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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tanaman Sukun

Gambar I.1 Tanaman sukun
1.1.1. Klasifikasi tanaman

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Anak Kelas : Hamamelidae

Bangsa : Urticales

Suku : Moraceae

Marga : Artocarpus

Jenis : Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg

(Cronquist,1981: 195-198)

Sinonim : Artocarpus communis J.R., Artocarpus camansi

Blanco (Rajendran, 1992:83).
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1.1.2. Nama umum

Untuk bentuk yang tidak berbiji disebuat Breadfruit (Inggris), Sukun

(Indonesia), Rimas (Philipina), Sakee (Kamboja), Sa-Ke (Thailand), Sake

(Vietnam) (Rajendran, 1992:83).

Untuk bentuk yang berbiji disebut Kulu (Aceh), Kulur (Toba), Sukun Batu

(Ambon), Timbul (Jakarta), Sukun Biji (Timor), Kéléwih (Sunda), kaluwéh atau

kaluwih (Jawa), Timbool (Malaysia) (Heyne, 1987: 670).

1.1.3. Deskripsi tanaman

Pohon berumah satu, tingginya hingga 30 m, berwarna hijau di daerah-

daerah tropis yang lembab, setengah gugur daun di daerah beriklim musim.

Batang utama lurus, tinggi 5-8 m, diameter 0,6-1,8 m, kerap ditopang; batang

utama dari pohon yang diperbanyak berbentuk klonal bercabang rendah; ranting-

ranting menyebar, sangat tebal dengan daun yang menonjol dan daun penumpu

serta lancitel yang jelas; panjang pucuk 10-20 cm, ditutup oleh daun-daun

penumpu berbentuk kerucut yang besar (Rajendran, 1992:84).

Buah semu majemuk pada Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg terdiri

dari buah tunggal, sejumlah besar kuntum bunga dengan periantum dan disebelah

dalam terdapat bakal buah yang dibuahi atau tanpa dibuahi. Dalam

perkembangannya, periantum dari masing-masing buah masih tetap ada hingga

buah berbentuk. Buah yang dewasa memiliki diameter kira-kira 20-30 cm, buah

majemuk yang terbentuk pada Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg ini

sebenarnya merupakan buah semu yang berkembang dari periantum yang

merupakan bagian utama penyusun buah majemuk. Buah yang sesungguhnya
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adalah buah yang berkembang dari setiap kuntum bunga (Umuriyah, 1997: 80-

81).

Daun bulat telur sampai berukuran 20-60 cm × 20-40cm. tidak terbagi saat

muda, terjadi pada yang lebih tua keseluruhan atau sangat menyirip dipotong

menjadi 5-11 lobus yang meruncing, tebal, kasar, hijau gelap, dan mengkilap

bagian atas, hijau pucat dan kasar dibawah, tangkai daun berukuran 3-5 cm.

Perbungaan bongkol di ketiak daun, panjang tangkai perbungaan 4-8 cm;

perbungaan jantan terkulai, berbentuk patung, seperti bunga karang, kuning,

bunga-bunga jantan kecil dengan satu benang sari; perbungaan betina tegak, kaku,

bundar atau silindris, hijau, berbunga banyak, tanaman dalam dasar bunga,

kelopak berbentuk tabung, ovarium 2 ruang, kepala putik bercuping 2 (Rajendran,

1992: 84).

Gambar I.2 Daun dan buah sukun
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1.1.4. Sumber dan penyebaran

Asal mula daun sukun tidak diketahui dengan pasti. Pusat keanekaragaman

genetikanya meluas dari Indonesia ke Papua Nugini. Dalam arti luas, sukun

adalah asli dari Pasifik dan Asia Tropik. Di Polinesia telah lama menjadi makanan

pokok yang penting. Sukun sekarang tersebar luas di seluruh daerah tropis yang

lembab (Rajendran, 1992:83).

