta pankreas yang dimediasi oleh proses autoimun. 

Kerusakan sel beta pankreas tersebut akan mengakibatkan terjadinya 

defisiensi insulin yang absolut. Hingga saat ini pemberian insulin eksogen 

merupakan satu-satunya modalitas terapi untuk mengontrol peningkatan 

kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 1.  

Pada umumnya pasien DM tipe 1 akan mendapat terapi suntikan insulin 

subkutan secara multipel (multiple dose insulin/MDI) dengan insulin basal 

dan insulin prandial atau pemberian infus insulin kontinyu secara subkutan 

(continuous subcutaneous insulin infusion/CSII) (11). 

Namun pemberian insulin baik dengan metode MDI maupun CSSI justru 

dapat menimbulkan reaksi hipoglikemia (insulin reaction).  Data dari DCCT  

menunjukkan  bahwa 65% dari penderita DM tipe 1 yang mendapat terapi 

insulin intensif pernah mengalami episode hipoglikemia berat selama 

follow up 6,5 tahun (16).  

Diperkirakan jumlah kematian akibat hipoglikemia pada penderita DM tipe 

1 mencapai 4%-10% dari seluruh penyebab kematian (3,17).  
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Patogenesis hipoglikemia pada pasien DM tipe 1 

Mengapa hipoglikemia lebih sering dialami oleh pasien DM tipe 1?. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sekresi glukagon dan 

epineprin merupakan komponen utama dari mekanisme aktivasi CRR  

(counterregulatory response) bila terjadi hipoglikemia yang diinduksi oleh 

kelebihan insulin. 

Gangguan sekresi glukagon secara alami sudah terjadi pada tahap awal 

terjadinya DM tipe 1 dan hal ini bersifat irreversibel. Mekanisme gangguan 

sekresi glukagon pada pasien DM tipe 1 belum diketahui dengan pasti, namun 

diduga hal ini terjadi akibat terjadinya defisiensi insulin yang absolut (18). 

Respons epinefrin juga akan mengalami gangguan, khususnya pada pasien 

yang sudah menderita DM tipe 1 untuk jangka panjang (15). Kombinasi 

gangguan respons glukagon dan epinefrin terhadap kejadian hipoglikemia 

berat pada pasien DM tipe 1 telah dibuktikan pada penelitian prospektif dimana 

peningkatannya mencapai 25 kali lipat bila dibandingkan dengan pasien yang 

hanya mengalami gangguan respons glukagon tetapi respons epinefrin masih 

normal (19).  

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang kemungkinan 

mengganggu proses autoregulasi glukosa dan berperanan dalam patogenesis 

penurunan respons CRR pada pasien DM tipe 1. 

Patogenesis terjadinya hipoglikemia pada pasien DM tipe 1 meliputi 3 aspek 

utama  yang berperan terhadap mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan 

penurunan kadar glukosa darah yaitu: (20) 
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1. Kadar insulin yang tidak mengalami penurunan 

2. Kadar glukagon yang tidak mengalami peningkatan 

3. Kemampuan sekresi epinefrin yang mengalami penurunan 

Dalam keadaan normal, aktivasi CRR akan dimulai bila kadar glukosa darah 

mencapai 68,4 mg/dl, namun pada keadaan dimana tidak terjadi respon insulin 

dan glukagon terhadap penurunan kadar glukosa darah, maka akan diikuti oleh 

gangguan yang dikenal dengan defective glucose counterregulatory syndrome 

yaitu sindroma dimana kadar glukosa darah harus turun ke ambang yang lebih 

rendah untuk dapat mengaktifkan CRR.            

Suatu keadaan yang disebut hypoglycemia-associated autonomic failure 

(HAAF) telah dikemukakan sebagai salah satu mekanisme yang memediasi 

terjadinya hipoglikemia pada pasien DM tipe 1, dimana hipoglikemia yang 

rekuren akan memprovokasi kegagalan respon sistim simpato-adrenal dengan 

akibat gangguan aktivasi CRR dan awareness dari hipoglikemia (17,21). 

Konsep dari HAAF  yang tejadi pada pasien DM tipe 1 akan membantu 

pemahaman kita tentang mekanisme gangguan CRR  (penurunan respons 

epinefrin terhadap hipoglikemia pada subyek yang memang sudah mengalami 

penurunan respons glukagon)   dan  juga  mekanisme  terjadinya   

hypoglycemia unawareness (penurunan respons autonomik/ gangguan 

respons saraf simpatik dan adrenomeduler, sehingga terjadi penurunan 

ambang batas kadar glukosa darah untuk timbulnya keluhan klinis dan gejala 

peringatan seperti perasaan lapar, keringan dingin dan gemetar (16,22). 

(Gambar 4.1) 
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Gambar 4.1. Konsep terjadinya hypoglycemic-associated autonomic   

                    failure (HAAF) pada pasien DM  tipe 1 (16). 

 

Sindroma HAAF dapat ditemukan pada individu non-diabetes, pasien DM tipe 1 

dan pada mereka yang menderita DM tipe 2 tahap lanjut. Konsep dari HAAF 

pada pasien DM tipe 1 dan juga pasien DM tipe 2 yang sudah berlangsung 

lama adalah kejadian hipoglikemia yang terjadi saat ini akan mengganggu 

sistim defective glucose counterregulation (penurunan respon epinefrin bila 

tidak terjadi respon insulin dan glukagon) dan awareness terhadap 

hipoglikemia (melalui penurunan respon simpato-adrenal dan simpomatik) 

dengan demikian akan lebih mempermudah untuk terjadinya hipoglikemia pada 

periode selanjutnya dan akan menyebabkan terjadinya lingkaran setan untuk 

terjadinya hipoglikemia yang rekuren (berulang). Konsep HAAF juga dikaitkan 

dengan kejadian hipoglikemia pada saat tidur (nocturnal hypoglycemia) dan 

hipoglikemia yang diinduksi oleh olah raga (16,22,23).   
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B. Hipoglikemia pada pasien DM tipe 2 

Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit kronik yang bersifat progresif 

yang ditandai peningkatan kadar glukosa dalam darah (hiperglikemia) dan 

terjadi akibat adanya kelainan yang multipel  diantaranya gangguan sekresi 

insulin  pankreas,  peningkatan    produksi  glukosa   hati, hiper-

glukagonemia dan terjadinya resistensi insulin pada jaringan perifer (24,25).  

Hingga saat ini terdapat berbagai macam obat yang secara farmakologis 

yang dapat digunakan sebagai modalitas terapi untuk mengontrol glukosa 

darah pada penderita DM tipe 2 baik yang diberikan secara oral maupun 

melalui suntikan.  

Golongan obat oral anti diabetes yaitu  biguanide (metformin), sulfonilurea, 

meglitinide, alfa-glukosidase inhibitor (acarbose), derivat thiozolidindion, 

dipeptidil peptidase 4 (DPP4) inhibitor, serum glucosidase co-transporters 2 

(SGLT2) inhibitor, colesevelam dan bromokriptin. Sedangkan golongan anti 

diabetes yang pemberiannya melalui suntikan adalah insulin, glucagon-like 

peptide 1 receptor agonist (GLP-1 RA) dan amylin mimetic (Pramlitides) 

(26). 

Insulin dan golongan anti diabetes oral dengan mekanisme kerja 

merangsang sekresi insulin pankreas dapat menimbulkan risiko 

hipoglikemia yang dapat membahayakan kelangsungan hidup pasien DM 

tipe 2. Risiko hipoglikemia juga meningkat bila dilakukan terapi kombinasi 2 

atau tiga macam obat dengan mekanisme kerja yang berbeda, walaupun 

obat-obatan tersebut tidak merangsang sekresi insulin pankreas (27).    
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Selama  lebih dari 6 tahun follow up pada penelitian U.K. Prospective 

Diabetes Study (UKPDS) untuk menilai efek terapi pada penderita DM tipe 2 

didapatkan sebanyak 2,4% pasien  yang    mendapat    terapi golongan 

metformin, 3,3% yang mendapat terapi sulfonilurea dan 11,2% pasien yang 

mendapat terapi insulin mengalami hipoglikemia yang membutuhkan 

pertolongan medis atau harus menjalani perawatan dirumah sakit (16). 

Pasien DM tipe 2 merupakan subyek yang rentan untuk menglami efek-efek 

yang merugikan bila terjadi hipoglikemia. Hal ini telah dibuktikan dari 

laporan tiga penelitian skala besar yaitu  ACCORD (Action to Control 

Cardiovascular Risk in Diabetes), ADVANCE (Action in Diabetes and 

Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation), dan 

VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial). Ketiga penelitian tersebut adalah 

untuk mengevaluasi pengaruh dari penurunan kadar glukosa darah 

terhadap kejadian penyakit kardiovaskuler pada penderita DM tipe 2. 

Sebanyak 24.000 subyek yang tergolong berisiko tinggi untuk menderita 

penyakit kardiovaskuler selanjutnya dikelompokkan kedalam 2 macam 

terapi yaitu kelompok terapi kontrol glikemik yang intensif (ketat) dan 

kelompok lainnya terapi kontrol glikemik standar/konvensional. 

Didapatkan hasil bahwa pada kelompok yang mendapat terapi kontrol 

glikemik yang intensif akan mengalami episode hipoglikemia yang lebih 

sering bila dibandingkan dengan kelompok terapi standar/konvensional.  

Ketiga penelitian itu juga melaporkan peningkatan risiko kematian 

kardiovaskuler pada subyek yang mengalami hipoglikemia berat. ACCORD 

Study melaporkan bahwa pada mereka yang mengalami episode 
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hipoglikemia berat sebanyak satu kali atau lebih maka angka kematian akan 

mengalami peningkatan sebesar 1.41 (95% CI 1.03–1.93), sepertiga 

diantara penyebab kematian tersebut adalah akibat penyakit kardiovaskuler 

dan kejadian hipoglikemia dihubungkan dengan tingginya angka kematian 

kardiovaskuler tersebut. Laporan dari VADT Study menyebutkan bahwa 

kejadian hipoglikemia berat merupakan prediktor yang sangat kuat untuk 

terjadinya kematian dalam 90 hari.  

 

     Tabel 4.3.  Angka kejadian hipoglikemia pada penelitian ACCORD, 

                      ADVANCE dan VADT 

 Terapi 

konvensional 

(%) 

Terapi 

Intensif 

(%) 

ACCORD 

ADVANCE 

VADT 

5,1 

1,5 

9,9 

16,2 

2,7 

21,2 

                 

Gambaran yang sama juga didapatkan dari hasil penelitan ADVANCE Study 

walaupun angka kejadian hipoglikemia pada pada penelitian ini lebih rendah 

bila dibandingkan dengan ACCORD dan VADT (27). (Tabel 4.3) 

Pham dkk (2013) melaporkan hasil meta analisis dari 20 penelitian berbasis 

randomized clinical trials (RCT) untuk menilai efek terapi intensif 

dibandingkan dengan terapi kovensional terhadap angka  kematian oleh 

karena sebab apa saja  dan juga kematian akibat penyakit kardiovaskuler, 

non-fatal infark miokard, komplikasi mikrovaskuler dan terjadinya 
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hipoglikemia berat pada penderita DM tipe 2.  Review terhadap meta 

analisis tersebut menyimpulkan bahwa terapi intensif untuk mencapai target 

glikemik yang lebih ketat pada penderita DM tipe 2 ternyata tidak 

menurunkan angka kematian oleh karena sebab apa saja dan bahkan akan 

terjadi peningkatan kejadian hipoglikemia berat dengan risiko relatif hingga 

mencapai 30% (28). 

     Patogenesis hipoglikemia pada pasien DM tipe 2 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, angka kejadian hipoglikemia 

pada DM tipe 2 lebih rendah dibandingkan dengan pasien DM tipe 1. Hal ini 

disebabkan oleh karena secara umum  mekanisme respons CRR pada 

tahap awal DM tipe 2 tidak mengalami gangguan.  

Gangguan CRR pada DM tipe 2 baru akan terjadi bila kerusakan sel beta 

pankreas meningkat secara progresif dan  produksi insulin endogen 

menurun secara drastis (ditandai dengan hiperglikemia berat dan biasanya 

dialami oleh pasien diabetes yang sudah lama).  

Penyebab utama hipoglikemia pada penderita DM tipe 2 adalah iatrogenic, 

terjadi akibat penggunaan terapi insulin dan obat-obatan dengan 

mekanisme kerja merangsang sekresi insulin pankreas (29). Golongan 

obat-obatan tersebut dapat mengganggu sistim CRR yang seharusnya 

berperan menjaga dan mempertahankan kadar glukosa darah tidak turun 

terlalu rendah. 

Pada penderita DM tipe 2 yang berat dan telah lama menderita diabetes, 

respons glukagon dan beberapa stress hormone yang lain bila terjadi  



52 

 

hipoglikemia akan mengalami gangguan. Beberapa golongan obat anti 

hiperglikemia akan lebih memperburuk gangguan tersebut.  

Contohnya adalah golongan sulfonilurea yang akan tetap memicu 

peningkatan sekresi insulin pankreas walaupun hipoglikemia sudah terjadi 

dan selanjutnya akan menekan dan mengganggu respons glukagon  (6,30). 

Faktor lain yang mempresipitasi terjadinya hipoglikemia pada penderita DM 

tipe 2 adalah faktor perilaku dan faktor terapeutik. Tidak makan atau pola 

makan yang tidak teratur merupakan penyebab utama terjadinya episode 

hipoglikemia berat, faktor perilaku yang lain yang juga turut berperan adalah 

konsumsi alkohol, olah raga dan ketidaktepatan minum obat (jadwal dan 

dosis) (29,30,31).   (Tabel 4.4)         

Faktor terapeutik yang berperanan terhadap risiko terjadinya hipoglikemia 

pada penderita DM tipe 2 adalah usia lanjut, lamanya menderita diabetes, 

adanya penyakit ko-morbid, gangguan fungsi ginjal, obat-obatan yang dapat 

mengganggu  respons CRR dan penurunan awareness dari hipoglikemia. 

Penggunaan obat-obatan lain seperti golongan beta bloker juga akan 

meningkatkan risiko hipoglikemia (28,32).  

Dengan demikian terjadinya hipoglikemia pada penderita DM tipe 2 akan 

berdampak terhadap peningkatan mortalitas dan morbiditas dan penurunan 

kualitas hidup.  

Kejadian hipoglikemia juga akan berimplikasi terhadap beban biaya 

perawatan, baik secara langsung melalui peningkatan biaya perawatan 

rumah sakit, maupun secara tidak langsung melalui penurunan kemampuan 

untuk menjalankan perkerjaan dengan baik. 
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Tabel 4.4. Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya hipoglikemia pada  

                 pasien DM tipe 2 (28) 

Impaired drug clearance 

e.g. renal impairment, hepatic failure, hypothyroidism 

Impaired counterregulatory capacity 

e.g. Addison’s disease, growth hormone deficiency, hypopituitarism 

Increased peripheral glucose uptake 

e.g. exercise 

Decreased endogenous glucose production 

e.g. liver failure, alcohol 

Impaired glucose absorption 

e.g. malabsorption, anorexia 

Concurrent medications 

Decreased renal excretion of SUs 

e.g. aspirin, allopurinol 

Displacement of SUs from albumin 

e.g. aspirin, warfarin, sulphonamides, trimethoprim,fibrates 

Decreased metabolism of SUs 

e.g. warfarin, mono-amine oxidase inhibitors 

Insulin secretagogue activity 

e.g. non-steroidal anti-inflammatory agents 
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C. Terapi hipoglikemia pada pasien diabetes melitus 

Pencapaian target glikemik tanpa menimbulkan masalah hipoglikemia 

merupakan kunci penanganan yang optimum pada perawatan penderita 

diabetes melitus. 

Tujuan utama terapi hipoglikemia pada pasien diabetes melitus adalah 

identifikasi pasien yang berisiko tinggi dan modifikasi regimen pengobatan 

yang sementara dijalani berdasarkan kondisi dan karekteristik individu dari 

pasien tersebut. 

Strategi penanganan pasien hipoglikemia terdiri atas 3 kelompok utama: 

Pencegahan hipoglikemia,  pengunaan obat-obatan dengan dosis rendah 

sampai optimal atau gunakan golongan obat yang mempunyai risiko 

hipoglikemia rendah dan terapi hipoglikemianya 

1. Pencegahan hipoglikemia (7,10,33) 

     Untuk mencegahan atau menurunkan risiko terjadinya hipoglikemia maka 

sangat penting dilakukan edukasi untuk memberikan pengertian dan 

meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perubahan pola hidup dan 

regimen pengobatan yang direncanakan. Edukasi kepada pasien dan 

keluarganya dan juga pemantauan glukosa darah  secara  mandiri  (self    

monitoring  blood  glucose/ SMBG) merupakan strategi utama dalam upaya 

pencegahan terhadap tejadinya hipoglikemia. 

Edukasi pasien, materi edukasi pasien diantaranya identifikasi keluhan dan 

gejala hipoglikemia secara dini, deteksi penyebab,  tata cara  mencegah 

dan tindakan serta pertolongan pertama. Pasien juga diedukasi tentang tata 
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cara melakukan pemeriksaan SMBG, membuat catatan dan pelaporan serta 

dilanjutkan dengan kunjungan ke layanan primer maupun rumah sakit. 

Pemantauan glukosa darah secara mandiri secara reguler merupakan cara 

yang paling efektif untuk mengetahui kecenderungan kadar glukosa darah 

dan mengidentifikasi terjadinya hipoglikemia asimptomatik. Pemantauan 

dapat dilakukan secara periodik dengan pemeriksaan kadar glukosa darah 

kapiler maupun melalui monitoring glukosa darah secara kontinyu 

(continous glucose monitoring/CGM). Pada pasien yang mengunakan 

insulin secara MDI maupun CSII, maka ADA standard mecical care 2017 

merekomendasikan untuk melakukan pemantauan kadar glukosa darah 

setidak-tidaknya 6-8 kali sehari. 

2. Pengunaan obat-obatan dengan dosis rendah sampai optimal atau gunakan 

golongan obat yang mempunyai risiko hipoglikemia rendah (10,34,35,36). 

Terapi farmakologis pada penderita diabetes melitus ditujukan untuk 

mempertahankan kontrol glikemik selama mungkin tanpa risiko 

hipoglikemia, oleh karena itu   pemberian  obat-obatan   sebaiknya  dimulai  

dengan dosis rendah dan kemudian dilakukan titrasi secara bertahap 

hingga mencapai dosis optimal. Sesuai dengan mekanisme kerjanya maka 

golongan obat-obatan anti diabetes dikelompokkan dalam dua kategori 

utama yaitu kelompok risiko rendah dan kelompok risiko tinggi sebagai 

penyebab hipoglikemia. 

Kelompok risiko tinggi diantaranya insulin, golongan sulfonilurea dan 

meglitinide. Ketiga golongan obat ini akan meningkatkan kadar insulin tanpa 

dipengaruhi kadar glukosa dalam darah (glucose independent manner). 

Sedangkan yang termasuk golongan obat dengan risiko hipoglikemia 
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rendah adalah metformin, thiozolidindion, acarbose, DPP4 inhibitor, GLP-1 

RA, dan pramlitide oleh karena golongan obat ini berkerja bedasarkan kadar 

glukosa dalam darah (glucose dependent manner).  

Pemilihan jenis obat juga perlu mempertimbangkan kondisi pasien, seperti 

umur, kemampuan kognitif, aktifitas fisik, pekerjaan, sosial ekonomi, 

penyakit penyerta dan adanya komplikasi dari diabetesnya.  

3. Terapi hipoglikemia (8,26) 

Penanganan utama pasien hipoglikemia pada pasien diabetes adalah  

deteksi dini dan atasi kadar glukosa darah  yang rendah dengan 

mengembalikan kadar glukosa darah secepat mungkin ke kadar yang 

normal sehingga gejala dan keluhan hipoglikemia juga akan segera 

menghilang. Perlu dihindari tindakan yang berlebihan oleh karena dapat 

menyebabkan terjadinya rebound hiperglikemia dan peningkatan berat 

badan. 

Pemberian 15 gram glukosa (monosakarida) secara oral terbukti akan 

meningkatkan kadar glukosa darah sekitar 2,1 mmol/l (sekitar 40 mg/dl) 

dalam waktu 20 menit dan cukup adekuat untuk  menghilangkan keluhan 

hipoglikemia dalam waktu singkat. Lima belas gram glukosa dapat diperoleh 

dari berbagai sumber seperti 15 gram tablet glukosa, 15 mil (3 sendok teh) 

gula yang dilarutkan dalam air minum, 175 ml juice atau soft drink atau 15 

ml (1 sendok makan)  madu.    Pilihan lain seperti susu, namun 

kekuatannya dalam meningkatkan kadar glukosa darah lebih rendah dan 

efeknya lebih lambat.  



57 

 

Berbagai rekomendasi tentang terapi hipoglikemia pada pasien diabetes 

telah dikemukakan. Pada umumnya rekomendasi tersebut disesuaikan 

dengan kadar glukosa darah dan tingkat kesadaran pasien. 

     Rekomendasi  terapi hipoglikemia : 

1. Hipoglikemia ringan dan sedang  

     Berikan 15 gram glukosa tablet atau yang telah dilarutkan  dalam air 

minum. Cek ulang kadar glukosa darah 15 menit kemudian, bila kadar 

glukosa darah masih kurang dari 70 mg/dl maka pemberian 15 gram 

glukosa dapat diulangi, demikian pula untuk 15 menit berikutnya. 

