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SISTEM PENCERNAAN 

 

ANATOMI FISIOLOGI  

 

A. Gambar Anatomi Saluran Pencernaan 
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B. Pembagian Saluran Cerna 

Pada sistem pencernaan manusia, makanan yang masuk tubuh manusia diolah melalui 2 

sistem, yaitu mekanik dan kimiawi. 

 Proses mekanik 

Pada proses ini, sistem pencernaan yang berperan antara lain : 

a. Mulut 

b. Gigi 

c. Lidah 

 Proses kimiawi 

Pada proses ini, semua jenis makanan dan minuman dibantu oleh enzim, yang 

diantaranya dari kelenjar ludah, pankreas, lambung. 

Enzim adalah zat kimia yang menimbulkan perubahan susunan kimia terhadap zat 

lain, tanpa enzim tsb maka akan mengalami suatu perubahan 
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C. Struktur Pencernaan 

1. Mulut / Oris 

 
 

 

a. Mulut / Oris bisa dikatakan dengan Rongga mulut / Cavum Oris yaitu suatu 

rongga lonjong pada permulaan saluran pencernaan yang terdiri dari 2 bagian 

luar yang sempit (vestibula) yaitu ruang di antara gusi serta gigi dengan bibir 

dan pipi, dan bagian dalam yaitu rongga mulut yang dibatasi di sisi-sisinya 

oleh tulang maxilaris dan semua gigi dan di sebelah belakang bersambung 

dengan awal farinx.Selaput lendir mulut ditutupi oleh epitelium berlapis-lapis. 

Di bawahnya terletak kelenjar-kelenjar halus yang mengeluarkan lendir. 

Selaput ini sangat kaya akan pembuluh darah dan juga memuat banyak ujung 

akhir saraf sensoris. 

 

b. Bibir terdapat 2 lipatan daging yang membentuk gerbang mulut. 

Bagian luar = dilapisi kulit 

Bagian dalam = selaput lendir (mukosa) 

Otot yang bekerja untuk membuka dan menutup bibir = orbikularis oris 

 

c. Palatum (langit-langit) terdiri 2 bagian : 

Palatum keras : tersusun atas tajuk-tajuk palatum dari sebelah depan tulang 

maxilaris dan lebih ke belakang terdiri atas 2 tulang palatum. Di belakang ini 

terletak palatum lunak, yang merupakan lipatan menggantung yang dapat 

bergerak dan yang terdiri atas jaringan fibrus dan selaput lendir. 

 

d. Pipi 

Membentuk sisi berdaging pada wajah dan menyambung dengan bibir mulai 

pada lipatan naso labial, berjalan dari sisi hidung ke sudut mulut. 
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e. Gigi geligi dan pengunyahan 

 
Gigi manusia terdapat 2 tahap tumbuh, yaitu gigi sulung atau sering dikenal 

dengan istilah gigi susu dan gigi tetap. 

 

Jumlah gigi susu adalah 20 buah, dan setiap rahang ada 10 buah. Susunannya : 

 2 insisivius (gigi seri) 

 1 kanina (gigi taring) 

 2 molar (gigi geraham) 

 

Jumlah gigi tetap adalah 32 buah, dan setiap rahang ada 16 buah. Susunannya : 

 2 insisivius (gigi seri) 

 1 kanina (gigi taring) 

 2 premolar (gigi geraham depan) 

 3 molar (gigi geraham belakang) 
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2. Faring dan Esofagus 

 
 

 

a. Faring atau tekak terletak di belakang hidung, mulut, dan laring (tenggorokan). 

Nasofaring : letaknya di belakang hidung. 

Orofaring atau dikenal dengan faring oralis : letaknya di belakang mulut. 

Laryngofaring atau dikenal dengan faring laringeal : letaknya di bagian 

terendah belakang laring. 

Struktur faring tersusun 3 lapisan : lapisan mukosa, fibrosa, berotot. 

 

b. Esophagus adalah sebuah tabung berotot panjangnya 20 sampai 25 centimeter, 

dimulai dari faring sampai pintu masuk kardiak lambung bawah. Letaknya di 

belakang trakea dan di depan tulang punggung. 
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3. Ventrikulus / Gastrium / Lambung 

 
 

Lambung merupakan bagian saluran pencernaan yang dapat mekar paling banyak. 

Letaknya di daerah epigastrik dan sebagian di sebelah kiri daerah hipokondriak 

dan umbilical. 

Bagian lambung terdiri dari : 

a. Fundus Ventrikuli : sebelah kiri asteum koardium 

b. Korpus Ventrikuli : bawah korvatura minor 

c. Antrum pylorus : bentuk tabung otot tebal 

d. Kurvatura minor : sebelah kanan lambung dari os kardiak pilorus 

e. Kurvatura mayor : lebih panjang dari kiri os kardiak kanan pylorus inferior 

f. Ostenum kardiakum : tempat abdomen esophagus masuk lambung 

Susunan lapisan dari dalam keluar lambung : 

a. Lapisan selaput lendir 

b. Lapisan otot aurikularis 

c. M. Obligus 

d. M. Longitudinal 

e. M. Jaringan ikat serosa (peritonium) 

Fungsi lambung : 

a. Lambung menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka 

pendek 
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b. Semua makanan dicairkan dan dicampurkan dengan asam hidroklorida  

disiapkan untuk dicernakan ke usus. 

c. Mengubah protein menjadi peptone (pada putih telur dan albumin) 

d. Susu dibekukan dan kasein dikeluarkan. 

e. Pencernaan lemak dimulai di dalam lambung 

f. Membentuk faktor antianemi 

g. Khime : isi lambung yang cair, disalurkan masuk duodenum. 

h. Renin sebagai ragi 

i. Asam garam (HCL) 

 

4. Intestinum Minor (Usus Halus) 

 
Ukuran panjang usus halus yang berbentuk tabung ada 2 jenis ukuran, yaitu pada 

saat keadaan hidup panjangnya kira-kira 2,5 meter, dan bila dalam kondisi mati 

(bila otot telah kehilangan tonusnya). Letak usus halus pada umbilikus dan 

dikelilingi oleh usus besar. 

Usus halus dibagi dalam beberapa bagian : 

a. Duodenum : bagian pertama usus halus, panjang 25 cm. Bentuk seperti sepatu 

kuda, mempunyai kelenjar brunner yang menghasilkan getah intertinum. 

b. Jejunum : menempati dua perlima sebelah atas dari usus halus yang 

selebihnya. 

c. Ileum : menempati tiga perlima akhir. 

Pada bagian jejunum dan ileum terdapat mukosa usus halus dan fungsinya untuk 

absorpsi. 
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Lapisan usus halus, terdapat beberapa macam : 

a. Bagian dalam (M. Sirkuler) 

b. Bagian median (M. Longitudinal) 

c. Bagian luar (Lapisan Serosa) 

Fungsi utama dari usus halus : 

a. Menerima zat-zat makanan yang mudah dicerna 

b. Menyerap protein 

c. Menyerap karbohidrat 

Pada usus halus terjadi paling banyak yaitu absorbsi makanan, dan berlangsung 

melalui 2 saluran, yaitu pembuluh kapiler darah dan saluran limfe di vili di 

sebelah dalam permukaan usus halus. 

 

5. Intestinum Mayor (Usus Besar) 

 
Usus besar atau kolon panjang 1,5 meter dan lebar 5-6 cm. 

Lapisan : 

a. Selaput lendir 

b. Lapisan otot melingkar 

c. Lapisan otot memanjang 

d. Jaringan ikat 
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Fungsi Usus Besar : 

a. Absorpsi air, garam, dan glukosa 

b. Sekresi musin oleh kelenjar di dalam lapisan dalam 

c. Penyiapan selulosa yang berupa hidrat karbon di dalam tumbuh-tumbuhan, 

buah, dan sayuran hijau dan penyiapan sisa protein yang belum dicernakan 

oleh kerja bakteri guna ekskresi. 

d. Defekasi (pembuangan air besar) 

 

Bagian-bagian dari usus besar : 

a. Cecum / Seikum 

Bawah seikum terdapat apendiks, mudah bergerak dan tidak mempunyai 

mesenterium. 

Sekum terletak di daerah iliaka kanan dan menempel pada otot iliopsoas. 

b. Colon assendent 

Panjang kurang lebih 13 cm, letak di bawah abdomen sebelah kanan dan 

membujur ke atas dari ileum ke bawah hati. 

c. Apendiks atau usus buntu 

Letaknya menggantung masuk kerongga pelvis minorm hprisontal dibelakang 

seikum, merupakan organ pertahanan terhadap infeksi. 

d. Colon tranversum 

Panjang kurang lebih 38 cm dan letaknya membujur dari kolon asenden 

menuju desenden bawah abdomen. 

e. Colon decenden 

Panjang kurang lebih 25 cm dan letaknya di bawah abdomen sebelah kiri 

membujur dari fleksura lienalis menuju ileum kiri ke kolon sigmoid.  

f. Colon sigmoid 

Lanjutan dari colon desendent, letaknya miring dalam rongga pelvis ujung 

bawah yang berhubungan dengan rectum. 

g. Rektum 

Letaknya di bawah kolon sigmoid, yang menghubungkan intestinum mayor 

dengan anus. Letaknya di dalam rongga pelvis depan os sacrum dan os 

koksigis. 

h. Anus 

Berfungsi sebagai menghubungkan rektum dengan dunia luar. Letaknya di 

dasar pelvis, mempunyai 3 spingter yaitu : 

 Spingter ani internus 

 Spingter levator ani 

 Spingter ani eksternus 

Pada anus terdapat proses defekasi feses, yaitu proses ketegangan di dalam 

rektum yang akan merangsang detak levator ani untuk melakukan relaksasi, 

sehingga terjadi tekanan oleh otot-otot abdomen. 
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D. Peritonium dan Liver/Hepar/Hati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peritonium 

Peritonium ialah membran serosa rangkap yang terbesar di dalam tubuh. Peritonium 

terdiri atas 2 bagian utama, yaitu peritonium parietal (yang melapisi dinding rongga 

abdominal) dan peritonium viseral (yang menyelaputi semoa organ yang berada di 

dalam rongga itu). 

Fungsi dari Peritonium yaitu  

 Menutupi sebagian dari organ abdomen dan pelvis 

 Membentuk pembatas yang halus antar organ dalam rongga peritonium 

 Menjaga kedudukan dan mempertahankan hubungan organ terhadap posterior 

abdomen. 

 Tenpat kelejar limfe dan pembuluh darah. 
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2. Hati/Liver/Hepar 

Hati terletak di sebelah kanan dari abdomen, diatas ginjal dan dibawah paru serta 

diafragma. Hati mempunyai fungsi, yaitu : 

 Mengubah zat makanan 

 Mengubah zat buangan dan bahan racun, empedu, dan urin 

 Menghasilkan enzim glikogenik 

 Sekresi empedu dan garam empedu 

 Pembentukan ureum dan asam amino 

 Menyiapkan lemak untuk pemecahan asam karbonat dan air. 

 

 

 

 

LATIHAN SOAL 

Petunjuk Soal : 

1. Jawablah sesuai dengan perintah 

2. Untuk anatomi, isikan dengan 3 bahasa (bahasa medis, bahasa inggris, dan bahasa 

Indonseisa) 

3. Untuk fisiologis tuliskan nama organ yang ditunjuk (boleh memakai bahasa sesuai 

kemampuan) dan langsung di kotak sebelah kanan tuliskan fungsi organ tersebut. 
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1. Soal Anatomi dan Fisiologi Saluran Cerna (Anatomi = 3 bahasa) 

 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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TULISKAN ANATOMI DARI SISTEM PENCERNAAN PADA GAMBAR DIATAS !! 

 

No Nama Medis Nama Inggris Nama Indonesia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
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TULISKAN FISIOLOGIS BERDASARKAN ANATOMINYA !!! 

 

No Nama Organ (Anatomi) Fisiologis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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2. Anatomi pada Gigi 

 

 
 

TULISKAN ANATOMI PADA GAMBAR INI : 

No Nama Medis Nama Inggris Nama Indonesia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 

 

 

 

 

 

 

12 

9 

11 

12 

13 

14 
10 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. ... 

5. ... 

6. ... 

7. ... 

8. ... 
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TULISKAN FISIOLOGIS SESUAI ANATOMINYA : 

 

No Nama Organ (Anatomi) Fisiologis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
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3. ANATOMI LARING 

 
 

TULISKAN ANATOMI PADA GAMBAR INI : 

No Nama Medis Nama Inggris Nama Indonesia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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TULISKAN FISIOLOGIS SESUAI ANATOMINYA : 

 

No Nama Organ (Anatomi) Fisiologis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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4. ANATOMI PERINEUM DAN LIVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 9 
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TULISKAN ANATOMI PADA GAMBAR INI : 

No Nama Medis Nama Inggris Nama Indonesia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

TULISKAN FISIOLOGIS SESUAI ANATOMINYA : 

 

No Nama Organ (Anatomi) Fisiologis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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PATOLOGI 

PATOFISIOLOGI SISTEM PENCERNAAN 

 

Tujuan Instruksional Umum : 

Setelah mengikuti perkuliahan pada pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat : 

1. Menjelaskan konsep dasar patofisiologi gangguan sistem pencernaan 

2. Menjelaskan patofisiologi pada mulut, gigi, faring dan kelenjar liur 

3. Menjelaskan patofisiologi kelainan esofagus, lambung, usus dan kelenjar cerna  

 

PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan konsep dasar dari gangguan patofisiologi pada sistem 

pencernaan, meliputi mulut, gigi, faring dan kelenjar liur, esofagus, lambung, usus, liver  dan 

kelenjar cerna lain. Kelainan yang diuraikan meliputi kelainan kongenital, radang, infeksi, 

keganasan dan autoimun. 

 

MULUT, GIGI, FARING DAN KELENJAR LIUR 

 

A. Kelainan Kongenital Rongga Mulut 

Bibir Sumbing dan Celah Palatum 

 Kelainan ini merupakan kelainan kongenital pada rongga mulut yang sering dijumpai. 

Sifat dari penyakit ini merupakan penyakit bawaan yang diturunkan.  

 Keadaan bibir sumbing (labioskizis) ini bisa disertai atau tanpa disertai palatoskizis 

yaitu kelainan celah palatum / langit-langit mulut. Bila keadaan bibir sumbing disertai celah 

palatum maka disebut dengan labiopalatoskizis.  

 

 

B. Penyakit Gigi dan Gusi 

Karies Dentis 

 Karies merupakan kelainan gigi dimana terjadi destruksi komponen mineral 

(kalsifikasi) dari gigi yang disebabkan oleh asam yang dihasilkan dari kuman (Streptokokus 

mutans). 
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 Kerusakan yang terjadi bila tidak dirawat akan merambat ke dalam ke jaringan pulpa, 

disebut dengan pulpitis, dan akhirnya dapat menyebar baik secara lokal disertai dengan 

pembengkakan jaringan lunak sekitar ataupun secara sistemik. 

Gingivitis 

 Gingivitis dapat merupakan keadaan infeksi gusi akibat respon terhadap karang gigi 

(plak) yang dapat melanjut sebagai peradangan jaringan sekitar gigi (periodontitis) dan 

jaringan penyokong gigi berakibat gigi goyang bahakan mudah lepas. 

 

C. Penyakit Mukosa Mulut 

Kelainan Radang 

Stomatitis aftosa 

 Kelainan ini merupakan kelainan yang sering dijumpai dan lazim dikenal sebagai 

Sariawan. Kelainan berupa ulkus yang dangkal pada mukosa mulut berwarna keabu-abuan. 

Penyebab kelainan ini secara pasti belum diketahui, namun para ahli berpendapat karena 

keadaan imunologi. 

Stomatitis herpetika 

 Peradangan pada mukosa mulut yang disebabkan oleh virus herpes simpleks yang 

ditandai dengan ulkus-ulkus dan vesikel-vesikel (plenting-plenting berisi cairan jernih). 

Biasanya terjadi pada anak-anak. 

 Kandidiasis Oral 

 Kelainan peradangan ini disebabkan oleh jamur Candida albican. Kelainan ditandai 

dengan lesi berwarna putih yang merupakan anyaman hifa dari jamur pada sel-sel epitel 

mukosa. Kelainan ini terjadi pada bayi ataupun pada orang dewasa dengan penurunan daya 

tahan tubuh (imunocompromised), misalnya pada penderita AIDS, pengobatan dengan efek 

samping penurunan daya tahan (obat kanker, kortikosteroid) dan penyakit Diabetes melitus 

(kencing manis) yang tidak terkontrol. 

Tumor 

 Tumor ganas mukos mulut yang sering terjadi adalah kanker bibir, dimana terjadi 

pada orang tua dan dikaitkan dengan paparan sinar matahari. Penyebaran kanker ini biasanya 

melalu aliran limfe ke kelenjar getah bening regional. 
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D. Penyakit Faring 

Faringitis  

 Merupakan kelainan peradangan dari mukosa faring. Menurut penyebabnya faringitis 

dibagi menjadi faringitis viral, yang disebabkan oleh virus dan faringitis streptokokus yang 

disebabkan oleh Streptokokus. 

Tonsilitis 

 Merupakan peradangan jaringan tonsil, yaitu kumpulan jaringan limfoid yang ditutupi 

oleh epitel skuamosa. Biasanya disebabkan oleh bakteri Streptokokus sering bersifat kronik. 

Tumor 

 Tumor di daerah ini tang sering terjadi adalah karsinoma nasofaring, dimana terjadi 

keganasan di faring yang melanjut ke rongga hidung, sehingga manifestasi pada penderita 

sesak dan sering terjadi perdarahan sehingga timbul mimisen. Tumor ini diduga berhubungan 

dengan infeksi virus Epstein-Barr. 

Penyakit Kelenjar Liur 

Kelainan yang penting pada kelenjar liur adalah peradangan yang disebut dengan 

Sialadenitis, yang biasanya disebabkan oleh bakteri. Biasanya peradangan merupakan 

lanjutan dari peradangan rongga mulut dengan faktor resiko keadaan rongga mulut yang 

terlalu kering (xerostomia) 

 

ESOFAGUS 

 

A. Kelainan Kongenital 

Atresia Esofagus 

 Atresia esofagus yaitu suatu keadaan kelainan bawaan dimana pada bayi masih 

terdapat esofagus tapi tidak berlubang. Pada bayi yang akan terjadi yaitu tidak dapat menelan, 

sehingga mudah terjadi tersedak (aspirasi). 

 Istilah atresia dibedakan dengan agenesis esofagus, dimana sejak lahir bayi memang 

tidak mempunyai esofagus, kasusnya jarang sekali. 
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B. Kelainan Radang  

Esofagitis 

 Merupakan peradangan pada jaringan esofagus. Penyebab yang penting dari esofagitis 

adalah infeksi jamur Candida (Candidiasis) 

GASTER 

A. Kelainan Kongenital 

Stenosis  Pilorus 

 Kelainan ini disebabkan oleh karena adanya hipertrofi (pembesaran) otot yang 

melingkar di muara lambung (pilorus) sehingga menyebabkan bendungan (obstruksi) di 

muara lambung tersebut. 

 

B. Kelainan Radang 

Gastritis Akuta 

 Merupakan keadaan peradangan lambung akibat trauma kemis, yaitu oleh zat – zat 

kimia yang bersifat mengiritasi lambung, seperti alkohol, obat-obatan tertentu (obat anti 

inflamasi , aspirin, dll) dan zat kimia lain. 

