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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan sindroma klinis ditandai dengan 

hiperglikemia yang disebabkan oleh defisiensi absolut ataupun relatif dari insulin 

dan diabetes mellitus tipe 2 (DMT2) jumlahnya dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. Komplikasi diabetes mellitus dapat berupa kelainan makrovaskuler 

maupun mikrovaskuler. Retinopati diabetik sendiri  merupakan salah satu 

komplikasi kronik mikrovaskuler DMT2 dan merupakan penyebab penurunan 

tajam penglihatan sampai kebutaan yang bersifat irreversible. Seiring dengan 

peningkatan penderita DMT2 ini maka jumlah penderita retinopati diabetik juga 

meningkat. Pada kondisi hiperglikemi ditambah faktor predisposisi dapat 

mempengaruhi progresifitas retinopati diabetik. Pada suatu studi klinis oleh Lee JJ 

et al., asam urat serum dapat menjadi salah satu faktor predisposisi dan 

dihubungkan dengan derajat retinopati diabetik oleh karena itu kontrol gula darah 

dan faktor predisposisi lain dengan baik akan dapat menurunkan progresifitas 

retinopati diabetik (Suhendro G, 1999; Sheetz MJ&King GL, 2002; DaSilva ZM 

et al.,, 2003; Powerslvin, 2010; Regillo et al.,, 2011; Lee JJ et al., 2014) 

Prevalensi retinopati diabetik berdasarkan data WHO, Indonesia 

menempati urutan ke-4 jumlah penderita Diabetes Mellitus di dunia. Pada tahun 

1994, jumlah penderita diabetes di Indonesia 2,5 juta penderita, tahun 2000 

menjadi 4 juta, dan tahun 2010 terus meningkat tajam menjadi 7 juta penderita 

dan diperkirakan penderita diabetes di Indonesia akan meningkat  mencapai 21,3 

juta orang pada tahun 2030. Data pusat statistik pada tahun 2003, jumlah 

penduduk yang menderita  DM di daerah urban sekitar 8,2 juta dan daerah rural 
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sebanyak 5,5 juta dan DM terbanyak di Indonesia adalah DMT2. Angka kejadian 

retinopati diabetik sendiri sekitar 4,8% dari 37 kasus kebutaan di seluruh dunia. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar ( Riskesdas ) 2013 melaporkan bahwa prevalensi 

DM di Indonesia yang terdiagnosa dokter menurut wawancara sebesar 1.5% dan 

prevalensi DM menurut diagnosa dokter dan adanya gejala polidipsi, polifagi dan 

poliuria sebesar 2.1%. Pada penelitian retrospektif di poli mata RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya periode Januari sampai Desember 1993 didapatkan angka 

kebutaan akibat retinopati diabetik sebesar 5% dari total penderita di poli mata 

RSUD Dr. Soetomo. Prevalensi retinopati diabetik di Amerika Serikat sebesar 

28.5 % dan di Perth, Australia sebesar 28%. Prevalensi retinopati diabetik pada 

negara berkembang antara lain di India bagian selatan sebesar 34,1% , India 

bagian barat dan utara sebesar 28.9% (WHO, 2008; PERKENI, 2011; Zhang, 

2010; Kaštelan S et al.; 2013; Riskesdas. 2013). 

Kebutaan karena retinopati diabetik bisa diminimalkan dengan 

pemahaman yang baik terhadap apa saja yang menjadi faktor memperberat derajat 

retinopati oleh paramedis dan penderita DM. Skrining dini terhadap penderita 

dapat dilakukan dengan kerjasama yang baik antara dokter penyakit dalam dan 

dokter mata. Identifikasi secara klinis dan follow up yang tepat oleh dokter dapat 

membantu memprediksi perkembangan dan progresifitas dari retinopati diabetik 

agar kebutaan yg bersifat irreversible dapat diperlambat prosesnya ( Safi AJ et al., 

2005; Pitchai Balakumar et al., 2009; Lyngdoh T, 2011; Lee JJ et al., 2014 ). 
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Belum banyak studi tentang pengaruh kadar asam urat terhadap tingkat 

retinopati diabetik, Namun, peran asam urat saat ini dipandang dapat menjadi 

salah satu faktor yang memperberat retinopati diabetik. Pada studi klinis oleh Lee 