2. Hipoglikemia berat dan pasien masih sadar  

     Berikan 20 gram glukosa secara oral. Cek ulang 15 menit kemudian, bila 

kadar glukosa darah tetap < 70 mg/dl maka ulangi pemberian 20 gram 

glukosa, demikian pula untuk 15 menit berikutnya. 

3. Hipoglikemia berat dan pasien tidak sadar. 

 Berikan 10-25 gram glukosa (25-50 ml larutan dextrose 50%) yang 

diberikan secara suntikan intravena dan dihabiskan dalam waktu 1-3 

menit atau diberikan suntikan 1mg glukagon secara intramuskuler. 

4. Bila hipoglikemia sudah teratasi dan pasien sadar, maka dianjurkan untuk 

makan atau diberikan snack untuk mencegah berulangnya hipoglikemia. 

D. Variasi  hipoglikemia pada pasien diabetes melitus 

1. Hypoglycemia unawareness 

Kadang-kadang hipoglikemia ditemukan secara kebetulan pada 

pemeriksaan kadar glukosa darah secara rutin dan pasien tidak 
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merasakan serta tidak mewaspadai atau tidak disertai gejala yang 

mengindentifikasikan bahwa telah terjadi hipoglikemia. Hal ini biasanya 

dialami oleh pasien yang penurunan kadar glukosa darahnya 

berlangsung secara perlahan-lahan atau respon CRR mengalami 

gangguan.  

Tingkat kewaspadaan terhadap terjadinya hipoglikemia dikelompokkan 

dalam tiga tingkatan utama yaitu: (37) 

a. Tingkat kewaspadaan normal (normal awareness), dimana individu 

selalu waspada terhadap onset hipoglikemia. 

b. Tingkat kewaspadaan parsial (partial awareness) dimana profil 

keluhan dan gejala hipoglikemia mengalami perubahan baik dalam 

hal intensitas maupun jumlah keluhan.  

Individu mungkin dapat merasakan dan mewaspadai beberapa 

gejala tertentu dari onset hipoglikemia, namun tidak pada gejala-

gejala yang lain. 

c. Kehilangan kewaspadaan (hypoglycemia unawareness). Individu 

tidak merasakan dan tidak waspada terhadap terjadinya episode 

hipoglikemia. 

Hypoglycemia unawareness atau impaired awareness of hypoglycemia 

merupakan suatu keadaan dimana onset hipoglikemia sudah terjadi 

namun gejala peringatan berupa gejala autonomik tidak timbul. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa secara fisiologis, apabila 

sekresi glukagon tidak mampu mengimbangi penurunan kadar glukosa 

darah maka respons CRR yang lain akan segera diaktifkan yaitu 

pengeluaran efinefrin dan timbulnya gejala dan keluhan autonomik 
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sebagai gejala peringatan. Namun pada pasien yang sering mengalami  

hipoglikemia  berulang (termasuk episode hipoglikemia ringan, 

asimptomatik maupun   nokturnal) mekanisme  counterregulatory  

tersebut akan mengalami gangguan  dan persepsi penderita tehadap 

gejala dan keluhan autonomik mengalami penurunan.  

Keadaan tersebut mengakibatkan pasien akan mengalami peningkatan 

risiko hipoglikemia pada masa-masa selanjutnya, khususnya risiko 

untuk terjadinya hipoglikemia berat (severe hypoglycemia).  

Disamping episode hipoglikemia yang berulang, maka terdapat 

beberapa faktor risiko lain yang menyebabkan terjadinya hypoglycemia 

unawareness diantaranya: target glikemik  yang  diinginkan  terlalu 

rendah,  faktor psikologik (takut gagal mencapai target glikemik), 

adanya  gangguan fungsi kognitif, kurangnya edukasi dan 

pengetahuan tentang regimen terapi dan adanya interaksi obat 

(misalnya penggunaan  golongan beta bloker non-selektif yang dapat 

mengganggu aktivasi sistim simpato-adrenal) (38,39). 

Pada pasien DM tipe 1 prevalensi hypoglycemia unawareness berkisar 

25%-30%, sering dihubungkan dengan peningkatan prevalensi episode 

hipoglikemia berat sebesar 3-6 kali dan akan lebih meningkat sesuai 

dengan lamanya terapi insulin. Sebaliknya untuk pasien DM tipe 2 yang 

mendapat terapi insulin, prevalensinya <10%, namun risiko untuk 

terjadinya episode hipoglikemia berat  mencapai 6-7 kali sehingga 

pada kelompok pasien DM tipe2 yang mengalami hypoglycemia 

unawareness tidak dianjurkan untuk diberikan terapi insulin (40). 
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2. Nocturnal hypoglycemia (NH) (41,42,43). 

Kejadian hipoglikemia nokturnal sangat sering dijumpai pada pasien 

diabetes, khususnya pasien DM tipe 1. Data dari DCCT menunjukkan 

bahwa sekitar 43% dari episode hipoglikemia berat terjadi pada 

rentang waktu tengah malam hingga jam 08.00 pagi, 55% diantaranya 

akan dialami pada waktu pasien dalam keadaan tidur.  

Tingginya angka kejadian  hipoglikemia pada malam hari disebabkan 

oleh karena respons CRR dan gejala-gejala peringatan akan tertutupi 

pada saat pasien tertidur. Dengan demikian pada pasien yang tertidur 

akan mengganggu respon fisiologik (CRR) dan respon perilaku 

(awareness) bila terjadi hipoglikemia. 

Oleh karena gejala dan keluhan NH sering tidak terdeteksi sehingga 

dapat menimbulkan hipoglikemia yang berkepanjangan. Hipoglikemia 

yang berkepanjangan dapat menimbulkan kejang-kejang dan bahkan 

kematian. 

Beberapa tanda yang dapat dikenali bila terjadi hipoglikemia pada 

malam hari : 

1. Sering mengalami mimpi buruk atau sering diliputi perasaat takut 

pada malam hari. 

2. Kejang-kejang yang berulang pada waktu malam 

3. Pakaian tidur atau sperei yang basah oleh keringat yang berlebihan. 

4. Merasa lelah, tidak nyaman, tidak segar dan kebingungan pada 

saat bangun dipagi hari. 
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5. Kadar glukosa darah sebelum makan pagi (puasa) (prebreakfast) 

biasanya rendah. 

Pendekatan terapi pada pasien diabetes yang mengalami hipoglikemia 

adalah dengan pengaturan dosis insulin dan sebaiknya digunakan insulin 

analog baik untuk insulin yang bekerja cepat (rapid acting) maupun insulin 

yang kerja panjang (basal insulin) dan menghindari penggunaan insulin 

reguler (human). Di Negara-negara maju penggunaan pompa insulin 

digunakan sebagai terapi alternatif yang dapat mengurangi risiko NH. 

Pasien NH dianjurkan untuk mengkomsumsi makanan tambahan dengan 

pemberian snack yang mengandung karbohidrat sebelum tidur. 

3. Insulin-induced posthypoglycemic hyperglycemia (44,45,46,47) 

Hiperglikemia pada waktu pagi hari merupakan salah satu faktor 

terpenting penyebab  kontrol glikemik yang buruk pada pasien diabetes 

melitus.  

Terjadinya hiperglikemia pada waktu pagi hari terutama diakibatkan oleh 

dua fenomena yang dapat timbul akibat pemberian terapi diabetes yaitu; 

efek Somogy dan Dawn phenomenon. Walaupun keduanya merupakan 

penyebab hiperglikemia pada waktu pagi hari, namun patomekanisme dari 

kedua fenomena ini tidak sama.  

Efek Somogy terutama dialami oleh pasien DM tipe 1 yang mengalami 

kelebihan pemberian dosis insulin, sedangkan dawn phenomenon dapat 

dialami oleh pasien DM tipe 1 dan DM tipe 2  yang mendapat terapi insulin 

atau anti diabetes oral dengan dosis yang kurang atau tidak optimal.    
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a. Somogy Effect pertama kali dikemukakan oleh Michael Somogyi, 

seorang ilmuan asal Austria yang tinggal di Amerika Serikat pada 

tahun 1949. Dalam presentasinya yang berjudul ―Exacerbation of 

diabetes by excess insulin action: actually victims of chronic insulin 

poisoning”.  

Dikemukakan bahwa pemberian insulin eksogen yang terlalu banyak 

akan menimbulkan terjadinya hiperglikemia yang didahului oleh 

hipoglikemia. 

Hipotesis yang diajukan untuk menjelaskan fenomena ini adalah 

terjadinya hipoglikemia  pada pasien yang mendapat terapi insulin 

yang berlebihan akan mengaktifkan hypothalamic-pituitary-adrenal axis 

(aksis HPA)  yang menghasilkan hormon-hormon anti insulin sehingga 

akan segera diikuti terjadinya rebound kadar glukosa darah menjadi 

hiperglikemia. Fenomena ini terutama akan dialami oleh pasien DM 

tipe 1 yang mendapat terapi insulin NPH/lente (neutral protein 

Hagendorn).  NPH adalah jenis insulin human yang dengan waktu 

kerja sedang/intermediate (sekitar 10-16 jam). Insulin NPH 

diindikasikan sebagai insulin basal (menekan produksi glukosa darah 

puasa) dan biasanya disuntikkan pada waktu malam sebelum tidur 

(sekitar jam 22.00). Oleh karena konsentrasi tertinggi dari insulin NPH 

dalam darah (peak) akan tercapai sekitar 4-6 jam setelah penyuntikan, 

maka apabila diberikan dalam dosis yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan terjadinya hipoglikemia pada sekitar jam 03.00-05.00, 

hal ini sering tidak disadari oleh pasien oleh karena terjadi pada waktu 

tidur. 
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Secara bersamaan hipoglikemia yang terjadi pada waktu tengah 

malam tersebut akan merangsang  dan  juga   akan mengaktifkan  

aksis HPA untuk menghasilkan hormon kortisol, growth hormone dan 

epinefrin.  

Efek  peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) dari hormon-

hormon ini akan terlihat pada  waktu pagi hari (sebelum breakfast). 

Prevalensi efek Somogi sangat bervariasi yaitu sekitar 12,6%-65%. 

Diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil pemantauan  yang dilakukan 

antara jam 03.00-05.00 dan didapatkan hasil pemeriksaan  kadar 

glukosa darah yang rendah. 

Untuk mengatasi efek Somogy maka sebaiknya dilakukan modifikasi 

dan pengaturan dosis insulin, misalnya dengan menurunkan dosis 

insulin NPH atau mengganti NPH dengan insulin analog kerja panjang 

(glargine atau determir) dan disuntikkan pada waktu pagi hari sekitar 

jam 06.00-09.00 oleh karena insulin jenis ini tidak mempunyai puncak 

kerja (peakless) dengan durasi kerja hingga 24 jam.  Metode 

pemberian insulin dengan pompa insulin (continous subcutaneous  

insulin infusion/CSII) juga terbukti efektif untuk mencegah efek 

Somogy. Pasien juga dianjurkan untuk meningkatkan porsi karbohidrat 

dan protein pada waktu makan malam. 

b. Dawn Phenomenon adalah fenomena yang sering dialami oleh pasien 

DM tipe 1 dan DM tipe 2 yang mendapat terapi  insulin  ataupun non 

insulin  berupa  hiperglikemia pada waktu pagi hari akibat kompensasi 

dari terjadinya hipoglikemia pada waktu tengah malam (sekitar jam 
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03.00-05.00). Dalam keadaan normal maka sekresi insulin akan 

mengalami penurunan pada waktu tengah malam,  namun biasanya 

kadarnya cukup untuk memblokade pengeluaran hormon-hormon anti 

insulin seperti kortisol, growth hormone dan efinefrin.  

Pada pasien DM tipe 1 (defisiensi insulin absolut) dan DM tipe 2 

(gangguan sekresi insulin) apabila jumlah insulin eksogen ataupun 

obat-obatan yang merangsang sekresi insulin yang diberikan 

kurang/tidak mencukupi atau durasi kerja obat anti diabetes yang 

diberikan terlalu singkat maka akan terjadi peningkatan hormon-

hormon anti insulin tersebut melebihi kadar fisiologis. Kelebihan 

hormon anti insulin  terutama pada waktu tengah malam selanjutnya 

akan mengakibatkan hiperglikemia pada waktu pagi hari.  Dengan 

demikian maka Dawn phenomenon akan terjadi bila sekresi insulin 

endogen kurang atau dosis obat anti diabetes yang diberikan terlalu  

rendah  dan  juga dapat terjadi bila efek kerja obat terlalu singkat. 

Diagnosis dawn phenomenon ditegakkan bedasarkan hasil 

pemeriksaan kadar glukosa darah tengah malam dimana akan 

didapatkan kadar glukosa darah yang normal atau bahkan tinggi  dan 

hal inilah yang membedakan dengan efek Somogy yang kadar glukosa 

darahnya tengah malamnya biasanya rendah. 

Untuk mengatasi terjadinya dawn phenomenon maka dapat dilakukan 

beberapa modifikasi terapi seperti meningkatkan dosis insulin dan 

obat-obatan anti diabetes oral yang telah diberikan, mengganti insulin 

intermediate acting (NPH) dengan insulin analog kerja panjang  

(detemir atau glargine), merubah waktu penyuntikan insulin kemalam 
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hari (sekitar jam 18.00 – 22.00)  atau mengganti metode pemberian 

insulin dengan CSII. Pasien juga dianjurkan untuk meningkatkan 

aktivitas fisik pada waktu malam hari, meningkatkan jumlah protein dan 

mengurangi jumlah karbohidrat pada waktu makan malam. 

4. Factitious hypoglycemia (FH) (48,49,50) 

Hipoglikemia faktual (factitious) merupakan kelainan psikiatrik dimana 

pasien dengan sengaja memanipulasi kadar glukosa darahnya dengan 

penyalahgunaan insulin atau sulfonilurea untuk menginduksi terjadinya 

hipoglikemia. 

Factitious hypoglycemia dapat ditemukan pada pasien DM tipe 1 ataupun 

pasien DM tipe 2 usia lanjut yang melakukan pengaturan sendiri  suntikan 

insulin maupun obat golongan sulfonilurea secara berlebihan, namun dapat 

juga ditemukan pada pasien non-diabetes dan terutama pada para pekerja 

wanita yang bekerja dirumah sakit dan mempunyai akses untuk 

memperoleh insulin.   

Hipoglikemia faktual, sering menjadi tantangan tersendiri bagi para klinisi 

oleh karena walaupun keluhan dan gejala hipoglikemia  sangat  nyata,  

namun  biasanya  pasien secara aktif selalu berusaha untuk menutupi dan 

memberikan keterangan yang membingungkan dan menipu dokter.  

Biasanya FH dipikirkan bila secara kebetulan ditemukan vial insulin  atau 

sisa obat yang ada disekitar penderita. Secara laboratorium diagnosis FH  

dapat ditegakkan berdasarkan  3 gejala patognomonik yaitu: hipoglikemia, 

hiperinsulinemia dan kadar C-peptida yang rendah. 
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Deteksi adanya antibodi terhadap insulin juga dapat menjadi pertimbangan  

dalam menegakkan diagnosis FH akibat penyalahgunaan insulin. Terapi 

hipoglikemia pada pasien FH  tidak berbeda dengan terapi  hipoglikemia  

oleh  karena sebab yang lain, namun untuk jangka panjang maka perlu 

dilakukan  konsultasi  ke departemen psikiatrik dan biasanya diperlukan 

bantuan orang lain untuk memantau serta mendampingi pasien.   

5. Exercise-Related Hypoglycemia (51) 

Pada pasien diabetes, hipoglikemia dapat terjadi pada saat olah raga, 1-2 

jam sesudah olah raga dan bahkan hingga  17 jam setelah olah raga. Olah 

raga aerobik dapat memperbaiki sensitivitas insulin diperifer dan akan 

meningkatkan potensiasi insulin serta obat-obatan non-insulin.  Mekanisme 

tersebut dianggap bertanggung jawab terhadap fenomena hipoglikemia  

pada pasien diabetes yang baru selesai berolah raga.  

Pada saat olah raga maka akan terjadi penurunan produksi glukosa 

endogen hingga 40%-60%,  oleh karena itu direkomendasikan untuk 

menurunkan dosis insulin atau atau memberikan makanan suplementasi 10-

20 gram  karbohidrat oral setiap 30-60 menit olah raga, tergantung dari 

intensitas olah raga yang dilakukan. Sentivitas insulin akan meningkat 

sekitar 2 jam berolah raga dengan intensitas sedang, oleh karena itu 

dianjurkan untuk menurunkan insulin basal dan atau prandial untuk jangka 

waktu 24 jam setelah berolah raga . Untuk mencegah hipoglikemia pada 

pasien diabetes yang melakukan  olah  raga  secara  aktif, maka dapat 

dilakukan modifikasi terapi seperti menurunkan dosis insulin sebelum  olah  

raga,  mengkomsumsi   karbohidrat tambahan sesuai dengan intensitas dan 
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lamanya olah raga serta untuk sementara meningkatkan sasaran 

pengendalian kadar glukosa darah (target glikemik). 

6. Hypoglycemia and pregnancy (52,53,54) 

Hamil merupakan resiko tinggi untuk mengalami hipoglikemia pada pasien 

diabetes. Hipoglikemia berat terutama terjadi  pada trimester pertama, 

frekwensinya 3-5 kali lebih sering bila dibandingkan trimester terakhir.   

Walaupun kontrol metabolik yang ketat telah terbukti dapat mencegah 

komplikasi kehamilan  untuk ibu maupun janinnya, namun kontrol glikemik 

yang ketat juga berisiko untuk mengalami hipoglikemia  yang pada akhirnya 

justru menyebabkan peningkatan angka morbiditas bahkan kematian ibu 

dan janinnya. 

Kehamilan sendiri diduga merupakan salah satu faktor yang dapat menekan 

respon CRR, walaupun mekanisme tentang hal ini belum jelas. Faktor risiko 

hipoglikemia pada pasien diabetes yang hamil diantaranya riwayat 

hipoglikemia sebelumnya terutama dalam tahun terakhir sebelum hamil, 

hipoglikemia unawareness, lamanya diabetes diderita dan adanya fluktuasi  

kadar glukosa darah . Monitoring kadar glukosa yang lebih sering dan 

difokuskan untuk menurunkan terjadinya  fluktuasi  kadar   glukosa  darah  

pada  saat hamil telah terbukti dapat mencegah  hipoglikemia dan 

memperbaiki outcomes hasil kehamilan.  

Edukasi yang optimal tentang tata cara menolong diri sendiri, pengaturan 

asupan karbohidrat dan pemberian instruksi yang jelas tentang  dosis dan 

cara pemberian insulin merupakan faktor yang sangat penting pada wanita 

hamil yang menderita diabetes untuk mempertahankan kadar glukosa darah 
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normal atau mendekati normal dan mencegah episode hipoglikemia berat 

terutama pada saat awal kehamilan (24). 

7. Hipoglikemia pada pasien usia lanjut (55,56,57)  

Hipoglikemia merupakan masalah yang sering ditemukan pada pasien 

diabetes melitus yang berusia lanjut. Secara alami usia lanjut akan 

menurunkan fungsi kognitif dan respon CRR serta keluhan-keluhan 

hipoglikemia. Penyebab utama hipoglikemia pada usia lanjut adalah kontrol 

glikemik yang terlalu ketat, namun juga dapat disebabkan oleh adanya 

faktor ko-morbid yang multipel seperti penurunan fungsi ginjal, penyakit 

jantung kronik, status gizi buruk dan pemberian obat secara polifarmasi. 

Hipoglikemia berat akan mempengaruhi perasaan nyaman, menurunkan 

produktivitas dan kualitas hidup  pada pasien diabetes yang berusia lanjut 

dan akan lebih mudah mengalami kerusakan otak, oleh karena adanya 

perubahan sirkulasi darah ke otak.  

Untuk menghindari terjadinya hipoglikemia pada pasien diabetes yang 

berusia lanjut, maka target glikemik sebaiknya tidak terlalu ketat, strategi 

pilihan terapi harus bersifat individual dan mempertimbangkan berbagai 

aspek sesuai dengan kondisi pasien dan adanya penyakit ko-morbid. 

Edukasi dan peningkatan keterampilan penderita tentang kemampuan 

mengenali secara dini gejala-gejala hipoglikemia serta  bagaimana 

mengatasinya diharapkan dapat menurunkan mortalitas, tingkat perawatan 

dirumah sakit dan gangguan kognitif yang secara langsung akan 

menurunkan tingkat ketergantungan dan meningkatkan kapasitas fungsional 

pada pasien usia lanjut. 



69 

 

8. Hypoglycemia in children and adolescents (55,58,59). 

Hipoglikemia merupakan salah satu komplikasi utama terapi insulin pada 

anak dan remaja. Insiden  hipoglikemia pada pasien diabetes usia muda 

dilaporkan berkisar 3 hingga 27 episode setiap 100 pasien pertahun. 

Hipoglikemia berat yang terjadi secara berulang merupakan momok yang 

sangat menakutkan dan dapat menyebabkan gangguan emosional bagi 

pasien dan juga orang tuanya, sehingga akan menurunkan tingkat 

kepatuhan pasien untuk mengikuti pola terapi yang telah direncanakan. Hal 

ini menyebabkan terjadinya kegagalan terapi untuk mencapai kontrol 

glikemik yang baik pada pasien diabetes usia muda.  