Gastritis Kronik 

 Merupakan keadaan peradangan di lambung yang bersifat menahun, yang dapat 

disebabkan karena faktor penyakit autoimun (adanya antibodi tertentu yang melawan sel-sel 

epitel mukosa lambung), infeksi bakteri Helicobakter pilori, ataupun respon terhadap bahan 

kimia yang menahun. 

Ulkus Peptikum  

 Kelainan ini merupakan kerusakan jaringan mukosa  lambung dan dapat juga 

duodenum (ulkus duodenum), yang dapat terkait dengan keadaan gastritis dengan berbagai 

sebab, respon stress dan akibat keasaman lambung yang berlebihan. 

 

C. Tumor  

Tumor Jinak 

 Tumor jinak yang tersering adalah polip gaster, dimana terjadi penonjolan jaringan 

dari mukosa lambung ke dalam lumen (ruangan) lambung. 
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Tumor Ganas 

 Keganasan yang tersering adalah adenokarsinoma lambung, yaitu keganasan yang 

berasal dari sel-sel kelenjar mukosa lambung, biasanya dilatar belakangi dengan keadaan 

gastritis kronik sebelumnya. Kasusnya sering ditemukan terlambat sehingga prognosisnya 

buruk. 

 

      Karsinoma Lambung 

Biasanya terjadi pada usia lanjut. Sekitar 99% kanker lambung adalahadenokarsinoma. 

Kanker lambung lainnya adalah leiomokarsinoma (kanker otot polos) dan limfoma.  

 

    Ulkus Peptikum 

Ulkus Peptikum adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan luka yang terasa nyeri 

atau ulkus pada lapisan lambung yang berada di duodenum pertama (bagian teratas dari 

usus). Suatu ulkus terjadi ketika lapisan dari organ-organ ini terkorosi oleh asam lambung 

yang disekresikan oleh sel-sel lambung. Penyebab penyakit ulkus yang paling umum adalah 

bakteri Helicobacter pylori. Bakteri ini menyebabkan peradangan kronis lapisan lambung 

bagian dalam pada tubuh manusia. Infeksi H. pylori seringkali didapat ketika menelan 

makanan dan air yang terkontaminasi dan melalui kontak dengan manusia. Hal ini lebih 

sering terjadi pada daerah dengan sanitasi yang buruk. Apabila kondisinya berat, hal ini dapat 

menyebabkan perdarahan ulkus, perforasi ulkus, dan penyumbatan lambung. Perforasi ulkus 

ditandai dengan kebocoran isi lambung ke rongga perut, menimbulkan peritonitis akut. 

Peritonitis adalah peradangan pada peritoneum, jaringan tipis yang melapisi dinding perut 

bagian dalam. 

 

4.      Usus Halus 

     Ileus Obstruksi 

Ileus obstruktif adalah suatu penyumbatan mekanis pada usus dimanamerupakan 

penyumbatan yang sama sekali menutup atau menganggu jalannya isi usus. Obstruksi usus 

dapat akut dengan kronik, partial atau total. Obstruksi usus biasanya mengenai kolon sebagai 

akibat karsinoma dan perkembangannya lambat. Sebagian dasar dari obstruksi justru 

mengenai usus halus. Obstruksi total usus halus merupakan keadaan gawat yang memerlukan 

diagnosis dini dan tindakan pembedahan darurat bila penderita ingin tetap hidup. Ada dua 

tipe obstruksi yaitu mekanis (Ileus Obstruktif) dan neurogenik/fungsional (Ileus Paralitik). 
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Gejala awal biasanya berupa nyeri abdomen bagian tengah seperti kram yang cenderung 

bertambah berat sejalan dengan beratnya obstruksi dan bersifat hilang timbul. Pasien dapat 

mengeluarkan darah dan mukus, tetapi bukan materi fekal dan tidak terdapat flatus. Pada 

obstruksi komplet, gelombang peristaltik pada awalnya menjadi sangat keras dan akhirnya 

berbalik arah dan isi usus terdorong kedepan mulut. Apabila obstruksi terjadi pada ileum 

maka muntah fekal dapat terjadi. Semakin kebawah obstruksi di area gastriuntestinalyang 

terjadi, semakin jelas adanya distensi abdomen. Jika berlanjut terus dan tidak diatasi maka 

akan terjadi syok hipovolemia akibat dehidrasi dan kehilangan volume plasma. 

 

5.      Usus Besar 

     Penyakit Crohn 

Penyakit Crohn merupakan penyakit peradangan granulomatosa kronik yang etiologinya 

tidak diketahui dan mengenai saluran pencernaan, mulai dari esophagus sampai anus, namun 

lebih sering mengenai ileum terminalis dengan pembentukan jaringan gigi paru perut dan 

penebalan dinding usus; sering kali menyebabkan obstruksi usus dan fistula pembentukan 

abses serta sering kambuh setelah diberikan pengobatan. Penyakit ini juga mempengaruhi 

daerah tertentu dari usus, kadang terdapat daerah normal diantara daerah yang terkena. 

Penyakit Crohn paling sering terjadi pada orang dewasa usia 20 sampai 40 tahun dan 

mungkin dalam 1 keluarga. Penyebab pasti belum diketahui, namun beberapa ahli menduga 

disebabkan oleh gangguan pertahanan tubuh atau infeksi dengan virus RNA dan alergi. 

Selain itu juga diduga disebabkan oleh mikobakterium atipikal, measles, dan penyakit 

vaskular. 

Penyakit Crohn pada prinsipnya adalah penyakit pada saluran cerna yang terjadi pada 

remaja atau dewasa muda dan dapat terjadi kapan saja sepanjang hidup. Meskipun dapat 

terjadi dimana saja di sepanjang saluran gastrointestinal tetapi area yang paling sering terkena 

adalah ileum distal dan kolon. 

 

6.      Rektum dan Anus 

     Diare 

Ini termasuk gangguan pada saluran pencernaan yang paling sering ditemui, khususnya 

pada anak-anak. Penyebab diare bisa bermacam macam, mulai dari kurangnya kebersihan 

makanan, salah makan, infeksi, cacingan dan lain-lain. Bakteri yang masuk ke dalam sistim 

pencernaan mengakibatkan terjadinya rangsangan yang kuat pada mukosa usus yang 

menyebabkan peningkatan gerakan otot usus, akibatnya makanan tidak dapat terserap secara 
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sempurna. Diare dapat dikatakan akut jika mencret lebih dari 4 kali sehari dengan konsentrasi 

tinja yang semakin lama semakin cair. Diare tidak menyebabkan kematian, namun dehidrasi 

yang menyertainya dapat membuat penderita kehilangan cairan tubuh secara drastis yang jika 

tidak ditangani dapat membuat penderita meninggal. Jadi, yang perlu sangat diwaspadai 

bukan lah diarenya, melainkan dehidrasinya. Pastikan penderita mendapatkan cukup minum 

agar cairan tubuhnya terjaga. Salah satu indikator apakah penderita diare mengalami 

dehidrasi atau tidak, cermati kuantitas air seninya. Selama kuantitasnya cukup, berarti 

penderita tidak mengalami dehidrasi. Pengobatan awal untuk diare yaitu dengan memberikan 

oralit. 

 

     Sembelit (Konstipasi) 

Berbanding terbalik dengan diare, dimana feses yang keluar berbentuk cair dengan 

frekuensi yang tinggi. Sembelit atau konstipasi merupakan gangguan pada sistem pencernaan 

dimana penderitanya mengalami pengerasan feses sehingga sulit untuk dikeluarkan, bahkan 

sampai menyebabkan rasa sakit yang amat sangat bagi penderitanya. Penyebab konstipasi 

bermacam-macam, mulai dari pola makan yang buruk, stres, gangguan hormon, efek samping 

obat obatan tertentu, dan bisa juga karena kelainan anatomis. Pencegahan konstipasi dapat 

dilakukan dengan memperbaiki pola makan dan memperbanyak asupan serat, sedangkan 

untuk pengobatannya dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat pencahar (laksatif) sesuai 

dosis yang disarankan. Namun bila konstipasi begitu serius(obstipasi), tindakan pembedahan 

mau tak mau menjadi pilihan, meski kasus seperti ini jarang terjadi. 

      

USUS  

Kelainan Kongenital 

 Kelainan kongenital pada usus yang perlu diketahui adalah atresia dan stenosis dari 

usus. Atresia adalah keadaan usus yang tidak berlubang, sedangkan stenosis adalah 

bendungan (obstruksi) lumen usus oleh karena kontriksi (mengkerutnya) otot-otot yang 

melingkar di usus yang terjadi secara kongenital. 

 

Infeksi Bakteri 

 Bakteri-bakteri yang sering menyebabkan infeksi di usus adalah : Salmonella, 

Shigella, Vibrio Cholera dan beberapa bakteri lain. Kuman Salmonella biasanya dari jenis 

Salmonella typhii, menyebabkan peradangan si usus dan sering menyebar ke seluruh tubuh, 
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disebut dengan penyakit demam tifoid. Kuman Shigella menyebabkan diare yang bersifat 

disentri (disentri basiler). Sedangkan V. kolera menyebabkan penyakit diare kolera. 

 

Infeksi Virus 

 Infeksi virus merupakan penyebab tersering dari kasus diare, yaitu yang disebabkan 

oleh virus Rota dan keadaan ini akan sembuh dengan sendirinya (self limiting disease). 

 

Penyakit Parasit 

 Penyakit parasit yang tersering adalah akibat infeksi amoeba (Entamoeba histolitika) 

yang menyebabkan keadaan diare yang bersifat disentri (disentri amuba). 

 

Apendiks 

 Kelainan usus buntu yang terpenting adalah peradangan usus buntu atau apendisitis, 

dengan disebabkab oleh berbagai faktor resiko yaitu antara lain keadaan feses yang keras dan 

adanya sisa makanan yang terjebak dalam usus buntu. 

 

Anus dan Kanalis Analis 

 Kelainan yang penting di sini adalah hemoroid atau dikenal dengan wasir, keadaan ini 

sering terkait dengan keadaan fese yang keras dan keadaan sembelit (konstipasi/obstipasi). 

 Selain kelainan tersebut kelainan lain yang sering dijumpai adalah karsinoma 

(keganasan) yang biasanya menyerang orang tua. 

 

Wasir (Hemoroid) 

Ini merupakan gangguan pencernaan berupa pelebaran pembuluh darah balik di dalam 

jaringan pembuluh darah di bagian anus akibat tekanan yang berlebihan. Keluhan awal 

biasanya adalah keluarnya tetesan darah setelah BAB. Pencegahan wasir bisa dilakukan 

dengan menerapkan diet kaya serat, yaitu dengan mengkonsumsi banyak sayuran dan buah 

buahan agar volume tinja besar namun tetap lembek, sehingga proses BAB menjadi mudah 

dan lancar karena tidak perlu mengejan, dimana hal tersebut dapat merangsang timbulnya 

wasir. 
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HEPAR DAN SISTEM BILIAR (EMPEDU)  

 

Ikterus 

 Ikterus merupakan kelainan dengan gejala kulit dan selaput lendir menjadi berwarna 

kuning (orang awam sering menyebut dengan sakit kuning) akibat tingginya kadar bilirubin 

dalam darah. Kelainan ini terjadi akibat ketidak mampuan hepar dan sistem biliar (empedu) 

dalam memetabolisme bilirubin, dimana dapat terjadi akibat kerusakan hepar ataupun 

sumbatan di dalam saluran empedu. 

 

Hepar 

Kelainan Hepar yang tersering adalah peradangan hepar, yaitu yang disebut dengan 

hepatitis. Menurut sifatnya dibedakan menjadi hepatitis akut dan kronik (menahun). 

Sedangkan menurut penyebabnya, bisa disebabkan karena virus (yang tersering, virus 

Hepatitis type A, B Non A Non B). 

 Selain peradangan kelainan lain dapat berupa keganasan (hepatoma) dimana sering 

merupakan proses lanjutan dari peradangan kronik (hepatitis kronik) akibat virus. Kelanjutan 

dari peradangan kronik yang lain dapat berupa sirosis hepar yaitu kematrian sel-sel jaringan 

hati dan timbulnya jaringan ikat yang menggantikan struktur sel-sel normal di hepar 

(parenkhim hepar). Dari pemeriksaan penunjang akan didapatkan hepar menjadi mengecil 

dan mengeras. 

  

Empedu dan Saluran Empedu 

 Kelainan yang sering adalah peradangan yaitu yang disebut Kolesistitis. Selain itu 

dapat juga terjadi batu kandung dan empedu saluran empedu yang biasanya disebabkan oleh 

timmbunan kolesterol dan pigmen empedu. 
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LATIHAN SOAL 

 

1. Uraikan hal-hal yang berkaitan patofisiologi kelainan rongga mulut 

2. Uraikan hal-hal yang berkaitan patofisiologi lambung 

3. Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan patofisiologi penyakit hepar 
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TERMINOLOGI MEDIS 

 

SISTEM PENCERNAAN (DIGESTIVE SYSTEM) 

 

Word root pada sistem pencernaan  

Word 

root/combining 

form 

definisi Word 

root/combining 

form 

Definisi 

Abdomin/o; celi/o Perut Gingiv/o Gusi 

An/o Anus Gloss/o; lingu/o Lidah 

Append/o Appendix/usus Hepat/o Hati 

Appendic/o Buntu Ile/o Ileum 

Bil/i Empedu Jejun/o Jejenum 

Bucc/o Pipi Lapar/o Dinding perut  

Cec/o Cecum Lip/o Lemak  

Cheil/o Bibir Lith/o Batu 

Chol/e Empedu Or/o; stomat/o Mulut 

Cholangi/o Saluran pipa empedu Pancreat/o Pankreas 

Cholecyst/o Kantung empedu Peritoneal/o Peritoneum 

Choledoch/o Saluran pipa empedu 

umum 

Pharyng/o Pharing; hulu 

kerongkongan 

Col/o; colon/o Colon/usus besar Proct/o; rect/o Rektum; kelenjar 

ludah 

Duoden/o Duodenum Sial/o Ludah  

Enter/o Usus Sigmoid/o kolon sigmoid  

Esophag/o Kerongkongan   

Gastr/o Lambung    

 

 

Roots, prefix, dan suffix pada istilah sistem pencernaan 

Root Arti Prefix Arti Suffix Arti 

Leuk/o Putih Endo- Didalam -centesis Operasi dengan penusukan 

Polyp/o Polip  Retro- Mundur  -gram Hasil rekaman  

    -graphy Proses perekaman 

    -iasis Kondisi abnormal 

    -(o) stomy Pembuatan lubang tiruan 

    -pepsia Pencernaan 

    -plasty Operasi perbaikan 

    -(r)rhaphy Penjahitan 

    -scope Alat untuk mengamati 

    -scopy Proses mengamati 

    -tripsy Menghancurkan  
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Istilah umum pada sistem pencernaan 

Istilah Arti 

Abdominal  b/d abdomen 

Anal  b/d anus 

Buccal  b/d pipi; mulut 

Fecal  b/d feces 

Feces  Kotoran tubuh; sampah tubuh dari usus besar 

Gastric  b/d lambung 

Gastroenterologist  Dokter spesialis penyakit & perawatan sistem 

pencernaan 

Gastroenterology  Ilmu tentang penyakit & perawatan sistem pencernaan 

Ileocecal b/d illeum dan seccum 

Nasogastric b/d hidung dan lambung 

Oral b/d mulut 

Pancreatic  b/d pankreas 

Peritoneal  b/d peritoneum 

Proctologist Dokter spesialis penyakit & perawatan anus dan rectum 

Proctology Ilmu tentang penyakit & perawatan anus dan rectum 

Sublingual  Dibawah lidah; b/d bawah lidah 

 

Latihan  

Latihan 1 

Buatlah istilah medis (combining form) dari kata berikut ini! 

1. Perut   : ... 

2. Dinding perut  : ... 

3. Usus buntu  : ... 

4. Empedu  : ... 

5. Pipi   : ... 

6. Lemak   : ... 

7. Bibir   : ... 

8. Mulut   : ... 

9. Kelenjar ludah  : ... 

10. Lidah   : ... 
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Latihan 2 

Tulislah ejaan dan arti dari istilah medis berikut ini! 

1. Colonoscopy 

Ejaan   : ... 

Definisi  : ... 

 

2. Appendictomy 

Ejaan   : ... 

Definisi  : ... 

 

3. Colorectal 

Ejaan   : ... 

Definisi  : ... 

 

4. Pancreatitis 

Ejaan   : ... 

Definisi  : ... 

 

5. Rectocele 

Ejaan   : ... 

Definisi  : ... 

 

6. Laparoscopy 

Ejaan   : ... 

Definisi  : ... 

 

7. Oral 

Ejaan   : ... 

Definisi  : ... 

 

8. Cholelithiasis 

Ejaan   : ... 

Definisi  : ... 

 

9. Ginggivitis 

Ejaan   : ... 

Definisi  : ... 
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10. Gastrotomy  

Ejaan   : ... 

Definisi  : ... 

 

Latihan 3 

Tulislah root, prefix, suffix dan arti dari istilah medis berikut ini! 

1. Duodenoplasty 

Root  : ...   ;arti : ... 

Prefix  : ...   ;arti : ... 

Suffix  : ...   ;arti : ... 

Definisi : ...................................................... 

 

2. Endoscope 

Root  : ...   ;arti : ... 

Prefix  : ...   ;arti : ... 

Suffix  : ...   ;arti : ... 

Definisi  : ...................................................... 

 

3. Endoscopy 

Root  : ...   ;arti : ... 

Prefix  : ...   ;arti : ... 

Suffix  : ...   ;arti : ... 

Definisi  : ...................................................... 

 

4. Gastroplasty 

Root  : ...   ;arti : ... 

Prefix  : ...   ;arti : ... 

Suffix  : ...   ;arti : ... 

Definisi  : ...................................................... 

 

5. Glossorrhaphy 

Root  : ...   ;arti : ... 

Prefix  : ...   ;arti : ... 

Suffix  : ...   ;arti : ... 

Definisi  : ...................................................... 

 

6. Ileostomy 

Root  : ...   ;arti : ... 

Prefix  : ...   ;arti : ... 

Suffix  : ...   ;arti : ... 

Definisi  : ...................................................... 
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7. Lithotripsy 

Root  : ...   ;arti : ... 

Prefix  : ...   ;arti : ... 

Suffix  : ...   ;arti : ... 

Definisi  : ...................................................... 

 

8. Pancreatography 

Root  : ...   ;arti : ... 

Prefix  : ...   ;arti : ... 

Suffix  : ...   ;arti : ... 

Definisi  : ...................................................... 

 

9. Polypectomy 

Root  : ...   ;arti : ... 

Prefix  : ...   ;arti : ... 

Suffix  : ...   ;arti : ... 

Definisi  : ...................................................... 

 

10. Retrograde  

Root  : ...   ;arti : ... 

Prefix  : ...   ;arti : ... 

Suffix  : ...   ;arti : ... 

Definisi  : ...................................................... 

 

 

Struktur organ  

Struktur organ dan 

aksesori organ  

Definisi  

Mulut  Rongga mulut, sebagai organ awal dari sistem pencernaan 

Gigi  Struktur rahang untuk menggigit dan menguyah  

Lidah  Organ untuk merasa makanan; membantu dalam pengunyahan, 

menelan dan berbicara  

Kelenjar salivary Berkaitan dengan air liur; kelenjar didalam mulut yang 

mengeluarkan air liur  

Pharing Tenggorokan; sebuah rongga dibelakang rongga hidung dan 

mulut; pangkal tenggorok  

Esophagus  Bagian membran yang membentang dari pharing ke lambung  

Perut ; lambung Saluran pencernaan antara esofagus dan duodenum, terdiri dari 

bagian fundus, badan dan pilorik  

Duodenum  Bagian pertama dari usus halus  

Jejenum Bagian dari usus halus (antara duodenum ke illium ) 

Ileum  Bagian terakhir dari usus halus (dari jejenum ke sekum) 

Pancreas  Kelenjar besar dan memanjang, yang teretak melintang dibelakang 

lambung, diantara limpha dan duodenum. Sekresi eksternalnya 

mengandung enzim pencernaan. Sekresi internal pankreas, insulin, 

dihasilkan oleh sel-sel beta, dan sekresi lainnya, glukagon 
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dihasilkan oleh sel- alfa, beta dan delta membentuk kumpulan 
yang disebut pulau langerhans. 