1.1.5. Kandungan senyawa dan khasiat

Tanaman sukun memiliki beberapa kandungan kimia yang berkhasiat

sehingga dapat digunakan sebagai tanaman herbal. Kulit batang dan daun

mengandung saponin dan polifenol (Dalimarta, 2003). Pada daun sukun, terdapat

dua senyawa flavonoid tergeranilasi, yaitu 2-geranil-2’,4’,3,4-

tetrahidroksidihidrokalkon, dan 8–geranil-4’,5,7-trihidroksiflavanon (Syah, 2005).

Kulit dari tanaman sukun merupakan salah satu obat alternatif yang dapat

diberikan kepada wanita nifas setelah melahirkan selama 8-10 hari untuk

mencairkan darah. Bunga dari tanaman sukun juga memiliki khasiat alternatif

yaitu dalam penyembuhan sakit gigi dengan cara membakar bunga sampai

menjadi arang. Penggunaan dilakukan dengan cara dioleskan pada gusi gigi yang

sakit. Daun dari tanaman ini juga digunakan sebagai obat alternatif, anti

hipertensi, antidiabetes, antiinflamasi (Heyne, 1987: 671-672; Nur, 2009;

Jalahally, 2011).
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1.2. Ginjal

Gambar I.3 Anatomi ginjal (Sloane, 1995: 319)

Kiri: sisi eksternal ginjal; Kanan: potongan frontal ginjal kiri

1.2.1. Anatomi ginjal

Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah

lumbal, di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, dibungkus lapisan lemak yang

tebal, dibelakang peritoneum. Ginjal kanan memiliki kedudukan sedikit lebih

rendah dari ginjal kiri karena sebelah kanan diduduki hati. Bentuk ginjal seperti

biji kacang dan sisi dalamnya atau hilum menghadap ke tulang punggung. Sisi

luarnya cembung. Pembuluh-pembuluh ginjal semuanya masuk dan keluar pada

hilum (Pearce, 2005: 298-299).

Hilum adalah pinggir medial ginjal berbentuk konkaf sebagai pintu

masuknya pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter dan nervus. Pelvis renalis

berbentuk corong yang menerima urin yang diproduksi ginjal. Terbagi menjadi

dua atau tiga kaliks renalis mayores yang masing-masing akan bercabang menjadi

dua atau tiga kaliks renalis minores. Batas luar pelvis terbagi menjadi kantung-

kantung dengan ujung terbuka yang disebut kalises mayor, yang meluas ke bawah
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dan terbagi menjadi kalises minor, yang mengumpulkan urin dari tubulus setiap

papila. Dinding kalises, pelvis, dan ureter terdiri dari elemen-elemen kontraktil

yang mendorong urin menuju kandung kemih, tempat urin disimpan sampai

dikeluarkan melalui mikturisi (Guyton dan Hall, 1997: 400).

Setiap ginjal dilingkupi kapsul tipis dari jaringan fibrus yang rapat

membungkusnya, dan membentuk pembungkus yang halus. Didalamnya terdapat

struktur-struktur ginjal. Warnanya ungu tua dan terdiri atas bagian korteks di

sebelah luar, dan bagian medula di sebelah dalam. Bagian medula ini tersusun atas

lima belas sampai enam belas massa berbentuk piramida, yang disebut piramis

ginjal. Puncak-puncaknya langsung mengarah ke hilum dan berakhir di kalises.

Kalises ini menghubungkan dengan pelvis ginjal (Pearce, 2005: 298-299).

Masing-masing ginjal terdiri dari kurang lebih 1 juta nefron, masing-masing dapat

membentuk urin (Guyton dan Hall, 1997: 400).