Problem lain pada anak-anak yang menderita DM tipe 1, terutama pada 

mereka yang didiagnosis pada usia sebelum 6 tahun adalah kemampuan 

untuk mengenali,  menyadari dan melaporkan  gejala-gejala  dan  keluhan 

hipoglikemia yang tidak optimal, sehingga awareness dan tingkat 

kewaspadaan akan rendah dan sangat berisiko untuk mengalami 

hipoglikemia berat.  

Kejadian hipoglikemia berat akan meningkatkan risiko gangguan kognitif 

dan abnormalitas otak. Gejala kejang-kejang yang dialami akibat 

hipoglikemia juga dapat dapat merubah dan merusak otak anak secara 

struktural. 

Oleh karena itu direkomendasikan untuk melakukan monitoring dan 

pemeriksaan kadar glukosa darah yang lebih sering pada pasien diabetes 

usia anak dan remaja untuk mendeteksi dengan cepat dan menurunkan 
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frekwensi hipoglikemia akibat pemberian terapi untuk mengatasi 

hiperglikemianya.     
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Prevalensi hipoglikemia pada pasien non-diabetes relatif sangat rendah oleh 

karena biasanya mekanisme counter regulatory respons (CRR) tidak 

mengalami gangguan dan dapat bekerja efektif  dalam mencegah terjadi 

penurunan kadar glukosa darah yang terlalu rendah. Mekanisme tersebut 

diantaranya penekanan terhadap sekresi insulin endogen pankreas dan 

peningkatan sekresi glukagon, katekolamin/epinefrin dan hormon pertumbuhan 

(growth hormone) (1,2). 

Pada individu non-diabetes, gejala dan keluhan hipoglikemia akan terjadi  pada 

kisaran kadar glukosa darah sekitar 55 mg/dl. Ambang batas kadar glukosa 

darah akan lebih rendah lagi pada pasien-pasien yang sudah mengalami 

hipoglikemia berulang (3). Secara tradisional, hipoglikemia pada pasien non-

diabetes  dibagi dua kelompok utama yaitu hipoglikemia puasa (post-

absorptive) dan hipoglikemia reaktif (postprandial). (Tabel 5.1) 

 Hipoglikemia reaktif tidak selalu harus disertai dengan adanya penyakit yang 

mendasari karena dapat terjadi pada individu yang tubuhnya berespon sangat 

sensitif terhadap sekresi epinefrin yang normal, sedangkan hipoglikemia post-

absorbtive biasanya merupakan akibat  dari suatu penyakit. 

Hipoglikemia yang terjadi pada saat puasa umumnya diinduksi oleh sel beta 

pankreas yang menglami hiperplasi atau proses autoimun, hipofungsi dari 

kelenjar adrenal dan hipofisis, menurunnya respon CRR, gagal ginjal tahap 

akhir, gangguan fungsi hati, cadangan glikogen yang rendah dan adanya 

hambatan dari proses glukoneogenesis (4) 
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Tabel 5.1. Hipoglikemia pada pasien non-diabetes (5) 

Tipe 

hipoglikemia  
Penyebab 

Hipoglikemia 

reaktif 

(Post-prandial 

hypoglycemia) 

 Menderita pre-diabetes atau berisiko untuk menjadi 

diabetes oleh karena dapat menimbulkan masalah dalam 

hal pengaturan jumlah insulin. 

 Operasi lambung, oleh karena dapat menyebabkan 

makanan terlalu cepat melewati lambung menuju usus. 

 Defisiensi ensim pencernaan sehingga terjadi kesulitan 

untuk memetabolisme makanan. 

Hipoglikemia 

puasa 

(Fasting 

hypoglycemia) 

 Obat-obatan tertentu seperti salisilat, derivat sulfa, 

quinine. 

 Konsumsi alkohol dalam jumlah banyak 

 Penyakit berat dan kondisi kritis 

 Defisiensi hormon tertentu seperti glukagon, epinefrin, 

GH dan kortisol 

 Tumor pancreas atau tumor-tumor lain yang dapat 

menghasilkan insulin maupun senyawa yang menyerupai 

IGF-II 

Hipoglikemia 

reaktif dan 

Hipoglikemia 

puasa 

 Penyebab eksogen: 

- Diabetes yang diterapi dengan insulin 

- Diabetes yang diterapi dengan anti diabetes oral 

- Hipoglikemia factitia 

 Penyebab endogen 

- Insulinoma 

- Hiperinsulinemia hipoglikemia pada bayi 

- Penyakit autoimmune 

- Tumor extra pankreas 

- Gangguan oksidasi asam lemak bebas 

- Obat-obatan non-diabetes 
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A.  Hipoglikemia reaktif 

Hipoglikemia reaktif (post-prandial hypoglycemia/PPH) merupakan suatu 

sindroma klinik dimana terjadi manifestasi hipoglikemia dalam jangka waktu 

hingga 5 jam setelah makan. PPH  dapat ditemukan pada individu yang 

sehat dan juga dapat merupakan  akibat sekunder dari pada beberapa 

penyakit yang mendasarinya. (Tabel 5.1)  

Terdapat 2 jenis hipoglikemia reaktif (post-prandial) yaitu (1,4): 

1. Early phase, hipoglikemia yang terjadi dalam jangka waktu hingga 2 jam 

setelah makan. Keadaan ini biasanya dijumpai  pada penyakit-penyakit 

yang menyebabkan terjadinya pengosongan lambung yang sangat 

cepat, setelah pembedahan gastrektomi total maupun parsial, dan juga 

setelah pembedahan bypass lambung. Pada keadaan-keadaan tersebut 

akan terjadi peningkatan sekresi insulin secara sekunder dan juga akan 

mengalami gangguan absorbsi glukosa di saluran cerna. Early phase 

juga dapat terjadi pada pasien-pasien yang mengalami peningkatan 

sesitivitas insulin, penurunan respon glukagon pada keadaan 

hipoglikemia akut dan bila terdapat gangguan pada glucagon receptor 

down regulation 

2. Late phase adalah jenis hipoglikemia post prandial yang terjadi 3-5 jam 

setelah makan. Ditemukan pada pasien pre-diabetes sekunder akibat 

adanya peningkatan fase 2 sekresi insulin. 

Salah contoh klasik dari hipoglikemia reaktif adalah hipoglikemia pada 

pasien polycystic ovary syndrome (PCOS) . PCOS merupakan kelainan 
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endokrin yang paling sering ditemukan pada wanita pre-menopause. 

Gejala-gejala PCOS adalah oligo/anovulasi dan polikistik pada ovarium dan 

berkaitan erat dengan terjadinya obesitas, resistensi insulin dan kadar 

insulin yang tinggi. Hiperinsulinemia pada wanita yang mengalami PCOS  

merupakan mekanisme adaptasi terhadap resistensi insulin dan juga akibat 

penurunan klirens insulin oleh hati.  

Resitensi insulin akan mengganggu fase pertama sekresi insulin (1st phase 

glucose stimulated insulin respons) dan akan dikompensasi oleh 

peningkatan sekresi insulin fase kedua, hal ini menunjukkan bahwa 

terjadinya hipoglikemia reaktif pada pasien PCOS disebabkan oleh kadar 

insulin yang terlalu tinggi (5). 

B.  Hipoglikemia puasa 

Hipoglikemia puasa dapat disebabkan oleh obat-obatan tertentu, penyakit 

berat (kritis), kelainan ensim yang bersifat herediter dan mempengaruhi 

metabolisme karbohidrat, defisiensi hormonal dan beberapa jenis tumor 

pada pankreas maupun tumor-tumor non-pankreas.  

Penggunaan obat-obatan (insulin dan golongan sulfonilurea, serta obat-

obatan non-diabetes) merupakan penyebab tersering terjadinya 

hipoglikemia pada pasien non-diabetes. Hipoglikemia juga dapat ditemukan 

pada pasien-pasien kritis, sepsis dan penyakit-penyakit dengan tingkat 

stres fisik yang berat, post pembedahan saluran cerna, tumor-tumor 

pankreas, tumor non-pankreas, hiperinsulinisme dan adanya antibodi 

terhadap insulin (1,6,7). (Gambar 5.1)   
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Gambar 5.1. Patomekanisme hipoglikemia pada berbagai keadaan.(1)  

                  Tanda (+) menunjukkan penyebab dan tanda (-) menunjukkan tanda 

mencegah terjadinya hipoglikemia. RYGB= Roux-en-Y gastric 

bypass, NIPHS= Non-insulin oma pancreatogenous hypoglycemia 

syndrome  

 

C.  Penyakit dan kelainan yang berkaitan dengan kejadian hipoglikemia    

      pada pasien non-diabetes 

1. Insulinoma 

Insulinoma bersama-sama dengan gastrinoma, VIPoma, 

somatostatinoma dan PPoma  merupakan tumor-tumor  yang termasuk 

dalam kelompok nesidioma atau lebih dikenal dengan    tumor 

neuroendokrin dari pankreas. Insulinoma merupakan tumor yang paling 

banyak memproduksi insulin. Data dari penelitian epidemilogik yang 
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berbasis populasi menunjukkan prevalensi insulinoma mencapai 4 dari 

seribu pasien pertahun (6)  

Gejala utama dari insulinoma adalah hipoglikemia yang berulang akibat 

terjadinya hipersekresi insulin yang diproduksi secara autonom oleh 

adenoma atau mikro adenoma multipel pada sel beta pankreas. 

Produksi insulin endogen yang berlebihan tidak dipengaruhi oleh kadar 

glukosa darah oleh karena itu gejala dan keluhan klinik yang berkaitan 

dengan hipoglikemia dapat terjadi kapanpun sepanjang hari. Gejala 

dan keluhan yang timbul bervariasi, dapat berupa gejala autonomik 

(adrenergik) maupun gejala neuroglikopenik bergantung pada berat 

dan lamanya hipoglikemia (6,7). 

Hipoglikemia berat dan berulang pada penderita insulinoma akan 

sangat berbahaya bagi pasien oleh karena dapat menimbulkan 

komplikasi akut seperti strok, infark miokard akut, aritmia jantung dan 

bahkan kematian mendadak. Untuk jangka panjang hipoglikemia pada 

pasien insulinoma dapat menyebabkan penurunan fungsi intelektual 

dan fungsi kognitif. 

Diagnosis insulinoma adalah berdasarkan gejala dan keluhan klinik 

serta pemeriksaan laboratorium. Walaupun biasanya bersifat post-

prandial, namun hipoglikemia pada pasien insulinoma umumnya terjadi 

dalam keadaan puasa, oleh karena itu pemeriksaan laboratorium  

untuk diagnosis, konfirmasi maupun untuk mengetahui beratnya 

penyakit biasanya dilakukan dalam keadaan puasa (6). 
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Pemeriksaan puasa untuk pasien insulinoma sebaiknya dilakukan 

dirumah sakit dan pasien harus dirawat inap. Untuk mencegah 

terjadinya hipoglikemia berat yang membahayakan jiwa pasien maka 

dilakukan pemantauan dan pemeriksaan kadar glukosa darah secara 

serial dan ketat, minimal setiap 4-6 jam sekali. Puasa harus segera 

dihentikan pada  saat  mulai  timbul  keluhan  dan  gejala   hipoglikemia 

serta hasil pemeriksaan kadar glukosa darah terbukti rendah.  

Pengambilan  sampel darah untuk pemeriksaan kadar glukosa darah, 

kadar insulin dan kadar C-peptida terakhir dilakukan pada saat puasa 

dihentikan. Diagnosis insulinoma dapat ditegakkan apabila didapatkan 

hasil kadar glukosa darah rendah, sebaliknya kadar insulin dan C-

peptida tinggi (6,7,8). 

Kadang dibutuhkan puasa hingga 72 jam, namun pada umumnya tes 

puasa pada pasien dengan kecurigaan insulinoma dihentikan sebelum 

mencapai waktu 24 jam.   

Terapi utama dari insulinoma adalah pembedahan berupa eksplorasi 

dan enukleasi tumor (6). Pada pasien yang tidak memungkinkan untuk 

dilakukan tindakan operasi (termasuk pembedahan laparoskop), maka 

dapat dilakukan tindakan medik berupa pemberian obat-obatan seperti 

diazoxide, somatostatin analog yang berkerja panjang (octreotide dan 

lanreotide) atau tindakan ablasi tumor dengan etanol (6,8,9). Pasien 

juga dianjurkan untuk meningkatkan frekwensi makan terutama pada 

malam hari, namun hal ini dapat menjadi dilemma oleh karena secara 

otomatis berat badan pasien akan mengalami peningkatan. 
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2. Post bariatric hypoglycemia  

Tindakan pembedahan pada saluran cerna  seperti Roux-en-Y gastric 

bypass (RYGB) dan tindakan bypass pada daerah pylorus atau 

pembedahan lain yang mengakibatkan perubahan fungsi saluran cerna 

bagian atas dapat menimbulkan komplikasi hipoglikemia (Dumping 

syndrome).  Prevalensi hipoglikemia pada pasien post-RYGB tidak 

diketahui dengan pasti, namun diperkirakan sekitar 0,2-1% pasien 

post-RYGB akan mengalami hipoglikemia, wanita biasanya lebih 

banyak dibanding dengan laki-laki. Waktu terjadinya hipoglikemia pada 

pasien post pembedahan saluran cerna bagian atas bervariasi, namun 

biasanya secara spesifik ditemukan  segera setelah makan/ 

hipoglikemia post prandial atau hipoglikemia reaktif (1,10). 

Terapi lini pertama pada hipoglikemia post pembedahan saluran cerna 

adalah modifikasi diet, yaitu diet rendah karbohidrat. Bila modifikasi 

diet tidak efektif mengatasi gejala-gejala hipoglikemia maka dapat 

diberikan terapi medik yaitu pemberian alfa glukosidase inhibitor 

(acarbose). Acarbose adalah golongan obat anti diabetes dengan 

mekasisme   kerja utama  menurunkan  kadar  glukosa  darah post 

prandial dan insulin, namun obat ini jarang digunakan oleh karena 

mempunyai beberapa efek samping yang tidak menyenangkan seperti 

flatulen dan diare (9). Modalitas  terapi lain yang dapat diberikan 

adalah golongan somastotatin analog (octreotide dan lanreotide). 

Golongan obat ini dapat menghambat sekresi insulin pankreas, 

menurunkan motalitas usus, menyebabkan vasodilatasi arteri 
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splanchnicus dan pada akhirnya akan memperbaiki keluhan-keluhan 

hipoglikemia post-prandial. Golongan obat lainnya adalah anti 

hipertensi diazoxide, namun penelitian longitudinal untuk menilai efek 

jangka panjang dari golongan obat ini belum ada (1,11). 

Alternatif terapi untuk hipoglikemia post pembedahan saluran cerna 

yang berat dan refrakter adalah tindakan operasi pankreatektomi 

parsial (12). 

3. Non-insulinoma pancreatogenous hypoglycemia syndrome 

Non-insulinoma pancreatogenous hypoglycemia syndrome (NIPHS), 

merupakan penyakit yang prevalensinya sangat jarang. Dikemukakan 

pertama kali pada tahun 1999 oleh Service dan kawan-kawan (13).  

Gejala-gejala dan manifestasi klinik mirip dengan hipoglikemia post-

RYGB yaitu hipoglikemia yang dialami setelah pasien makan (post-

absorptive/post prandial hypoglycemia), namun pada NIPHS tidak 

didapatkan adanya riwayat operasi saluran cerna dan tidak didapatkan 

adanya kelainan pada pemeriksaan visualisasi seperti pada 

pemeriksaan USG trans abdominal, CT-scan abdomen, MRI, EUS dan 

ultrasonografi intra operatif. Diagnosis NIPHS harus dipertimbangkan 

bila ditemukan kejadian hipoglikemia akibat peningkatan insulin 

endogen, tanpa adanya riwayat operasi saluran cerna dan tidak 

didapatkan adanya kelainan pada pemeriksaan radiologi. 

Diagnosis biasanya sulit dan membutuhkan uji rangsangan kalsium 

pada arteri tertentu dan pengambilan sampel darah vena hepatikum 



87 

 

untuk melihat respons positif dari insulin pada berbagai pembuluh 

darah yang berhubungan dengan organ pankreas (14).  

Diaxozide, merupakan modalitas terapi yang telah diberikan pada 

beberapa kasus hipoglikemia NIPHS. Pada kasus NIPHS yang berat 

dan refrakter maka pilihan terapi utama yang direkomendasikan adalah 

tindakan operasi pankreatektomi distal (1,15) 

4. Insulin autoimmune hypoglycemia syndrome 

Insulin autoimmune hypoglycemia syndrome (IAHS) sebagai salah satu 

penyebab terjadinya hipoglikemia pertama kali dikemukakan oleh 

Hirata pada tahun 1972. Karakteristik khas dari penyakit ini adalah 

ditemukannya peningkatan kadar insulin yang disertai timbulnya 

antibodi anti insulin (insulin autoimmune syndrome) atau anti-insulin 

reseptor antibodi (tipe B insulin resisten) (3). 

Hipoglikemia pada IAHS biasanya dapat sembuh sendiri (self limiting 

diseases) dan  secara klinik serta pemeriksaan biokimiawi  gejalanya 

menyerupai gambaran insulinoma, namun didapatkan adanya marker 

antibodi insulin dan kadar insulin darah yang sangat tinggi, biasanya 

melebihi 1000 pmol/l. Umumnya yang terkena adalah orang-orang Asia 

dan biasanya ditemukan pada pasien-pasien yang memang sudah 

terdiagnosis menderita penyakit autoimmun yang lain. IAHS 

dihubungkan dengan HLA-DR 4 yang positif. Timbulnya antibodi pada 

IAHS dapat dipicu oleh pemberian obat-obatan maupun infeksi virus. 

Pada tahap awal antibodi tersebut akan terikat pada insulin dan 

proinsulin, dan akan mengakibatkan terjadinya hiperglikemia. 
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Hiperglikemia selanjutnya akan merangsang sekresi insulin dan pada 

waktu tertentu manakala kapasitas ikatan antibodi terhadap insulin dan   

pro-insulin  terlampaui  maka  akan  terdapat  sejumlah insulin yang 

tidak terikat. Insulin yang bebas dari ikatan inilah yang pada akhirnya 

akan menimbulkan hipoglikemia (16). 

Modalitas utama untuk terapi hipoglikemia pada IAHS adalah 

kortikosteroid. Pada kasus-kasus yang refrakter terhadap steroid maka 

dapat diberikan modalitas terapi yang lain seperti pemberian 

azathioprin, plasmapharesis, 6-mercaptopurine dan rituximab. 

Rituximab dapat menekan antibodi insulin dan efek dari obat ini dapat 

berlangsung hingga 3 tahun. Terapi pembedahan pankreas juga 

dilaporkan dapat mengatasi hipoglikemia pada IAHS (16,17,18).   

5. Idiopatic reactive hypoglycemia 

Idiopatic reactive hypoglycemia (IRH) adalah hipoglikemia yang terjadi 

segera setelah mengkonsumsi  makanan yang mengandung banyak 

karbohidrat dan juga makanan pengganti karbohidrat seperti sukrose. 

Kadar glukosa darah turun hingga mencapai <54 mg/dl  dalam waktu 

1-2 jam setelah makan. Biasanya kadar glukosa darah post-prandial 

lebih rendah dari kadar glukosa darah puasa. Berbeda dengan tipe 

hipoglikemia post-prandial lainnya, pada IRH kejadian hipoglikemia 

tanpa disertai dengan adanya kelainan atau penyakit yang lain.  

Hipoglikemia pada IRH dihubungkan dengan respons insulin yang 

berlebihan terhadap jumlah karbohidrat/glukosa yang dimakan 

sehingga jumlah insulin yang disekresikan akan lebih meningkat dan 
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melebihi kebutuhan untuk mengontrol peningkatan kadar glukosa 

akibat makan. Hiperglukagonemia basal dapat merubah regulasi 

glukagon juga dianggap berperanan pada kejadian IRH. 

Hiperglukagonemia pada keadaan puasa menunjukkan bahwa 

cadangan glikogen hati rendah sehingga kemampuan glukagon untuk 

menahan laju penurunan kadar glukosa darah bila terjadi 

hiperinsulinemia akan berkurang (19,20,21).  

Beberapa faktor lain yang diduga turut berperan pada kejadian IRH 

diantaranya pengosongan lambung yang terlalu cepat, kurangnya 

peningkatan hormon gastric inhibitory polypeptide (GIP) setelah 

makan, dan  adanya perubahan sekresi hormon-hormon yang 

mempengaruhi motilitas saluran cerna seperti motilin dan bobesin 

(20,21). 

Beberapa jenis obat seperti metformin, diazoxide, alfa glukosidase 

inhibitor, derivat thiozolidindion, somatostatin dan alfa bloker 

(kolinergik) telah diujicobakan untuk mengatasi  hipoglikemia  pada  

IRH,  namun  secara spesifik belum ada dari golongan obat-obatan 

tersebut yang diindikasikan sebagai modalitas terapi pada pasien IRH. 

Diet tinggi protein dalam jumlah yang sedikit, namun frekwensi yang 

sering, serta diet rendah karbohidrat merupakan modalitas utama untuk 

pencegahan dan terapi terjadinya hipoglikemia pada IRH, namun 

bagaimana mekanisme pengaturan diet seperti ini  dapat mengatasi 

kejadian IRH belum diketahui dengan pasti (19).    
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6. Drug-induced hypoglycemia 

Diperkirakan sekitar 3%-5% dari seluruh pasien yang dirawat dirumah 

sakit adalah akibat hipoglikemia yang diinduksi oleh pemberian obat. 