Liver; hati Kelenjar besar, warna merah gelap, letak di bagian atas perut disisi 

kanan, dibawah diaphragma. Fungsi untuk penyimpanan dan 

penyaringan darah, sekresi empedu, konversi gula menjadi 

glukagon dan untuk berbagai aktivitas metabolik  

Gallbladder; kandung 

empedu   

Tempat penyimpanan empedu pada permukaan posterior hati, 

bentuk seperti buah pir  

Sekum  Bagian pertama dari usus besar/colon, membentuk kantong yang 

melebar ke illium dan proksimal ke arah colon; setiap kantong 

buntu  

Colon Ascending Bagian colon/usus besar dari sekum ke fleksura kolika kanan 

Colon Transverse  Bagian colon/usus besar  yang melintang antara fleksura kolika 

kanan ke fleksura kolika kiri 

Colon Decending  Bagian colon/usus besar dari fleksura kolika kiri ke colon sigmoid  

Colon Sigmoid  Bagian usus besar/colon kiri yang terletak pada pelvis yang 

membentang dari colon decending ke rektum  

Rektum Bagian akhir dari usus besar  

Anus  Pembukaan rektum pada permukaan tubuh; orifisium distal saluran 

pencernaan  

 

Kondisi klinik 

Kondisi klinik Definisi 

Adhesion  Sifat tetap berdekatan; bersatunya satu bagian dengan bagian lain 

secara stabil dan mungkin berlangsung secara abnormal; 

pita/struktur fibrosa tempat melekatnya bagian-bagian secara 

abnormal  

Alcoholism  Gangguan yang ditandai oleh pola penggunaan alkohol secara 

patologik yang menyebabkan gangguan serius pada fungsi sosial 

atau pekerjaan (penyalahgunaan alkohol). Bila terjadi toleransi 

atau timbul gangguan pada penghentian konsumsi alkohol, maka 

disebut ketergantungan terhadap alkhohol 

 

Anorexia nervosa Kurangnya/hilangnya nafsu makan, sutau keadaan psikofisiologik, 

biasanya pada wanita, ditandai oleh penolakan untuk 

mempertahankan berat badan normal, takut gemuk, gangguan citra 

tubuh dan amenorea  

Appendicitis  Peradangan pada appendix, beberapa diantara dapat ruptur 

Botulism  Tipe keracunan makanan yang sangat berat akibat neurotoxin 

(botulin) yang dihasilkan dari clostridium botulinum pada 

makanan yang kurang baik pengalengannya/pengawetannya 

sehingga dapat berakibat fatal  

Carcinoma  Tumor ganas 

Cholelithiasis  Adanya batu atau pembentukan batu empedu  

Cirrhosis  Peradangan interstisial suatu organ, terutama hati; kelompok 

penyakit hati yang ditandai dengan hilangnya arsitektur hati yang 

normal, dengan regenerasi fibrosis dan nodular  

Cleft lip/palate Kelainan kongenital yaitu bibir terbelah (bibir sumbing) atau 

langit-langit mulut (sumbing palatum)  
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Colitis  Peradangan pada colon; ulserativ atau spastik  

Cryptitis  Peradangan pada kripta (suatu ruang bagian bawah), terutama 

kripta anal  

Diverticulitis  Peradangan pada divertikulum (divertikula=membentuk kantong) 

pada usus besar  

Disentri  

 

Inflamasi usus (terutama colon) dengan defekasi yang 

mengandung lendir dan darah disertai dengan nyeri perut, diare, 

tenesmus dan sering berkaitan dengan infeksi bakteri atau parasit 

Esophagitis  Inflammasi esophagus 

Atresia esophageal  Kelainan bawaan yang ditandai dengan tidak adanya pembukaan 

antara kerongkongan dan perut (lambung) 

varices esophageal  Pembuluh vena yang melebar dan berkelok-kelok di esofagus 

distal oleh karena hipertensi portal pada serosis hati  

Flexure  Pembengkokan atau pelipatan; lekukan, misalnya : fleksura 

hepatika colon (dekat hati )  

Gastroenteritis  Inflamasi pada lambung dan usus yang disebabkan oleh bakteri 

yang tertelan bersama makanan, yang ditandai dengan mual 

muntah, diare dan kram perut  

Ulkus gastric  Ulkus pada mukosa lambung/usus, yang ditandai dengan nyeri 

perut, pendarahan dari perforasi  

Gastritis  Peradangan pada lambung  

Glossitis  Peradangan pada lidah  

Hepatitis Peradangan pada hati ; bisa tipe A atau tipe B 

Hernia Penonjolan sebagian organ atau jaringan melalui pembukaan yang 

abnormal, terdapat beberapa jenis, misalnya : hernia abdominal, 

hernia cerebri, hernia femoralis, dll  

Hernia hiatal Penonjolan setiap struktur melalui hiatus esofagialis diafragma  

Hernia inguinal Hernia didalam kanalis inguinalis  

Hernia umbilical Penonjolan bagian perut melalui dinding abdomen pada umbilikus, 

cacat pada dinding abdominal dan usus yang menonjol yang 

ditutupi oleh kulit dan jaringan subkutan  

Hernia femoral Penonjolan lengkung usus halus kedalam kanalis femoralis  

Impaction (fecal) Keadaan terjepit. Kumpulan feses yang mengeras didalam rektum 

atau sigmoid  

Intussusception Prolapsus bagian usus ke dalam lumen yang tepat berdekatan  

Nausea & vomiting 

(N&V) 

Mual dan muntah. Gejala umum yang sering terjadi pada 

gangguan gastrointestinal  

Obesity Peningkatan berat badan melebihi batas ideal, sebagai akibat 

akumulasi lemak berlebihan dalam tubuh; berat badan 20% atau 

lebih diatas berat badan idel karena akumulasi lemak dalam tubuh 

Pancreatitis Peradangan pada kelenjar pankreas 

Peritonitis Peradangan pada rongga peritoneum; dapat disebabkan oleh iritasi 

kimiawi atau invasi bakteri  

Phenylketonuria (PKU) Kelainan metabolisme sejak lahir yang ditandai dengan 

ketidakmampuan mengubah fenilalanin menjadi tirosin, sehingga 

menyebabkan akumulasi fenilalanin dan hasil metaboliknya 

didalam cairan tubuh; menyebabkan retardasi mental, manifestasi 

neurologik, pigmentasi ringan, ekzema, dan bau kesturi, 

kesemuanya dapat dicegah dengan restriksi awal diet fenilalanin  
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Polyposis  Pertumbuhan polip yang berjumlah banyak  

stenosis pyloric  Obstruksi orifisium pilorikum lambung; kelainan ini bisa bersifat 

kongenital atau yang diperoleh  

Rectocele Penonjolan sebagian rektum ke dalam vagina  

Sialolith Terdapat batu dalam kelenjar air liur/saliva  

Ulcers Kerusakan lokal atau ekskavasi permukaan organ atau jaringan, 

yang ditimbulkan oleh terkelupasnya jaringan nekrotik akibat 

peradangan  

 

Pemeriksaan  

Prosedur 

pemeriksaan 

Definisi 

Anastomosis Hubungan antara dua pembuluh oleh saluran-saluran kolateral; 

pembukaan yang tercipta karena pembedahan, keadaan traumatik 

atau patologis antara dua tempat atau organ yang sebenarnya 

berbeda. Misalnya : anatomosis ileorectal (menghubungkan illeum 

dan rektum), anatomosis ateriovenous (menghubungkan antara 

ateri dan vena)  

Appendectomy  Pengangkatan pada appendix  

Biopsy Pengambilan dan pemeriksaan, mikroskopik, dari jaringan tubuh 

yang hidup untuk menegakkan diagnosa pasti 

Bypass Aliran tambahan; shunt; pintas; jalur yang dibentuk melalui 

pembedahan untuk mengalihkan jalur anatomis normal  

 

 

Cheiloplasty Pembedahan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi bibir 

yang mengalami kecacatan, misalnya : cheiloschisis (bibir 

sumbing)  

Cholecystectomy Eksisi kandung empedu  

choledochodu-

odenostomy 

Anastomosis bedah dari duktus biliaris komunis menuju 

duodenum (menghubungkan antara duodenum & saluran empedu)  

Colostomy Pembentukan lubang melalui pembedahan diantara colon dan 

permukaan tubuh  

Gastrectomy Eksisi pada lambung dapat sebagian atau seluruhnya  

Herniorrhaphy Tindakan pembedahan untuk memperbaiki hernia dengan 

melakukan penjahitan  

Ileostomy Pembedahan dengan membuat lubang kedalam illeum dengan 

stoma pada dinding abdominal  

Laparotomy Insisi melalui setiap bagian dinding perut  

Portacaval shunt Pembentukan anastomosis yang menghubungkan vena porta dan 

vena kava  

Stomach stapling 

(gastric bypass) 

Bagian dari perut yang menyalurkan sejumlah kecil dari makanan; 

digunakan untuk pengelolaan obesitas  

Vagotomy  Pemutusan impuls yang dibawa oleh oleh nervus vagus untuk 

mengurangi rangsangan dari perut; digunakan untuk mengobati 

tukak lambung  

 

 

 



42 

Modul KKPMT 2  

Tes medis 

Tes medik  Definisi 

Biopsy Pengambilan dan pemeriksaan, mikroskopik, dari jaringan tubuh 

yang hidup untuk menegakkan diagnosa pasti 

Tes darah atau tes 

laborat 

Analisis kimia dari berbagai zat dalam darah untuk menegakkan 

diagnosa. Misalnya : mengevaluasi elektrolit elektrolit, albumin 

dan tingkat bilirubin, Nitrogen Urea darah (BUN), kolesterol, total 

protein, dan serum glutamic-oxaloacetic transaminase (SGOT) 

Cholangiography Radiografi duktus biliaris; Pemeriksan rongent pada saluran 

empedu dengan menggunakan radiografi sebagi media kontras  

Colonoscopy Pemeriksaan endoskopi colon, baik secara transabdominal selama 

laparotomi, atau transanal menggunakan endoskopi serat fiber  

Digital examination Inspeksi atau pemeriksaan dengan penyisipan dari sarung jari ke 

dalam anus atau vagina, sebagai sarana untuk membuat diagnosis 

penyakit  

Esophagogastroduo-

denoscopy (EGD) 

Pemeriksaan endoskopi pada eshopagus, lambung dan duodenum 

Flat plate of abdomen Pemeriksaan pada abdomen dengan menggunakan sinar rongent   

Gastrointestinal series 

(GIs) 

Pemeriksaan saluran gastrointestinal dengan menggunakan kontras 

barium sebagai media untuk serangkaian pemeriksaaan dengan 

sinar rongent  

Gastroscopy  Inspeksi perut dengan gastrocope 

Proctoscopy  Inspeksi/pemeriksaan sigmoid dan rektum dengan protoscope 

Scan Scintiscan; sebuah gambar yang dihasilkan menggunakan detektor 

bergerak atau sinar radiasi, seperti : scintiscanning, 

ultrasonography, scanography, atau CAT (computerized axial 

tomography) 

Sampel atau specimen Sampel kecil atau bagian yang diambil untuk menunjukkan sifat 

keseluruhan, yang bersifat mikroskopik, misalnya : darah, urin, 

parasit, dll 

Ultrasonography Menggunakan ultrasound untuk mendapatkan rekaman visual dari 

setiap organ tubuh  

 

Pembagian area dalam abdomen 

Area Right Left Middle 

Quadrant (kwad-rant) Right Upper 

Quadrant (RUQ); 

kuadran kanan atas 

Left Upper Quadrant 

(LUQ) 

Epigastric (E) 

 Right Lower 

Quadrant (RLQ) 

Left Lower Quadrant 

(LLQ) 

Umbilical (U) 

 

 

 

Area Kanan  Kiri  Tengah  

Divisions  Right 

hypochondrium 

(RH); 

hypochondrium 

kanan 

Left hypochondrium 

(LH) 

Suprapubic (S) 
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 Right Lumbar (RL) Left lumbar (LL) Hipogastric (H) 

 Right inguinal or 

iliac (RI); 

inguinalis/iliaka 

kanan 

Left inguinal or iliac 

(LI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Gastrointestinal  

Substansi atau proses Definisi 

Ingestion  Tindakan memakan makanan, obat, dsb melalui mulut  

Digesion Tindakan / proses mengubah makanan menjadi substansi kimia 

yang dapat diserap dan diolah atau diasimilasikan  

Absorption Pengambilan cairan, zat terlarut, protein, lemak, dan bahan gizi 

lainnya dari lumen intestinum ke dalam sel-sel epitel usus, darah, 

limfe, atau cairan interstisial  

Elimination Buang air besar; limbah padat (feses) 

Metabolism Jumlah semua proses fisik dan kimiawi dimana substansi hidup 

yang diorganisasi dihasilkan dan dipertahankan (anabolisme) dan 

juga transformasi dimana energi yang ada digunakan untuk 

organisme (katabolisme)  

Excretion Tubuh membuang limbah baik limbah padat maupun cairan 

(feses dan urin)  

 

 

Istilah khusus 

Kata  Definisi  

Anasarca  Oedema yang menyeluruh  

Ascites Akumulasi abnormal (edematosus) cairan dalam rongga 

peritoneal  

Buccal Berkaitan dengan pipi 

Cachexia Kesehatan umum yang buruk dan malnutrisi; kekurusan  

Deglutition Tindakan menelan  

Enema Larutan yang dimasukkan ke dalam rektum untuk mempercepat 

pengeluaran feses atau sebagai alat untuk memasukkan bahan 

makanan, substansi obat, atau bahan opak untuk pemeriksaan 

radiologi saluran usus bagian bawah  

Enteropathy Penyakit pada usus  

Enzyme Protein yang mengkatalisis reaksi kimia substansi lain tanpa 

menjadi rusak atau berubah dalam melaksanakan rekasi ini; 

protein yang diproduksi dalam sel yang mampu memfasilitasi 

reaksi biologis tertentu atau rekasi kimia  

RH  E  LH 

 

RL  U  LL 

 

RI  S or H  LI 

RUQ    LUQ 

 

Quadrant 

 

RLQ    LLQ 
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Fistula Saluran abnormal antara dua organ dalam atau berjalan dari 
organ menuju ke permukaan tubuh  

Gamma globulin Mengandung zat antibodi; memberikan kekebalan pasif terhadap 

penyakit infeksi tertentu 

Gavage Pemberian makanan yang dipaksakan, terutama melalui pipa 

yang dimasukkan ke dalam lambung; umumnya pada bayi 

prematur  

Glossal Berhubungan dengan lidah  

Hyperalimentation  Sebuah program pengelolaan berupa pemberian infus untuk 

nutrisi parenteral total  

Lavage Irigasi; pembilasan organ seperti lambung atau usus; mencuci 

organ  

Lingual Berkaitan dengan lidah; sublingual berarti “dibawah lidah” 

Nasogastric (NG) tube Sebuah tabung/pipa yang lembut dimasukkan melalui hidung ke 

dalam lambung untuk gavage, lavase atau suction 

NPO (nothing per os) Tidak adanya intake makanan melalui mulut atau beberapa 

lubang/orificium tubuh  

Parotid Didekat telinga  

Peritoneum  Membran serosa yang melapisi dinding rongga abdomen dan 

pelvis (parietal p) dan melapisi visera (viseral p), kedua lapisan 

tersebut menutupi rongga peritoneum  

Stoma “mulut” ; sebuah lubang yang dibuat untuk membuka pada 
permukaan perut, misalnya : colostomi  

Total parenteral nutrition 

(TPN) 

Pemberian suplai makanan melalui intravena (infus) secara 

intensif  

Viscera Setiap organ dalam besar didalam rongga tubuh, terutama 

abdomen  

 

 

Latihan 1 

Berikut ini merupakan penjelasan kondisi penyakit atau gangguan GI, tuliskanlah di dalam 

istilah medis yang benar :  

 

1.  ...   orifisium distal saluran pencernaan 

2.  ...   adanya batu atau pembentukan batu empedu 

3.  ...   kelainan kongenital bibir sumbing  atau sumbing palatum 

4.  ...    pembengkokan atau pelipatan; lekukan 

5.  ...   penonjolan setiap struktur melalui hiatus esofagialis diafragma 

6.  ...   obstruksi orifisium pilorikum lambung 

7.  ...   eksisi kandung empedu 

8.  ...   radiografi duktus biliaris 

9.  ...   pemeriksaan endoskopi colon 

10.  ...   sebuah lubang yang dibuat untuk membuka pada permukaan perut 

11.  ...   Pemberian makanan melalui pipa yang dimasukkan ke dalam lambung 

12.  ...   saluran abnormal antara dua organ dalam  

13.  ...   akumulasi abnormal (edematosus) cairan dalam rongga peritoneal 

14.  ...   kelenjar didalam mulut yang mengeluarkan air liur 

15.  ...   prolapsus bagian usus ke dalam lumen yang tepat berdekatan 

 

Latihan 2 
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Menjodohkan :  

Jodohkanlah penyataan pada Kolom A dengan Kolom B 

No Kolom A Kolom B 

1 Lidah  a. Tempat penyimpanan empedu pada 

permukaan posterior hati 

2 Pharyng b. Saluran pencernaan antara esofagus 

dan duodenum 

3 Parotid, submaxillary, sublingual c. Fungsi untuk penyimpanan dan 

penyaringan darah, sekresi empedu, 

konversi gula dan aktivitas metabolik 

4 Esophagus  d. Organ untuk merasa makanan 

5 Kandung empedu  e. Bagian akhir dari usus besar 

6 Hati  f. kelenjar didalam mulut yang 

mengeluarkan air liur 

7 Pancreas g. Bagian terakhir dari usus halus 

8 Illeum h. pangkal tenggorok 

9 Lambung  i. Sekresi eksternalnya mengandung 

enzim pencernaan 

10 Rektum  j. Bagian membran yang membentang 

dari pharing ke lambung 

 

 

 

Latihan 3 

Jelaskan definisi pada istilah medis berikut ini ! 

1. Usus halus .................................................................................................................... 

2. Gastroenterologist ........................................................................................................ 

3. Digestion ....................................................................................................................... 

4. Absorption .................................................................................................................... 

5. Diverticulitis ................................................................................................................. 

6. Peristaltik ...................................................................................................................... 

7. Mucus ........................................................................................................................... 

8. Duodenum .................................................................................................................... 
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9. Pyloric sphincter ........................................................................................................... 

10. Hernia inguinal .......................................................................................................... 

11. Colostomy ..................................................................................................................... 

12. Hemorrhoid  ................................................................................................................. 

13. Peritoneum .................................................................................................................... 

14. Colon .............................................................................................................................. 

15. Sekum ............................................................................................................................ 