Sirkulasi supai darah ginjal memiliki dua bentuk kapiler, yaitu kapiler

glomerulus dan kapiler peritubulus, yang diatur dalam satu rangkaian dan

dipisahkan oleh arterior eferen yang membantu untuk mengatur tekanan

hidrostatik dalam kedua perangkat kapiler. Tekanan hidrostatik yang tinggi pada

kapiler glomerulus (kira-kira 60 mmHg) menyebabkan filtrasi cairan yang cepat,

sedangkan tekanan hidrostatik yang jauh lebih rendah pada kapiler peritubulus

(kira-kira 13 mmHg) menyebabkan reabsorpsi cairan yang cepat. Dengan

mengatur resistensi arteriol aferen dan eferen, ginjal dapat mengatur tekanan

hidrostatik kapiler glomerulus dan kapiler peritubulus, dengan demikian
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perubahan jalur filtrasi glomerulus dan atau reabsorpsi tubulus sebagai respons

terhadap kebutuhan homeostatik tubuh (Guyton dan Hall, 1997: 399-400).

1.2.2. Fungsi ginjal

Fungsi ginjal adalah mengatur keseimbangan air, konsentrasi garam dalam

darah, keseimbangan asam basa darah, serta ekskresi bahan buangan dan

kelebihan garam (Pearce, 2005: 302). Ginjal melakukan fungsi-fungsi berikut,

yang sebagian besar membantu mempertahankan stabilitas lingkungan cairan

internal (Sherwood, 2012: 554).

1) Mempertahankan keseimbangan H2O di tubuh.

2) Mempertahankan osmolaritas cairan tubuh yang sesuai, terutama melalui

regulasi keseimbangan H2O. Fungsi ini penting untuk mencegah fluks-fluks

osmotik masuk dan keluar sel, yang masing-masing dapat menyebabkan

pembengkakan atau penciutan sel yang merugikan.

3) Mengatur jumlah dan konsentrasi sebagian besar ion CES, termasuk

natrium (Na+), klorida (Cl-), kalium (K+), kalsium (Ca+), ion hidrogen (H+),

bikarbonat (HCO3
-), fosfat (PO4

3-), sulfat (SO4
2-), dan magnesium (Mg2+).

4) Mempertahankan volume plasma yang tepat, yang penting dalam

pengaturan jangka panjang tekanan darah arteri. Fungsi ini dilaksanakan

melalui peran regulatorik ginjal dalam keseimbangan garam (Na+ dan Cl-)

dan H2O.

5) Membantu menurunkan keseimbangan asam-basa tubuh yang tepat dengan

menyesuaikan pengeluaran H+ dan HCO3
- di urin.
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6) Mengeluarkan (mengekskresikan) produk-produk akhir (sisa) metabolisme

tubuh. Misalnya urea, asam urat dan kreatinin. Jika dibiarkan menumpuk

maka bahan-bahan sisa ini menjadi racun, terutama bagi otak.

7) Mengeluarkan banyak senyawa asing, misalnya obat, aditif makanan,

pestisida dan makanan eksogen non-nutritif lain yang masuk ke dalam

tubuh.

8) Menghasilkan eritropoietin, suatu hormon yang merangsang produksi sel

darah merah.

9) Menghasilkan renin, suatu hormon enzim yang memicu suatu reaksi

berantai yang penting dalam penghematan garam oleh ginjal.

10) Mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya.

1.2.3. Mekanisme kerja ginjal dan ekskresi urin

Glomerulus adalah saringan yang menyaring plasma berisi semua garam

dan glukosa yang disaring keluar namun tidak untuk sel dan protein plasma yang

memiliki ukuran terlalu besar untuk dapat menembus pori saringan sehingga tetap

tinggal dalam darah. Semua cairan yang disaring dinamakan filtrat glomerulus,

yang kemudian mengalir melalui tubula renalis dan sel-selnya menyerap semua

bahan yang diperlukan oleh tubuh. Sekresi urin terbagi 3 proses dasar yakni:

Filtrasi glomerulus; reabsorpsi tubula; dan sekresi tubula.

a. Filtrasi glomerulus

Sewaktu darah mengalir ke glomerulus, plasma bebas-protein tersaring

melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Dalam keadaan normal,

20% plasma yang masuk ke glomerulus tersaring. Proses ini dikenal sebagai
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filtrasi glomerulus, adalah langkah pertama dalam pembentukan urin. Secara

rerata, 125 ml filtrat glomerulus (cairan yang difiltrasi) terbentuk secara kolektif

dari seluruh glomerulus setiap menit (Sherwood, 2009: 558-559).