Beberapa golongan obat yang diberikan bukan untuk tujuan untuk 

menurunkan kadar glukosa darah seperti guanine, disopiramide, beta 

adrenoreseptor antagonis yang non-selektif seperti  propranolol, 

salisilat dan pentamidine dapat berimplikasi terhadap kadar glukosa 

darah dan menjadi penyebab terjadinya hipoglikemia. (1). 

Pada tahun 2009 Murad MH dkk (22) telah melakukan review secara 

sistimatik terhadap laporan dari 448 hasil penelitian tentang kejadian 

hipoglikemia yang tidak disebabkan oleh obat-obatan untuk terapi 

hiperglikemia  dan mendapatkan bahwa golongan quinolon, 

pentamidine, quinine, beta bloker, ACE-Inhibitor dan IGF merupakan 

golongan obat-obatan yang menjadi penyebab utama terjadinya 

hipoglikemia.  

Hipoglikemia yang diinduksi oleh pemberian obat merupakan 

fenomena yang sering ditemukan dalam praktek sehari-hari, baik untuk 

pasien rawat jalan maupun untuk pasien yang dirawat inap dirumah 

sakit. Oleh karena itu setiap menemukan pasien dengan gejala-gejala 

hipoglikemia ataupun pasien dalam keadaan tidak sadar, maka harus 

dilakukan anamnesis dan evaluasi yang teliti terhadap riwayat obat-

obatan yang telah diminum. 

Faktor-faktor risiko yang dapat menjadi faktor predisposisi untuk 

terjadinya hipoglikemia yang diinduksi oleh pemberian obat-obatan 
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adalah: pembatasan akses makanan, usia, penurunan fungsi ginjal dan 

fungsi hati, riwayat konsumsi alkohol (alkohol dapat secara langsung 

menyebabkan hipoglikemia dan juga secara tidak langsung dengan  

menginduksi  hipoglikemia  pada   pasien   yang sementara 

menggunakan obat-obatan tertentu). Polifarmasi juga dapat 

menginduksi terjadinya hipoglikemia, jumlah pasien yang mengalami 

hipoglikemia pada pasien yang dirawat  inap di rumah sakit terbukti 

lebih tinggi pada pasien yang mendapat banyak jenis obat (multiple 

medications) (23,24). (Tabel 5.2) 

Tabel 5.2. Faktor risiko dan mekanisme terjadinya hipoglikemia akibat    

                 pemberian obat 

Faktor Risiko Mekanisme hipoglikemia 

Usia lanjut   Tingkat  kewaspadaan (awareness) rendah 

Penurunan respons CRR terhadap 

hipoglikemia 

Insufisiensi ginjal Bersihan (clearance) insulin menurun 

Insufisiensi hati Penurunan gluconeogenesis 

Menunda atau tidak 

makan 

Asupan glukosa kurang 

Konsumsi alkohol 

berlebihan 

Penurunan gluconeogenesis 

Polifarmasi Interaksi obat meningkat 

 

Terapi untuk mengatasi hipoglikemia akibat pemberian obat adalah 

segera menghentikan pemberian obat yang diduga menjadi penyebab 

dan atasi keadaan hipoglikemia akut. Bila pasien dalam keadaan sadar 
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dan bisa makan, maka segera berikan makanan atau minuman yang 

mengandung 15 gram glukosa. Bila terjadi hipoglikemia berat atau 

pasien dalam keadaan tidak sadar, maka hipoglikemia dapat diatasi 

dengan pemberian larutan dextrose 50% secara intravena atau  

pemberian  suntikan  glukagon  secara    intramuskuler, dilanjutkan 

infus dextrose 10% dengan kecepatan sekitar 100 ml/jam dan 

dipertahankan selama beberapa jam untuk mempertahankan kadar 

glukosa darah normal dan juga untuk mencegah terjadinya episode 

hipoglikemia  susulan (1). 

Nama dan nama obat-obatan yang dapat menyebabkan terjadinya 

hipoglikemia akan dibahas secara lengkap pada bab VI.  

7. Non-islet cell tumors 

Hipoglikemia rekuren dapat dialami oleh penderita tumor-tumor solid asal 

mesensimal, epithelial, hematopoetik dan asal neuroendokrin  yang 

menimbulkan efek paraneoplastik (21,22). Tumor-tumor yang secara 

ektopik dapat menghasilkan insulin diantaranya adalah karsinoma bronkus, 

squamous sel karsinoma cerviks, neurofibrosarkoma, shcwannoma, 

paraganglioma dan tumor stromal saluran cerna (3). 

Tumor-tumor tersebut baik yang jinak maupun yang maligna akan 

mengekspresikan high molecular weight IGF2 (‘Big’ IGF2) yang  

merupakan bentuk tidak komplit dari proses posttranslasional dari prekusor 

IGF2. Struktur IGF2 menyerupai struktur insulin sehingga dapat 

merangsang reseptor insulin. Apabila big IGF2 tersebut terikat pada 



93 

 

reseptor insulin dan reseptor IGF dijaringan perifer,  maka  akan    

menyebabkan   terjadinya   penurunan produksi glukosa pada hati dan 

peningkatan ambilan (uptake) glukosa dari sirkulasi darah oleh otot dan 

jaringan lemak dan pada akhirnya akan mengakibatkan hipoglikemia. 

Karakteristik hipoglikemia pada pasien non-islet tumor adalah bersifat 

postprandial/postabsorptive hipoglikemia, hipoinsulinemia, kadar insulin 

dan C-peptida yang rendah, kadar growth hormon dan beta-hydroxibutirat 

juga rendah. (1,26,27) 

Laporan dari beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa tumor-tumor 

non-islet secara langsung dapat memproduksi insulin berdasarkan temuan 

adanya mRNA dari pro insulin dan protein insulin didalam sel tumor 

tersebut (3). 

Mekanisme terjadinya hipoglikemia pada pasien-pasien non-islet tumor 

juga dapat dimediasi oleh infiltrasi tumor ke hati yang secara langsung 

dapat menurunkan produksi glukosa hati (1). 

Penanganan hipoglikemia akibat non-islet tumor tidak berbeda dengan 

penanganan kasus-kasus hipoglikemia yang lain, termasuk pemberian 

dextrose secara intravena dan suntikan glukagon intramuskuler bila terjadi 

hipoglikemia berat.  

Pasien biasanya dianjurkan untuk makan lebih sering termasuk pemberian  

makanan selingan (snack) yang mengandung banyak karbohidrat (28). 
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Dapat dicoba terapi konservatif dengan pemberian growth hormone 

sintetik, kortikosteroid, imatinibe, maupun diazoxide namun tingkat 

keberhasilan terapi biasanya rendah. Terapi terbaik adalah dengan 

menghilangkan tumor baik  melalui tindakan operasi, pemberian 

kemoterapi dan radioterapi. Kesembuhan sempurna akan diperoleh apabila 

dilakukan tindakan reseksi tumor secara komplit (28,29,30).  

8. Sepsis and hypoglycemia  

Pasien yang dirawat dirumah sakit oleh karena penyakit berat dan dalam 

keadaan kritis memiliki kecenderungan untuk mengalami hipoglikemia, 

bahkan hipoglikemia dianggap sebagai bagian dari kondisi kritis tersebut 

(1). Terjadinya hipoglikemia pada pasien kritis dihubungkan dengan 

peningkatan angka mortalitas dan risiko kematian penderitanya. 

Kondisi kritis akan meningkatkan stres fisik, cadangan glikogen akan 

menurun, gangguan glukoneogenesis dan peningkatan ambilan glukosa 

darah dijaringan perifer. Hal-hal  tersebut dapat menjadi  pemicu  dan  

faktor predisposisi untuk terjadinya hipoglikemia. Kondisi kritis juga akan 

menyebabkan terjadinya insufisiensi adrenal oleh berbagai sebab, 

termasuk akibat pemberian obat-obatan tertentu seperti etomidate yang 

dapat mengganggu sintesis dan sekresi hormon kortikosteroid. Pasien kritis 

yang mengalami sepsis atau kadar tombosit darah rendah 

(trombositopenia) akan berisiko untuk mengalami infark atau perdarahan 

bilateral dari kelenjar adrenal yang mengakibatkan terjadinya insufisiensi 

adrenal (30,31,32). 
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9. Hypoglycemia in adrenal insufficiency  

Kortisol yang diproduksi oleh kelenjar adrenal berperan sangat penting 

dalam mekanisme counter regulatory respons (CRR) untuk proteksi dan 

pencegahan hipoglikemia. Kortisol dapat mengganggu signal insulin, 

meningkatkan glukoneogenesis, lipolisis, ketogenesis, proteolisis dan 

menurunkan ambilan glukosa di jaringan perifer (meningkatkan resistensi 

insulin). Hipoglikemia dapat terjadi  akibat  penghentian   secara  tiba-tiba   

pemberian kortisol oleh karena menyebabkan terjadinya peningkatan 

sensitivitas insulin pada jaringan perifer, meningkatkan oksigenasi glukosa 

dan menurunkan produksi glukosa endogen secara mendadak. 

Pada negara-negara berkembang, penyebab utama insufisiensi adrenal 

primer adalah penyakit autoimun dan infeksi (tuberculosis) pada kelenjar 

adrenal. Penyebab lain diantaranya perdarahan dan infark adrenal. 

Insufisiensi adrenal juga dapat terjadi pada  penyakit-penyakit yang 

mengenai kelenjar hipofisis dan hipotalamus dan menyebabkan terjadinya 

insufisiensi adrenal sekunder dan tersier (1,33,34,35). 

Hipoglikemia lebih sering ditemukan pada pasien insufisensi adrenal 

sekunder dan juga pada anak-anak yang menderita hipopituarisme 

sedangkan untuk pasien insufisiensi adrenal primer (Addison’s disease) 

kejadian hipoglikemia relatif lebih jarang.   

Penanganan pasien insufisiensi adrenal adalah dengan mengatasi penyakit 

yang mendasari.  Terapi hipoglikemia pada pasien insufisiensi adrenal 

adalah dengan pemberian kortikosteriod oral dengan dosis yang fisiologik 

dan diberikan dalam dosis terbagi 2-3 kali sehari.  
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Bila terjadi insufisiensi adrenal yang berat (krisis adrenal) maka dapat 

diberikan injeksi hidrokortison dosis tinggi secara intravena dan koreksi 

dengan cepat hipoglikemia dengan pemberian dextrose secara intravena 

(34,35,36,37). 

Pada pasien-pasien yang membutuhkan terapi kortikosteroid untuk jangka 

yang lama, maka penghentian obat harus dilakukan secara perlahan-lahan 

(tapering off) untuk menghindari terganggunya sistim simpato-adrenal. 

10.  Ketotic hypoglycemia 

Ketotic hypoglycemia (KH) merupakan penyebab utama kadar glukosa 

darah yang rendah pada usia anak-anak. KH diawali dengan episode 

hipoglikemia berulang  pada pagi hari terutama pada anak usia 2-3 tahun 

dan pada umumnya akan menghilang dengan spontan setelah anak 

mencapai usia 8-9 tahun. Karakteristik khas KH adalah adanya riwayat 

muntah-muntah pada waktu malam sebelumnya yang dilaporkan oleh 

orang tua pasien (38).  

Hipoglikemia biasanya terjadi apabila pasien mengalami kekambuhan dari 

penyakit tertentu yang dapat menurunkan nafsu makan atau 

menyebabkan asupan makanan terbatas.  

Pada pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada saat episode 

hipoglikemia dialami akan didapatkan peningkatan kadar keton dalam 

urine dan darah, kadar insulin plasma yang rendah (<2 mlU/l) serta kadar 

asam lemak bebas (free fatty acids) yang tinggi. Kadar plasma alanin 

puasa sangat rendah  dan  apabila  diberikan     infus  alanine  maka   

akan  meningkatkan kadar glukosa darah dengan cepat, namun tidak 
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disertai dengan perubahan kadar laktat dan piruvat. Alanin adalah asam 

amino utama yang menjadi prekusor proses glukoneogenesis. Alanin 

diproduksi oleh otot pada saat terjadi pengurangan asupan kalori.   Anak-

anak yang menderita KH biasanya lebih kecil bila dibandingkan dengan 

ukuran tubuh anak-anak seusianya. Massa otot yang mengecil  pada 

pasien KH menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan suplai substrat 

untuk proses glukoneogenesis (39). 

Diagnosis KH baru dapat ditegakkan setelah penyebab hipoglikemia 

berulang yang lain dapat disingkirkan oleh karena hipoglikemia yang 

disertai ketosis juga dapat ditemukan pada pasien-pasien defisiensi 

hormon, gangguan proses glukoneogenesis dan gangguan metabolisme 

glikogen (38,40).  

Untuk mencegah KH, maka dianjurkan untuk pemberian makanan yang 

mengandung karbohidrat tinggi sesering mungkin dan asupan makanan 

jangan terhenti lebih dari 12 jam.  

Pada saat menderita penyakit tertentu (demam tinggi dan muntah-muntah) 

maka orang tua dianjurkan untuk memeriksa  benda-benda  keton  dalam  

urine (menggunakan urine dipstick) secara berulang-ulang. Bila terjadi 

ketonuria maka segera berikan minuman yang mengandung karbohidrat 

tinggi. Bila pasien muntah-muntah hebat sehingga tidak memungkinkan 

pemberian karbohidrat secara oral, maka segera  rujuk ke rumah sakit 

untuk mendapatkan pemberian glukosa secara intravena (38,40).   
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11. Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia 

      (Neonatal hypoglycemia) 

Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy (PHHI) merupakan 

penyebab hipoglikemia yang paling sering ditemukan pada masa neonatus. 

Hipersekresi insulin pankreas dianggap bertanggung jawab terhadap 

terjadinya hipoglikemia yang sangat berat yang memerlukan terapi yang 

sangat agresif untuk mencegah komplikasi kerusakan otak yang berat dan 

permanen. Kadar glukosa darah neonatus sangat rendah (<18 mg/dl) pada 

saat diagnosis pertama kali ditegakkan.  

Hipoglikemia akan dialami pada saat puasa maupun post-prandial dan 

bersifat permanen. Insiden PHHI adalah sekitar 1 dari 50.000 kelahiran 

hidup pertahun, namun pada negara-negara  dimana  banyak  terjadi   

perkawinan sedarah insiden PPHI cukup tinggi yaitu sekitar 1/2500 

kelahiran hidup pertahun (41,42).  

Biasanya akan dialami oleh bayi-bayi dengan berat badan lebih 

(macrosomic baby />3,7 kg), gejala-gejala hipoglikemia berat akan terjadi 

dalam 72 jam pasca kelahiran dan dapat disertai dengan kejang-kejang dan 

kerusakan otak permanen. Gejala lain yang dapat timbul diantaranya  

hipotonia, tremor dan gerakan-gerakan abnormal lainnya, sianosis dan 

hipotermia. 

Retriksi diet protein dan leusin diharapkan dapat memperbaiki kadar 

glukosa darah. Terapi dengan pemberian glukosa oral melalui sonde 

lambung dapat dicoba untuk mempertahankan kadar glukosa darah atau 

dapat diberikan infus glukosa dengan dosis 12-13 mg/menit atau injeksi 

glukagon secara subkutan dengan dosis 1-2 mg/hari bila pemberian infus 
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glukosa tidak memuaskan. Pada saat yang bersamaan terapi spesifik harus 

segera diberikan berupa diaxozide 15 mg/kg berat badan/hari dalam dosis 

terbagi (3 kali sehari).  

Pada pasien yang resisten dengan diaxozide, maka dapat dicoba 

pemberian octreotide sebelum dilakukan pembedahan.  Dosis  octreotide  

bervariasi  dari 3-15 µg/hari hingga 60 µg/hari dan diberikan sebanyak 3-4 

kali suntikan subkutan perhari.  

Bila pengaturan diet dan pemberian terapi medik tidak berhasil mengatasi 

hipoglikemia maka dapat dilakukan tindakan pembedahan dengan 

melakukan reseksi pankreas hingga 95%, namun tindakan pembedahan 

yang massif akan berisiko untuk terjadinya diabetes dikemudian hari (43).    

D. Diagnosis hipoglikemia pada pasien non-diabetes 

Pada pasien hipoglikemia yang tidak terdapat riwayat diabetes melitus, 

maka harus dilakukan evaluasi untuk menetapkan  etiologi pasti dari 

berbagai kemungkinan penyebab hipoglikemia tersebut. Evaluasi awal 

dilakukan dengan melihat penampilan pasien, apakah nampak sehat atau 

nampak sakit.  

Bila penampilan pasien nampak sehat maka difikirkan penyebab adalah 

hiperinsulisme (insulinoma), gangguan fungsi sel beta pankreas, insulin 

autoimmun, hipoglikemia akibat kecelakaan (accidental), penyalahgunaan 

obat dan juga hipoglikemia factitious. Sedangkan bila penampilan pasien 

nampak sakit, maka difikirkan penyebab hipoglikemia adalah defisiensi 

hormon, tumor-tumor non-islet, kondisi penyakit kritis atau pasien 

sementara dalam pengobatan suatu penyakit.  



100 

 

Hipoglikemia artifactual juga dapat menjadi salah satu penyebab 

hipoglikemia bila terdapat kesalahan dalam perlakuan sampel darah yang 

diperiksa (zat antiglycolityc pada tabung penampungan darah kurang) atau 

terjadi keterlambatan proses pemeriksaan dari sampel darah. (4,44,45,46). 

(Gambar 5.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Pendekatan diagnostik pada pasien hipoglikemia non-diabetes 

                     (46) 
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Hipoglikemia dapat terjadi sebagai akibat komplikasi dari pemberian obat dan 

berpotensi untuk memperburuk angka morbiditas dan mortalitas pasien. Obat-

obatan yang paling sering menimbulkan hipoglikemia adalah insulin dan obat 

anti diabetes oral terutama golongan obat yang merangsang peningkatan 

sekresi insulin (sulfonilurea dan meglitinide). Beberapa golongan obat tertentu 

yang tidak termasuk sebagai obat anti diabetes juga dilaporkan dapat 

menimbulkan risiko hipoglikemia oleh karena dapat mengganggu proses 

metabolisme glukosa yang normal (1).  

A.  Hipoglikemia imbas obat anti diabetes 

Diabetes melitus merupakan kelompok penyakit yang ditandai dengan 

peningkatan kadar glukosa darah melebihi kadar normal (hiperglikemia) 

untuk jangka waktu yang lama. Diabetes bersifat progresif dan 

membutuhkan terapi farmakologi berbagai macam obat untuk mengontrol 

kadar glukosa darah sehingga komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler 

dari diabetes dapat dicegah.  

Obat-obatan tersebut dapat diberikan secara monoterapi maupun kombinasi 

antara 2-3 macam obat anti diabetes oral maupun suntikan  insulin. Namun 

terapi farmakologik untuk mencapai target glikemik yang diinginkan justru 

dapat menimbulkan risiko terjadinya hipoglikemia yang membahayakan bagi 

pasien diabetes, meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas serta 

memperburuk prognosis (2). (Gambar 6.1) 
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    Gambar 6.1.  Obat-obat anti diabetes.(2) 

                          GLP1= glucagon-like peptide-1, SGLT2i= sodium-glucose  

                          co-transporter-2 inhibitor, SU=sulfonylurea (2) 

 

Hipoglikemia yang diinduksi oleh obat dapat terjadi bila pemberian terapi 

diabetes yang tidak tepat, menunda atau tidak makan,  olah raga  yang 

berlebihan dan overdosis obat.  

Saat ini terdapat 6 jenis obat anti diabetes oral dan dua jenis obat injeksi 

yang dapat digunakan sebagai modalitas terapi untuk pasien diabetes 

melitus. Pemilihan obat yang digunakan pada pasien diabetes dapat 

berbeda-beda pada masing-masing pasien tergantung pada kondisi dan 

adanya penyakit ko-morbid. Pertimbangan utama dalam pemilihan obat 

adalah keseimbangan antara efektitas dari obat-obatan tersebut dalam 
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pencapaian target glikemik yang diinginkan dengan risiko timbulnya 

hipoglikemia. 

Penyebab hipoglikemia akut  pada pasien diabetes melitus adalah  obat anti 

diabetes itu sendiri, terutama insulin dan insulin analog serta obat anti 

diabetes (OAD) oral. Prevelansi hipoglikemia akibat pemberian obat anti 

diabetes sulit diketahui oleh karena banyak kejadian hipoglikemia pada 

pasien diabetes melitus  tidak disadari oleh pasien dan tidak dilaporkan, 

terutama pada hipoglikemia ringan dan sedang atau yang terjadi  pada 

malam hari.   

Hipoglikemia berat yang memerlukan bantuan orang lain untuk memberikan 

pertolongan atau pasien tidak sadar dan memerlukan perawatan dirumah 

sakit diperkirakan akan dialami oleh sekitar 10% pertahun pada pasien yang 

mendapat terapi insulin dengan angka kematian sekitar 2-4%.   