 

Latihan 4 

 

Lengkapilah kalimat berikut ini : 

1. Organ awal dari sistem pencernaan disebut  .............................................. 

2.  Bagian pertama dari usus halus adalah ...............................................................  

3. Tiga bagian dari usus halus adalah   .......................................................... 

4. Bagian pertama dari usus besar adalah  .......................................................... 

5. Bagian colon/usus besar dari fleksura kolika kiri ke colon sigmoid adalah ......... 

6. Bagian akhir dari usus besar adalah  ......................................................... 

7. orifisium distal saluran pencernaan adalah  ............................................. 

8. bagian- bagian usus halus terdiri dari  ......................................................... 

 

 

Latihan 5 

Menjodohkan  

Jodohkanlah pernyataan pada kolom A dan kolom B ! 

No Kolom A Kolom B 

1 Anastomosis  a. Tindakan pembedahan untuk memperbaiki hernia 

dengan melakukan penjahitan 

2 Cholecystectomy  b. Pemutusan impuls yang dibawa oleh oleh nervus 

vagus  

3 Colostomy  c. Hubungan antara dua pembuluh oleh saluran-

saluran kolateral 

4 Gastrectomy  d. Insisi melalui setiap bagian dinding perut 

5 Herniorrhaphy e. Pengambilan dan pemeriksaan, mikroskopik, dari 

jaringan tubuh  

6 Ileostomy f. Eksisi kandung empedu 

7 Laparotomy g. Pembentukan lubang melalui colon dan 

permukaan tubuh 
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8 Biopsy h. jalur yang dibentuk melalui pembedahan untuk 

mengalihkan jalur anatomis normal 

9 Bypass i. Pembedahan dengan membuat lubang kedalam 

illeum dengan stoma pada dinding abdominal 

10 Vagotomy  j. Eksisi pada lambung  
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KODING 

 

BAB XI PENYAKIT SISTEM DIGESTIF (K00 – K93) 

 

PENGECUALIAN 

 Bbrp kondisi t3 yg b’awal dr periode perinatal (P00-P96) 

 Peny. infeksi & parasitik t3 (A00-B99) 

 Komplikasi kehamilan, persalinan & nifas (O00-O99) 

 Kelainan kongenital, deformasi & kelainan kromosom (Q00-Q99) 

 Peny. endokrin, nutrisi & metabolik (E00-E90) 

 Cedera, keracunan & akibat sebab luar t3 (S00-T98) 

 Neoplasma (C00-D48) 

 Gejala, tanda dan temuan klinik & laboratorium (R00-R99) 

Berisikan Blok Kategori, sbb : 

 K00-K14 Peny. Rongga Mulut, Kelj.saliva & rahang 

 K20-K31 Peny. eshopagus, lambung & duodenum 

 K35-K38 Peny. Appendiks 

 K40-K46 Hernia 

 K50-K52 Enteritis & Colitis Non-infeksi 

 K55-K63 Peny. intestinum lainnya  

 K65-K67 Peny. Peritoneum 

 K70-K77 Peny. Liver (Hati) 

 K80-K87 Peny. Kandung Empedu, Traktus Billiaris &  

   Pankreas 

 K90-K93 Peny. Salr. Cerna lain 
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Kategori Asterisk 

K23* 

K67* 

K77* 

K87* 

K93* 

 

Catatan Tambahan 

K00-K14 Peny. Rongga Mulut, Kelj.saliva & rahang 

KODE 

ICD-10 

KETERANGAN 

K00  Tdpt “exclusions” utk gigi yg “embedded” dan “impacted”  

K01  Kode khusus utk  gigi yg “embedded” dan “impacted” 

Tetapi perhatikan  “exclusions” : yi jk gigi tsb or gigi disebelahnya mpy posisi 
abnormal  

K03.8 

K06.2 

K10.2,dst  

Dpt diberi kode tambahan dari BAB XX, utk identifikasi Causa, tmsk sebab luar 

maupun jenis radiasi bila bersifat radiation-induced  

 

K20-K31 Peny. eshopagus, lambung & duodenum 

 

KODE ICD-10 KETERANGAN 

K20 

K22.1  

Dpt diberi kode tambahan dari BAB XX, utk identifikasi kausa dari sebab 

luar  

K25 – K28  Pd awal (diatas rubrik kategori K25) => tdpt subdivisi 4-karakter yg dpt 

digunakan utk kategori K25-K28, yg menunjukkan komplikasi/penyulit  
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K25  

K26  

Dpt diberikan kode tambahan dari BAB XX, utk identifikasi obat 

penyebabnya, bila bersifat drug-induced  

K40-K46 Hernia 

 Kategori 4-karakter menunjukkan ada/tdknya komplikasi obstruksi & ganggren 

 Tdpt catatan khusus yg menyatakan bahwa kondisi hernia yg disertai kedua 

komplikasi, baik ganggren maupun obstruksi, dimasukkan dlm kategori ganggren 

 Tmsk didlm kelompok ini adl hernia didpt (acquired), kongenital (kecuali 

diafragmatik/hiatus)serta rekuren 

K50-K52 Enteritis & Colitis Non-infeksi 

 Mrp peny. pd intestinum yg penyebabnya b’sifat non infeksi 

 Tmsk didlmnya (‘’inclision”) adl peny. peradangan (inflammasi) salr.cerna non 
infeksi 

 “Exclusion”=> Iritabel Bowel Syndroma (IBS) & megacolon 

K50-K52 Enteritis & Colitis Non-infeksi 

KODE ICD-

10 

KETERANGAN 

K52.1  Dpt diberikan kode tambahan dari BAB XX, utk identifikasi agen toksik 

penyebabnya  

K52.9  Mrp kategori yg mjd pengecualian dari kategori A09  jd kategori ini diberikan 

utk peny. diare, gastroenteritis atau colitis yg dinyatakan non-infeksi. Pd bbrp 

negara : peny diare, gastroenteritis or colitis yg unspecified atau NOS dimskkan 

dlm kategori ini. Dgn dmkn, pengecualian adl di negara yg m’atur sebaliknya  

 

K55-K63 Peny. intestinum lainnya 

KODE ICD-

10 

KETERANGAN 

K57  Peny. Divertikular pd intestinum, sub-kategori 4-karakter mengacu pd letak, dan 

ada/tdknya perforasi & abses  
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K59.3  Dpt diberikan kode tambahan dari BAB XX, utk identifikasi agen toksik penyebabnya  

 

K65-K67 Peny. Peritoneum 

KODE ICD-10 KETERANGAN 

K65.0  Dpt ditambahkan kode utk agen penyebab infeksi dari kategori B95-B97  

 

K70-K77 Peny. Liver (Hati) 

KODE ICD-

10 

KETERANGAN 

 Perhatikan perbedaan kelompok ini dan kelompok Hepatitis akibat virus  

K71  Dpt diberikan kode tambahan dari BAB XX, 

utk identifikasi agen toksik or obat 

penyebabnya  

 

 

Soal latihan 

Tentukan Kode Penyakit pada diagnosis sbb : 

1. Hepatitis kronik granulomatosa 

2. Ulkus peptikum akut 

3. Illeus obstruktivus paralitik 

4. Fissura ani & abses perianal 

5. Cholangitis kronik nonsuppuratif destruktif 

6. Perdarahan pada ulkus peptikum  

7. Perforasi pada appendicitis akut  

8. obstruksi, hernia inguinal kiri  

9. Hipertensi portal karena schistosomiasis  

10. Hepatitis pada orang yang kecanduan alkohol  
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KONSEP DASAR FARMAKOLOGI 

 

Tujuan Instruksional Umum : 

Setelah selesai mengikuti perkuliahan pada pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat : 

- Menjelaskan tentang konsep dasar farmakologi 

- Menjelaskan tentang peran farmakologi 

- Menjelaskan Prinsip farmakokinetik 

- Menjelaskan Prinsip farmakodinamik 

 

DEFINISI : 

 FARMAKOLOGI 

@ Dalam Arti Luas 

 →Ilmu yang mempelajari sejarah, asal usul obat, sifat fisika dan kimia, cara 

mencampur dan membuat obat, efek terhadap fungsi kimia dan faal, cara kerja, 

absorbsi, distribusi, biotransformasi, ekskresi, penggunaan dalam klinik dan efek 

toksiknya. 

 

@ Dalam Arti Sempit 

→Ilmu yang mempelajari penggunaan obat untuk diagnosis, pencegahan dan 

penyembuhan penyakit. 

 

@ Obat : 

→Semua zat baik kimiawi, hewani maupun nabati yang dalam dosis layak dapat 

menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit atau gejalanya, 

menghilangkan penyakit, meningkatkan kesehatan dan atau mempertahankan 

kesehatan. Antara lain melalui : 

- Mengembalikan fungsi fisiologik organ tubuh 

- Meningkatkan fungsi fisiologik organ tubuh  

- Menghilangkan benda asing / mikro-organisme / parasit 
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 FARMAKOGNOSI 

→Cabang ilmu farmakologi yang mempelajari sifat-sifat tumbuhan dan bahan lain 

yang merupakan sumber obat. 

 

 FARMASI 

→Ilmu yang mempelajari cara membuat, memformulasikan, menyimpan, dan 

menyediakan obat. 

 

 FARMAKOLOGI KLINIK 

→Cabang farmakologi yang mempelajari efek obat pada manusia 

→Bertanggung jawab terhadap penelitian obat-obat baru atau yang sudah beredar. 

 

 FARMAKODINAMIKA 

→Mempelajari efek obat terhadap fisiologi dan biokimia berbagai organ tubuh serta 

mekanisme kerjanya. 

→Ilmu tentang kerja obat pada tempat kerjanya dimana, bagaimana dan mengapa 

terjadi efek farmakologi dan titik tangkap kerja obat (system organ, jaringan, sel). 

 

 FARMAKOKINETIKA 

→Mempelajari perubahan – perubahan konsentrasi obat dalam organisme terhadap 

waktu dimana dan berapa cepat suatu bahan obat dapat diabsorpsi, bagaimana 

obat dapat terdistribusi dalam organisme, bagaimana enzim organisme mengubah 

struktur molekul obat, dimana dan bagaimana caranya, dan berapa cepat obat 

dieliminasi. 

→Aspek farmakologi yang mencakup tentang perjalanan dan nasib obat di dalam 

tubuh yaitu : absorpsi, distribusi, metabolisme / biotranformasi dan ekskresinya. 

 

 FARMAKOTERAPI 

→Cabang ilmu yang berhubungan dengan penggunaan obat dalam pencegahan dan 

pengobatan penyakit. 

→Mempelajari tentang penggunaan obat untuk tujuan pengobatan atau penyembuhan 

( terapi ). 
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 TOKSIKOLOGI 

→Ilmu yang mempelajari tentang racun dan keracunan zat kimia, termasuk obat, zat 

yang digunakan dalam rumah tangga, industri maupun lingkungan hidup lain, 

misalnya :  

- Insektisida 

- Pestisida 

- Zat pengawet 

 

 CHEMOTERAPY 

→Bentuk terapi yang spesifik yaitu penggunaan obat dengan tujuan untuk membunuh 

atau melemahkan organisme penyebab penyakit ( microba, parasit ). 

 

PERAN FARMAKOLOGI 

@ Farmakologi berperan dalam bidang – bidang : 

- Kedokteran dan kedokteran gigi 

- Perawatan 

- Kedokteran hewan 

- Masalah social 

- Pertanian 

- Industri dan rumah tangga 

- Perang kimia 

 

1. Peran farmakologi dalam bidang kedokteran : 

Berperan dalam atau untuk :  

- Diagnosa 

- Pencegahan 

- Pengobatan / penyembuhan 

- Menghilangkan / mengurangi keluhan atau gejala 

- kontrasepsi 

 

2. Peran farmakologi dalam bidang kedokteran gigi 

Terutama berhubungan dengan fungsi dokter gigi : 

- Anestesi local 
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- Analgetik 

- Antibiotic 

 

3. Peran farmakologi dalam bidang nursing 

Terutama yang berhubungan dengan : 

- Pemberian obat ( dosis, cara, waktu, frekuensi ) 

- Efek samping 

- Penyuluhan obat 

 

4. Peran farmakologi dalam bidang kesehatan masyarakat 

Terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan : 

- Pencemaran lingkungan  ( kimiawi ) 

- Pengawet dan penyedap makanan  

- Pengobatan / penggunaan obat secara masal 

 

5. Peran farmakologi dalam bidang sosial 

Terutama yang berhubungan dengan : 

- Penyalahgunaan obat 

- Obat dalam kaitan kelahiran dan kematian 

- Meningkatkan kecerdasan / intelegensi 

 

BEBERAPA ISTILAH DALAM FARMAKOLOGI 

 

 PHARMACEUTICAL AVAILABILITY (Ketersediaan Farmasi) 

→Merupakan ukuran waktu yang diperlukan untuk obat yang dilepaskan dari bentuk 

pemberiannya dan tersedia untuk proses resorpsi. 

 

 BIOLOGICAL AVAILABILITY (Ketersediaan Hayati) 

→Prosentase obat yang diresorpsi tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia 

untuk melakukan efek terapetiknya. 
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 TERAPEUTICAL EQUIVALENT (Ketersediaan Terapetik) 

→Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu obat patent yang meliputi kecepatan larut 

dan jumlah kadar yang harus dicapai dalam darah. 

 

 BIOASSAY 

→Cara menentukan aktifitas obat dengan menggunakan makhluk hidup. 

 

 STANDARDISASI 

→Kekuatan obat yang dinyatakan dengan satuan internasional. 

 

 

PRINSIP – PRINSIP FARMAKOKINETIK 

 

DEFINISI 

 Sebagai suatu proses yang tubuh lakukan terhadap obat mulai dari masuknya obat ke 

dalam tubuh sampai hilangnya obat dari tubuh, yang mencakup absorpsi, metabolisme 

(biotransformasi), distribusi, dan ekskresi.  

 

MEKANISME  

Pengangkutan obat melintasi membran sel, ada dua cara : 

1. Secara Pasif 

Dengan filtrasi dan difusi 

2. Secara Aktif 

Dilakukan dengan mengikat zat hidrofil pada enzim pengangkutan spesifik, setelah 

melalui membrane obat dilepaskan lagi, cepatnya penelusuran tidak tergantung pada 

konsentrasi obat. 
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PROSES FARMAKOKINETIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSORBSI        EKSKRESI 

 

 

 

 

 

 

 

    BIOTRANSFORMASI 

 

 

○ ABSORPSI 

 → Dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu: 

- Kelarutan obat 

- Kemampuan difusi melintasi sel membran 

- Konsentrasi obat 

- Sirkulasi pada letak absorpsi 

- Luas permukaan kontak obat 

- Bentuk sediaan obat 

- Rute cara pemakaian obat 

- Aturan pakai 

 

→ Absorpsi merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian menyangkut 

kelengkapan dan kecepatan proses tersebut. 

 

 CARA PEMBERIAN OBAT 

Sistemik yaitu obat diedarkan ke seluruh tubuh. 

- Oral 

Tempat kerja 

( Reseptor ) 

Terikat  Bebas 

Depot Jaringan 

 

Bebas     Terikat 

Sirkulasi Sistemik 
  

 

Obat Bebas 

 

 

Obat terikat       Metabolit 
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- Oromucosal ( Pemberian melalui mukosa dirongga mulut ) 

Sublingual → obat ditaruh dibawah kulit 

Bucal → obat diletakkan diantara pipi dan gusi. 

- Injeksi 

▫ SC ( Sub Cutan ) 

→ Penyuntikan dibawah kulit 

▫ IM ( Intra Musculer ) 

→ Penyuntikan dilakukan kedalam otot 

▫ IV ( Intra Vena ) 

→ Penyuntikan dilakukan kedalam pembuluh darah 

▫ IC ( Intra Cutan ) 

→Penyuntikan dilakukan didalam kulit 

▫ Intra arteri 

→Penyuntikan dilakukan didalam pembuluh nadi 

▫ Intra lumbal 

→Penyuntikan dilakukan kedalam ruas pinggang 

▫ Intra paritoneal 

→Penyuntikan dalam selaput perut 

▫ Intra pleural 

→Penyuntikan ke dalam rongga pleura 

▫ Intra articulair 

→Penyuntikan kedalam celah sendi 

 

 IMPLANTASI 

→Bentuk obat pellat steril kemudian dicangkokkan dibawah kulit terutama digunakan 

untuk efek sistemik lama 

- Rectal  → Pemberian melalui dubur atau anus 

- Transdermal → cara pemberian melalui permukaan kulit berupa plester, 

Hypafik 

- Intranasal → Obat diberikan melalui selaput lender hidung 

- Inhalasi → obat diberikan untuk dihisap melalui hidung atau mulut ataupun 

disemorotkan 

- Intra vaginal → diberikan melalui selaput lender atau mucosa vagina 

- Mukosa mata dan telingan → diberikan melalui mucosa mata dan telinga 
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○ DISTRIBUSI 

→ Obat setelah diabsorbsi, akan tersebar melalui sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan 

harus melalui membrane sel agar mencapai tepat pada letak aksi. 

→ Molekul obat yang mudah melintasi membrane sel akan mencapai semua cairan 

tubuh baik intra maupun ekstra sel, sedangkan obat yang sulit menembus sel maka 

penyebarannya terbatas pada cairan ekstra sel. 

 

* Berdasarkan Penyebarannya Dalam Tubuh Distribusi Obat Dibedakan Menjadi 

2 Fase : 

1. Fase Pertama Distribusi terjadi segera setelah penyerapan 

→ Keorgan yang perfusinya sangat baik yaitu jantung, hati, ginjal dan otak. 

2. Fase Kedua Distrubusi jauh lebih luas 

→ Mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ diatas, misalnya otot, 

visera, kulit dan jaringan lemak. 

 

 * Proses distribusi Dipengaruhi oleh : 

→ Peningkatan protein plasma, khususnya albumin normalnya bentuk terikat dan 

bentuk bebas seimbang 

Peningkatan berkurang pada kehamilan, neonatus, malnutrisi dan luka baker yang 

luas. 

  

 →Kelarutan obat dalam lipid 

  Contoh : diazepam, memiliki vol distribusi yang tinggi akan diteruskan kedalam 

semua jaringan lemak, jika pemberian dihentikan efek penghentiannya akan 

berlangsung lama bagi banyak orang, karena obat larut dalam lemak dan memerlukan 

waktu untuk pengalihan balik ke dalam sirkulasi darah. 

 

 →Sifat keterlibatan obat 

  Contoh : Tetrasiklin, terikat dengan tulang dan gigi yang sedang tumbuh sehingga 

tidak boleh untuk anak yang sedang tumbuh, ibu hamil dan ibu menyusui, klorokvin 

dapat terikat dengan retina orang dewasa dan janin. 
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 →Aliran darah ke dalam organ dan keadaan sirkulasi 

 →Stadium dalam siklus kehidupan 

   Contoh : kehamilan, masa bayi 

 →Ruang intra sel ( ± 25 % dari bobot badan ) termasuk cairan intra sel dan komponen 

sel yang padat 

 →Ruang ekstra sel (± 22 % dari bobot badan ) terdiri dari air plasma 4 %, ruang usus 

16 – 20 %, cairan sel 1,5%. 

 

 Eliminasi Obat Dari Otak Kembali ke Darah Terjadi Melalui 3 cara yaitu : 

1. Secara Transport Aktif 

Melalui epitel koroid dari cairan serebrospinal ( CSS ) ke kapiler darah untuk ion-

ion organic.  

Contoh : penisilin 

 

2. Secara Difusi Pasif 

Melalui Sawar darah otak dan sawar darah CSS di pleksus koroid untuk obat yang 

larut lemak. 

 

3. Ikut Bersama Aliran CSS 

Melalui villi araknoid ke sinus vena untuk semua obat dan metabolit endogen, 

larut lemak maupun tidak, ukuran kecil maupun besar. 