b. Reabsorpsi tubulus

Sewaktu filtrat mengalir melalui tubulus, bahan-bahan yang bermanfaat

bagi tubuh dikembalikan ke plasma kapiler peritubulus. Perpindahan selektif

bahan-bahan dari bagian dalam tubulis (lumen tubulus) ke dalam darah ini disebut

reabsorpsi tubulus. Bahan-bahan yang direabsorpsi tidak keluar dari tubuh melalui

urin tetapi dibawa oleh kapiler peritubulus ke sistem vena dan kemudian ke

jantung untuk diresirkulasi (Sherwood, 2012: 559).

c. Sekresi tubulus

Sekresi tubulus adalah pemindahan selektif bahan-bahan dari kapiler

peritubulus ke dalam lumen tubulus. Proses ini merupakan rute kedua bagi

masuknya bahan ke dalam tubulus ginjal dari darah, sedangkan yang pertama

adalah filtrasi glomerulus. Hanya sekitar 20% dari plasma yang mengalir melalui

kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman, sisa 80% mengalir melalui arteriol

eferen ke dalam kapiler peritubulus. Sekresi tubulus merupakan mekanisme untuk

mengeluarkan bahan dari plasma secara cepat dengan mengekstraksi sejumlah

tertentu bahan dari 80% plasma yang tidak terfiltrasi di kapiler peritubulus dan

memindahkan ke bahan yang sudah ada di tubulus sebagai hasil filtrasi

(Sherwood, 2012: 559).

Ekskresi urin adalah pengeluaran bahan-bahan dari tubuh ke dalam urin.

Semua konstituen plasma yang difiltrasi atau disekresikan tetapi tidak
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direabsorpsi akan tetap di tubulus dan mengalir ke pelvis ginjal untuk

diekskresikan sebagai urin dan dikeluarkan dari tubuh (Sherwood, 2012: 559).

1.2.4. Ciri-ciri dan komposisi urin

Urin normal memiliki jumlah 1-2 liter sehari, tetapi dapat berubah sesuai

jumlah cairan yang dimasukan. Jumlahnya dapat bertambah bila banyak

mengkonsumsi protein, sehingga cukup cairan untuk melarutkan urea. Urin

normal memiliki warna oranye pucat tanpa endapan tetapi adakalanya jonjot

lendir tipis tempak terapung di dalamnya, berbau tajam, reaksinya sedikit asam

terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6, dan memiliki berat jenis berkisar 1010

sampai 1025 (Pearce, 2005: 305).

1.3. Diuretika

Diuretika adalah senyawa yang dapat menyebabkan eksresi urin yang lebih

banyak. Walaupun kerjanya pada ginjal, diuretika bukanlah “obat ginjal”, artinya

senyawa ini tidak dapat memperbaiki atau menyembuhkan penyakit ginjal,

demikian juga pada pasien insufisiensi ginjal jika diperlukan dialisis, tidak akan

dapat ditangguhkan dengan senyawa ini. Beberapa diuretika pada awal

pengobatan justru memperkecil ekskresi zat-zat penting urin dengan mengurangi

laju filtrasi glomerulus sehingga akan memperburuk insufiensi ginjal. Dengan

demikian yang dapat digunakan secara terapetik hanyalah kemampuannya untuk

mempengaruhi gerakan air dan elektrolit dalam organisme (Mutschler, 1999:565).
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1.3.1. Mekanisme kerja diuretika