Beberapa keadaan yang menjadi faktor risiko hipoglikemia akibat 

pemberian obat anti diabetes diantaranya adalah adanya faktor ko-morbid 

seperti penurunan fungsi ginjal yang dapat berakibat penurunan klirens 

obat. Usia lanjut juga menjadi faktor risiko utama oleh karena terjadi 

penurunan fungsi kognitif, pemberian obat secara polifarmasi dengan risiko 

interaksi obat yang tinggi dan adanya faktor ko-morbid. Hipoglikemia juga 

sering ditemukan pada pasien yang mengalami hipoglikemia unawareness 

dan adanya defektif pada sistim counter regulatory respons (CRR) (3). 
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1.  Metformin 

Metformin merupakan satu-satunya obat dari golongan biguanide yang 

tersedia. Digunakan  sejak tahun 1960-an dan saat ini merupakan pilihan 

obat lini pertama pada pasien DM tipe 2. Mekanisme kerja metformin 

adalah dengan   menekan  proses  glukoneogenesis  pada hati dan 

meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan perifer namun tidak 

meningkatkan sekresi insulin pankreas. Berdasarkan mekanisme kerja 

tersebut maka metformin merupakan obat anti diabetes yang jarang 

menyebabkan hipoglikemia (2).  

Pada pasien diabetes yang mendapat terapi pengaturan gaya hidup 

sehat dan insulin sensitizer maka risiko hipoglikemia dapat diabaikan. 

Laporan dari UKPDS 73 (United Kingdom Prospective Diabetes Study) 

mendapatkan risiko hipoglikemia pada pasien yang mendapat 

monoterapi metformin hanya sebesar 0,3 % selama periode 6 tahun 

penelitian (4).  

      2.  Thiozolidinedione (TZD)/peroxisome proliferator-activated receptor  

           gamma-agonist 

Derivat TZD (pioglitazone dan rosiglitazone) bekerja langsung pada 

tingkat seluler dengan meningkatkan sensitivitas insulin endogen pada 

hati dan jaringan otot. Obat ini efektif dalam mengontrol kadar glukosa 

darah pada pasien diabetes melitus yang peningkatan kadar glukosa 

darahnya secara patofisilogi didominasi oleh terjadinya resistensi 

insulin. Oleh karena tidak mempengaruhi sekresi insulin pankreas, 

maka risiko hipoglikemia   dari   obat   ini  sangat  rendah kecuali bila 
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digunakan sebagai terapi kombinasi dengan sulfonilurea atau insulin 

(2). 

ADOPT Study   mendapatkan hipoglikemia akan dialami oleh sekitar 

10% pada pasien yang mendapat terapi insulin  sensitizer (metformin 

dan rosiglitazone) selama 5 tahun periode penelitian dan hipoglikemia 

berat hanya akan dialami oleh sangat sedikit pasien (0,1%) (5).  

Risiko hipoglikemia yang mendapat terapi insulin sensitizer akan 

mengalami peningkatan bila diberikan secara kombinasi dengan insulin 

atau sulfonilurea. Hasil penelitian dari PROactive Trial (PROspective 

pioglitazone Clinical Trial In macrovascular Events) menunjukkan 

bahwa hipoglikemi akan akan lebih tinggi bila pemberian pioglitazone 

dikombinasi dengan insulin atau sulfonilurea bila dibandingkan dengan 

plasebo (28% vs 20%) (6).   

3. Sulfonilurea dan insulin secretogouge lainnya 

Obat-obatan dengan mekanisme kerja merangsang sekresi insulin 

pankreas seperti sulfonilurea dan meglitinide (repaglinide dan 

nateglinide) dapat menimbulkan efek samping hipoglikemia oleh karena 

golongan obat ini akan merangsang   sel   beta   pankreas   (insulin 

secretogouge) secara terus menerus walaupun kadar glukosa darah 

sudah rendah.  

Selama 10 tahun pertama penelitian UKPDS didapatkan insiden 

hipoglikemia dialami sekitar 18% pertahun pada pasien DM tipe 2 yang 

mendapat terapi glibenclamid (7). 
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Obat ini akan terikat pada reseptornya yang terletak pada pada 

permukaan memban sel beta pankreas (ATP-dependent K+channel). 

Ikatan tersebut menyebabkan pori (channel) kalium   akan tertutup dan 

juga menyebabkan depolarisasi yang akan membuka pori kalsium (Ca) 

sehingga kalsium akan masuk kedalam sel. Masuknya kalsium ke 

dalam sel akan mendorong granula insulin keluar dari sel dan pada 

akhirnya sekresi insulin akan mengalami peningkatan.  

Pemberian terapi dengan golongan sulfonilurea generasi yang lebih 

baru seperti glimepiride, gliclazide dan glipizide dilaporkan  mempunyai 

risiko hipoglikemia yang lebih rendah bila dibandingkan dengan 

glibenclamid dan chlorpropamide. Hal ini disebabkan oleh karena 

golongan obat sulfonilurea generasi yang lebih baru dan juga golongan 

meglitinide,  mempunyai efek-efek extra pankreatik yang 

menguntungkan seperti peningkatan sensitivitas  insulin diperifer 

(glimepiride), dosisnya yang lebih rendah (glipizid dan glimepiride) dan 

durasi kerja yang lebih pendek (meglitinid) (8,9,10,11). 

4. Gliptin/ Dipeptidil Peptidase 4 (DPP 4) Inhibitor 

Mekanisme kerja golongan gliptin adalah dengan menghambat kerja 

dari Dipeptidil Peptidase 4 (DPP 4). DPP4 adalah suatu ensim yang 

memetabolisme dengan cepat hormon GLP-1 yang merupakan hormon 

yang akan segera dikeluarkan oleh usus guna merespon karbohidrat 

yang dimakan. GLP-1 sendiri berguna untuk mengontrol peningkatan 

kadar glukosa darah pada saat makan melalui efeknya terhadap kerja 
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pankreas, yaitu merangsang sel beta untuk mengsekresikan insulin dan 

menekan sel alfa untuk tidak mengeluarkan glukagon.  

Saat ini terdapat 5 jenis obat gliptin yang telah digunakan sebagai 

modalitas terapi untuk pasien diabetes yaitu: vildagliptin, sitagliptin, 

saxagliptin, linagliptin dan allogliptin. Oleh karena mekanisme kerja obat 

ini adalah berdasarkan kadar glukosa dalam darah, maka risiko 

hipoglikemia pada pemberian obat ini rendah (2). 

5. Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists (GLP-1 RA) 

Mekanisme kerja dari GLP-1 RA mirip dengan golongan gliptin yaitu 

merangsang sekresi insulin sel beta pankreas dan menekan   sekresi   

glukagon   pada    sel alfa, namun mekanisme kerja tersebut tidak 

melalui blokade terhadap ensim DPP4, melainkan melalui peningkatan 

kadar GLP-1 secara langsung. Suntikan sekali sehari secara subkutan 

GLP-1 Agonis  akan  menurunkan  kadar  glukosa   darah oleh karena 

obat ini secara struktural telah dimodifikasi pada tingkat molekuler 

sehingga tidak mudah dihancurkan oleh ensim DPP4. 

Exanatide, liraglutide, albiglutide, dulaglutide dan lixinetide merupakan 

jenis-jenis obat anti diabetes dari golongan GLP-1 RA yang sudah 

dipasarkan, sementara semaglutide saat ini masih dalam tahap 

pengembangan (12). 

Oleh karena kerja dari GLP-1 RA juga berdasarkan kadar glukosa darah 

pasien, maka efek samping hipoglikemia dari obat ini juga relatif jarang 

terjadi bila diberikan monoterapi.   
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6. Serum glucose co-tansporter 2 (SGLT2) Inhibitor 

Merupakan  obat anti diabetes oral yang terbaru yang mekanisme 

kerjanya tidak mempengaruhi kadar dan kerja insulin dalam darah 

sehingga efek samping hipoglikemia dari obat ini juga sangat rendah. 

Canagliflozin, dafagliflozin dan empagliflozin merupakan jenis-jenis 

SGLT2 inhibitor yang saat ini telah beredar dipasaran dan gunakan 

sebagai salah satu modalitas terapi untuk pasien diabetes melitus. 

SGLT2 inhibitor bekerja melalui blokade terhadap reseptor SGLT2 yang 

terdapat pada tubulus proximalis ginjal.  

Akibat blokade tersebut maka SGLT2 tidak dapat melakukan fungsinya 

untuk melakukan reabsorbsi kembali glukosa yang telah difiltrasi oleh 

glomerulus dan glukosa akan dieksresikan melalui urine (glukosuria) 

(2,13).     

7. Insulin 

Insulin yang diproduksi oleh pulau-pulau langerhans dari sel beta 

pankreas  merupakan hormon peptida yang terdiri atas gugusan 51 

asam amino dengan berat molekul 5808 Da.  Insulin adalah hormon 

utama dalam regulasi metabolisme karbohidrat dan lemak didalam 

tubuh manusia. Insulin berfungsi sebagai alat transpor glukosa kedalam 

sel-sel   yang terdapat pada hati, otot dan jaringan lemak sehingga sel 

tersebut  dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi.  
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Pada pasien DM tipe 1 terjadi kerusakan yang massif dari sel beta 

pankreas akibat proses autoimun  sehingga akan menyebabkan 

defisiensi insulin yang absolut. Sedangkan pada pasien DM tipe 2,  

terjadinya hiperglikemia merupakan   akibat   adanya    gangguan    

kerja     insulin (resistensi insulin) dijaringan perifer dan atau penurunan 

sekresi insulin sel beta pankreas sehingga menyebabkan defisiensi 

insulin yang relatif. Berdasarkan patomekanisme hiperglikemia pada 

pasien diabetes tersebut, maka dapat dipahami bahwa injeksi insulin 

subkutan dengan dosis multipel, merupakan satu-satunya modalitas 

terapi pada pasien DM tipe 1, maupun DM tipe 2 yang gagal mencapai 

target glikemik dengan terapi anti diabetes oral. Namun pemberian 

injeksi insulin eksogen dapat menimbulkan komplikasi terapi berupa 

hipoglikemia. Bahkan berbagai penelitian menunjukkan bahwa insulin 

merupakan obat anti diabetes dengan risiko hipoglikemia yang paling 

besar. Penelitian UKPDS membuktikan bahwa kejadian hipoglikemia 

akan dialami oleh sekitar 33% pertahun  pada pasien yang baru 

menggunakan insulin dan akan lebih meningkat sesuai dengan lamanya 

pemakaian insulin. Pada tahun ke 10 periode penelitian didapatkan 

hipoglikemia pada pasien yang menggunakan insulin akan mencapai 

43% (7,14). 

Saat ini berbagai jenis insulin telah digunakan secara luas untuk 

penanganan pasien diabetes. Jenis insulin tersebut adalah human 

insulin yang terdiri dari short acting, intermediate acting dan premix 

insulin. Jenis insulin yang lain adalah  Insulin analog yang terbagi  atas  

rapid acting, long acting, ultra long acting dan premix insulin. (Tabel 6.1) 
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Pengelompokan jenis insulin juga didasarkan atas farmakokinetik dan 

farmakodinamik dari insulin tersebut yaitu: 

a. Insulin Basal merupakan jenis insulin yang diberikan untuk 

mengatasi peningkatan kadar glukosa darah puasa dan tidak 

berkaitan dengan jumlah dan pola  makan pasien. 

b. Insulin prandial/bolus adalah insulin yang diberikan untuk mengatasi 

peningkatan kadar glukosa darah akibat makan. 

Pada pasien DM tipe 1 metode pemberian insulin adalah lansung 

dikombinasikan antara insulin basal dengan insulin bolus/prandial 

dengan suntikan yang multipel (3 kali suntikan insulin prandial setiap kali 

sebelum makan dan 1-2 kali suntikan insulin basal). Sedangkan pada 

pasien DM tipe 2, injeksi insulin dimulai dengan suntikan basal sekali 

sehari yang ditambahkan pada obat anti diabetes oral yang sebelumnya 

telah digunakan oleh pasien (TKOI=terapi kombinasi oral dan insulin). 

Terapi pasien DM tipe 2 untuk tahap intensifikasi lanjut adalah dengan 

menambahkan insulin prandial baru dilakukan bila metode TKOI gagal 

mencapai target yang diinginkan. 

Beberapa faktor yang berperanan terhadap kejadian hipoglikemia pada 

pasien diabetes yang mendapat terapi insulin diantaranya: dosis yang 

berlebihan, jenis insulin yang diberikan dan metode pemberian insulin, 

interaksi insulin dengan obat lain, adanya penyakit ko-morbid dan 

kesalahan pemberian insulin. Riwayat hipoglikemia sebelumnya, 

insufisiensi renal, usia lanjut, hipoglikemia unawareness serta obat-

obatan lain yang digunakan yang dapat mempengaruhi kadar glukosa 
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darah (beta bloker, Ace-Inhibitor, quinolon dan obat lainnya) juga dapat 

meningkatkan risiko hipoglikemia. Titrasi dan dosis insulin sebaiknya 

tidak terlalu agresif pada keadaan-keadaan tersebut (15)  

     Tabel 6.1. Jenis dan farmakokinetik insulin injeksi 

Sediaan Insulin Onset 

(jam)  

Puncak  

(jam) 

Durasi 

(jam) 

Jenis 

terapi 

Human short acting 

Reguler insulin (RI) 

Humulin R, actrapid 

 

30-60 

menit 

 

2-4 jam 

 

6-10 

 

Bolus/ 

prandial 

Human (NPH/Lente) 

intermediate acting 

Humulin N, insulatard 

 

 

1-2 

 

 

2-4 

 

 

6-10 

 

 

Basal 

Human Premix 

Humulin 50/50  (70/30) 

Mixtard 70/30 

 

30-60 

menit 

 

3-12  

 

12 

 

Basal-

bolus 

Rapid acting analog 

Aspart (Novorapid) 

Lispro (Humalog) 

Glulisine (Apidra) 

 

5-15 

menit 

 

1-2 

 

4-6 

 

Prandial/

bolus 

Analog Premix 

Novomix 70/30 

Humalogmix 

50/50(75/25) 

 

20-50 

menit 

 

1-4 

 

12 

 

Basal-

bolus 

Long acting analog 

Glargine (Lantus) 

Detemir (Levemir) 

 

2-4 

3-4 

 

peakless 

peakless 

 

24 

16-20 

 

Basal 

Basal 

Ultra long acting 

Analog 

Glargine 300 (Lantus XR) 

Degludec (Tresiba) 

 

 

 

6 

4-6 

 

 

peakless 

peakless 

 

 

24-36 

30+ 

 

 

Basal 

Basal 

      NPH= neutral protamine Hagedorn 
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Hipoglikemia pada pagi hari biasanya disebabkan oleh intermediate atau 

long acting insulin, hipoglikemia pada siang hari biasanya disebabkan oleh 

short dan rapid acting insulin. Hipoglikemia nocturnal terutama akibat 

insulin reguler atau insulin kerja panjang. Subtitusi/penggantian insulin 

reguler dengan rapid acting insulin akan menurunkan risiko hipoglikemia 

pada siang hari. Subtitusi intermediate acting insulin (NPH/lente) dengan 

insulin long acting analog juga terbukti dapat menurunkan risiko 

hipoglikemia nocturnal dan pagi hari/puasa (16,17,18). 

Insulin generasi baru seperti glargine U300 (Lantus XR) dan insulin 

degludeg (Tresiba) diharapkan akan lebih meminimalkan risiko 

hipoglikemia pada pasien yang mendapat terapi insulin oleh karena profil 

farmakokinetik dan farmakodinamik serta variabilitas glukosa darah 

dengan insulin tersebut menyerupai mimik insulin endogen sehingga efek 

penurunan glukosa darahnya lebih fisiologik (15,16). 

B.  Hipoglikemia imbas obat non-diabetes 

Episode hipoglikemia dapat terjadi pada pasien non-diabetes atau pasien 

yang tidak mendapat terapi insulin dan obat anti diabetes oral.  

Pada pasien-pasien tersebut bila terjadi  hipoglikemia maka perlu 

dilakukan tindak lanjut dengan melakukan evaluasi untuk menetapkan 

penyebabnya dan untuk mendeteksi adanya penyakit ko-morbid yang 

dapat memperburuk prognosis. Hipoglikemia akibat imbas obat dapat 

ditegakkan setelah penyebab hipoglikemia yang lain seperti penyakit 

endokrin, penyakit keganasan, malnutrisi dapat disingkirkan. Berbagai 

macam obat dapat meningkatkan efek potensiasi dari obat anti diabetes, 
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sebagian lainnya dapat secara langsung menyebabkan reaksi 

hipoglikemia.   

1. Beta Blocker 

Terjadinya hipoglikemia spontan pada pasien diabetes dan juga non-

diabetes yang mendapat terapi beta bloker pertama kali dilaporkan 

oleh Kotler dkk pada tahun 1966. Golongan beta bloker menghambat 

kerja dari katekolamin endogen (epinefrin dan nor-epinefrin) pada 

reseptor beta adrenergik.  

Terdapat 3 jenis reseptor beta adrenergik yaitu β1, β2 dan β3. 

Reseptor β1 terletak terutama  pada  jantung  dan  ginjal.  Reseptor β2 

terdapat pada paru, saluran cerna, hati, uterus, otot polos vaskuler dan 

otot skelet. Rangsangan dari β2 reseptor akan  menginduksi relaksasi 

otot polos pembuluh darah, tremor pada otot sklelet dan meningkatkan  

glikogenolisis  pada hati dan otot. Reseptor β3 terletak pada jaringan 

lemak. Rangsangan terhadap reseptor β3 akan menginduksi proses 

lipolisis pada jaringan lemak. Mekanisme  terjadinya hipoglikemia pada 

pasien yang mendapat terapi beta bloker adalah melalui jalur inhibisi 

terhadap proses glukoneogenesis di hati yang secara normal 

dirangsang oleh sistim saraf simpatis. Adanya penurunan proses 

lipolisis yang disertai dengan penurunan kadar asam lemak bebas juga 

akan meningkatkan ambilan glukosa pada otot oleh beta bloker (19).  

Beta bloker juga akan menyebabkan proses glikogenolisis mengalami 

penurunan dan  menggangu fungsi CRR  melalui blokade terhadap 
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sekresi epinefrin yang secara normal akan disekresikan bila terdapat 

penurunan glukosa darah secara signifikan (19,20). 

Pemberian terapi beta bloker non selektif dan beta bloker yang bekerja 

selektif pada pasien yang sementara mendapat terapi anti 

hiperglikemia akan meningkatkan efek  hipoglikemik  dari  obat anti 

hiperglikemik tersebut, atau memperlambat dan menekan timbulnya 

keluhan dan gejala klinik hipoglikemia (tahikardia, tremor). Keluhan 

hipoglikemia  yang   lain   seperti   berkeringat  banyak biasanya tidak 

dipengaruhi oleh pemberian beta bloker, oleh karena itu keluhan 

berkeringat perlu diperhatikan  secara khusus sebagai salah satu 

indikator terhadap adanya hipoglikemia  pada pasien yang mendapat 

terapi beta bloker namun tidak disertai dengan gejala autonomik  

maupun neuroglikopenik (18,19, 20,21). 

Efek hipoglikemia dari beta bloker terutama akan dialami oleh pasien 

diabetes melitus yang mendapat terapi insulin. Bahkan dapat terjadi 

pada pemberian beta bloker yang bekerja lokal, Angelo-Neilsen (1980) 

melaporkan kejadian hipoglikemia berat pada pasien DM tipe 1 yang 

diberikan obat tetes mata yang mengandung timolol untuk terapi 

glaukoma (22).  Hipoglikemia akibat pemberian beta bloker  juga dapat 

ditemukan pada pasien non-diabetes yang menjalani terapi 

hemodialisis (23). 

Beta bloker juga dilaporkan dapat meningkatkan risiko terjadinya 

hipoglikemia unawareness oleh karena obat ini dapat menutupi gejala 

hipoglikemia yang timbul. Oleh karena itu pada pasien diabetes yang 
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berisiko tinggi untuk mengalami hipoglikemia, maka sebaiknya tidak 

diberikan beta bloker untuk mengatasi  hipertensinya (24) 

2. Ace-Inhibitor 

Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) adalah golongan obat 

anti hipertensi yang potent dengan efek samping yang relatif rendah 

dan mempunyai efek pleiotropik multipel yang menguntungkan. Ace-

Inhibitor merupakan pilihan utama dan banyak digunakan untuk terapi 

hipertensi, gagal jantung, dan penyakit jantung koroner pada pasien 

diabetes oleh karena obat ini mempunyai efek renoproteksi dan 

kardioproteksi serta  pengaruhnya terhadap metabolisme glukosa dan 

lipid sangat minimal (14,25). 

Ace-inhibitor adalah obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya 

perubahan angiotensin I ke angiotensin II. Dalam keadaan normal 

angiotensin II mempunyai efek sebagai berikut: (14) 

a. Vasokonstriktor pembuluh darah sehingga akan meningkatkan 

tekanan darah 

b. Vasokonstriksi arteriole eferen pada ginjal, meningkatkan tekanan 

intra glomerulus 

c. Berperan dalam remodeling ventrikel dan hipertropi ventrikel 

jantung. 

d. Merangsang kortex adrenal untuk mengsekresikan aldosteron 

sehingga dapat menyebabkan retensi natrium. 

e. Merangsang hipofisis bagian posterior untuk mengsekresikan 

vasopressin (antidiuretic hormone)  sehingga retensi air pada ginjal 

akan meningkat. 
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f.    Menurunkan protein kinase C pada ginjal. 