 

○ BIOTRANSFORMASI ATAU METABOLISME 

 →Pada umumnya obat di metabolisis oleh enzim mikrosom direktikulum endoplasma 

sel hati pada proses metabolisme molekul obat dapat berubah sifat antara lain menjadi lebioh 

polar,metabolit yang lebih polar ini menjadi tidak larut dalam lemak sehingga mudah 

diekskresi melalui ginjal. 

 

 → Metabolit obat dapat lebih aktif dari obat asal ( bioaktivasi ), tidak atau berkurang 

aktif ( detoksifikasi ) atau biomaktivasi atau sama aktifnya. 
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 Hal – hal yang mempengaruhi Metabolisme :  

- Fungsi hati 

- Usia 

- Factor genetic 

- Adanya pemakaian obat lain (mempercepat / induksi, memperlambat / 

inhibisi). 

 

○ EKSKRESI 

→ Pengeluaran obat atau metabolitnya, dari tubuh terutama dilakukan oleh ginjal dari air 

seni. 

 

→ Ekskresi obat juga melalui : 

- Kulit bersama keringat 

- Paru-paru dengan pernafasan keluar 

- Air mata 

- Air susu ibu 

- Air liur dan usus 

 

→ Obat yang dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk metabolit hasil biotransformasi atau 

bentuk asalnya. 

 

→ Fungsi Ginjal dapat dilihat sebagai 2 proses yang berbeda : 

- Laju filtrasi glomerulus 

- Reabsorbsi tubuler 

 

@ Parameter yang penting dalam rangka penelitian Farmakokinetika : 

- Tetapan invasi atau absorbsi 

- Vol distribusi 

- Ikatan protein 

- Tetapan eliminasi dan waktu paruh 

- Luas dibawah kurva kadar dalam plasma 

- Ketersediaan hayati 
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 Parameter tersebut diperoleh dari perubahan konsentrasi bahan obat dan metabolitnya 

dalam cairan darah (darah, plasma, serum) dan urin terhadap waktu. 

 Waktu paruh ( ± 50 % ) 

→ Jangka waktu sampai kadar obat dalam darah menurun menjadi separuh dari harga 

asal. 

→ Jangka waktu sampai kerja bahan obat menurun menjadi setengahnya. 

→ Pada pemberian berulang konsentrasi yang dicapai tergantung kepada dosis, selang 

dosis dan waktu paruh eliminasi. 

 

○ DISTRIBUSI OBAT  

* Faktor yang mempengaruhi adalah : 

 1. Ikatan pada plasma protein 

 → Ikatan plasma protein yang tinggi menyebabkan konsentrasi obat dalam plasma 

lebih tinggi dari dicairan ekstraseluler. 

 

 2. Ikatan pada sel  

 →Ikatan seluler obat biasanya terjadi oleh karena obat mempunyai afinitet (daya 

ikat ) terhadap bagian sel tertentu. 

 

3. Barrier  / Rintangan Biologik 

→ Obat tertentu tidak dapat menembus atau sangat lambat menembus rintangan 

bioligik (dinding kapiler ). 

 

4. Konsentrasi dalam lemak 

 

 Proses distribusi obat mulai saat obat mencapai plasma darah sampai obat mencapai 

tempat atau titik tangkap kerja. 
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PRINSIP – PRINSIP FARMAKODINAMIKA 

 FARMAKODINAMIK 

→ Cabang ilmu yang mempelajari efek biokimiawi dan fisiologi obat serta 

mekanisme kerjanya. 

→ Tujuan Mempelajari Mekanisme Obat : 

- Untuk meneliti efek utama obat 

- Mengetahui interaksi obat dengan sel 

- Mengetahui urutan peristiwa serta spectrum efek dan respon yang terjadi 

 

 Mekanisme Kerja Obat 

- Efek apakah yang ditimbulkan oleh obat pada jaringan ? 

→ Efek obat umumnya timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel 

suatu organisme. 

- Teori reseptor menyatakan bahwa obat hanya dapat menimbulkan efeknya bila 

terjadi interaksi antara molekulnya dengan molekul tubuh atau kuman. 

- Tempat terjadi hipotesis ini dinamakan reseptor bagi obat didalam organism 

 

- Digambarkan mekanisme kerja obat dengan efeknya. 

 

   D  + R   DR   E   

( Obat )   ( Reseptor )  ( Efek ) 

 

Reseptor Obat 

Komponen yang paling penting dalam reseptor obat ialah :  

- Protein ( ex : Na, K, Tubulin, Asetilkolinesterase ) 

- Asam Nukleat ( ex : untuk Sitostatika ) 

 

 Reseptor 

→ Adalah makromolekul khas atau bagiannya dalam organisme yaitu tempat aktif  

biologi, tempat obat terikat. 

 

 Jenis Kerja Obat dan Reseptor Yang Dapat Timbul : 

- Kerja Agonis  
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→ Dapat Menimbulkan rangsang → Efek 

- Kerja Antagonis 

→ Antagonis → Senyawa yang menurunkan atau mencegah sama sekali efek 

agonisnya 

→ Antagonis → Obat yang menduduki reseptor yang sama tetapi secara intrinsic 

tidak mampu menimbulkan efek Farmakologi 

 

◘ Antagonis Kompetitif 

→antagonis berkaitan dengan receptor site secara reversible sehingga dapat 

digeser oleh agonis kadar tinggi → Penghambatan efek agonis dapat diatasi 

dengan meningkatan kadar agonis sampai dicapai efek maksimal. 

 

◘ Antagonis Non Kompetitif 

→ Terjadi bila antagonis mengikat reseptor secara ireversibel direseptor site 

maupun ditempat lain, sehingga menghalangi ikatan agonis dengan reseptornya 

→ sehingga antagonis mengurangi jumlah reseptor yang tersedia untuk 

berkaitan dengan agonisnya sehingga efek maksimal akan berkurang. 

 

 Mekanisme Kerja Tanpa Pengikatan Pada Reseptor 

◘ Efek Non Spesifik dan Gangguan Pada Membran 

- Perubahan Sifat Osmotik 

→ Misalnya Diuretik Osmotik (Urea, manitol) → meningkatkan osmolaritas 

filtrate glomerulus sehingga mengurangi reabsorbsi air ditubuli ginjal dengan 

akibat terjadi efek diuretic 

→ Katartik Osmotik → Mengurangi Odem Serebral 

 

- Perubahan Sifat Asam / Basa 

→Misal Antasid dalam menetralkan asam lambung, asam –asam organic 

sebagai antiseptic saluran kemih atau sebagai spermisid topical dalam saluran 

vagina 
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- Kerusakan Non Spesifik 

→ Zat perusak non spesifik digunakan sebagai : antiseptic, desinfektan, dan 

kontrasepsi. 

Contohnya → detergen merusak integritas membrane lipoprotein 

 

- Gangguan Fungsi Membran 

→ anestetik umum yang mudah menguap misalnya : eter, halotan, enfluran, dan 

metoksifluran. 

→Anestetik bekerja dengan melarut dalam lemak membrane sel di SSP 

sehingga eksitabilitasnya menurun. 

 

 EFEK TERAPETIK 

→ Dapat dibedakan menjadi 3 jenis pengobatan : 

1. Terapi Kausal 

→ Dimana penyebab penyakit ditiadakan khususnya pemusnahan kuman / 

penyakit. 

Contoh : antibiotika, sulfonarida 

 

2. Terapi Simptomatis 

→Hanya gejala penyakit diobati dan diringankan sebabnya, yang lebih 

mendalam tidak dipengaruhi. 

Contoh : Analgetik pada rematik, anti hipertensi 

 

3. Terapi Substitusi 

→Obat yang menggantikan zat lainnya dibuat oleh organ yang sakit. 

Contoh : 

- Insulin pada diabetes 

- Estrogen pada hipofungsi ovarium 

- Obat-obat hormone lainnya seperti vitamin 

 

 RESISTENSI BAKTERI 

→Keadaan dimana bakteri telah menjadi kebal terhadap obat, obat tidak dapat bekerja 

pada kuman – kuman tertentu yang memiliki daya tahan lebih kuat. 
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→Ada beberapa jenis resistensi bakteri: 

- Resistensi bawaan ( primer ) yang secara alamiah sedah terdapat pada kuman. 

Contoh : enzim yang dapat menguraikan antibiotic 

- Resistensi yang dapat diperoleh (sekunder) 

 

 PLACEBO 

→Suatu cara dalam kefarmasian dengan menggunakan suatu zat yang tidak 

mempunyai efek farmakodinamik untuk maksud tertentu. 

- Pada asasnya merupakan cara pengobatan dengan sugesti yang sering kali 

menimbulkan efek yang mengagumkan 

- Digunakan dalam uji klinis pada tahap akhir penelitian 

- Placebo diperlukan untuk mengukur efek placebo pada keluhan pasien yang 

diobati, dengan memberikan tiga macam zat yaitu : obat yang akan dinilai, 

obat standar dan placebo. 

- Dapat digunakan sebagai penggenap. 

 

 TOLERANSI 

→ Adalah suatu peristiwa dimana dosis obat harus dinaikkan terus temerus untuk 

mencapaiefek terapetik yang sama. 

→ Macam – macam toleransi adalah : 

- Toleransi bawaaan ( primer ) 

- Toleransi sekunder 

 

 INTERAKSI OBAT 

→ Interaksi kimia, obat bereaksi dengan obat lain secara kimia : 

- Pengikatan fenitoin 

- Pengikatan penicillin 

 

 HABITUASI 

→ Dapat terjadi dengan beberapa cara: 

- Induksi enzim misalnya barbital dan fenibutazon merangsang terbentuknya 

enzim yang menguraikan obat tertentu 

- Reseptor –reseptor seks yang terbentuk ekstra oleh obat tertentu. 
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- Penghambatan reseptor setelah pemberian obat. 

 

 TERMINOLOGI 

- Spesifisitas dan Selektifitas 

→ Suatu obat dikatakan spesifik → bila kerjanya terbatas pada satu jenis 

reseptor 

→ Dikatakan selektif → bila menhasilkan satu efek pada dosis rendah dan 

efek lain baru timbul pada dosis yang lebih besar. 
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OBAT DAN PERAN OBAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN 

 

 

a. Pengertian Obat 

Menurut PerMenKes 917/Menkes/Per/x/1993, obat (jadi) adalah sediaan atau paduan-

paduan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologi atau 

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, 

peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.  

Menurut Ansel (1985), obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi 

rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. 

Obat dalam arti luas ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup, 

maka farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya. Namun untuk seorang 

dokter, ilmu ini dibatasi tujuannya yaitu agar dapat menggunakan obat untuk maksud 

pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Selain itu, agar mengerti bahwa 

penggunaan obat dapat mengakibatkan berbagai gejala penyakit. (Bagian Farmakologi, 

Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia) Obat merupakan sediaan atau paduan 

bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem 

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi (Kebijakan Obat Nasional, 

Departemen Kesehatan RI, 2005).  

Obat merupakan benda yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan 

gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh. 

Obat merupakan senyawa kimia selain makanan yang bisa mempengaruhi organisme 

hidup, yang pemanfaatannya bisa untuk mendiagnosis, menyembuhkan, mencegah suatu 

penyakit. 

 

b. Bahan Obat / Bahan Baku 

Semua bahan, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah 

maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat walaupun tidak semua 

bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan. Produk ruahan merupakan tiap bahan 

yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan pengemasan untuk menjadi oabt jadi. 

 

c. Obat Tradisional 

Merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, 

bahan mineral, sediaan sarian (gelenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun 

menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. 
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d. Penggolongan Obat 

Obat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu: 

1) Obat Bebas, merupakan obat yang ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan tepi 

lingkaran berwarna hitam. Obat bebas umumnya berupa suplemen vitamin dan mineral, 

obat gosok, beberapa analgetikantipiretik, dan beberapa antasida. Obat golongan ini dapat 

dibeli bebas di Apotek, toko obat, toko kelontong, warung. 

2) Obat Bebas Terbatas, merupakan obat yang ditandai dengan lingkaran berwarna biru 

dengan tepi lingkaran berwarna hitam. Obat-obat yang umunya masuk ke dalam golongan 

ini antara lain obat batuk, obat  influenza, obat penghilang rasa sakit dan penurun panas 

pada saat demam (analgetik-antipiretik), beberapa suplemen vitamin dan mineral, dan 

obat-obat antiseptika, obat tetes mata untuk iritasi ringan. Obat golongan ini hanya dapat 

dibeli di Apotek dan toko obat berizin. 

3) Obat Keras, merupakan obat yang pada kemasannya ditandai dengan lingkaran yang 

didalamnya terdapat huruf K berwarna merah yang menyentuh tepi lingkaran yang 

berwarna hitam. Obat keras merupakan obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep 

dokter. Obat-obat yang umumnya masuk ke dalam golongan ini antara lain obat jantung, 

obat darah tinggi/hipertensi, obat darah rendah/antihipotensi, obat diabetes, hormon, 

antibiotika, dan beberapa obat ulkus lambung. Obat golongan ini hanya dapat diperoleh di 

Apotek dengan resep dokter. 

 4) Obat Narkotika, merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman 

baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan (UURI No. 22 Th 1997 tentang Narkotika). Obat ini pada 

kemasannya ditandai dengan lingkaran yang didalamnya terdapat palang (+) berwarna 

merah. Obat Narkotika bersifat adiksi dan penggunaannya diawasi dengan ketet, sehingga 

obat golongan narkotika hanya diperoleh di Apotek 

dengan resep dokter asli (tidak dapat menggunakan kopi resep). Contoh dari obat 

narkotika antara lain: opium, coca, ganja/marijuana, morfin, heroin, dan lain sebagainya. 

Dalam bidang kesehatan, obatobat narkotika biasa digunakan sebagai anestesi/obat bius 

dan analgetik/obat penghilang rasa sakit. 
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e. Peran Obat 

Obat merupakan salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan 

kesehatan. Obat berbeda dengan komoditas perdagangan, karena selain merupakan 

komoditas perdagangan, obat juga memiliki fungsi sosial. Obat berperan sangat penting 

dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak 

dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Seperti yang telah 

dituliskan pada pengertian obat diatas, maka peran obat secara umum adalah sebagai 

berikut: 

1) Penetapan diagnosa 

2) Untuk pencegahan penyakit 

3) Menyembuhkan penyakit 

4) Memulihkan (rehabilitasi) kesehatan 

5) Mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu 

6) Peningkatan kesehatan 

7) Mengurangi rasa sakit 
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PARAMETER FARMAKOLOGI 

 

a. Farmakokinetika 

Farmakokinetika merupakan aspek farmakologi yang mencakup nasib obat dalam tubuh 

yaitu absorbsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya (ADME). 

Obat yang masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara pemberian umunya mengalami 

absorpsi, distribusi, dan pengikatan untuk sampai di tempat kerja dan menimbulkan efek. 

Kemudian dengan atau tanpa biotransformasi, obat diekskresi dari dalam tubuh. Seluruh 

proses ini disebut dengan proses farmakokinetika dan berjalan serentak seperti yang 

terlihat pada gambar 1.1 dibawah ini. Gambar 1.1. Berbagai proses farmakokinetika obat 

 

1) Absorpsi dan Bioavailabilitas Kedua istilah tersebut tidak sama artinya.  

Absorpsi, yang merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian, menyangkut 

kelengkapan dan kecepatan proses tersebut. Kelengkapan dinyatakan dalam persen dari 

jumlah obat yang diberikan. Tetapi secara klinik, yang lebih penting ialah bioavailabilitas. 

Istilah ini menyatakan jumlah obat, dalam persen terhadap dosis, yang mencapai sirkulasi 

sistemik dalam bentuk utuh/aktif. Ini terjadi karena untuk obat-obat tertentu, tidak semua 

yang diabsorpsi dari tempat pemberian akan mencapai sirkulasi sestemik. Sebagian akan 

dimetabolisme oleh enzim di dinding ususpada pemberian oral dan/atau di hati pada 

lintasan pertamanya melalui organ-organ tersebut. Metabolisme ini disebut metabolisme 

atau eliminasi lintas pertama (first pass metabolism or elimination) atau eliminasi 

prasistemik. Obat demikian mempunyai bioavailabilitas oral yang tidak begitu tinggi 

meskipun absorpsi oralnya mungkin hampir sempurna. Jadi istilah bioavailabilitas 

menggambarkan kecepatan dan kelengkapan absorpsi sekaligus metabolisme obat 

sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Eliminasi lintas pertama ini dapat dihindari atau 

dikurangi dengan cara pemberian parenteral (misalnya lidokain), sublingual (misalnya 

nitrogliserin), rektal, atau memberikannya bersama makanan. 

 

2) Distribusi 

Setelah diabsorpsi, obat akan didistribusi ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. 

Selain tergantung dari aliran darah, distribusi obat juga ditentukan oleh sifat 

fisikokimianya. Distribusi obat dibedakan atas 2 fase berdasarkan penyebarannya di 

dalam tubuh. Distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ 

yang perfusinya sangat baik misalnya jantung, hati, ginjal, dan otak. Selanjutnya, 
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distribusi fase kedua jauh lebih luas yaitu mencakup jaringan yang perfusinya tidak 

sebaik organ di atas misalnya otot, visera, kulit, dan jaringan lemak. Distribusi ini baru 

mencapai keseimbangan setelah waktu yang lebih lama. Difusi ke ruang interstisial 

jaringan terjadi karena celah antarsel endotel kapiler mampu melewatkan semua molekul 

obat bebas, kecuali di otak. Obat yang mudah larut dalam lemak akan melintasi membran 

sel dan terdistribusi ke dalam otak, sedangkan obat yang tidak larut dalam lemak akan 

sulit menembus membran sel sehingga distribusinya terbatas terurama di cairan ekstrasel. 

Distribusi juga dibatasi oleh ikatan obat pada protein plasma, hanya obat bebas yang 

dapat berdifusi dan mencapai keseimbangan. Derajat ikatan obat dengan protein plasma 

ditentukan oleh afinitas obat terhadap protein, kadar obat, dan kadar proteinnya sendiri. 

Pengikatan obat oleh protein akan berkurang pada malnutrisi berat karena adanya 

defisiensi protein.  

 

3) Biotransformasi / Metabolisme 

Biotransformasi atau metabolisme obat ialah proses perubahan struktur kimia obat 

yang terjadi dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Pada proses ini molekul obat diubah 

menjadi lebih polar, artinya lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak 

sehingga lebih mudah diekskresi melalui ginjal. Selain itu, pada umumnya obat menjadi 

inaktif, sehingga biotransformasi sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat. Tetapi, 

ada obat yang metabolitnya sama aktif, lebih aktif, atau tidak toksik. Ada obat yang 

merupakan calon obat (prodrug) justru diaktifkan oleh enzim biotransformasi ini. 

Metabolit aktif akan mengalami biotransformasi lebih lanjut dan/atau diekskresi sehingga 

kerjanya berakhir. Enzim yang berperan dalam biotransformasi obat dapat dibedakan 

berdasarkan letaknya dalam sel, yakni enzim mikrosom yang terdapat dalam retikulum 

endoplasma halus (yang pada isolasi in vitro membentuk mikrosom), dan enzim non-

mikrosom. Kedua macam enzim metabolisme ini terutama terdapat dalam sel hati, tetapi 

juga terdapat di sel jaringan lain misalnya ginjal, paru, epitel, saluran cerna, dan plasma. 