Kebanyakan diuretik bekerja dengan mengurangi reabsorpsi natrium,

sehingga pengeluaran natrium lewat saluran kemih dan demikian air juga

diperbanyak. Hal ini menyebabkan penurunan volume cairan dan menurunkan

tekanan darah. Jika garam natrium ditahan, air juga akan tertahan dan tekanan

darah meningkat. Banyak diuretik yang menyebabkan pelepasan elektrolit-

elektrolit lainnya, termasuk kalium, magnesium, klorida dan bikarbonat

(Mutschler, 1999:566). Sehingga obat diuretik itu dibagi menjadi dua golongan

besar yaitu diuretik osmotik dan penghambat mekanisme transpor elektrolit di

dalam tubuli ginjal. Obat yang menghambat transpor elektron di tubuli ginjal

adalah penghambat karbonik anhidrase, benzotiadiazid, diuretik hemat kalium dan

diuretik kuat (Nafrialdi dan Sulistia, 2007:389). Golongan obat diuretik tersebut

bekerja pada segmen-segmen tubulus ginjal yaitu:

a. Tubuli proksimal

Ultra filtrat mengandung sejumlah besar garam yang di sini direabsorpsi

secara aktif untuk lebih kurang 70%, yaitu ion Na+ dan air, begitu pula glukosa

dan ureum. Karena reabsorpsi berlangsung secara proporsional, maka susunan

filtrat tidak berubah dan tetap isotonis terhadap plasma. Diuretika osmotis

(manitol, sorbitol) bekerja di sini dengan menghambat reabsorpsi air dan juga

natrium (Tjay dan Rahardja, 2002: 520).

b. Lengkungan Henle

Di bagian menaik Lengkung Henleini, Ca2+ 25% dari semua ion Cl- yang

telah difiltrasi direabsorbsi secara aktif, disusul dengan reabsorpsi pasif dari Na+
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dan K+, tetapi tanpa air, hingga filtrat menjadi hipotonis. Diuretik lengkungan,

seperti furosemida, bumetanida, dan etakrinat, bekerja terutama di lengkungan

Henle dengan merintangi transport Cl- dan Na+. Pengeluaran K+ dan air juga

diperbanyak (Tjay dan Rahardja, 2002: 520).

c. Tubuli distal

Di bagian pertama segmen tubuli distal direabsorpsi secara aktif pula tanpa

air hingga filtrat menjadi lebih cair dan lebih hipotonis. Senyawa thiazid dan

klortalidon bekerja di tempat ini dengan memperbanyak ekskresi Na+ dan Cl-

sebesar 5-10%. Di bagian kedua segmen tubuli distal, ion Na+ ditukarkan dengan

ion K+ atau NH4
+, proses ini dikendalikan oleh proses anak ginjal aldosteron (Tjay

dan Rahardja, 2002:520).

d. Saluran pengumpul

Hormon antidiuretik (ADH/ vasopresin) dari hipofise bertitik kerja disini

dengan mempengaruhi permeabilitas bagi air dan sel-sel saluran ini (Tjay dan

Rahardja, 2002:520-521).

Gambar I.4 Tempat kerja diuretik (Kee, 1994: 471)
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1.3.2. Kelompok diuretika

Pada umumnya, diuretik dibagi dalam beberapa kelompok yaitu:

a. Diuretik loop

Obat-obat ini berkhasiat kuat tetapi agak singkat 4-6 jam (Tjay dan

Rahardja, 2002:521). Banyak digunakan pada keadaan akut misalnya pada udema

paru akut, udema pada penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati juga pada

hiperkalsemia dan hiperkalemia. Efek samping dapat berupa hipotensi atau syok,

hipokalemi, hiperurikemi, dan pembesaran prostat. Beberapa contoh obat diuretik

loop diantaranya: furosemid, bumetanida, piretanida, asam etakrinat, etozolin

(Mutschler, 1999:571).

b. Derivat thiazid

Obat–obat derivat thiazid memiliki efek lebih lemah dan lambat (6-48

jam) dan terutama digunakan pada terapi hipertensi dan kelemahan jantung (Tjay

dan Rahardja, 2002: 521). Efek samping berupa hipokalemia, hiperkolesterolemia,

hiperurikemi, hiperglikemi, kecepatan filtrasi glomerulus berkurang, impotensi

seksual, serta efek diuretik pada penderita diabetes insipidus. Obat–obat diuretik

thiazid diantaranya: hidroklorothiazid (Mutschler, 1999:570).