 
Dengan pemberian Ace-Inhibitor maka efek-efek buruk dari angiotensin II 

dapat dicegah. Terdapat banyak jenis Ace-Inhibitor yang saat ini digunakan 

sebagai obat anti hipertensi diantaranya adalah benazepril, captopril, 

enalapril, fosinopril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril dan 

trandolapril (25,26).  

Beberapa laporan menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara kejadian 

hipoglikemia pada pasien diabetes melitus yang mendapat terapi Ace-

Inhibitor terutama captoril dan menganjurkan untuk menurunkan dosis 

insulin  ataupun  obat  anti  diabetes oral pada saat inisiasi pemberian Ace-

Inhibitor. Hubungan antara penggunaan Ace-Inhibitor dengan terjadinya 

episode hipoglikemia pada pasien diabetes melitus masih kontroversial, 

biasanya  hanya  ditemukan  pada penderita diabetes yang sudah disertai 

dengan penyakit ko-morbid yang berat seperti gagal jantung dan gagal 

ginjal kronik (27) 

Mekanisme terjadinya hipoglikemia pada pemberian Ace-Inhibitor belum 

diketahui dengan pasti, diduga Ace-Inhibitor dapat meningkatkan 

sensitivitas insulin pada jaringan perifer melalui peningkatan sekresi 

bradikinin, angiotensin II berperanan sebagai salah satu bagian dari 

mekanisme CRR yang efeknya sama dengan epinefrin dan Ace-Inhibitor 

dapat meningkatkan kecepatan absorbsi suntikan insulin yang diberikan 

secara subkutan (26) . Sheghieri dkk (1992) menduga Ace-Inhibitor 

mempunyai efek meningkatkan potensiasi efek hipoglikemik dari obat-obat 

yang lain dan tetap menganjurkan pemberian Ace-Inhibitor sebagai pilihan 
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obat anti hipertensi yang aman pada pasien diabetes melitus (28). Pada 

pasien yang mengalami hipoglikemia setelah diberikan captopril, maka 

direkomendasikan untuk mengganti captopril dengan jenis Ace-Inhibitor 

yang lain (24). 

3.  Asam salisilat 

Asam salisilat pada jaman dulu digunakan sebagai salah satu modalitas 

terapi untuk pasien diabetes. Dalam dosis terapeutik kemampuan salisilat 

dalam menurunkan kadar glukosa darah setara dengan sulfonilurea atau 

metformin. Namun untuk mendapatkan efek hipoglikemik tersebut maka 

salisilat harus diberikan dalam dosis besar, akibatnya akan timbul banyak 

efek samping yang merugikan pasien  sehingga saat ini tidak digunakan lagi 

sebagai obat anti diabetes (14,28). 

Saat ini salisilat banyak digunakan pada pasien-pasien diabetes melitus 

dalam dosis kecil yang dimaksudkan sebagai obat anti agregasi trombosit 

(anti platelet drugs) mengingat pasien diabetes sangat berisiko mengalami 

komplikasi makrovaskuler (penyakit jantung koroner, infark miokard dan 

strok). Salisilat, khususnya jenis acetylsalicylic acid  direkomendasikan 

sebagai obat pencegahan primer dan pencegahan sekunder terhadap 

kejadian kardiovaskuler pada pasien diabetes melitus (14). 

Terjadinya hipoglikemia pasien yang mendapat terapi salisilat  banyak    

dilaporkan  pada  pasien  diabetes  usia anak-anak dan usia lanjut dan juga 

pada pasien diabetes dengan ko-morbid tertentu.  
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Overdosis salisilat pada anak-anak biasanya akibat kecelakaan pemberian 

obat, sedangkan pada usia lanjut disebabkan karena kesalahan pemberian 

dan dosis obat, hal ini terutama dialami oleh pasien usia lanjut yang sudah 

terdapat gangguan kognitif dan pada mereka yang mempersiapkan sendiri 

obat yang akan dikonsumsi (29). Terdapat laporan tentang kejadian 

hipoglikemia refrakter pada pasien diabetes dengan gagal ginjal terminal 

yang mendapat krim salisilat secara topikal oleh karena pasien tersebut 

juga menderita psoriasis, hal ini menunjukkan bahwa salisilat dapat 

diabsorbsi melalui kulit (30).   

Mekanisme terjadinya hipoglikemia pada pasien yang mendapat terapi 

salisilat belum diketahui dengan pasti. Diduga salisilat akan menyebabkan 

penurunan produksi glukosa hati, meningkatkan sekresi insulin, peningkatan 

ambilan (uptake) glukosa dijaringan perifer akibat penghentian fosforilasi 

oksidatif atau penurunan kadar NEFA (non-esterified fatty acid). Salisilat 

juga dapat menghambat kerja dari beberapa ensim yang berperanan dalam 

proses pembentukan energi melalui jalur siklus Krebs,  akibatnya  akan 

terjadi penumpukan asam organik (laktat, keton dan piruvat) di jaringan 

perifer  oleh karena siklus Krebs tidak dapat memproduksi ATP.  

Kebutuhan energi tubuh selanjutnya sangat bergantung pada metabolisme 

anaerobik yang membutuhkan glukosa yang lebih banyak dalam proses 

pembentukan energi. Perubahan metabolik tubuh akibat pemberian salisilat 

tersebut pada akhirnya akan menyebabkan penurunan cairan tubuh dan 

elektrolit melalui ginjal, hipoglikemia dan hipokalemia dan asidosis 

metabolik. Gambaran klinik yang penting diperhatikan pada pasien 
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hipoglikemia akibat salisilat adalah sesak napas (tachypnea, hyperpnea) 

dan asidosis metabolik dengan ion gap yang positif (31,32,33)  

4.  Paracetamol 

Pada umumnya intoksikasi paracetamol (acetaminophen) dimaksudkan 

sebagai obat yang digunakan dalam percobaan bunuh diri dan merupakan 

salah satu penyebab keracunan yang paling banyak ditemukan diseluruh 

dunia. Pada dosis toksik, paracetamol akan menyebabkan nekrosis hati 

yang difus dan hipoglikemia berat. Hipoglikemia pada pemberian dosis 

terapeutik juga dilaporkan dapat terjadi pada pasien anak.  

Gejala hipoglikemia yang disertai dengan asidosis laktat disebabkan oleh 

karena penurunan glukoneogenesis yang merupakan akibat  sekunder dari 

kerusakan hati yang berat dan atau akibat toksik dari metabolit paracetamol 

(34). 

5.  Trimethoprim-sulfamethoxazole 

Trimethoprim-sulfamethoxazole atau co-trimoxazole, merupakan antibiotik 

kombinasi dari golongan sulfonamide dan telah digunakan secara luas pada 

pasien-pasien yang mengalami infeksi bakteri. 

Beberapa laporan menunjukkan kejadian hipoglikemia berat dan fatal pada 

pemberian co-trimoxazole, terutama bila dikombinasi dengan golongan 

sulfonilurea generasi lama. Sulfonamide tidak hanya menyebabkan 

peningkatan efek hipoglikemik dari sulfonilurea, tetapi obat ini juga dapat 

menyebabkan hipoglikemia pada pasien yang tidak mengkonsumsi 

sulfonilurea. Terjadinya hipoglikemia  juga dilaporkan terjadi pada pasien 
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AIDS yang mendapat terapi co-trimoxazole dosis tinggi atau pada pasien 

yang mengalami penurunan fungsi ginjal (14,35).  

Mekanisme tejadinya hipoglikemia pada pemberian co-trimoxazole, oleh 

karena struktur kimiawi dari sulfonamide   sangat   mirip  dengan struktur 

sulfonilurea, sehingga mempunyai kesamaan efek dalam merangsang 

sekresi insulin oleh sel beta pankreas.  Pada pemeriksaan laboratorium 

didapatkan kadar glukosa darah rendah dan kadar insulin serta C-peptida 

yang tinggi. 

6.  Ciprofloxacin dan golongan fluoroquinolon lainnya 

Flouroquinolon termasuk ciprofloxacin merupakan antibiotik yang paling 

banyak digunakan dalam praktek sehari-hari. Golongan obat ini diketahui 

secara luas dapat menyebabkan terjadinya hipoglikemia, terutama pada 

pasien yang juga mendapat terapi anti hiperglikemia. 

Mekanisme seluler atas interaksi antara ciprofloxacin dengan sulfonilurea 

dalam menyebabkan terjadinya hipoglikemia sangat kompleks dan bersifat 

multifaktorial. Salah satu mekanisme yang diajukan untuk menjelaskan 

interaksi dari kedua obat itu adalah adanya interaksi satu atau beberapa 

iso-ensim P-450 atau  ciprofloxacin mempunyai efek menghambat kalium 

ATP channel yang terdapat pada permukaan sel beta pankreas dan 

bertanggung jawab  terhadap kontrol sekresi insulin (36). 

Dosis dan lamanya pemberian ciprofloxacin yang dapat menginduksi 

hipoglikemia pada  pasien yang mendapat terapi sulfonilurea sangat 

bervariasi. Dari hanya satu kali pemberian sampai satu minggu setelah 

terapi ciprofloxacin dan beratnya hipoglikemia dipengaruhi oleh tingginya 
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dosis ciprofloxacin.  Hipoglikemia biasanya berat dan refrakter terhadap 

obat anti diabetes yang tradisional (14).  

Flouroquinolon lainnya terutama gatifloxacin juga dapat menginduksi 

terjadinya hipoglikemia, terutama pada pasien DM tipe 2 usia lanjut (> 65 

tahun) dan mendapat terapi sulfonilurea (37).  

7.  Tetracyclines 

Tetrasiklin adalah  antibiotik spektrum luas dari golongan polyketide. 

Terdapat beberapa laporan kejadian hipoglikemia baik pada pasien 

diabetes maupun pasien non-diabetes setelah pemberian antibiotik 

golongan tetrasiklin. Miller (1966) melaporkan terjadinya hipoglikemia 

setelah pemberian oxytetrasiklin pada pasien diabetes yang pada awalnya 

mempunyai kadar glukosa darah yang tidak terkontrol (38). Dilain pihak  

Basaria dkk (2002) melaporkan kejadian hipoglikemia setelah   doksisiklin 

untuk mengobati jerawat pada pasien non-diabetes namun menderita 

sindroma Marfan’s, juga terdapat  laporan kejadian hipoglikemia berat pada 

pasien non-diabetes yang mendapat injeksi tetrasiklin intrapleural untuk 

tujuan pleurodesis (39). 

Mekanisme tetrasiklin dapat menginduksi hipoglikemia masih belum jelas, 

diduga tetrasiklin akan meningkatkan sensitivitas dan munurunkan klirens 

dari insulin. 

8. Pentamidine 

Pentamidine adalah golongan biguanide, pada awalnya golongan obat ini 

digunakan untuk terapi trypano-somiasis, namun saat ini juga digunakan 
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untuk mengobati penemonia pneumocystis yang banyak ditemukan pada 

pasien HIV (dulu dikenal dengan pneumocystis Carinii). Obat ini juga 

terbukti sangat efektif dalam pengobatan leishmaniasis dan infeksi jamur 

candida albicans. 

Sekitar 10-40% pasien yang mendapat terapi pentamidine dosis tinggi akan 

mengalami hipoglikemia dan merupakan efek samping metabolik yang 

banyak ditemukan pada penggunaan obat ini. Reaksi hipoglikemia dapat 

terjadi setelah beberapa hari pemberian pentamidin. Episode hipoglikemia 

biasanya berat, berulang-ulang dan dapat menyebabkan kerusakan sistim 

saraf pusat yang  irreversibel (40) 

Mekanisme pentamidine dapat menginduksi hipoglikemia adalah  akibat 

respon  sitolitik dari sel beta pankreas yang selanjutnya akan 

mengsekresikan insulin. Terapi jangka panjang dari obat ini justru akan 

menyebabkan kerusakan sel beta pankreas dan menyebakan terjadinya 

diabetes melitus yang tergantung insulin (41).      

9.  Quinine  dan quinidine 

Sekitar 30% pasien malaria berat akan mengalami hipoglikemia dan kadar 

glukosa darah yang rendah dihubungkan dengan peningkatan angka 

mortalitas pasien malaria. Beberapa jenis obat anti malaria sendiri diketahui 

dapat menginduksi terjadinya hipoglikemia, terutama quinine. Guinine 

merupakan golongan alkaloid yang digunakan sebagai obat anti piretik, anti 

malaria, analgetik dan anti inflamasi. 

Quinine dapat menginduksi hipoglikemia oleh karena obat ini dapat 

meningkatkan sekresi insulin pankreas dan dieksresi melalui ginjal oleh 



129 

 

karena itu risiko hipoglikemia akan meningkat bila diberikan pada pasien 

yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Kemampuan hipoglikemianya 

bergantung pada dosis yang diberikan dan dapat menginduksi hipoglikemia 

pada pasien diabetes maupun non-diabetes.  

Beberapa kasus hipoglikemia yang bersifat fatal telah dilaporkan dialami 

oleh pasien-pasien malaria tropika yang mendapat terapi quinine (42). 

Quinidine merupakan isomer dari quinine dan digunakan sebagai anti 

aritmia kelas 1 pada penyakit jantung. Obat ini bekerja untuk menghalagi 

influx natrium ke dalam sel dan bekerja sesuai dengan kecepatan denyut 

jantung. Bila denyut jantung tinggi, maka blokade natrium juga tinggi, 

sebaliknya bila denyut jantung lambat maka blokade natrium juga akan 

berkurang (43) 

10. Sertraline 

Sertaline obat untuk pasien dengan gangguan kejiwaan dan merupakan 

obat anti depressant yang paling sering digunakan untuk menangani 

depresi berat pada pasien rawat jalan seperti gangguan obsessive-

compulsive, gangguan panik dan gangguan kecemasan sosial.  

Hipoglikemia dilaporkan dapat terjadi pada pemberian obat ini, terutama 

pada pasien diabetes yang kadar glukosa darahnya telah stabil untuk 

jangka panjang dengan obat antidiabetes (OAD) oral.  

 

Mekanisme yang menyebabkan terjadinya peningkatan efek potensiasi 

OAD dari sertraline adalah efek inhibisi dari sitokrom P-450.  
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Sertraline dapat menyebabkan hipoglikemia oleh karena obat ini dapat 

merangsang  sekresi epinefrin secara langsung pada medulla adrenal (44).  

11. Indomethacin 

Indometasin adalah obat anti inflamasi yang termasuk dalam kelompok 

NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs). Pada dasarnya semua 

golongan obat anti inflamasi termasuk indometasin dan  salisilat berpotensi 

untuk menginduksi terjadinya hipoglikemia. Efek hipoglikemia dari obat ini 

adalah melalui peningkatan sekresi insulin, penurunan klirens insulin dan 

peningkatan ambilan glukosa pada jaringan perifer (25) 

12. Ethanol 

Konsumsi alkohol tinggi merupakan problem kesehatan di berbagai negara. 

WHO memperkirakan lebih dari 2 milyar penduduk dunia mengkonsumsi 

alkohol, 140 juta diantaranya mengalami ketergantungan alkohol.  Data dari 

rumah sakit menunjukkan sekitar 0,9% pasien hipoglikemia yang dirawat di 

ruang perawatan darurat adalah para peminum alkohol.  

Penyebab terjadinya hipoglikemia pada pasien yang mengkonsumsi alkohol 

adalah    penurunan   cadangan  glikogen hati,  penurunan glukoneogenesis 

dan respon CRR menurun (terjadi penekanan sekresi glukagon, epinefrin 

dan growth  hormone) (25). 

Hipoglikemia reaktif terutama akibat minum alkohol yang dicampur dengan 

minuman berkalori tinggi (gin-tonic, rum-cola) dan hipoglikemia dapat terjadi 

3-4 jam setelah minum minuman yang dicampur tersebut. Alkohol juga 

dapat berinteraksi dengan beberapa obat lain termasuk obat anti diabetes, 
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akibatnya risiko hipoglikemia berat akan dialami oleh pasien DM tipe 2 yang 

mendapat terapi sulfonilurea dan mengkonsumsi alkohol (45).  
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Kontrol glukosa darah merupakan salah satu komponen penting yang harus 

diperhatikan pada pasien yang dirawat inap di rumah sakit, oleh karena baik 

hiperglikemia maupun hipoglikemia dapat berdampak buruk terhadap 

outcomes pasien tersebut (1).  

Pada pasien yang dirawat di rumah sakit, hiperglikemia dan hipoglikemia dapat 

terjadi  pada pasien diabetes melitus maupun tanpa riwayat diabetes dan juga 

dapat dialami oleh pasien yang tidak mendapat terapi obat anti diabetes (2). 

Diagnosis hiperglikemia pada pasien yang menjalani perawatan dirumah sakit 

adalah berdasarkan kadar glukosa darah yaitu >140 mg/dl. Bila kadar glukosa 

darah yang persisten melebihi 140 mg/dl maka perlu dilakukan penyesuaian  

diet   atau   menganti   obat-obatan   yang dapat meningkatkan kadar glukosa 

darah. Bila kadar HbA1C > 6,5% pada saat masuk rumah sakit maka dapat 

diasumsikan bahwa pasien sudah mengalami diabetes sebelum dirawat. 

Sedangkan kriteria yang dulu digunakan untuk diagnosis hipoglikemia adalah 

<70 mg/dl dan <40 mg/dl untuk diagnosis hipoglikemia berat.  

Pada tahun 2017 American Diabetes Association (ADA) melakukan perubahan 

kriteria diagnosis hipoglikemia yaitu  bila kadar glukosa darah <54 mg/dl dan 

hipoglikemia berat didefinisikan bila didapatkan adanya gangguan kognitif berat 

tanpa melihat kadar glukosa darah pasien. Saat ini kadar glukosa darah ≤70 

mg/dl hanya dipertimbangkan sebagai tanda peringatan dan dapat digunakan 

sebagai patokan oleh para klinisi untuk pengaturan titrasi pemberian insulin 

selanjutnya (3). 
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Hipoglikemia dan hipoglikemia berat pada pasien yang dirawat dirumah sakit 

berkaitan erat dengan outcomes yang buruk karena dapat mengakibatkan 

perawatan yang berkepanjangan, membutuhkan biaya perawatan yang lebih 

besar, risiko terjatuh lebih tinggi, peningkatan angka morbiditas dan mortalitas 

serta risiko untuk menjalani perawatan ulang (re-admission) baik pada pasien 

diabetes maupun pasien yang dirawat tanpa diabetes. (4-7) 

Oleh karena itu para klinisi harus memperhatikan kadar glukosa darah dari 

semua pasien yang dirawat dirumah sakit dan menjaga agar kadar glukosa 

darah dapat dipertahankan senormal mungkin serta mencegah terjadinya 

hiperglikemia dan hipoglikemia.  

Angka kematian yang berkaitan dengan kadar glukosa darah mempunyai 

bentuk seperti U-shape., Hiperglikemia dan hipoglikemia menyebabkan 

peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas yang ekstrim  pada pasien di 

rumah sakit. 

Hipoglikemia adalah suatu keadaan emergensi, dapat berkembang menjadi 

koma dan bahkan kematian. Hipoglikemia berat yang berkepanjangan akan 

mengakibatkan kerusakan otak permanen, namun bila hipoglikemia dapat 

terdeteksi dengan cepat  dan tertangani dengan baik maka sebagian besar 

pasien akan pulih dengan sempurna.  

Kejadian hipoglikemia merupakan problem yang sering ditemukan pada pasien 

yang dirawat di rumah sakit. Hipoglikemia yang terjadi akibat pemberian obat-

obatan anti hiperglikemia disebut iatrogenic hypoglycemia sedangkan 
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hipoglikemia yang terjadi pada pasien yang tidak mendapat terapi obat anti 

diabetes disebut hipoglikemia spontan.  

Hipoglikemia spontan  dapat dijumpai pada pasien dimensia, penyakit berat, 

sepsis, gagal ginjal tahap akhir, kanker, penyakit hati berat dan dapat 

digunakan sebagai indikator untuk menentukan beratnya penyakit dan risiko 

kematian (1,2).  

Sebagian besar hipoglikemia  disebabkan oleh iatrogenic hypoglycemia, 

namun hipoglikemia spontan juga frekwensinya cukup tinggi (8). 

Prevalensi dan insiden hipoglikemia di rumah sakit sangat bervariasi 

tergantung pada kriteria hipoglikemia yang digunakan dan tempat perawatan 

pasien (rawat jalan, perawatan darurat, ruang perawatan umum atau ruang 

perawatan intensif/ICU) atau latar belakang penyakit yang diderita oleh pasien 

(diabetes atau non-diabetes) (1).  

Pada populasi pasien rawat jalan prevalensi hipoglikemi 2-3 kali lebih sering 

ditemukan pada pasien DM tipe 1 (9). Pada pasien rawat inap prevalensi 

hipoglikemia lebih tinggi pada pasien yang dirawat di ruang perawatan 

intensif/ICU bila dibandingkan dengan perawatan umum (10,1% vs 3,5%) (10).                   

A. Hipoglikemia pada pasien non-diabetes yang dirawat dirumah sakit 

Hipoglikemia merupakan kejadian yang jarang ditemukan pada  pasien  

non-diabetes. Paling  sering  disebabkan    oleh karena pemberian obat-

obatan. Hipoglikemia pada pasien non-diabetes dapat juga disebabkan oleh 

malnutrisi, penyalahgunaan alkohol dan pada pasien post operasi saluran 

cerna.  
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Walaupun hipoglikemia spontan jarang ditemukan, namun beberapa 

penelitian terakhir  mendapatkan hasil bahwa angka kematian dan 

mobiditas pasien hipoglikemia spontan lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan iatrogenic hypglycemia. Hal yang sama ditemukan pada pasien 

yang kejadian hipoglikemianya bukan akibat pemberian insulin. 