 

4) Ekskresi 

Obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit 

hasil biotransformasi atau dalam bentuk asalnya. Obat atau metabolit polar diekskresi 

lebih cepat daripada obat larut lemak, kecuali pada ekskresi melalui paru. Ginjal 

merupakan organ ekskresi yang terpenting. Ekskresi disini merupakan resultante dari 3 

proses, yakni filtrasi di glomerulus, sekresi aktif di tubuli proksimal, dan rearbsorpsi pasif 
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di tubuli proksimal dan distal. Ekskresi obat melalui ginjal menurun pada gangguan 

fungsi ginjal sehingga dosis perlu diturunkan atau intercal pemberian diperpanjang. 

Bersihan kreatinin dapat dijadikan patokan dalam menyesuaikan dosis atau interval 

pemberian obat. Ekskresi obat juga terjadi melalui keringat, liur, air mata, air susu, dan 

rambut, tetapi dalam jumlah yang relatif kecil sekali sehingga tidak berarti dalam 

pengakhiran efek obat. Liur dapat digunakan sebagai pengganti darah untuk menentukan 

kadar obat tertentu. Rambut pun dapat digunakan untuk menemukan logam toksik, 

misalnya arsen, pada kedokteran forensik. 

 

b. Farmakodinamika 

Farmakodinamika mempelajari efek obat terhadap fisiologi dan biokimia berbagai organ 

tubuh serta mekanisme kerjanya. Tujuan mempelajari mekanisme kerja obat ialah untuk 

meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui urutan 

peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Pengetahuan yang baik mengenai 

hal ini merupakan dasar terapi rasional dan berguna dalam sintesis obat baru.  

 

1) Mekanisme Kerja Obat 

Efek obat umumnya timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel suatu 

organisme. Interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan perubahan biokimiawi dan 

fisiologi yang merupakan respons khas untuk obat tersebut. Reseptor obat merupakan 

komponen makromolekul fungsional yang mencakup 2 konsep penting. Pertama, bahwa 

obat dapat mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh. Kedua, bahwa obat tidak 

menimbulkan suatu fungsi baru, tetapi hanya memodulasi fungsi yang sudah ada. 

Walaupun tidak berlaku bagi terapi gen, secara umum konsep ini masih berlaku sampai 

sekarang. Setiap komponen makromolekul fungsional dapat berperan sebagai reseptor 

obat, tetapi sekelompok reseptor obat tertentu juga berperan sebagai reseptor yang ligand 

endogen (hormon, neurotransmitor). Substansi yang efeknya menyerupai senyawa 

endogen disebut agonis. Sebaliknya, senyawa yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik 

tetapi menghambat secara kompetitif efek suatu agonis di tempat ikatan agonis (agonist 

binding site) disebut antagonis.  

 

2) Reseptor Obat 

Struktur kimia suatu obat berhubunga dengan afinitasnya terhadap reseptor dan aktivitas 

intrinsiknya, sehingga perubahan kecil dalam molekul obat, misalnya perubahan 
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stereoisomer, dapat menimbulkan perubahan besar dalam sidat farmakologinya. 

Pengetahuan mengenai hubungan struktur aktivitas bermanfaat dalam strategi 

pengembangan obat baru, sintesis obat yang rasio terapinya lebih baik, atau sintesis obat 

yang selektif terhadap jaringan tertentu. Dalam keadaan tertentu, molekul reseptor 

berinteraksi secara erat dengan protein seluler lain membentuk sistem reseptor-efektor 

sebelum menimbulkan respons.  

 

3) Transmisi Sinyal Biologis 

Penghantaran sinyal biologis ialah proses yang menyebabkan suatu substansi ekstraseluler 

(extracellular chemical messenger)  menimbulkan suatu respons seluler fisiologis yang 

spesifik. Sistem hantaran ini dimulai dengan pendudukan reseptor yang terdapat di 

membran sel atau di dalam sitoplasmaoleh transmitor. Kebanyakan messenger ini bersifat 

polar. Contoh, transmitor untuk reseptor yang terdapat di membran sel ialah katekolamin, 

TRH, LH. Sedangkan untuk reseptor yang terdapat dalam sitoplasma ialah steroid (adrenal 

dan gonadal), tiroksin, vit. D. 

 

4) Interaksi Obat-Reseptor 

Ikatan antara obat dan reseptor misalnya ikatan substrat dengan enzim, biasanya 

merupakan ikatan lemah (ikatan ion, hidrogen, hidrofobik, van der Waals), dan jarang 

berupa ikatan kovalen.  

 

5) Antagonisme Farmakodinamika 

Secara farmakodinamika dapat dibedakan 2 jenis antagonisme, yaitu antagonisme 

fisiologik dan antagonisme pada reseptor. Selain itu, antagonisme pada reseptor dapat 

bersifat kompetitif atau nonkompetitif. Antagonisme merupakan peristiwa pengurangan 

atau penghapusan efek suatu obat oleh obat lain. Peristiwa ini termasuk interaksi obat. 

Obat yang menyebabkan pengurangan efek disebut antagonis, sedang obat yang efeknya 

dikurangi atau ditiadakan disebut agonis. Secara umum obat yang efeknya dipengaruhi 

oleh obat lain disebut obat objek, sedangkan obat yang mempengaruhi efek obat lain 

disebut obat presipitan.  
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6) Kerja Obat yang tidak Diperantarai Reseptor 

Dalam menimbulkan efek, obat tertentu tidak berikatan dengan reseptor. Obat-obat ini 

mungkin mengubah sifat cairan tubuh, berinteraksi dengan ion atau molekul kecil, atau 

masuk ke komponen sel. 

 

7) Efek Obat 

Efek obat yaitu perubahan fungsi struktur (organ)/proses/tingkah laku organisme hidup 

akibat kerja obat. 
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MACAM – MACAM BENTUK OBAT DAN TUJUAN PENGGUNAANYA 

 

• Bentuk-bentuk obat serta tujuan penggunaannya antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Pulvis (Serbuk) 

Merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk 

pemakaian oral atau untuk pemakaian luar.  

b. Pulveres 

Merupakan serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, dibungkus 

menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. 

c. Tablet (Compressi) 

Merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih 

atau sirkuler kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih 

dengan atau tanpa bahan tambahan.  

1) Tablet Kempa   paling banyak digunakan, ukuran dapat bervariasi, bentuk serta 

penandaannya tergantung design cetakan 

2) Tablet Cetak   dibuat dengan memberikan tekanan rendah pada massa lembab dalam 

lubang cetakan. 

3) Tablet Trikurat   tablet kempa atau cetak bentuk kecil umumnya silindris. Sudah jarang 

ditemukan 

4) Tablet Hipodermik   dibuat dari bahan yang mudah larut atau melarut sempurna dalam 

air. Dulu untuk membuat sediaan injeksi hipodermik, sekarang diberikan secara oral. 

5) Tablet Sublingual   dikehendaki efek cepat (tidak lewat hati). Digunakan dengan 

meletakkan tablet di bawah lidah. 

6) Tablet Bukal   digunakan dengan meletakkan di antara pipi dan gusi. 

7) Tablet Efervescen   tablet larut dalam air. Harus dikemas dalam wadah tertutup rapat 

atau kemasan tahan lembab. Pada etiket tertulis “tidak untuk langsung ditelan”. 

8) Tablet Kunyah   cara penggunaannya dikunyah. Meninggalkan sisa rasa enak di rongga 

mulut, mudah ditelan, tidak meninggalkan rasa pahit, atau tidak enak. 

d. Pilulae (PIL) 

Merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil mengandung bahan obat dan 

dimaksudkan untuk pemakaian oral. Saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur 

tablet dan kapsul. Masih banyak ditemukan pada seduhan jamu. 
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e. Kapsulae (Kapsul) 

Merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang 

dapat larut. Keuntungan/tujuan sediaan kapsul yaitu: 

1) Menutupi bau dan rasa yang tidak enak 

2) Menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari 

3) Lebih enak dipandang 

4) Dapat untuk 2 sediaan yang tidak tercampur secara fisis (income fisis), dengan 

pemisahan antara lain menggunakan kapsul lain yang lebih kecil kemudian dimasukkan 

bersama serbuk lain ke dalam kapsul yang lebih besar. 

5) Mudah ditelan. 

f. Solutiones (Larutan) 

Merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut, 

biasanya dilarutkan dalam air, yang karena bahan-bahannya,  cara peracikan atau 

penggunaannya, tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya (Ansel). Dapat juga 

dikatakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang larut, misalnya 

terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling 

bercampur. Cara penggunaannya yaitu larutan oral (diminum) dan larutan topikal (kulit). 

g. Suspensi 

Merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase 

cair. Macam suspensi antara lain: suspensi oral (juga termasuk susu/magma), suspensi 

topikal (penggunaan pada kulit), suspensi tetes telinga (telinga bagian luar), suspensi 

optalmik, suspensi sirup kering. 

h. Emulsi 

Merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase cairan dalam sistem dispersi, fase 

cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya, umumnya 

distabilkan oleh zat pengemulsi. 

i. Galenik 

Merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan 

yang disari. 

j. Extractum 

Merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari simplisia nabati 

atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir 

semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian 

sehingga memenuhi baku yang ditetapkan. 
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k. Infusa  

Merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada 

suhu 900 C selama 15 menit. 

l. Immunosera (Imunoserum) 

Merupakan sediaan yang mengandung Imunoglobin khas yang diperoleh dari serum hewan 

dengan pemurnian. Berkhasiat menetralkan toksin kuman (bisa ular) dan mengikat 

kuman/virus/antigen.  

m. Unguenta (Salep) 

Merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau 

selaput lendir. Dapat juga dikatakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan 

digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar 

salep yang cocok.  

n. Suppositoria 

Merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk, yang diberikan melalui rektal, 

vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. Tujuan 

pengobatan yaitu: 

1) Penggunaan lokal   memudahkan defekasi serta mengobati gatal, iritasi, dan inflamasi 

karena hemoroid. 

2) Penggunaan sistemik   aminofilin dan teofilin untuk asma, chlorprozamin untuk anti 

muntah, chloral hydrat untuk sedatif dan hipnotif, aspirin untuk analgenik antipiretik. 

o. Guttae (Obat Tetes) 

Merupakan sediaan cairan berupa larutan, emulsi, atau suspensi, dimaksudkan untuk obat 

dalam atau obat luar, digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang 

menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes beku yang disebutkan 

Farmacope Indonesia. Sediaan obat tetes dapat berupa antara lain: Guttae (obat dalam), 

Guttae Oris (tets mulut), Guttae Auriculares (tetes telinga), Guttae Nasales (tetes hidung), 

Guttae Ophtalmicae (tetes mata). 

p. Injectiones (Injeksi) 

Merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus 

dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan 

cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Tujuannya 

yaitu kerja obat cepat serta dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima 

pengobatan melalui mulut. 
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• Cara pemberian obat serta tujuan penggunaannya adalah sebagai berikut: 

a. Oral 

Obat yang cara penggunaannya masuk melalui mulut. Keuntungannya relatif aman, 

praktis, ekonomis. Kerugiannya timbul efek lambat; tidak bermanfaat untuk pasien yang 

sering muntah, diare, tidak sadar, tidak kooperatif; untuk obat iritatif dan rasa tidak enak 

penggunaannya terbatas; obat yang inaktif/terurai oleh cairan lambung/ usus tidak 

bermanfaat (penisilin G, insulin); obat absorpsi tidak teratur. Untuk tujuan terapi serta efek 

sistematik yang dikehendaki, penggunaan oral adalah yang paling menyenangkan dan 

murah, serta umumnya paling aman. Hanya beberapa obat yang mengalami perusakan oleh 

cairan lambung atau usus. Pada keadaan pasien muntah-muntah, koma, atau dikehendaki 

onset yang cepat, penggunaan obat melalui oral tidak dapat dipakai.  

b. Sublingual 

Cara penggunaannya, obat ditaruh dibawah lidah. Tujuannya supaya efeknya lebih cepat 

karena pembuluh darah bawah lidah merupakan pusat sakit. Misal pada kasus pasien 

jantung. Keuntungan cara ini efek obat cepat serta kerusakan obat di saluran cerna dan 

metabolisme di dinding usus dan hati dapat dihindari (tidak lewat vena porta) 

c. Inhalasi 

Penggunaannya dengan cara disemprot (ke mulut). Misal obat asma.  Keuntungannya yaitu 

absorpsi terjadi cepat dan homogen, kadar obat dapat dikontrol, terhindar dari efek lintas 

pertama, dapat diberikan langsung pada bronkus. Kerugiannya yaitu, diperlukan alat dan 

metoda khusus, sukar mengatur dosis, sering mengiritasi epitel paru – sekresi saluran 

nafas, toksisitas pada jantung. Dalam inhalasi, obat dalam keadaan gas atau uap yang akan 

diabsorpsi sangat cepat melalui alveoli paru-paru dan membran mukosa pada perjalanan 

pernafasan. 

d. Rektal 

Cara penggunaannya melalui dubur atau anus. Tujuannya mempercepat kerja obat serta 

sifatnya lokal dan sistemik. Obat oral sulit/tidak dapat dilakukan karena iritasi lambung, 

terurai di lambung, terjadi efek lintas pertama. Contoh, asetosal, parasetamol, indometasin, 

teofilin, barbiturat. 

e. Pervaginam 

Bentuknya hampir sama dengan obat rektal, dimasukkan ke vagina, langsung ke pusat 

sasaran. Misal untuk keputihan atau jamur.  
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f. Parentral 

Digunakan tanpa melalui mulut, atau dapat dikatakan obat dimasukkan de dalam tubuh selain 

saluran cerna. Tujuannya tanpa melalui saluran pencernaan dan langsung ke pembuluh darah. 

Misal suntikan atau insulin. Efeknya biar langsung sampai sasaran. Keuntungannya yaitu 

dapat untuk pasien yang tidak sadar, sering muntah, diare, yang sulit menelan/pasien yang 

tidak kooperatif; dapat untuk obat yang mengiritasi lambung; dapat menghindari kerusakan 

obat di saluran cerna dan hati; bekerja cepat dan dosis ekonomis. Kelemahannya yaitu kurang 

aman, tidak disukai pasien, berbahaya (suntikan – infeksi). Istilah injeksi termasuk semua 

bentuk obat yang digunakan secara parentral, termasuk infus. Injeksi dapat berupa larutan, 

suspensi, atau emulsi. Apabila obatnya tidak stabil dalam cairan, maka dibuat dalam bentuk 

kering. 
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PENGGOLONGAN OBAT PADA ANTIBIOTIKA 

 

 

Definisi 

Antibiotik adalah zat yang dihasilakn oleh mikroba, terutama fungi, yang dapat 

menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain. Sedangkan antimikroba 

yaitu obat yang membasmi mikroba khusunya mikroba yang merugikan manusia. 

Penggunaan antibiotik didasarkan pada: 

a. Penyebab infeksi 

Proses pemberian antibiotic yang paling baik adalah dengan melakukan pemeriksaan 

mikrobiologis dan uji kepekaan kuman. Namun pada kenyataannya, proses tersebut tidak 

dapat berjalan karena tidak mungkin melakukan pemeriksaan kepada setiap pasien yang 

datang karena infeksi, dank arena infeksi yang berat perlu penanganan segera maka 

pengambilan sample bahan biologic untuk pengembangbiakan dan pemeriksaan kepekaan 

kuman dapat dilakukan setelah dilakukannya pengobatan terhadap pasien yang 

bersangkutan.  

b. Faktor pasien 

Faktor pasien yang perlu diperhatikan dalam pemberian antibiotic adalah fungsi organ 

tubuh pasien yaitu fungsi ginjal, fungsi hati, riwayat alergi, daya tahan terhadap infeksi 

(status imunologis), daya tahan terhadap obat, beratnya infeksi, usia, untuk wanita apakah 

sedang hamil atau menyusui dan lain-lain. 

 

• Fungsi Antibiotika 

Antibiotika digunakan untuk mengobati berbagai infeksi akibat kuman atau juga untuk 

prevensi infeksi, misalnya pada pembedahan besar. Secara provilaktis juga diberikan 

kepada pasien dengan sendi dan klep jantung buatan, juga sebelum cabut gigi. Mekanisme 

kerja yang terpenting pada antibiotika adalah perintangan sintesa protein, sehingga kuman 

musnah atau tidak berkembang lagi tanpa merusak jaringan tuan rumah. Selain itu, 

beberapa antibiotika bekerja terhadap dinding sel dan membran sel. Namun antibiotika 

dapat digunakan sebagai non-terapeutis, yaitu sebagai stimulans pertumbuhan pada 

binatang ternak. 
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• Penggunaan Antibiotik untuk Profilaksis 

Profilaksis antibiotik diperlukan dalam keadaan sebagai berikut: 

a. Untuk melindungi seseorang yang terpajan kuman tertentu. 

b. Mencegah endokarditis pada pasien yang mengalami kelainan katup jantung atau defek 

septum yang akan menjalani prosedur dengan resiko bakteremia, misalnya ekstraksi 

gigi, pembedahan dan lain-lain. 

c. Untuk kasus bedah, profilaksis diberikan untuk tindakan bedah tertentu yang sering 

disertai infeksi pasca bedah atau yang berakibat berat bila terjadi infeksi pasca bedah. 

 

• Antibiotik Kombinasi 

Antibiotik kombinasi diberikan untuk 4 indikasi utama: 

a. Pengobatan infeksi campuran, misalnya pasca bedah abdomen. 

b. Pengobatan awal pada infeksi berat yang etiologinya belum jelas, misalnya sepsis, 

meningitis purulenta. 

c. Mendapatkan efek sinergi. 

d. Memperlambat timbulnya resistensi, misalnya pada pengobatan tuberkulosis. 
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BENTUK OBAT DAN RUTE PENGGUNAAN OBAT 

 

Dalam pemberian obat perlu pertimbangan mengenai masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Efek apa yang dikehendaki : local atau sistemik 

2. Onset (mulai kerja obat) : Cepat atau lambat  

3. Duration (waktu kerja obat)  :  lama atau pendek 

4. Apakah obat tidak rusak dilambung dan atau di usus 

5. Rute yang aman : mulut , suntikan , anus 

6. Jalan yang menyenangkan bagi dokter atau pasien. 

7. Obat yang harganya relatih murah. 

 

Rute Penggunaan obat : 

1. Melalui oral : mulut, tenggorokan terus ke perut 

2. Melalui suntikan : dengan mencoblos beberapa jaringan badan. 

3. Secara Inhalasi  : berupa gas diisap melalui hidung. 

4. Melalui selaput lendir : vagina, mata, telinga, dubur dan sebagainya. 

 

A. Penggunaan Obat melalui oral. 

Keuntungan :  

 Paling menyenangkan, murah  dan paling aman. 

 

        Kerugian  : 

 Beberapa obat akan mengalami pengrusakan oleh cairan lambung atau usus. 

 Tidak memungkinkan diberikan pada pasien muntah-muntah, koma. 

 Onset (mulai kerja obat tidak cepat) 

 

@.  Bentuk obat padat untuk pemakaian oral adalah : 

1. Tablet  

2. Kapsul 

3. Pil 

4. Serbuk 
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1. Macam – macam tablet ialah : 

a. Tablet Kempa  

b. Tablet kunyah, tablet besar yang tidak ditelan tetapi dikunyah , contoh 

tablet antacid 

c. Tablet Salut : salut gula (supaya tidak pahit), salut interik(tahan 

terhadap asam lambung) 

d. Tablet efervesen (dimasukkan air keluar gas CO2). Contoh : Calcium 

D.Redoxon. 

