
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS HUBUNGAN RIWAYAT IBU … NANDA FW SALAMY

ABSTRAK

HUBUNGAN RIWAYAT IBU DIABETES MELITUS DENGAN ANTI-
GAD65 BAYI

Pendahuluan :Hiperglikemia kronis dapat menyebabkan kerusakan progresif sel
beta pankreas dan dapat mengakibatkan keluarnya enzim GAD (glutamic acid
decarboxylase)  yang merupakan biomarker dari kerusakan sel beta pancreas.
Transfer antibodi terutama IgG melalui plasenta pada manusia dipengaruhi oleh
oleh reseptor Fc neonatal (FcRn).Infeksi virus dapat berkontribusi untuk
mengembangkan terjadinya reaksi autoimun di sel beta pancreas. Hal ini
memberikan peluang pendekatan baru mengenai faktor risiko riwayat keluarga
pada penderita DM tipe 2, dimana pada ibu dengan DM tipe 2 dapat
mentransferantibodi (Ig G) GAD65 pada anaknya melalui placenta dan infeksi
virus pada saat kehamilan juga dapat menyebabkan kerusakan sel beta pancreas
pada bayi

Tujuan :Mengetahui hubungan riwayat Ibu Diabetes Melitus dengan Anti-Gad65

Bayi

Desain Penelitian :observasional analitik dengan rancangankohort.

Metode :penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain
penelitian kohort. Kasus yang diteliti adalah hubungan riwayat ibu diabetes
mellitus dengan anti-GAD65 bayi.Lokasi penelitian dilakukan di RSI Jemursari
Surabaya. Pemeriksaan sampel dilakukan dengan rapid test autoimmune GAD65.
Kemudian dilakukan uji statistik untuk mengetahui hubungannyadengan variable
lainnya.

Hasil :Tidak terdapat hubungan antara riwayat Ibu Diabetes Melitus dengan Anti-
GAD65 Bayi, namun terdapat hubungan bermakna antara Anti-GDA65Ibu dengan
Anti-GAD65 Bayi, sehingga ada kemungkinan terjadi transfer antibodi
transplacental, dan infeksi virus pada saat kehamilan yang menyebabkan kerusak
sel beta pancreas

Kesimpulan :Riwayat Ibu Diabetes Melitus tidak berhubungan dengan Anti-
GAD65 Bayi, namun terdapat Hubungan antara Anti-GAD65 Ibu dengan Anti-
Gad65 BAyi sehingga dimungkinkan terdapat transfer antibodi transplacenta dan
infeksi virus pada saat kehamilan yang dapat menyebabkan kerusakan sel beta
pancreas pada bayi

Kata kunci :Diabetes Melitus, GAD65, antibodi transplasenta, infeksi virus,
kehamilan


	sampul depan
	sampul dalam
	prasyarat gelar
	halaman pengesahan
	penetapan panitia penguji tesis
	ucapan terima kasih
	ringkasan
	abstrak
	daftar isi
	daftar gambar
	daftar tabel
	daftar lampiran
	daftar singkatan
	Bab 1 Pendahuluan
	Bab 2 Tinjauan Pustaka
	Bab 3 Kerangka Konseptual
	Bab 4 Metodologi Penelitian
	Bab 5 Hasil Penelitian
	Bab 6 Pembahasan
	Bab 7 Penutup
	Daftar Pustaka
	Lampiran
	postujian-3.pdf
	sampul depan
	sampul dalam
	prasyarat gelar
	halaman pengesahan
	penetapan panitia penguji tesis
	ucapan terima kasih
	ringkasan
	abstrak
	daftar isi
	daftar gambar
	daftar tabel
	daftar lampiran
	daftar singkatan
	Bab 1 Pendahuluan
	Bab 2 Tinjauan Pustaka
	Bab 3 Kerangka Konseptual
	Bab 4 Metodologi Penelitian
	Bab 5 Hasil Penelitian
	Bab 6 Pembahasan
	Bab 7 Penutup
	Daftar Pustaka
	Lampiran