Hipoglikemia dapat ditemukan pada berbagai penyakit akut dan berat yang 

memerlukan perawatan di ruang perawatan intensif dan adanya 

hipoglikemia pada pasien non-diabetes menunjukkan beratnya penyakit dan 

prognosis yang buruk pada pasien. 

Beberapa penyakit akut yang berkaitan dengan buruknya prognosis bila 

disertai dengan kejadian hipoglikemia yang terjadi pada pasien yang dirawat 

dirumah sakit diantaranya: 

1. Sindrom koroner akut. 

Hipoglikemia akan menyebabkan efek vaskuler yang kompleks seperti 

mengaktivasi mekanisme peningkatan  pro-trombotik, pro-inflamasi dan pro-

aterogenik.  

Hipoglikemia akut juga akan meningkatkan kadar PAI-1 (plasminogen 

activator inhibitor), vaskuler endotelial growth factor, VCAM (vascular 

adhesion molecules), interleukin-6 dan marker dari aktivasi platelet. Hal ini 

menunjukkan  bahwa  adanya  hipoglikemia spontan pada pasien yang 

dirawat dengan sindroma koroner akut akan menyebabkan peningkatan 

risiko kematian dalam jangka waktu singkat (11).  

Hipoglikemia juga dihubungkan dengan hipertensi, aritmia jantung, interval 

QT yang memanjang dan terjadinya kardiomiopati (12). 
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2. Pneumonia 

Singanayagam A dkk (2009) melaporkan bahwa hipoglikemia merupakan 

faktor risiko independen terhadap peningkatan pasien rawat inap, 

peningkatan mortalitas dalam  30 hari dan 1 tahun, pemakaian ventilator 

mekanik dan pemberian inotropik pada pasien pneumonia komunitas 

(community acquired pneumonia) (13) 

3. Pasien dalan perawatan kritis 

Hipoglikemia ringan atau sedang (kadar glukosa darah <81 mg/dl)     

dihubungkan dengan peningkatan risiko kematian pada pasien yang dirawat 

diruang perawatan intensif.  

Hipoglikemia secara independen dikaitkan dengan peningkatan seluruh 

penyebab kematian, kematian kardiovaskuler dan kematian akibat infeksi 

(14). 

4. Udem paru non-kardigenik 

Hipoglikemia dapat menyebabkan udem paru non-kardigenik oleh karena 

hipoglikemia akan menyebabkan aktivasi secara massif sistim saraf 

simpatis dan perubahan hemodinamik, merusak integritas epitel alveolar 

dan endotel kapiler paru serta efek buruk insulin terhadap sistim 

kardiovaskuler dan permeabilitas kapiler (15). 

5. Ketidakseimbangan elektrolit 

Hipoglikemia dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit 

seperti hiponatremia, hipokalemia, hipofosfatemia, dan keseimbangan 

magnesium. Insulin meningkatkan ambilan kalium oleh otot melalui aktivasi 

membran Na+/K+ ATP-ase. Oleh karena itu pemeriksaan elektolit secara 
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serial direkomendasikan pada pasien hipoglikemia berat dan 

berkepanjangan (12). 

6. Steatosis akut 

Peningkatan ensim hati dan stetosis akut juga dilaporkan berkaitan dengan 

kejadian hipoglikemia. Pemberian karbohidrat  dan  insulin  dalam  jumlah  

banyak  akan menyebabkan akumulasi trigliserida pada hepatosit dan 

steatosis akan terjadi sebagai konsekwensi dari penumpukan lipid dalam 

hati (16). 

7. Sepsis 

Hipoglikemia merupakan salah satu gejala peringatan terjadinya sepsis 

pada pasien yang menjalani perawatan oleh karena infeksi. Mekanisme 

terjadinya hipoglikemia pada pasien sepsis diantaranya penurunan 

cadangan glikogen, glukoneogenesis berkurang dan meningkatnya 

penggunaan glukosa oleh bakteri patogen (17). 

B. Hipoglikemia pada pasien diabetes yang dirawat di rumah sakit. 

Pasien diabetes sering memerlukan perawatan dirumah sakit, data 

menunjukkan 30-40% pasien yang dirawat di ruang perawatan gawat 

darurat dan 25% dari seluruh pasien yang dirawat inap di rumah sakit  

adalah penderita diabetes, walaupun sebagian besar penyebab rawat inap 

tersebut bukan oleh karena diabetesnya.  

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan risiko untuk 

menjalani perawatan dirumah sakit pada pasien diabetes diantaranya 

adalah  komplikasi akut dan kronik dari diabetes, intercurrent illness 
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(operasi, infeksi, trauma, stres)  adanya penyakit penyerta,  maupun 

penyakit lain yang tidak berkaitan dengan diabetes (18,19). 

Hiperglikemia pada pasien diabetes yang dirawat di rumah sakit dapat 

menyebabkan lama perawatan yang lebih panjang, membutuhkan lebih 

banyak intervensi tambahan, lebih cenderung menjalani perawatan di ruang 

perawatan intensif, dan angka mortalitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu 

kontrol glikemik yang ketat merupakan prioritas utama yang perlu 

diperhatikan untuk memperbaiki outcomes pasien diabetes, disisi lain 

kontrol glikemik yang adekuat justru dapat menimbulkan dampak negatif 

pada pasien oleh karena risiko iatrogenic hypoglycemia   akan meningkat.      

Penelitian yang dilakukan pada pasien DM tipe 1 dan DM tipe 2 yang 

dirawat dirumah sakit  pada 29 rumah sakit pendidikan didapatkan 12-18%  

dari seluruh pasien  yang rawat dirumah sakit akan mengalami paling tidak 

satu kali episode hipoglikemia (<60 mg/dl) dan <5% akan mengalami 

kejadian hipoglikemia berat (<40 mg/dl) (20,21). 

Hipoglikemia dapat berakibat fatal, jumlah kematian akibat hipoglikemia 

mencapai 4-10% pada pasien DM tipe 1.   

Pada populasi usia dewasa hipoglikemia berat dan berkepanjangan  dapat  

menyebabkan  kerusakan otak dan kematian.  

Penyebab utama kematian pada pasien hipoglikemia terutama yang terjadi 

pada malam hari  adalah aritmia ventrikuler dan dikenal dengan istilah  ‘the 

dead in bed syndrome’ (22) 
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Penelitian dari  Normoglycemia in Intensive Care Evaluation–Survival Using 

Glucose Algorithm Regulation (the NICE-SUGAR Study) dan penelitian 

lainnya mendapatkan bahwa penyebab utama terjadinya hipoglikemia 

sedang dan berat pada pasien yang dirawat di ruang perawatan intensif 

adalah  akibat kontrol glikemik yang terlalu ketat (23).   

Faktor-faktor yang berkonstribusi terhadap terjadinya iatrogenic 

hypoglycemia pada pasien diabetes yang dirawat di rumah sakit 

diantaranya usia pasien >65 tahun, terdapat penyakit ginjal atau hati, 

lamanya diabetes diderita, adanya komplikasi diabetes lainnya, target 

glikemik yang terlalu rendah, defisiensi CRR (counter of regulatory 

respons), asupan makanan  yang  tidak  menentu,  kesalahan  dosis insulin 

dan riwayat hipoglikemia sebelumnya. Pemberian insulin koreksi  yang   

biasanya   diberikan   pada waktu malam hari (sebelum tidur) juga 

berkonstribusi terhadap terjadinya hipoglikemia pada malam hari (2,24,25). 

(Tabel 7.1) 

Monitoring kadar glukosa darah harus lebih sering dilakukan pada  pasien  

diabetes  yang  menjalani perawatan di rumah sakit. Terapi insulin subkutan 

dengan metode basal bolus pada umumnya diberikan untuk pasien yang 

dirawat diruang perawatan umum, sedangkan untuk pasien yang dirawat di 

ruang parawatan intensif akan mendapat terapi secara intravena (continous 

insulin infusion drips).  
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     Tabel 7.1.  Faktor-faktor yang berkonstribusi terhadap kejadian  

                       hipoglikemia di rumah  sakit (2) 

  

 Edukasi pasien kurang 

 Obat-obatan tertentu  

 Protokol terapi yang agresif untuk mencapai target 

normoglikemia 

 Koordinasi yang buruk antara jadwal penyuntikan 

insulin dengan jadwal pemberian makanan. 

 Asupan makanan yang mengalami perubahan 

mendadak 

 Penghentian asupan makanan peroral maupun nutrisi 

parenteral pada pasien yang mendapat terapi insulin. 

 Penurunan fungsi ginjal atau fungsi hati. 

 Adanya penyakit ko-morbid 

 Penyakit berat 

 Penghentian atau pengurangan dosis steroid tanpa 

disertai dengan penurunan dosis insulin 

 Dosis insulin tidak tepat 

 Defisiensi CRR 

 Dimensia dan usia pasien >65 tahun 

 Sepsis 

 Keganasan 

 Ventilator Mekanik 

 Polifarmasi 

 Gangguan endokrin 
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C. Pencegahan hipoglikemia pada pasien yang dirawat di rumah sakit 

Insulin merupakan obat pilihan utama untuk mengatasi hiperglikemia pada 

pasien yang dirawat dirumah sakit. Pada pasien yang tidak dalam kondisi 

kritis atau bila pasien dirawat diruang perawatan umum maka insulin 

diberikan melalui suntikan subkutan  dengan metode basal dan bolus, 

sedangkan bila pasien kritis atau menjalani perawatan di ruang perawatan 

intensif maka metode pemberian insulin adalah melalui infus intravena.  

Saat ini sudah terjadi perubahan paradigma terapi, dimana pola terapi yang 

bersifat reaktif sudah mulai ditinggalkan dan diganti dengan upaya terapi yang 

bersifat preventif. Bila konsep ini  diterapkan dalam penanganan pasien 

hipoglikemia, maka  upaya  menghindari  faktor-faktor  yang dapat mempresipitasi 

terjadinya hipoglikemia merupakan faktor penentu dalam keberhasilan terapi.  

Beberapa strategi pencegahan hipoglikemia yang dapat dilakukan diantaranya 

monitoring glukosa   darah   dengan baik,  memastikan kecukupan kalori yang 

dimakan, koordinasi yang baik tentang dosis dan jadwal suntikan insulin dengan 

jadwal dan jumlah makanan yang dikonsumsi, identifikasi adanya komplikasi dan 

penyakit  ko-morbid serta pengaturan dan penggantian obat yang lebih aman (26). 

(Tabel 7.2) 

Penanganan hipoglikemia pada pasien yang dirawat dirumah sakit relatif sama 

dengan penanganan hipoglikemia pada pasien  rawat jalan  dan secara  

konseptual mudah dilakukan, namun untuk pasien rawat inap maka diperlukan 

kerja sama dan koordinasi yang cepat, efisien dan efektif dari seluruh staf rumah 

sakit, termasuk dokter, perawat, laboran dan staf penunjang lainnya untuk 

mencegah dan menurunkan angka mortalitas dari hipoglikemia. 
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Tabel 7.2.  Pencegahan hipoglikemia pada pasien yang  dirawat di rumah sakit 

                 (2) 

 Tetapkan target glikemik yang rasional 

 Gunakan insulin dengan dosis yang disesuaikan 

dengan berat badan 

 Modifikasi dosis insulin bila kadar glukosa < 100 

mg/dl 

 Berikan infus dextrose bila terjadi penghentian 

secara mendadak nutrisi oral atau parenteral pada 

semua pasien yang mendapat terapi insulin. 

 Modifikasi insulin koreksi yang diberikan pada 

malam hari (bedtime) 

 Hindari pemberian sulfonilurea pada pasien yang 

berisiko tinggi (umur >65 tahun, eGFR <45 

ml/menit atau pada mereka yang mendapat terapi 

basal insulin 

 

D. Target glikemik pada pasien yang dirawat inap di rumah sakit. 

Patokan yang digunakan untuk menetapkan target glikemik pada pasien 

yang dirawat diruang perawatan umum didasarkan atas data dari penelitian 

retrospektif dan pengalaman klinik para ahli. Pada umumnya target glikemik 

adalah <140 mg/dl untuk kadar glukosa darah pre-meal dan <180 mg/dl 

pada pemeriksaan kadar glukosa sewaktu.  
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Perlu dilakukan evaluasi terapi bila kadar glukosa darah lebih rendah dari 

100 mg/dl dan segera lakukan tindakan bila kadar glukosa darah <70 mg/dl. 

Target glikemik sebaiknya lebih rendah pada keadaan pasien stabil dengan 

riwayat kontrol glikemik yang baik sebelum menjalani perawatan inap 

dirumah sakit, sebaliknya target glikemik lebih  tinggi (<200 mg/dl)  pada  

pasien yang menderita sakit berat atau pasien dengan penyakit terminal 

dan mempunyai penyakit ko-morbid yang berat (21,33,34). (Tabel 7.3) 

 

     Tabel 7.3. Target glikemik pada pasien yang dirawat inap dirumah sakit 

 

 ACE 

(2004) 

ADA 

(2004) 

ADA dan ACE 

(2009) 

Ruang perawatan 

intensif (mg/dl) 

 

110  

 

110  

 

140-180  

Ruang Parawatan 

Umum (mg/dl) 

   Pre-prandial 

   Post-prandial 

 

 

  110 

≤180 

 

 

  110 

≤180 

 

 

<140 

≤180 

     ACE=American College of Endocrinology;  

     ADA=American Diabetes Association 

E. Hipoglikemia pada pasien yang dirawat di ruang perawatan umum 

Pada pasien rawat inap, hipoglikemia dapat diakibatkan oleh iatrogenic 

hypoglycemia maupun hipoglikemia spontan.  Berbagai penyebab terjadinya 

iatrogenic hypoglycemia terutama pada pasien-pasien usia lanjut dirumah 

sakit diantaranya target glikemik yang terlalu ketat, adanya HAAF 
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(hypoglycemic-associated Autonomic failure), gangguan   fungsi organ   

(gagal  jantung,  gagal  ginjal  dan gagal hati), exposure obat-obatan 

hipoglikemia (insulin, sulfonilurea), penurunan jumlah kalori yang 

dikonsumsi (anoreksia, nausea, muntah-muntah),  penghentian  makanan 

via oral dan kurangnya koordinasi antara waktu makan dengan jadwal 

pemberian obat.  

Faktor lain yang berpotensi sebagai penyebab hipoglikemia adalah tidak 

dilakukan perubahan dosis obat pada saat pasien dalam proses 

kesembuhan dan sudah terjadi perbaikan terhadap sensitivitas insulin. 

Misalnya pasien yang dirawat dengan pneumonia dan membutuhkan dosis 

insulin yang lebih tinggi oleh karena infeksi akan menyebabkan peningkatan 

resistensi insulin, kemungkinan pasien akan mengalami hipoglikemia 

manakala pneumonianya teratasi oleh karena sensitivitas insulin juga akan 

mengalami perbaikan. Demikian pula pada pasien yang sudah dianjurkan 

untuk mobilisasi sesudah sakit atau pada pasien post amputasi tungkai 

bawah maka akan terjadi perbaikan sensitivitas insulin dan sangat berisiko 

untuk mengalami hipoglikemia apabila tidak dilakukan pengaturan dosis 

obat anti hiperglikemik (1,27,28,29).  

Beberapa jenis obat yang tidak tergolong sebagai obat anti hiperglikemik 

terbukti juga dapat mempresipitasi terjadinya hipoglikemia. Obat-obatan 

tersebut diantaranya quinolone, pentamidin, beta bloker, Ace-Inhibitor, ARB 

(angiotension receptor blockers), salisilat, quinine dan indometasin (lihat 

bab VI).  
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Ranozaline, obat yang digunakan untuk mengatasi angina kronis pada 

pasien-pasien penyakit jantung   juga  dapat   menurunkan  kadar  glukosa 

darah dan dapat menyebabkan hipoglikemia terutama bila digunakan 

secara bersamaan dengan obat anti hiperglikemik (31). 

Berbeda dengan iatrogenic hypoglycemia, faktor risiko untuk terjadinya 

hipoglikemia spontan pada pasien yang dirawat dirumah sakit  adalah usia 

lanjut, pernah mengalami hipoglikemia sebelumnya, menjalani rawat inap 

secara berulang-ulang, kondisi penyakit terminal, adanya penyakit komorbid 

seperti gagal ginjal, syok, pasien-pasien yang membutuhkan ventilator 

mekanik, penyakit keganasan dan adanya hipoalbuminemia. Beberapa 

kelainan endokrin yang menyebabkan gangguan sekresi hormon anti insulin 

seperti insufisiensi adrenal (Addison diseases), defisiensi growth hormone, 

hipotiroidisme dan hipopituitarisme juga dapat menginduksi hipoglikemia 

(4,32). 

F. Terapi hipoglikemia pada pasien yang dirawat inap di ruang perawatan 

umum 

Untuk mecegah terjadinya hipoglikemia, maka para klinisi harus  memiliki 

kemampuan yang optimal dalam mendeteksi faktor risiko yang dapat 

mempresipitasi terjadinya hipoglikemia dan melakukan monitor yang ketat 

terhadap kadar glukosa darah pasien.  

Oleh karena sebagian besar pasien yang berisiko untuk mengalami 

hipoglikemia adalah   pasien diabetes yang dirawat pada ruang perawatan 

umum dan biasanya mendapat terapi insulin dengan metode basal bolus 

(prandial), maka perlu dilakukan monitoring kadar glukosa darah yang ketat 
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dengan melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah kapiler paling tidak 4 

kali sehari, yaitu setiap sebelum makan dan pada saat sebelum tidur. Untuk 

pasien yang tidak makan maka monitoring sebaiknya dilakukan setiap 4-6 

jam dan bila pasien mendapat asupan makan melalui sonde lambung maka 

monitoring kadar glukosa disesuaikan dengan jadwal pemberian makan 

(35).  

Bila hipoglikemia terdeteksi, maka segera lakukan penilaian tentang tingkat 

kesadaran pasien, status sirkulasi dan respirasi, hasil pemeriksaan glukosa 

darah, dosis dan waktu pemberian   insulin,  evaluasi nutrisi peroral, jumlah 

dan jam makan terakhir serta ada tidaknya pemberian cairan melalui infus. 

(Gambar 7.1) 

Pada pasien  rawat inap yang mengeluhkan gejala-gejala hipoglikemia  

namun  kadar glukosa darahnya masih normal (pseudo/relatif hipoglikemia) 

maka dapat diberikan makan ringan seperti pisang atau sepotong roti untuk 

menghindari terjadinya hiperglikemia. Pada pasien hipoglikemia yang 

terkonfirmasi (GDS <70 mg/dl) dengan kesadaran yang masih baik dan 

dapat makan, maka segera diberikan 15 gram glukosa yang dilarutkan 

dalam air minum dan dapat diulangi setiap 15 menit hingga kadar glukosa 

darah mencapai >80 mg/dl. Jika telah dilakukan pengulangan terapi 

sebanyak 3 kali dan kadar glukosa darah tetap rendah maka dapat 

dipertimbangkan pemberian infus dextrose 10% dengan kecepatan 100 

cc/jam. Pada pasien yang dilakukan penghentian makanan peroral atau 

tidak dapat menelan atau pasien dalam kondisi tidak sadar, maka segera 

berikan larutan dekstrose intravena bila ada akses intravena. Diberikan 

dextrose 50% sebanyak 25 cc dan dilanjutkan dengan infus dextrose 5% 
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dengan kecepatan 100 cc/jam. Infus dengan dextrose 10% dan 20% juga 

efektif namun berisiko untuk mengalami ekstravasasi cairan.  

Alternatif terapi  adalah   dengan   pemberian   injeksi  1 mg   glucagon 

secara intramuskuler bila akses intravena tidak tersedia (36,37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.1.   Algoritme terapi hipoglikemia pada pasien yang dirawat  

                     di rumah sakit.(34).  CBG=capillary  blood glucose; 

                     IV=intravenous; IM=intramuscular;  NPO= nutrition peroral 
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G. Hipoglikemia pada pasien yang dirawat di ruang perawatan intensif 

Kejadian hipoglikemia, baik oleh karena iatrogenic hipoglikemia maupun 

oleh karena hipoglikemia spontan  sering ditemukan pada pasien yang 

dirawat pada ruang perawatan intensif dan menjadi salah satu penyebab 

utama kematian pada pasien yang kritis (35). 

Deteksi hipoglikemia relatif lebih sulit pada pasien yang dirawat pada ruang 

perawatan intensif oleh karena pasien pada umumnya dalam keadaan 

tersedasi dan biasanya tidak mampu untuk berkomunikasi, hal ini 

menyebabkan gejala-gejala dan keluhan  hipoglikemia akan tertutupi (36). 

Dengan demikian pemeriksaan kadar glukosa darah merupakan satu-

satunya modalitas diagnostik untuk untuk mendeteksi adanya hipoglikemia 

pada pasien yang dirawat diruang perawatan intensif. 

Diperlukan monitoring kadar glukosa darah yang lebih sering untuk 

mendeteksi terjadinya hipoglikemia (setiap 30 menit sampai setiap 2 jam), 

khususnya pada pasien yang mendapatkan terapi insulin infus. Monitoring 

tidak hanya dengan memeriksa kadar glukosa kapiler, tetapi juga darah 

arteri maupun vena.  