Hidroklorotiazid adalah derivat thiazid yang telah terbukti lebih populer

dibandingkan prototipenya. Hal ini karena kemampuannya untuk menghambat

karbonik anhidrase jauh di bawah klorothiazid (Departemen Farmakologi, 2004:

155). Efek optimal ditetapkan pada dosis 12,5 mg dan dosis di atasnya tidak akan

menghasilkan penurunan tensi lagi (kurva dosis-efek datar), reabsorpsinya dari
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usus sampai 80% dan ekskresinya terutama lewat kemih secara utuh. Dosis

hipertensinya adalah 25 mg/BB manusia (Tjay dan Rahardja, 2002: 520).

Gambar I.5 Struktur kimia hidroklorothiazid

c. Diuretik hemat kalium

Efek obat ini lemah dan khusus digunakan kombinasi dengan diuretik

lainnya untuk menghemat ekskresi kalium. Aldosteron menstimulasi reabsorpsi

Na+ dan K+, proses ini dihambat secara kompetitif oleh antagonis aldosteron

(Tjay dan Rahardja, 2002: 521). Obat diuretik hemat kalium diantaranya

Spironolakton (Mutschler, 1999: 574).

d. Diuretik osmotik

Obat-obat ini hanya direabsorpsi sedikit oleh tubuli, hingga reabsorpsi air

juga terbatas. Efek utama diuretik osmotik adalah untuk meningkatkan jumlah air

yang dikeluarkan dengan relatif sedikit penambahan ekskresi natrium.

Penggunaan klinis diuretik osmotik sangat terbatas misalnya pada kegagalan

ginjal akut, dan peningkatan tekanan intrakranial atau intraokuler yang kuat (pada

udem otak dan glaukoma). Obat diuretik osmotik diantaranya: manitol dan

sorbitol (Mutschler, 1999: 569).
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e. Inhibitor karbonik anhidrase

Zat ini berfungsi menghambat enzim karbonik anhidrase di tubuli

proksimal, sehingga disamping karbonat, Na+ dan K+ diekresikan lebih banyak

bersamaan dengan air. Khasiat diuretik lemah sehingga digunakan secara selang-

seling (Tjay dan Rahardja, 2002: 521). Efek diuresis yang terjadi disertai dengan

hilangnya ion kalium, karena lebih banyak ion natrium yang memasuki tubuli

distal dan meningkatnya pertukaran Na menjadi K. Obat inhibitor karbonik

anhidrase diantaranya: asetazolamida (Mutschler, 1999: 569).

1.3.3. Indikasi dan efek samping diuretika

Diuretik digunakan untuk beberapa penyakit yang penyembuhannya

mengharuskan peningkatan air seni, khususnya hipertensi, penyakit ginjal dan

gagal jantung:

a. Hipertensi

Mekanisme kerja diuretik untuk menurunkan tekanan darah belum

diketahui. Namun pemberian diuretik membuat tekanan darah menurun karena

terdapat penurunan volume darah, aliran balik vena, dan curah jantung. Secara

bertahap diuretik membuat curah jantung kembali normal. Diuretik tidak

mempunyai efek langsung pada otot polos vaskular, dan vasodilator yang

ditimbulkan tampaknya berkaitan dengan penurunan sedikit tetapi persisten kadar

Na+ tubuh. Salah satu mekanisme yang mungkin adalah penurunan Na+ di otot

polos menyebabkan penurunan sekunder pada Ca+ intraselular sehingga otot

menjadi kurang responsif (Neal, 2006:37).
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Sodium diyakini berperan meningkatkan resistensi vaskular. Diuretik

efektif dalam menurunkan tekanan darah sebesar 10-15 mmHg. Thiazid banyak

digunakan untuk indikasi hipertensi ringan atau sedang. Sedangkan diuretik loop

diperlukan dalam indikasi hipertensi berat. Diuretik hemat kalium berguna baik

untuk menghindari kehilangan kalium berlebihan. Efek samping yang paling

umum timbul dari diuretik (kecuali untuk diuretik hemat kalium) adalah

kehilangan kalium. Meskipun derajat ringan hipokalemia banyak ditoleransi

dengan baik oleh pasien, hipokalemia dapat berbahaya pada orang yang memiliki

aritmia kronis, atau mereka dengan infark miokardia akut atau disfungsi ventrikel

kiri (Katzung, 2007:232-235).