JJ et al., dan Jianfei Xia et al., menyebutkan bahwa asam urat mempunyai peran 

penting dalam hal proses terjadinya disfungsi endotel yang pada akhirnya dapat 

menurunkan permeabilitas sel perisit kapiler pembuluh darah dan terjadi oklusi 

pada tingkat mikro dan makrovaskuler sehingga dalam perjalanannya dapat 

memperberat komplikasi pada pasien DMT2. Meskipun begitu patofisiologi 

pengaruh kadar asam urat terhadap derajat retinopati masih belum pasti. Pada 

studi yang lain oleh Krizova L et al., dijelaskan bahwa terdapat kadar asam urat 

yang tinggi pada cairan vitreus pada penderita diabetes mellitus dengan edema 

makula dibandingkan dengan kelompok kontrol. 90% asam urat merupakan hasil 

katabolisme purin yang di dalam tubuh terjadi secara terus menerus seiring 

dengan sintesis dan penguraian RNA dan DNA didalam semua jaringan, sehingga 

walaupun tidak ada asupan purin, akan tetap terbentuk asam urat dalam jumlah 

yang substansial. Pada kadar yang normal asam urat dapat berfungsi sebagai 

antioksidan, namun, apabila jumlahnya meningkat asam urat akan mengaktifkan 

reactive oxydan species (ROS) sehingga menyebabkan stres oksidatif sehingga 

terjadi kerusakan di tingkat sel, yang pada akhirnya akan terjadi disfungsi endotel 

vaskuler (yang pada hal ini kerusakan endotel vaskuler di retina). Proses ini yang 

mendasari terjadinya komplikasi mikrovaskuler berupa retinopati diabetik (Safi 

AJ et al., 2005; Pitchai Balakumar et al., 2009;  Krizova L et al., 2011; Lyngdoh 

T, 2011; Ming Jin et al., 2012; Jianfei Xia et al.,2014; Lee JJ et al., 2014). 
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1.2 Rumusan Masalah   

1.  Bagaimanakah gambaran kadar asam urat serum pada berbagai tingkat 

retinopati diabetik penderita DMT2 di Unit Rawat Jalan mata RSUD dr. Soetomo 

Surabaya? 

2. Apakah terdapat hubungan kadar asam urat serum dengan tingkat 

retinopati diabetik penderita DMT2? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan umum 

 Mengetahui gambaran kadar asam urat serum pada berbagai tingkat 

retinopati diabetik dan hubungan kadar asam urat serum dengan tingkat retinopati 

diabetik penderita DMT2. 

1.3.1 Tujuan khusus 

 1. Mengetahui distribusi penderita retinopati diabetik pada DMT2 berdasarkan 

usia, jenis kelamin, lama menderita diabetes dan kontrol gula darah. 

 2. Mengetahui distribusi kadar asam urat serum pada pasien DMT2 tanpa disertai 

retinopati diabetik 

 3. Mengetahui distribusi kadar asam urat serum pada pasien DMT2 dengan very 

mild, mild, moderate dan severe non-proliferative diabetic retinopathy (NPDR). 

4. Mengetahui distribusi kadar asam urat serum pada penderita DMT2 dengan 

very severe NPDR dan proliferative diabetic retinopathy (PDR). 

5. Menganalisis hubungan kadar asam urat serum dengan tingkat retinopati 

diabetik penderita DMT2.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

 1. Memberikan data ilmiah dan penunjang untuk penelitian lain yang 

berkaitan dengan retinopati diabetik. 

2. Memberikan data ilmiah dan penunjang untuk departemen lain yang 

berkaitan dengan retinopati diabetik serta komplikasi lain diabetes mellitus 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Memberikan informasi tentang peningkatan kadar asam urat serum 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi progresifitas retinopati diabetik.  

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan untuk 

tindakan pencegahan peningkatan kadar asam urat serum sehingga diharapkan 

dapat menghambat atau meminimalisasi tingkat retinopati diabetik.  
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