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FARMAKOTERAPI



Pengobatan DM umum dilakukan dengan:g g
1.Sulfonylurea
• Rilis insulin dari sel B pancreasp
Sulfonylurea berikatan dengan reseptornya di 
membran yang berafinitas tinggi,yang terhubung 
d k l K k t k l K hi Kdengan kanal K,menyekat kanal K,sehingga K 
tdak dapat keluar yang menyebabkan 
depolarisasi,depolarisasi menyebabkan kanal depo a sas ,depo a sas e yebab a a a
Ca terbuka yang menyebabkan terjadi rilis 
insulin



• Penurunan konsentrasi glukagon serumPenurunan konsentrasi glukagon serum
Mekanisme belum begitu jelas namun 
diduga menyebabkan rilis insulin dan jugadiduga menyebabkan rilis insulin dan juga 
somatostatin.



Sulfonylurea generasi pertamaSulfonylurea generasi pertama

• Tolbutamide:cepat dimetabolisme diTolbutamide:cepat dimetabolisme di 
hati,masa kerja singkat,waktu paruh 4-5 
jam Dosis 500 mg/hari max:3000mg/harijam. Dosis  500 mg/hari,max:3000mg/hari

• Clorpropamide :waktu paruh 32 
jam dimetabolisma lambat di hati dosisjam,dimetabolisma lambat di hati,dosis 
pemeliharaan 250 mg/hari,dosis tunggal
T l id kt h 7 j d i• Tolazamide:waktu paruh 7 jam,dosis 
pemeliharaan 500mg/hari.



Sulfonylurea generasi keduaSulfonylurea generasi kedua

• Gliburide:efek biologis bertahan sampai 24Gliburide:efek biologis bertahan sampai 24 
jam,dosis pemeliharaan 2,5-5mg/hari.

• Glipizid:waktu paruh 2 4 jam sebaiknya• Glipizid:waktu paruh 2-4 jam,sebaiknya 
dikonsumsi 30 menit sebelum makan 
sebab absorbsinya yang cepat menjadisebab absorbsinya yang cepat menjadi 
tertunda bila bersamaan masuk dengan 
makanan dosis pemeliharaan 15 20makanan,dosis pemeliharaan 15-20 
mg/hari,dosis max 40 mg/hari.



2 Meglitinide2. Meglitinide
• Meningkatkan rilis insulin dengan 

mengatur aliran kanal K Memiliki efekmengatur aliran kanal K.Memiliki efek 
yang cepat (1 Jam) setelah 
pemberian baik diberikanpemberian,baik diberikan 
pascaprandial.Dosis 0,25-4mg/hari,dosis 
max 16 mg/hari Hipoglikemia merupakanmax 16 mg/hari.Hipoglikemia merupakan 
resiko bila menunda makan



• 3. Biguanide
• Mekanisme kerja masih belum jelas.pendapat-

pendapat yang muncul adalah:
• Menstimulasi glikolisis di jaringa dan meningkatkan g j g g

eliminasi glukosa dari darah
• Penurunan glukoneogenesis hati,dengan menghambat 

kerja enzim glukosa 6 pospatase(paling diyakini)
• Melambatkan absorbsi glukosa dari saluran cerna.
• Penurunan kadar glukagon plasma
• 4 Tiazolidinedione(terbaru)4. Tiazolidinedione(terbaru)
• Mengurangi resistensi insulin(mempengaruhi 

kesensitifannya),mekanisme kerjanya dalm membantu 
pengaktifan Glut 4 melalui transkripsi dalam nukleus.pengaktifan Glut 4 melalui transkripsi dalam nukleus.