Beberapa laporan menyebutkan bahwa kadar glukosa darah kapiler dapat 

memberikan hasil yang overestimation (39) maupun underestimation (40) 

pada pasien yang kritis. Pada pasien yang syok, penggunaan vasopressor 

dan adanya udema pada extremitas juga dapat menyebabkan pemeriksaan 

glukosa darah kapiler menjadi tidak akurat. Faktor risiko untuk terjadinya 

hipoglikemia diruang perawatan intensif diantaranya adalah sepsis, diabetes 

melitus, pemberian obat-obatan vasoaktif, interaksi dari obat-obatan yang 
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diberikan, continuous venovenous hemofiltration, pemberian bikarbonat dan 

penghentian nutrisi (oral maupun parenteral) pada saat pemberian insulin 

infus.  Penyebab utama   adalah terapi insulin intensif yang dapat 

meningkatkan risiko hipoglikemia berat sebesar 5 kali lipat.  Para peneliti 

dari the NICE-SUGAR Study yang mengevaluasi hubungan antara kejadian 

hipoglikemia sedang (glukosa darah 40-70 mg/dl) dan hipoglikemia berat 

(<40 mg/dl) dengan angka mortalitas pada pasien yang dirawat di ruang 

perawatan intensif mendapatkan hasil angka kematian pada pasien yang 

tidak mengalami hipoglikemia sebesar 23,5%, pasien yang mengalami 

hipoglikemia   sedang   28,5%    dan  untuk    pasien     yang mengalami 

hipoglikemia berat angka kematiannya mencapai 35,4%. (41,42,43). 

H. Target glikemik pada pasien yang dirawat diruang perawatan intensif 

Pada tahun 2014 American College of Physicians (ACP) 

merekomendasikan untuk mempertahankan kadar glukosa darah pada 

pasien yang dirawat diruang perawatan intensif pada kisaran 140-200 mg/dl 

baik pada pasien diabetes maupun non-diabetes (44). The Society of 

Critical Care Medicine (SCCM) merekomendasikan untuk memulai terapi 

infus insulin bila kadar glukosa darah lebih besar dari 150 mg/dl dan 

mempertahankan kadar glukosa darah agar tidak melebihi 180 mg/dl (45). 

Guidelines terbaru dari American Diabetes Association (ADA) 

merekomendasikan target glikemik pada pasien yang dirawat di rumah sakit 

adalah 140-180 mg/dl baik untuk pasien kritis maupun yang dirawat diruang 

perawatan umum (46). (Tabel 7.3)  
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Selain pemeriksaan kadar glukosa darah, maka pemeriksaan kadar  HbA1c 

juga penting dilakukan pada saat pasien menjalani perawatan di ruang 

perawatan intensif.   

Pemeriksaan HbA1c merupakan biomarker untuk kontrol glikemik  jangka  

panjang (3-4 bulan)  pada  pasein diabetes, oleh karena itu dapat digunakan 

untuk membedakan apakah peningkatan kadar glukosa darah pasien di 

ruang perawatan intensif merupakan akibat dari stres hiperglikemia atau 

karena memang sudah mengalami diabetes sebelumnya. HbA1c dapat 

digunakan sebagai patokan untuk menetapkan target glikemik dan 

prognostik pasien diruang perawatan intensif. Pemeriksaan HbA1c 

sebaiknya dilakukan pada semua pasien kritis dengan kadar glukosa darah 

>180 mg/dl. Bila kadar HbA1C >7% (diasumsikan diabetes), maka target 

glukosa darahnya adalah 180-220 mg/dl dan target glukosa darah 140-180 

mg/dl adalah untuk pasien dengan kadar HbA1C <7% (stres hiperglikemia) 

(47,48). (Gambar 7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar  7.2. Target glikemik berdasarkan kadar HbA1C   

                              pada saat  pasien dirawat diruang intensif (47).  
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Penyebab utama kematian pada pasien diabetes melitus adalah penyakit 

kardiovaskuler, namun saat ini para peneliti dan klinisi  juga menemukan bahwa 

kejadian hipoglikemia pada pasien diabetes merupakan faktor risiko yang sangat 

penting untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler. Hipoglikemia berat diketahui 

merupakan salah satu prediktor utama untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler, 

memperburuk outcomes secara klinis dan meningkatkan mortalitas pada pasien 

tipe 2 diabetes.  

Analisis dari hasil penelitian VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial) menemukan 

bahwa hipoglikemia berat merupakan prediktor kuat untuk kematian 

kardiovaskuler dalam waktu 90 hari (1). Laporan dari the Action in Diabetes and 

Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation 

(ADVANCE) trial menunjukkan adanya peningkatan komplikasi makrovaskuler 

sebesar 2,8 kali dan angka kematian kardiovaskuler  sebesar  2,6 kali pada pasien 

DM tipe 2 yang mengalami paling tidak satu kali episode hipoglikemia selama lebih 

dari 5 tahun periode penelitian (2).  

Sebaliknya temuan yang berbeda didapatkan pada penelitian yang melibatkan 

pasien DM tipe 1. Data dari DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) dan 

Europe and Diabetes (EURODIAB) Prospective Complication Trial menunjukkan 

bahwa tidak didapatkan peningkatan mortalitas atau penyakit kardiovaskuler yang 

fatal pada pasien yang DM tipe 1 yang mengalami hipoglikemia (3). Namun secara 

umum dilaporkan bahwa sekitar 6-10% angka kematian pada pasien DM tipe 1 

usia muda adalah akibat hipoglikemia yang menyebabkan terjadinya aritmia 

jantung yang fatal (4).  
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Hipoglikemia akan memicu berbagai kelainan yang bersifat maladaptive, yang 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan profil risiko kardiovaskuler. Kelainan-

kelainan tersebut diantaranya penurunan sekresi insulin pankreas, peningkatan 

sekresi hormon anti insulin,  perubahan hematologik (risiko trombosis, koagulasi, 

fibrinolisis), peningkatan ekspresi marker-marker inflamasi dan disfungsi endotel, 

peningkatan stres oksidatif, bahkan hipoglikemia terbukti berkonstribusi terhadap 

kejadian sudden cardiac death (5-9). (Gambar 8.1) 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

     Gambar 8.1.  Efek kardiovaskuler dari hipoglikemia. (9)  

                           CRP= C-reactive protein, IL6=interleukin 6,  

                           VEGF= vascular endothelial growth factor  
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Komplikasi kardiovaskuler dari hipoglikemia diantaranya  iskemia miokard, 

pemanjangan repolarisasi dan interval QT, perubahan gelombang ST,   

bradikardia, fibrilasi atrium, aritmia ventrikel dan infark miokard akut (10) 

Walaupun patomekanisme yang menjelaskan hubungan antara kejadian 

hipoglikemia berat dengan memburuknya outcomes kardiovaskuler pada pasien 

diabetes belum diketahui dengan pasti, namun berbagai penelitian telah 

melaporkan adanya efek yang merugikan dari hipoglikemia terhadap    pembuluh  

darah,   baik   mikrovaskuler   maupun makrovaskuler. Efek-efek tersebut 

diantaranya adalah rangsangan terhadap sistim saraf autonom, peningkatan 

sekresi katekolamin dan perubahan hemodinamik (11). (Tabel 8.1) dan (gambar 

8.2). 

Tabel 8.1. Efek hipoglikemia terhadap vaskuler (11) 

Mikrovaskuler Makrovaskuler 

Perubahan aliran darah kapiler 

Peningkatan faktor koagulasi 

Aktivasi trombosit 

Aktivasi neutrofil 

Peningkatan aktivitas radikal   

     bebas 

Inflamasi dan disfungsi endotel 

Penurunan fibrinolisis 

Iskemia jantung 

Efek pro-aritmia 

Disfungsi cardiac autonomic 
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Beberapa faktor yang telah dibuktikan berperanan terhadap hubungan tersebut 

adalah (11):  

1. Gangguan koagulasi darah 

2. Inflamasi 

3. Disfungsi endotel  dan 

4. Aktivasi sistim saraf simpatis 

1. Hipoglikemia dan gangguan koagulasi darah 

Hipoglikemia dapat menyebabkan viskositas darah meningkat dan 

mempengaruhi agregasi trombosit. Hipoglikemia akan meningkatkan expresi P-

selectin (suatu marker untuk aktivasi trombosit), fibrinogen, kadar faktor VIII 

dan kompleks thrombin-antitrombin. Pada pasien DM tipe 1 kejadian 

hipoglikemia akan mempengaruhi kadar PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-

1). Hal ini akan mengakibatkan penurunan keseimbangan fibrinolisis secara 

sistemik dan meningkatkan agregasi dari trombosit-monosit, yang secara 

biologik akan meningkatkan risiko trombosis dan  kejadian iskemia akut. Pada 

pasien DM tipe 2, kejadian hipoglikemia akan menyebabkan agregasi trombosit 

lebih massif walaupun telah diberikan terapi aspirin dan adenosine diphosphate 

receptor antagonists (12,13).  

Perubahan sistim koagulasi yang diinduksi oleh hipoglikemia akan 

mempengaruhi sistim kardiovaskuler dan menjadi faktor risiko untuk terjadinya 

penyakit kardiovaskuler seperti infark miokard akut dan strok. 
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Gambar 8.2. Hubungan yang kompleks  antara hipoglikemia dengan penyakit 

kardiovaskuler. (2) 

                     CAD=coronary artery disease, CV=cardiovascular, DM=diabetes 

mellitus, MVO2= myocardial oxygen consumption . 

 
2 .   Hipoglikemia dan Inflamasi 

Berbagai hasil penelitian telah membuktikan adanya hubungan antara 

inflamasi kronik dengan penyakit kardiovaskuler, resistensi insulin dan 

diabetes. 

Sebagaimana halnya dengan aktivasi sistim koagulasi, hipoglikemia juga 

dapat meningkatkan marker-marker inflamasi yang beredar dalam sirkulasi 

seperti CD40, ligan CD40, interleukin 1, interleukin-6, interleukin 8, C-reactive 
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protein, TNF-α (tumor necrosis factor-α), stres oksidatif dan berbagai 

biomarker pro-inflamasi serta pro-thrombotik lainnya.  

Peningkatan marker-marker inflamasi tersebut dapat bertahan hingga 

beberapa hari setelah episode hipoglikemia dialami. Walaupun 

peningkatannya hanya bersifat sementara namun inflamasi merupakan 

indikator  penting oleh karena berperan dalam patomekanisme pembentukan 

aterosklerosis (12,14).  

3. Hipoglikemia dan disfungsi endotel 

Mekanisme bagaimana hipoglikemia dapat menyebabkan gangguan fungsi 

endotel belum diketahui dengan pasti. Diduga disfungsi endotel yang 

diinduksi oleh hipoglikemia merupakan efek dari peningkatan dari marker-

marker pro-inflamasi dan terjadinya abnormalitas sistim koagulasi.  

Disfungsi endotel ditandai dengan peningkatan kadar  VCAM-1 (vascular 

adhesion molecules vascular cell adhesion molecule-1), ICAM-1 (intercellular 

adhesion molecule 1), E-selectin, VEGF (vascular endothelial growth factor). 

Peningkatan marker-marker tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan 

respon inflamasi, sementara peningkatan kadar PAI-1 dan aldosteron  

menunjukkan bahwa hipoglikemia juga dapat memprovokasi terjadinya 

disfungsi endotel (15). 

Sommerfield dan kawan-kawan (2007) yang melakukan penelitian secara 

kohort pada pasien DM tipe 1  mendapatkan bahwa hipoglikemia akan 

merubah ketebalan dinding pembuluh darah dan menduga hal ini diinduksi 

oleh insulin yang merusak endotel arteri (12,16). 
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Peningkatan kadar marker-marker adhesi (VCAM, ICAM, E-selektin dan 

lainnya) akan mempermudah makrofag terikat pada endotel yang rusak dan 

hal ini merupakan titik awal pembentukan plak yang selanjutnya berkembang 

menjadi aterosklerosis pada dinding pembuluh darah (17).  

4. Hipoglikemia dan aktivasi sistim saraf simpatis 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hipoglikemia akan 

mengaktifkan  respon CRR (counter of regulatory respons) dengan 

melepaskan hormon-hormon anti insulin termasuk katekolamin (epinefrin dan 

nor-epinefrin). Katekolamin secara langsung akan mempengaruhi   sistim  

kardiovaskuler  berupa   peningkatan kontraktilitas jantung, peningkatan kerja 

otot jantung, curah jantung dan meningkatkan kebutuhan oksigen jantung 

sehingga dapat menginduksi terjadinya iskemia miokard dan penyakit jantung 

koroner (12). Katekolamin juga berperan langsung terhadap terjadinya 

reaktivitas trombosit dan bersifat pro-aritmia, menginduksi hipokalemia dan 

meningkatkan kadar kalsium intraseluler serta menyebabkan interval QT 

memanjang. Kesemua hal tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya 

aritmia yang mematikan (12,18,19). 

A. Dampak kardiovaskuler dari hipoglikemia 

    1. Hipoglikemia dan iskemia miokard 

Secara patofisiologi terjadinya iskemia miokard adalah akibat 

ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen dari miokard. 

Hipoglikemia dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen miokard 

melalui aktivasi sistim simpatis dan pengeluaran hormon-hormon anti insulin 

seperti epinefrin, nor-epinefrin, kortisol, glukagon dan growth hormone.  
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Hormon-hormon adrenergik tersebut akan meningkatkan afterload, inotropik 

dan kronotropik dari miokardium sehingga kebutuhan oksigen akan 

meningkat.  Dilain pihak hormon-hormon tersebut juga   akan   menyebabkan  

vasokonstriksi   arteri koroner dengan akibat suplai oksigen ke miokardium 

mengalami penurunan. Suplai energi (glukosa dan asam lemak bebas) juga 

akan terbatas bila terjadi hipoglikemia dan vasokonstriksi arteri koroner. 

Mekanisme tersebut pada akhirnya akan menginduksi terjadinya iskemia  

atau bahkan infark miokard. Leong dkk (2016) telah membuktikan bahwa 

pada pasien diabetes yang mengalami hipoglikemia, insiden penyakit jantung 

koroner meningkat sebesar dua kali lipat. Risiko akan lebih meningkat pada 

pasien yang sebelumnya sudah mempunyai faktor risiko koroner dan pasien 

usia lanjut (>65 tahun) (20). Aktivasi hormon-hormon anti insulin bila terjadi 

hipoglikemia juga dapat menyebabkan spasme koroner dan akan terikat pada 

reseptor beta adrenergik pada otot ventrikel jantung dengan akibat akan 

terjadi kardiomiopati (10). 

    2. Efek Elektrofisiologikal Jantung. 

Hipoglikemia adalah suatu kondisi pro-arrithmogenic.  Kelainan 

elektrofisiologi jantung yang paling sering ditemukan pada hipoglikemia 

adalah pemanjangan interval QT pada pemeriksaan EKG dan hal ini 

menunjukkan bahwa telah terjadi gangguan repolarisasi jantung (21). 

Pemanjangan interval QT dapat menyebabkan tahikardia atrial maupun 

tahikardia ventrikuler dan merupakan prediktor kuat untuk terjadinya kematian 

jantung mendadak (sudden cardiac death).  Pemanjangan interval QT dapat 

terjadi pada pasien DM tipe 1 dan DM tipe 2 yang mengalami hipoglikemia.  
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Perubahan elekrofisiologi jantung terutama disebabkan oleh hipokalemia. 

Mekanisme terjadinya hipokalemia  pada pasien hipoglikemia adalah melalui 

sekresi epinefrin dan efek langsung dari insulin. Insulin dan epinefrin akan 

merangsang fungsi  Na+/K+ ATPase yang mengakibatkan kadar kalium 

extraseluler mengalami penurunan dan terjadilah hipokalemia. Hipokalemia 

secara otomatis akan mengganggu keseimbangan ion sel dan pemanjangan 

fase repolarisasi jantung yang tergambar dengan gelombang T yang datar 

(flat) (22). Masuknya kalium kedalam sel dapat diinduksi oleh beberapa jenis 

obat, sebaliknya juga dapat dihambat dengan obat-obatan tertentu. Turaihi 

dkk (1989) berhasil membuktikan bahwa masuknya kalium ke intrasel dapat 

dirangsang dengan pemberian adrenalin, isoprenalin dan salbutamol dilain 

pihak dapat dihambat dengan pemberian timolol dan atenolol (23).  

Berdasarkan hal ini maka dapat diasumsikan bahwa hipokalemia yang 

diinduksi oleh hipoglikemia dapat dihambat dengan pemberian beta bloker 

(22). 

Kelainan gambaran EKG yang lain dapat ditemukan pada pasien 

hipoglikemia. Kelainan tersebut diantaranya : PR interval yang memendek, 

depresi segmen ST, gelombang T yang datar dan penyempitan gelombang T 

(24). 

  3.  Sudden cardiac death 

Hipotesis yang menyebutkan bahwa hipoglikemia dapat menyebabkan 

kematian mendadak bukanlah sesuatu hal yang baru. Pada tahun 1968, 

Malins J (25) melaporkan kematian mendadak pada 14 orang pasiennya 

akibat hipoglikemia. Delapan orang diantaranya berusia >60 tahun, 
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mempunyai riwayat hipoglikemia nocturnal dan tidak ada yang menemani 

pada saat kematiannya.   

Selanjutnya pada tahun 1991 Tattersall dan Gill memaparkan analisis dari 

kematian 50 orang pasien DM tipe 1 yang berumur <50 tahun. Laporan 

tersebut menyebutkan 22 orang diantara kematian tersebut terjadi pada 

waktu pasien tertidur di malam hari dan mengidentifikasi penyebab kematian 

tersebut dengan istilah ―dead in bed syndrome‖(26).  

Sejak saat itu  survei yang sama telah diselenggarakan diberbagai negara 

telah dilakukan untuk membuktikan hipotesis tersebut (27-31). Weston JP 

(2012) telah melakukan review dan analisis terhadap berbagai laporan yang 

dipublikasikan dan mendapatkan bahwa semua penelitian melaporkan 

adanya kematian mendadak sebesar 6-10% dari seluruh penyebab kematian 

pada pasien DM tipe 1 . Karakteristik pasien yang mengalami mati mendadak 

tersebut pada umumnya sama yaitu: berusia <40 tahun, sebagian besar 

meninggal pada waktu tidur di malam hari, tidak menderita penyakit lain 

kecuali diabetes, tidak ditemukan adanya komplikasi diabetes, meninggal 

ditempat tidur tanpa disertai kerusakan disekelilingnya, nampak sehat pada 

malam sebelum kematiannya dan tidak ditemukan kelainan pada 

pemeriksaan otopsi (32).  

Karakteristik tersebut telah dijadikan patokan dalam  penetapan diagnosis 

―dead in bed syndrome‖ sebagai penyebab kematian. Penyebab pasti dari 

fenomena ini masih belum diketahui, namun  seluruh peneliti yang 

melaporkan  kejadian ―dead in bed syndrome‖  mendapatkan adanya 
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keterlibatan hipoglikemia sebagai faktor yang berkonstribusi terhadap 

kejadian tersebut.  

Hipoglikemia pada pasien diabetes merupakan kejadian yang sering 

ditemukan pada malam hari (nocturnal hypoglycemia) terutama akibat 

pemberian terapi insulin, dan kematian mendadak juga sering ditemukan 

pada malam hari. Berbagai mekanisme telah diajukan untuk menjelaskan 

keterkaitan antara kejadian hipoglikemia dengan kematian jantung secara 

mendadak diantaranya: (Gambar 8.3) 

1. Hipoglikemia yang diinduksi oleh pemberian insulin akan menyebabkan 

perubahan kadar  glukosa darah, elektrolit (kalium) dan hormon (insulin, 

epinefrin dan nor-epinefrin) yang secara langsung bersifat aritmogenik 

terhadap jantung. 

2. Hipoglikemia akan terdeteksi oleh otak (sistim saraf pusat) sehingga akan 

merangsang terjadinya aritmia jantung  secara  tidak  langsung melalui 

aktivasi sistim saraf eferen dan melalui pengeluaran nor-epinefrin secara 

lokal pada ujung saraf terminal yang terdapat pada jantung.  

 

 

3. Aktivasi sistim saraf autonom pada kelenjar adrenal juga akan merangsang 

pengeluaran  epinefrin pada kelenjar tersebut yang secara langsung akan 

menyebabkan aritmia jantung. 

4. Pada pasien yang mendapat terapi insulin maka terdapat peningkatan risiko 

hipokalemia yang secara langsung dapat menyebabkan aritmia jantung. 
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5. Efek hipoglikemia baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan 

menyebabkan pemanjangan interval QT (QT corrected/ QTc prolongation). 

6. Hipoglikemia juga akan meningkatkan signal adrenergik yang akan 

menyebabkan ritme jantung menjadi cepat (tahikardia). Tahikardia akan 

diikuti oleh  blok jantung derajat 3 yang pada akhirnya menyebabkan 

bradikardia yang bersifat fatal.  
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                   Gambar 8.3. Mekanisme ―sudden cardiac death‖  

  pasien hipoglikemia yang  diinduksi oleh insulin (4) 

 

QTc= corrected QT 

              Garis merah= Kadar glukosa, elektrolit dan hormon. 

              Garis biru = Sistim saraf autonom 
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