b. Penyakit ginjal

Banyak penyakit glomerulus, seperti yang berkaitan dengan diabetes

mellitus atau sistemik lupus eritematosus menunjukan adanya retensi garam dan

air oleh ginjal. Penyebab retensi ini tidak diketahui secara pasti, tetapi tampaknya

menyangkut gangguan regulasi mikrosirkulasi dan fungsi tubulus ginjal melalui

pelepasan vasokontriktriktor, prostaglandin, sitokinin, dan mediator lain. Bila

pada penderita tersebut terjadi edema atau hipertensi, dan penyakit jantung terapi

diuretik sangatlah efektif (Katzung, 2007: 254).

Beberapa bentuk penyakit ginjal tertentu, terutama nefropati diabetik,

sering dikaitkan dengan munculnya hiperkalemia pada stadium awal gagal ginjal.

Pada kasus ini, Thiazid dan loop dapat meningkatkan eskresi K+ dengan

meningkatkan peningkatkan garam ke tubulus colligens renalis yang menyekresi
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K+. Tetapi pada kebanyakan pengobatan edema yang terkait dengan gagal ginjal,

diuretik loop adalah obat pilihan terbaik (Katzung, 2007: 254).

Namun, pada penderita penyakit ginjal ke arah sindrom nefrotik sering

menimbulkan masalah yang kompleks dalam pengaturan volume. Penderita

tersebut dapat memperlihatkan retensi cairan dalam bentuk edema tetapi volume

plasmanya menurun akibat menurunnya tekanan onkotik plasma. Sehingga pada

pasien ini penggunaan diuretik dapat semakin menurunkan volume plasma

sehingga mengganggu laju filtrasi glomerulus dan menyebabkan hipotensi

ortostatik (Katzung, 2007: 254).

c. Gagal jantung

Penurunan curah jantung akibat gagal jantung, akan mengakibatkan

perubahan tekanan dan aliran darah ke ginjal yang terjadi karena dipersepsikan

sebagai hipovolemia sehingga memicu retensi air dengan garam di ginjal. Jika

adanya penyakit yang mendasari memperburuk curah jantung walaupun volume

plasma telah meningkat, ginjal akan terus meretensi air dan garam, yang akan

bocor dari vaskulatur menjadi edema interstisial atau paru. Pada kondisi penyakit

ini, penggunaan diuretik diperlukan untuk mengurangi akumulasi edema, terutama

di paru. Penurunan kongesti vaskular paru menggunakan diuretik dapat

memperbaiki oksigenasi sehingga memperbaiki fungsi miokard. Edema yang

berkaitan dengan gagal jantung biasanya ditatalaksanakan menggunakan diuretik

loop. Pada beberapa keadaan, retensi air dan garam dapat menjadi sangat berat

sehingga perlu kombinasi thiazid dan loop (Katzung, 2007: 254).
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Putaran diuretik meningkatkan ekskresi natrium dan air. Selain itu,

menginduksi prostaglandin yang dimediasi oleh peningkatan aliran darah ginjal

yang memberikan kontribusi untuk efek natriuretik. Tidak seperti thiazid, mereka

mempertahankan kemampuan diuretik mereka pada pasien dengan fungsi ginjal

yang buruk. Resistensi diuretik disebabkan oleh peningkatan kompensasi

reabsorpsi natrium di tubulus proksimal dan distal, yang menurunkan efek

reabsoption natrium pemblokiran dalam Lengkung Henle. Selain itu, ada

peningkatan reabsorpsi natrium dari proksimal tubulus secara stimulan, sehingga

lebih sedikit untuk mencapai lokasi aksi untuk diuretik loop. Selain dosis diuretik

meningkat, strategi untuk meningkatkan khasiat diuretik termasuk meningkatkan

frekuensi dosis untuk dua atau tiga kali sehari, menggunakan infus kontinyu dari

lingkaran diuretik atau menggabungkan diuretik loop dan thiazid untuk mencegah

natrium dan air reabsorpsi pada kedua Lengkung Henle dan tubulus distal (Dipiro,

2008: 44-45).