 

2. Macam – macam Kapsul 

a. Kapsul gelatin Keras 

b. Kapsul gelatin lunak 

 

3. Serbuk  

a. Serbuk terbagi : puyer 

b. Serbuk tak terbagi : bedak 

c. Serbuk efervesen : serbuk yang dilarutkan dalam air timbul gas Co2. 

 

B. Macam bentuk obat cair untuk pemakaian oral. 

a. Larutan : suatu larutan obat pelarutnya air. 

b. Eliksir   : suatu larutan yang mengandung alcohol. 

c. Sirup    : mengandung larutan gula 

d. Emulsi : suatu campuran dua zat cair yang tidak mau campur, biasanya 

minyak dan air. 

e. Suspensi oral : suatu campuran obat berupa zat padat terbagi halus yang 

terdispersi di dalam medium cairan.  

 

B. Penggunaan Obat secara Parenteral (injeksi/suntik) 

Larutan , emulsi, suspensi yang sifatnya steril. 

Keuntungan : 

1. Bisa digunakan pada pasien yang muntah , Kesadaran menurun,  

efek cepat. 

         Kerugian : 

1. Mahal ,  
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2. Harus dilakukan oleh petugas kesehatan 

 

         Wadah untuk larutan injeksi : 

1. Ampul : 1ml , 2 ml, 5 ml , 10 ml  dibuat  

Dari gelas netral dan ditutup dengan peleburan , untuk dosis 

tunggal. 

2. Vial atau flakon merupakan wadah takaran  

Berganda yang dibuat dari gelas netral dengan tutup karet dan 

diluarnya tutup (kap) dari aluminium. 

3. Botol infus , 500 ml berisi larutan infus- 

Intravena  

 

@. Macam – macam rute penggunaan obat secara  Parenteral.  

i.  Intrakutan/Intradermal (IC) : disuntikkan sedikit dalam kulit. 

ii. Subkutan/hipodermik (SC) : disuntikkan di bawah kulit. 

iii.  Intramuskular (IM) : disuntikkan ke dalam otot  

iv.  Intravena  (IV) : disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah . 

v. Injeksi intratekal (IT) : disuntikkan langsung ke dalam sumsum tulang 

belakang. 

vi.  Intrakardial (IKD) : disuntikkan langsung ke dalam jantung. 

 

C. Penggunaan obat secara Inhalasi 

Obat dalam keadaan Gas atau uap diabsorbsi sangat cepat melalui hidung , trakea, 

paru –paru dan selaput lendir pada perjalanan pernafasan. 

 

D. Penggunaan obat pada selaput lendir.  

 

1. Penggunaan pada selaput lendir di mulut digunakan  

    a. Permen obat perlahan – lahan larut dalam mulut, digunakan sebagai tablet isap , 

contoh : Kalmycin Lozenges (anti infeksi), Trokhis , Wybert  

    b. Tablet Bukal : dimasukkan antara pipi dan gusi  

    c. Tablet di bawah lidah : dimasukkan di bawah lidah 

    d. Tablet hipodermik  : injeksi di bawah kulit. 

    e. Tablet Implantasi    : tablet kecil, bulat, steril dimasukkan dalam kulit badan 
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    f. Tablet vaginal  : tablet bentuk oval mudah hancur dimasukkan ke dalam vagina. 

 

             2.  Penggunaan pada selaput lendir di mata digunakan : 

                  a.  Okulenta         = salap mata 

                  b.  Larutan mata  = tetes mata/cuci mata 

                  c.  Suspensi         = tetes mata 

 

            3.  Penggunaan pada selaput lendir hidung : 

                 Larutan / suspensi hidung dapat berupa tetesan Guttae nasales atau semprotan. 

 

            4.  Penggunaan pada selaput lendir di telinga digunakan tetes telinga dan larutan  

sebagai tetes telinga. 

 

           5. Penggunaan obat pada selaput lendir dubur : supositoria. = bentuk terpedo 

dimasukkan dubur , kemudian akan meleleh 

 

          6.  Penggunaan pada selaput lendir di saluran kencing : basila , berbentuk batang 

dimasukkan dalam uretra , mengandung antiseptik. 

 

          7.  Penggunaan sediaan pada selaput lendir vagina : ovula , bentuk oval seperti telur , 

mengandung hormon atau antiseptik  

 

E. Penggunaan obat pada kulit (Topikal) 

    1.  Bentuk obat padat  :  serbuk sebagai penyerap, mengurangi geseran antar dua lipatan . 

   2.   Bentuk obat cair  

        1). Sediaan basah : kompres , contoh : rivanol , PK (permanganas kalicus) 

        2). Losion , untuk menyejukkan  

        3). Linimen , suatu larutan dalam alcohol atau minyak  

             Contoh yang berbasis alcohol adalah : rube facient untuk melancarkan jalan darah, 

menimbulkan kemerahan . 
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F.  Bentuk obat aerosol untuk penggunaan topikal : 

      1). Aerosol semprotan pembasah atau permukaan 

      2). Aerosol aliran semprotan 

      3). Aerosol busa. 

 

Latihan Soal 

1. Diskusikan secara kelompok tentang sistem obat, cara penggunaan obat, kasus tentang 

obat dan penanganannya? 

2. Apa saja yang termasuk penggolongan obat? 

3. Sebutkan macam, tempat dan jenis obat ? 
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SISTEM ENDOKRIN 

ANATOMI FISIOLOGI 

 

Gambar Anatomi Saluran Endokrin 
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Pengertian Sistem Endokrin 

Sistem endokrin sangat terkait dengan sistem saraf, sifat mengontrol, dan 

memadukan fungsi tubuh. Kedua sistem ini bekerja bersama untuk mempertahankan 

homeostasis tubuh. Adapun pengertian dari hormon adalah zat kimia yang dihasilkan 

oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. 
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Mekanisme kerja dari kelenjar tubuh yaitu kelenjar yang tidak mempunyai 

saluran  sekresinya masuk aliran darah  ikuti peredaran darah ke seluruh tubuh  

suatu organ target hormon merangsang terjadinya perubahan. Perubahan yang 

dikontrol oleh hormon biasanya perlu waktu atau durasi yang panjang. Hormon 

membutuhkan waktu atau durasi yang oanjang karena perubahan yang dikontrol atau 

mengatur aktivitas dari metabolisme tubuh, reproduksi, pertumbuhan dan 

perkembangan. 

Definisi hormon dari bahasa Yunani yaitu “Horman” berarti yang menggerakan.” 
Jadi definisi hormon secara harfiah yaitu suatu pengaturan metabolisme, pertumbuhan, 

dan perkembangan, reproduksi, mempertahankan homeostasis, reaksi terhadap stress, 

dan tingkah laku. Adapun ciri-ciri umum sistem hormon, yaitu : 

1. Suatu chemical mesengger yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. 

2. Disekresikan langsung ke dalam aliran darah. 

3. Fungsi sebagai katalisator reaksi kimia dalam tubuh dan control berbagai proses 

metabolisme (reproduksi; pertumbuhan dan perkembangan; mempertahankan 

homeostatis; pengadaan, penggunaan dan penyimpanan energi). 

4. Kadarnya dalam sirkulasi darah dapat menggambarkan aktifitas dari kelenjar 

endokrin. 

5. Memiliki organ / jaringan target tertentu/dapat berperngaruh pada satu/beberapa 

sel target yg berlainan. 

6. Berbentuk: amine, polipeptide/protein, steroid. 

7. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit; substansi yang spesifik 

8. Disekresikan melalui mekanisme transport 

9. Terdapat interaksi dengan reseptor khusus pada sel target 

10. Dapat mengaktifkan enzim tertentu 

11. Berhubungan erat dengan sistem saraf, serta dapat mempengaruhi/dipengaruhi 

 

Hubungan Saraf dan Hormon 

Sistem endokrin umumnya bekerja melalui hormon, maka sistem saraf bekerja 

melalui neurotransmiter yang dihasilkan oleh ujung-ujung saraf. Hormon bekerja atas 

perintah dari sistem saraf, yang terdapat pada daerah hipotalamus (daerah kendali saraf 

endokrin / neuroendocrine control). Hubungan saraf dan hormon, yaitu : 

Perbedaan Hormon Syaraf 

Aksi Lambat (pengaruh relatif  efek 

prolong). 

Cepat (efek sangat cepat / 

milidetik  efek brief). 

Durasi Kerja Jangka Panjang Jangka Pendek 

Pengaturan Pertumbuhan dan Perkembangan Denyut Jantung dan Kontraksi 

Otot 

Sekresi Hormon  disekresi  

transportasi melalui pembuluh 

darah 

Melalui rambatan di impuls 

berupa  serabut saraf 

(Neutransmitter) 

Komunikasi Komunikasi melalui sistem 

sirkulasi 

Komunikasi antar neuron 

melalui synapsis 
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Jadi mekanisme kerja hormon dan saraf tidak bisa saling dilepaskan, tetapi saling 

keterkaitan. Dimana semua bentuk pusat sistem mekanisme tubuh ada di sistem saraf 

pusat (otak), dan letaknya di hipotalamus. 

Adapun mekanisme kerja dari hormon yaitu : 

 

 
 

Hubungan Enzim dan Hormon 

Hormon Enzim 

Merupakan protein (peptida pendek); asam 

amino pendek;  dan steroid. 

Hampir semuanya berupa protein 

Disekresi langsung ke pembuluh darah, 

didistribusikan ke seluruh tubuh dan 

mempengaruhi organ target. 

Disintesis dalam sel, disekresi melalui 

transport aktif melalui saluran ke daerah 

tertentu. 

Pengaruh lebih luas : dapat berbeda pada 

organisme yang sama, dapat berbeda pada 

organisme yang berbeda. 

Spesifikasi sangat tinggi, mengkatalis suatu 

reaksi tertentu, pengaruhnya sama untuk 

jenis reaksi yang sama. 
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Mekanisme kerja pada hormon yang mempengaruhi enzim : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kelenjar hormonal  Hormon Pituatary : 
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Hormon yang dihasilkan pada kelenjar hormonal : 

Kelenjar Endokrin Hormon yang Dihasilkan 

Pituitary : 

 Lobus anterior 

 Lobus intermediate 

 Lobus posterior 

 

LH, FSH, Prl, GH, ACTH, TSH 

MSH, α-endorphin 

Vasopressin (ADH), oksitosin 

Tiroid Tiroksin (T4), Triidotironin (T3), Kalsitonin 

Paratiroid Hormon Paratiroid (PTH) 

Adrenal : 

 Korteks 

 Medulla 

 

Kortisol, aldosteron, androstenedion 

Norepinefrin, epinefrin 

Gonad : 

 Testis 

 Ovarium 

 

Testoteron, estradiol, inhibin estradiol, progesteron 

Testoteron, estradiol, inhibin, progesteron, relaxin 

Plasenta HCG, HPL, Progesteron, Estrogen 

Pankreas Insulin, Glukagon, Somatostatin, Pancreatic 

Polypeptide 
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Reseptor Hormon : 

 Hormon  hidrofilik, reseptor terletak pada membran sel target. 

Fungsinya : Untuk mempengaruhi kerja sel target diperlukan second messenger. 

Jenis hormon : hormon peptida dan katekolamin (hormon epineprine dan nor-

epineprine) 

 Hormon  hidrofobik, reseptor terletak pada inti sel. 

Fungsinya : Untuk mempengaruhi kerja sel tidak diperlukan second messenger. 

Jenis hormon : hormon steroid dan hormon tiroid (T3 dan T4) 

 

Organ-organ yang berperan dalam sistem endokrin  

1. Kelenjar Hipotalamus - Hipofisis 

Hipotalamus terletak langsung di bawah otak dan ukurannya sebesar biji 

kenari. Sejumlah besar informasi sehubungan dengan keadaan tubuh dikirim ke 

hipotalamus. Informasi ini hipotalamus adalah pemimpin umum sistem hormon; 

ia memiliki tugas penting memastikan kemantapan dalam tubuh manusia. Setiap 

saat, hipotalamus mengkaji pesan-pesan yang dtang dari otak dan dari dalam 

tubuh. Setelah itu, hipotalamus menjalankan beberapa fungsi : menjaga 

kemantapan suhu tubuh, mengendalikan tekanan darah, memastikan 

keseimbangan cairan, dan bahkan pola tidur yang tepat. 

Hipotalamus itu sebuah organ yang terdiri dari sel-sel tidak sadar, namun 

sel-sel dalam hipotalamus bertindak dalam cara yang luar biasa demi menjamin 

bahwa keseimbangan yang dibutuhkan dalam tubuh terjaga. 

 Gambar hipotalamus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

Modul KKPMT 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hipofisis adalah kelenjar endokrin yang ukurannya sebesar kacang, terletak di 

dasar tulang tengkorak dan di bawah otak. Kelenjar hipofisis mengeluarkan 

bermacam-macam hormon, termasuk hormon yang mempengaruhi kelenjar 

lainnya, sehingga disebut kelenjar kepala bagi kelenjar endokrin lainnya. 

Hipofisis terdiri dari tiga bagian, yaitu lobus anterior, lobus intermedia, dan 

lobus posterior. 

Gambar Hipofisis : 
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2. Kelenjar Tiroid dan Paratiroid 

Yaitu salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini 

dapat ditemui di leher, dan berfungsi sebagai pengatur kecepatan tubuh untuk 

membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap 

hormon lainnya. 

 

Gambar kelenjar thyroid dan parathyroid : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu : 

1. Hormon Tiroksin (T4) atau Prohormon 

2. Hormon Triiodotironin (T3)  

3. Hormon Kalsitonin 

T3/T4 

Disimpan 



99 

Modul KKPMT 2  

 Hormon T4 – T3 : 

1. Disimpan dalam koloid folikel 

2. Terikat pada glikoprotein dan tiroglobulin 

3. Fungsi : meningkatkan kecepatan metabolisme dan merangsang 

pertumbuhan (anak) 

4. Target T3/T4  DNA inti sel (mempengaruhi transkripsi), mitokondria  

peningkatan aktivitas metabolik, mempengaruhi beberapa hormon lain. 

5. Sintesa tergantung intake iodium dan receptor tyrosin pada tiroglobulin 

6. Perub  

7. Rasio dalam plasma T3:T4 = 1:100 

 Efek dari Hormon Tiroid : 

1. Peningkatan sintesis protein 

2. Metabolisme karbohidrat glikolisis, glukogenesis, absorbsi di 

Gastrointestinal, dan sekresi insulin. 

3. Metabolisme lemak 

4. Berat badan meningkat 

5. Sistem kardiovaskuler  meningkatkan aliran darah 

6. Sistem respirasi  peningkatan penggunaan oksigen 

7. Saluran pencernaan  meningkatkan kecepatan sekresi Gastrointestinal, 

pergerakan saluran cerna. 

8. SSP  meningkatkan kecepatan serebrasi. 

 Pengaturan hormon Tiroid : 

Hipotalamus  Hipofisis Tiroid  Kelenjar Tirodi  Hormon 

 

 

Feed Back Negatif 

 

 Pengaturan Kalsitonin pada Tubuh Manusia sebagai mekanisme jalannya 

hormon thyroid : 
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 Hormon Paratiroid : 

Letaknya di dekat kelenjar thyroid, dan terdapat 2 pasang yang terdiri dari sel 

principal (Chieff cell) dan sel oxifil. Fungsinya untuk mengatur kadar Calcium 

dan Phospor dalam darah. 

 Vaskularisasi 

Kelenjar paratiroid divaskularisasi oleh tiroid inferior atau dari anastomose 

antara pembuluh darah superior dan inferior. Kira-kira 1/3 kelenjar 

paratiroid pada orang-orang mempunyai 2 atau lebih arteri paratiroid. 

 Sistem Limfatik 

Pembuluh limfe ada banyak dan diasosiasikan dengan kelenjar tiroid dan 

kelenjar thymus. 

 Innervasi  

a. Symphathetic – dari ganglia cervical superior atau middle atau oleh 

plexus pada fascia lobus posterior. 

b. Aktivitas paratiroid – dikontrol oleh level Calcium dalam darah. 
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 Mekanisme jalannya hormon parathyroid : 

 
 

Kelenjar Pankreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama 

yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti 

insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat 

dengan duodenum (usus 12 jari). 

Pada pankreas terdapat pulau langerhans, yang menghasilkan beberapa sel yang 

berguna bagi tubuh, antara lain : 
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a. Sel Alfa : menghasilkan glukagon 

b. Sel Beta : menghasilkan insulin 

c. Sel Delta : menghasilkan hormon pertumbuhan / somatostatin. 

Selain beberapa sel, pulau langerhans juga mensekresi insulin; dimana hal 

tersebut dipengaruhi oleh glukosa darah yang juga dirangsang oleh asam amino, 

asam lemak bebas, benda keton, glukagon, sekretin, dan tolbutamid. Sekresi 

insulin juga dihambat oleh epinefrin dan norepinefrin. 

Fungsi dari Kelenjar Pankreas yaitu : 

a. Meningkatkan metabolisme karbohidrat 

b. Meningkatkan timbunan glikogen 

c. Meningkatkan sintesa asam lemak 

d. Meningkatkan intake asam amino 

e. Meningkatkan sintesa protein 

Mekanisme jalannya hormon pada kelenjar pankreas : 
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Kelenjar Adrenal 

Kelenjar adrenal pada mamalia atau dikenal dengan istilah kelenjar Suprarenalis 

adalah kelenjar endokrin yang berbentuk segitiga yang terletak di sisi atas ginjal. 

Kelenjar ini bertanggungjawab pada pengaturan respon stress pada sintesis 

kortikosteroid dan katekolamin, termasuk kortisol dan hormon adrenalin. 

Secara umum kelenjar adrenal terletak di dalam tubuh, di sisi anteriosuperior 

(depan-atas) ginjal. Pada manusia, kelenjar adrenal terletak sejajar dengan tulang 

punggung thorax ke-12 dan mendapatkan suplai darah dari arteri adrenalis. 

Secara histologis, kelenjar adrenal terbagi atas 2 bagian yaitu medula dan korteks. 

Bagian medula merupakan sumber penghasil katekolamin hormon adrenalis 

epinefrin dan nor-epinefrin. Sedangkan bagian korteks menghasilkan kortisol. Sel 

pengganti kortisol dapat menghasilkan hormon androgen seperti testosteron. 

Bagian dari kelenjar adrenal terdapat korteks adrenal, yang terdiri dari 3 zona, 

yaitu: 

a. Zona glomerulosa : mineralokortiko (aldosteron) 

b. Zona fasikulata : glukokortikoid (kortisol) 

c. Zona retikularis : prodksi androgen 
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Gambar penampang Kelenjar Adrenal : 
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Mekanisme Kerja Hormon dari kelenjar adrenal : 
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Pada kelejar adrenal, juga membuat hormon kortisol yang berfungsi sebagai : 

 Efek metabolik : 

 Merangsang glukoneogenesi 

 Menghambat penggunaan glukosa kecuali otak 

 Merangsang penguraian protein pada banyak jaringan 

 Meningkatkan lipolisis. 

 Pada jantung dan surkulasi darah : memperkuat kerja jantung dan 

vasokontriksi perifer 

 Pada lambung : peningkatan asam lambung 

 Pada ginjal : memperlambat ekskresi air dan mempertahankan glomerolus 

frekuensi rate 

 Sebagai antiinflamasi dan anti alergi pada dosis tinggi 

 Sebagai imunosupresisf 

 

Mekanisme kerja dari siklus hormon kortisol : 
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3. Kelenjar Gonad (Testis dan Ovarium) 

 Mekanisme Kerja dari Kelenjar Gonad : 

 
 

 Penampang Testis dan Ovarium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mekanisme kerja dari kelenjar gonad pada testis : 

Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Dan manusia 

mempunyai 2 testis yang dibungkus dengan skrotum.  