Beberapa efek samping utama yang dapat diakibatkan diuretik ada

beberapa macam diantaranya adalah (Tjay dan Rahardja, 2002: 519-523):

1) Hipokalemia yakni kekurangan pemasukan kalium dalam darah, akibatnya

adalah kadar kalium dalam serum dapat turun dibawah 3,5 mmol/L.

2) Hiperurikemia akibat retensi asam urat dapat terjadi pada diuretika kecuali

amilorida. Menurut perkiraan hal ini disebabkan oleh adanya persaingan

antara diuretikum dengan asam urat mengenai transportnya di tubuli.
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3) Hiperglikemia dapat terjadi pada pasien diabetes, terutama pada dosis yang

tinggi, akibat dikuranginya metabolisme glukosa berhubung sekresi insulin

ditekan.

4) Hiperlipidemia ringan dapat terjadi dengan peningkatan kadar kolesterol

total yang merupakan gabungan dari LDL (Low Density Lipoprotein),

VLDL (Very Low Density Lipoprotein) dan trigliserida.

1.3.4. Metode uji efek diuretik

Pengujian efek diuretik dilakukan dengan metode Lipschitz tahun 1943

yaitu volume urin yang disekresikan diukur dalam periode waktu 4 jam, dan daya

(potensi) diuretiknya ditentukan dengan menghitung persen volume total urin

terhadap volume awal pemberian dengan rumus sebagai berikut:

Daya (Potensi) diuretik (%) =
௩௨ �௨�௬�ௗ௧ ௨

௩௨ ��௧�௬�ௗ
(1)

(Turner,1963: 26-28)

Metode uji diuretik dengan metode Lipschitz tahun 1943 memiliki banyak

kekurangan, dimana NaCl fisiologis ini mempengaruhi elektrolit dalam tubuh

sehingga apabila diperiksa kadar elektrolitnya maka akan terjadi kadar elektrolit

yang meningkat. Sehingga larutan NaCl fisiologisnya diganti dengan air hangat

(40-50ºC) dikarenakan air hangat tidak mempunyai pengaruh terhadap elektrolit

yang ada dalam tubuh. Air hangat hanya dapat menekan tingkat diuresisnya atau

pengeluaran urinnya meningkat (Rustam, 2006: 77). Maka dilakukan pengujian

diuretik dengan modifikasi metode Lipschitz yaitu volume urin yang diekresikan

diukur dalam periode waktu 4 jam dan potensi diuretiknya ditentukan dengan
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menghitung persentase potensi diuretik volume total urin terhadap volume awal

pemberian dengan rumus yang sudah tercantum di atas.

Diuretic action dan Diuretic activity merupakan salah satu perhitungan

lain selain perhitungan persen daya (potensi) diuretik dalam metode uji diuretik.

Perhitungan ini dinilai efektif untuk menentukan nilai kondisi untuk diuretik.

Diuretic action diperoleh dari perbandingan jumlah urin kelompok uji yang

diekskresikan dengan jumlah urin kelompok kontrol. Sedangkan Diuretik activity

diperoleh dari perbandingan nilai diuretic action kelompok uji dengan nilai

diuretic action kelompok pembanding (Bhavin, 2011: 795-798).

ܦ ݁ݎ݅ݑ ݅ݐ �ܿܽ ݊݅ܿݐ =
ா௦௦�௨� �௨

ா௦௦�௨� �௧
(2)

ܦ ݁ݎ݅ݑ ݅ݐ �ܿܽ ݒ݅ܿݐ =ݕ݅ݐ
௨௧�௧� �௨

௨௧�௧� � ௗ
(3)

(Bhavin, 2011: 795-798)
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