Pada mamalia testis terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus 

spermatikus dan terletak di dalam skrotum. Ini sesuai dengan fakta bahwa 

proses spermatogenesis pada mamalia akan lebih efisein dengan suhu lebih 

rendah dari suhu tubuh manusia. 

Pada tubulus spermatikus tedapat otot kremaster yang apabila berkontraksi 

maka akan mengangkat testis mendekat tubuh. Bila suhu testis diturunkan, otot 
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kremaster akan relaksasi dan testis dijauhkan dari tubuh. Dan hal tersebut 

istilahnya reflek kremaster. 

Selama pubertas, testis berkembang untuk memulai spermatogenesis. Ukuran 

testis bergantung pada produksi sperma, cairan intersitial, dan produksi cairan 

dari sel sertoli. Pada umumnya ukuran kedua testis berbeda ukurannya, dan 

letaknya 1 lebih rendah daripada lainnya, karena ada perbedaan struktur letak 

dan besar pembuluh darah pada testis kanan dan kiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ovarium  

Ovarium atau indung telur, manusia mempunyai 2 buah ovarium sebagai 

memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti 

estrogen dan progesteron. Kedua hormon tersebut sangat berfungsi untuk 

dalam masa pubertas wanita dan ciri-ciri sek sekunder. Estrogen dan 

progesteron berperan dalam persiapan dinding rahim untuk impantasi sel telur 

yang telah dibuahi, selain itu juga bereran dalam memberikan sinyal kepada 

kelenjar hipotalamus dan pituitari dalam mengatur siklus menstruasi. 

 Fungsi Hormon Estroge secara khusus : 

 Meningkatkan pematangan folikel dan telur 

 Merangsang pertumbuhan organ reproduksi 

 Merangsang pertumbuhan endometrium dan miometrium 

 Pada vagina  terjadi penebalan mukosa 
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 Menginduksi pembentukan reseptor progesteron di endometrium 

 Menginduksi pembentukan reseptor oksitosis di miometrium 

 Merangsang perkembangan duktus pada payudara selama kehamilan 

 Perkembangan jaringan mammae 

 Menghambat sekresi prolaktin 

 Meningkatkan pertumbuhan tanda seks sekunder 

 

 Prolaktin Mekanisme : 
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LATIHAN SOAL 

1. Tuliskan Nama Anatominya dalam Bahasa Medis dan Bahasa Inggris 

 

2. Jelaskan ciri-ciri umum dari sistem hormon ! 

3. Jelaskan perbedaan dari sistem hormon dan sistem saraf manusia ! 

4. Jelaskan perbedaan dari sistem hormon dan sistem enzim manusia ! 

5. Sebutkan sistem hormon yang penting bagi manusia dan asal dari hormon tersebut 

darimana ! 
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PATOLOGI 

PATOFISIOLOGI 

SISTIM ENDOKRIN ANATOMI – FISIOLOGI – PATOFISIOLOGI  

ANATOMI SISTIM ENDOKRIN 

Jenis dan lokasi Endokrin Struktur kelenjar hipofisis dan Hipotalamus Struktur kelenjar 

Tiroid dan Paratiroid Struktur kelenjar Adrenal Struktur kelenjar Pankreas  

Jenis dan lokasi Endokrin 

Kelenjar endokrin adalah kelenjar – kelenjar yang tidak mempunyai saluran keluar Kelenjar 

endokrin mensintesa dan menghasil kan zat kimia khusus yang disebut hormon, yang 

meregulasi pengaruh khusus pada sel dan organ tubuh,. Hasil sekresinya bermuara dalam 

darah / cairan limfe kemudian diangkut kebagian tubuh yang dituju (target organ) Sel – sel 

kelenjar endokrin semuanya berbatasan dengan kapiler darah  

JENIS KELENJAR Kelenjar endokrin Kelenjar eksokrine 

merupakan kelenjar tak bersaluran, mengalirkan produknya langsung ke dalam aliran darah 

Misal: Kelenjar keringat ( glandula sudorifera) , kelenjar hipofisis , hipotalamus , kelenjar 

tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenalin , kelenjar timus, Kelenjar eksokrine Mempunyai 

saluran keluar Mengalirkan produknya ke luar tubuh: Misal : kelenjar keringat (sweat), 

kelenjar susu (mammary), kelenjar ludah (salivary) dan kelenjar air mata (lacrimal)  

Jenis Kelenjar Endokrin 

Terdiri dari: Kelenjar Pituitari (Pituitary gland: kelenjar hipofisis) Kelenjar Tiroid (Thyroid 

gland) Kelenjar Paratiroid (Parathyroid glands, 4) Kelenjar Timus (Thymus gland,) Kelanjar 

Adrenal (Adrenal glands, 1 pasang) Kelenjar Pankreas (Pancreas) Kelenjar Gonad Pada 

wanita : Kelenjar Ovarium (Ovary, 1 pasang) Pada pria : Kelenjar tetis (Buah pelir, 1 pasang) 

Kelenjar Pineal (Pineal gland )  

Lokasi kelenjar Endokrin  

STRUKTUR KELENJAR HIPOFISIS 

Terletak didasar tengkorak Didalam fosa hipofisis tulang sfenoid dibawah batang otak 

Disebut juga master gland Terdiri dari 2 lobus yaitu Lobus anterior dan posterior Lobus 

anterior kelenjar hipofisis menghasilkan sejumlah hormon yang bekerja sebagai alat 

pengendali produksi sekresi dari semua organ endokrin lain.  

Berasal dari 2 jaringan terpisah 

Neurohipofise : berasal dari lanjutan jaringan otak sehingga strukturnya mirip jaringan saraf 

Adenohipofise : berasal dari atap rongga mulut , dalam per kembangannya tonjolan diatas 

rongga mulut melepaskan diri dan bersatu dengan neurohipofisis yang berada dibelakangnya  
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HIPOTALAMUS Merupakan bagian dari batang otak sehingga jaringan ini termasuk dalam 

Sistim Saraf Otak juga merupakan pusat integrasi utama sistem endokrin dan saraf otonomik 

->mengontrol fungsi organ endokrin melalui jalur saraf dan hormonal  

KELENJAR TIROID terdapat dileher berbentuk seperti perisai 

Terletak disebelah kanan dan kiri trachea diikat oleh jaringan tiroid yang disebut ismus tiroid 

Terdiri atas 2 buah lobus  

KELENJAR PARATIROID ada 2 pasang , Terletak dibelakang kelenjar tiroid  

KELENJAR TIMUS : Thymus gland, terdiri dari 2 lobus 

struktur mirip kelenjar limfe Menghasilkan jaringan limfe dan limfoid penghasil antibodi 

kelenjar terletak didalam thoraks didepan pembuluh – pembuluh besar didekat jantung Dalam 

kelenjar timus sel – sel limfosit yang belum dewasa dari sumsum tulang berkembang lebih 

dewasa menjadi limfosit yang disebut limfosit T Limfosit T yang dilepaskan dari kelenjar 

timus akan beredar didalam darah dan bermukim dalam kelenjar getah bening dan limpa Pada 

bayi kelenjar timus relatif besar dan berangsur – angsur mengecil dengan bertambahnya 

pertumbuhan  

KELENJAR ADRENALIN Terletak pada ujung atas setiap ginjal 

sehingga dinamakan juga kelenjar supra renalis Terdapat bagian : Korteks : terdapat dekat 

permukaan , Medula : terdapat ditengah kelenjar,  

KELENJAR PIENALIS Pineal gland= epifise 

Terdapat didalam ventrikel otak Berbentuk kecil berwarna merah seperti buah cemara 

Menonjol dari mesencephalon keatas dan kebelakang collicus superior Fungsi belum jelas 

diduga menghasilkan melantonin , sekresi interna dalam membantu pankreas dan kelenjar 

kelamin Berperan aktif dalam mengatur aktifitas seksual reproduksi manusia  

Struktur kelenjar PANKREAS 

Kelenjar Langerhans : terdapat pada pulau langerhans di pankreas Didalam pulau langerhans 

sedikitnya terdapat 2 jenis sel kelenjar endokrin yaitu : Sel Beta pulau langerhans Sel Alfa 

pulau Langerhans pankreas terletak retroperitoneal dan menghasilkan 2 kelenjar yaitu: 

kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin  

KELENJAR GONAD Merupakan kelenjar kelamin 

Pada wanita : Kelenjar Ovarium Ovary : 1 pasang Pada pria : Kelenjar Testis Buah pelir : 1 

pasang Sel testis dan ovarium pada awal kehidupan janin sudah ada tetapi sifat kelamin 

belum dapat dikenali  

Sel testis dan ovarium pada awal kehidupan janin sudah ada tetapi sifat kelamin belum 

dapat dikenali 
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Sel – sel reproduksi tersebut berkembang disebelah depan ginjal dan membentuk struktur 

disekelilingnya Pada waktu lahir kelenjar kelamin mempunyai ukuran kecil dan tidak 

berfungsi , Pada masa remaja sel kelamin berkembang bersamaan dengan perubahan yang 

menentukan sifat pria dan wanita , di masa pubertas ini kelenjar gonad menjadi aktif dan sifat 

kelamin sekunder mulai nampak . Dan juga terjadi peningkatan sekresi gonadotropin (FSH 

dan LH ) yang merangsang perkembangan dan produksi kelenjar gonad  

Ovarium : indung telur berbentuk seperti biji kenari 

terdiri dari 2 ovarium Terletak dikanan dan kiri uterus , dibawah tuba uterina Terikat 

disebelah belakang oleh ligamentum latum uteri Ovarium berisi sejumlah besar ovum yang 

belum matang yang disebut oosit primer Setiap oosit primer dikelilingi sekelompok sel 

folikel pemberi makanan Pada setiap siklus haid sebuah folikel ovari matang (folikel de 

Graaf ) berkembang dan melepaskan ovum dan dikeluarkan dalam siklus menstruasi kira – 

kira pertengahan ( hari ke 14 )  

Kelenjar kelamin atau kelenjar gonad wanita 

Estrogen dihasilkan oleh folikel graaf. Fungsinya merangsang pertumbuhan cirri-ciri kelamin 

sekunder pada wanita. Progesterone dihasilkan oleh korpus luteum, perkembangan, dan 

pertumbuhan kelenjar air susu. Kelenjar gonad wanita dihasilkan dari ovarium. Ovarium 

berbentuk memanjang, terletak dibawah atau disamping gelembung gas yang terkadang 

berjumlah sepasang. Ovarium bergantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantaran 

cheovaria. Ukuran dan perkembangannya dalam tubuh manusia bervariasi sesuai dengan 

tingkat kematangannya. Warnanya pun berbeda-beda.Sebagian besar berwarna keputih-

putihan pada waktu lebih muda dan berubah menjadi kekuning-kuningan pada waktu matang. 

Seperti halnya testes, ovarium juga berfungsi sebagai organ endokrin dan organ reproduksi.  

Testis Merupakan organ kelamin pria untuk pengembang biakan 

Tempat spermatozoa dibentuk Testis berkembang didalam rongga abdomen sewaktu janin 

dan turun melalui saluran inguinal kanan dan kiri masuk kedalam skrotum menjelang akhir 

kehamilan . Testis terletak obliq menggantung pada jaringan spermatik didalam skrotum  

Pria mempunyai sepasang testis yang terdapat dalam skrotum 

Terbungkus oleh jaringan tunika albuginea yang melekat pada testis. Di luar tunika albuginea 

terdapat tunika vagainalis yang terdiri atas lapisan viseralis dan parietalis serta tunika dortos 

Testis (gonad jantan) berbentuk memanjang dan menggantung pada bagian atas rongga tubuh 

dengan perantaraan mesorkium. Pada Chonduricthyes testis yang satu lebih besar dari testis 

yang lain. Testis tersusun dari folikel-2 tempat spermatozoa berkembang. Ukuran gonad 

dapat mencapai 12% atau lebih dari bobot tubuh. Testis terdiri atas ribuan saluran (tubulus) 

sperma. Dinding tubuh tubulus spermater tersebut dilapisi oleh sel gersmital primitif yang 

mengalami kekhususan disebut spermatogonium. Ukuran testis pada orang dewasa adalah 4 

x3 x 2,5 cm, dengan volume 15 ± 25 ml berbentuk avoid.  

Kelenjar usus dan lambung 

adalah dua jenis kelenjar yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Tetapi kelenjar 

usus dan lambung sama-sama digunakan pada proses pencernaan manusia. Kelenjar 
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Lambung Kelenjar lambung menghasilkan beberapa enzim, seperti pepsin, rennin dan HCL 

atau asam klorida. Pepsinogen yang diaktifkan asam lambung merupakan cikal bakal enzim 

pepsin. Keluarnya asam lambung dipengaruhi oleh gerak reflex yang timbul ketika masuk 

makanan ke dalam lambung. Asam lambung juga dipengaruhi hormone gastrin yang keluar 

melalui dinding-dinding lambung.  

Kelenjar Usus Kelenjar pada usus halus menghasilkan enzim enterokinase, enzim erepsin 

(peptidase), enzim maltase, enzim sukrase, enzim laktase dan enzim nuklease serta lipase. 

Pengeluaran enzim-enzim in idipengaruhi oleh hormon enterokrinin yang dihasilkanoleh 

duodenum.  

Kandungan Kelenjar Lambung 

Kandungan Getah Lambung (Asam klorida (HCl)) Kelenjar getah lambung berfungsi: 

Sebagai desinfektan,mengasamkan makanan dan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. 

Rennin, merupakan enzim yang berfungsi mengendapkan kasein (protein susu) dari air susu. 

Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida. Lipase, berfungsi untuk mencerna 

lemak. Lambung menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi merangsang pengeluaran 

getah lambung.  

Kandungan Kelenjar usus 

Enzim yang Dihasilkan Kelenjar Usus adalah: Peptidase, berfungsi mengubah peptide 

menjadi asam amino Sukrase, berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 

Maltase, berfungsi mengubah maltose menjadi glukosa Laktase, berfungsi mengubah laktosa 

menjadi glukosa dan galaktosa Usus halus menghasilkan hormon sekretin dan kolesistokinin 

yang berfungsi merangsang pengeluaran getah pankreas dan cairan empedu (getah empedu)  

GLANDULA MAMAE Kelenjar payudara 

Secara fungsional termasuk sistem reproduksi , digolongkan kelenjar kulit karena berasal dari 

lapisan eksoderma Disekitar papila mamae terdapat retikulum kutis yang tumbuh dengan baik 

dan dinamakan ligamentum suspensorium Cooperi . Pada puncak gland mamae terdapat 

papilla mamae ( puting susu) dimana bermuara duktuli laktiferi . Mengeluarkan air susu Pada 

pria kelenjar payudara rudimenter (tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil ) Terletak didalam 

fasia sperfisialis didaerah pektoral antara sternum dan aksila dan melebarr sekitar iga ke2 / 3 

sampai iga ke 6/ 7  

Bentuk gland mamae umumnya cembung kedepan dengan putting ditengah , dan 

tergantung: 
jenis kelamin , usia ( akil balig , tua), banyak sedikitnya jaringan lemak penyakit Disekitar 

papila mamae(putting) terdapat area berwarna coklat disebut areola mamae yang 

mengandung kelenjar – kelenjar sebasea yaitu kelenjar Montgomery dan mengeluarkan zat 

lemak supaya putting tetap lemas dan akan melindungi dan melicinkan papilla mama pada 

waktu bayi menghisap. Papila bersifat erektil bila dirangsang oleh karena adanya serabut otot 

polos sirkuler dan radier serta saraf – saraf halus pada lapis subkutan . Sifat papila mamae ini 

memudahkan bayi menghisap ASI Puting berlubang – lubang yang merupakan saluran dari 

kelenjar susu  
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Fisiologi sistim Endokrin 

Cara kerja sistim Endokrin dan perbandingannya dengan sistim saraf Hormon – hormon yang 

dihasilkan kelenjar Hipofisis dan fungsinya Hormon – hormon yang dihasilkan kelenjar 

Hipotalamus dan fungsinya Hormon – hormon yang dihasilkan kelenjar Tiroid dan fungsinya 

Hormon – hormon yang dihasilkan kelenjar Paratiroid dan fungsinya Hormon – hormon yang 

dihasilkan kelenjar Adrenal dan fungsinya Hormon – hormon yang dihasilkan kelenjar 

Pankreas dan fungsinya  

SISTEM ENDOKRIN Sistim endokrin menyatukan dan menyelaraskan kegiatan dari 

berbagai macam sistim dalam tubuh sehingga memungkinkan terjadinya segala macam 

perubahan sesuai dengan lingkungan nya, Sistim endokrin tersusun dari beberapa kelenjar 

endokrin yang tersebar di dalam tubuh. Kelenjar endokrin mengsintese dan menghasil kan zat 

kimia khusus = HORMONE = hormon, yang dialirkan melalui aliran darah di sel dan organ 
tubuh  meregulasi pengaruh khusus. Aksi sistem endokrin bisa mengena satu area tunggal 

atau menyeluruh ke semua sel tubuh. (Butts-Krakoff, 1993)  

Sistim endokrin adalah sistim yang bekerja dengan perantaraan zat-zat kimia(hormon) yang 

dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Setelah disekresi oleh kelenjar endokrin hormon diangkut 

oleh darah kejaringan sasaran untuk mempengaruhi / mengubah kegiatan di jaringan tersebut 

Sistem endokrin tersusun dari beberapa kelenjar endokrin yang tersebar di dalam tubuh yang 

bekerjasama dengan sistim saraf dan berperan penting dalam pengendalian kegiatan organ – 

organ tubuh..  

Sistim endokrin bersama dengan sistem saraf tubuh, mengontrol dan meng integrasikan 

fungsi tubuh untuk mempertahankan homeostasis. Sistem endokrin seperti sistem saraf 

memungkinkan bagian-bagian yang terletak jauh dalam tubuh saling berkomunikasi. Integrasi 

sistim endokrin dilakukan oleh hormon Sistem saraf mengirim berita melalui serabut saraf 

terkait  membangkitkan respons saraf dengan cepat dan selektif, sedang kan sistem 

endokrin  mengirim perintah/berita dalam bentuk hormon-hormon lewat aliran darah, Efek 

hormonal membangkitkan efek jauh lebih lambat dari pada efek saraf, namun durasi aksinya 

lebih lama  

komponen penting dalam sistem endokrin 

Kelenjar yang menghasilkan zat perantara kimiawi yang masuk ke aliran darah Zat perantara 

kimiawinya = hormon Sel atau organ yang respons terhadap hormon terkait (Elizabeth J. 

Corwin)  

fungsi sistem endokrin: 

mendiferensiasi sistem reproduksi dan CNS dalam tumbuh kembang janin menstimulasi 

urutan pertumbuhan dan tumbuh kembangnya masa kanak-2 dan kedewasaan. 

mengkoordinasi sistem reproduksi wanita dan pria mempertahankan optimalitas lingkungan 

internal sepanjang hidup individu. menginisiasi respon korektif dan adaptatif saat emergensi  
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PERBEDAAN CARA KERJA SISTIM SARAF DENGAN SISTIM HORMON 

Menghantarkan rangsangan dengan cepat Menghantarkan rangsangan dengan lambat 

Menghantarkan rangsangan secara kurang teratur Menhgantarkan rangsangan dengan teratur 

Rangsangan melalui serabut saraf Rangsangan melalui darah  

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HORMON DENGAN VITAMIN 

Sifat hormon banyak persamaannya dengan sifat vitamin yaitu : Berpengaruh pada 

pertukaran zat Dibutuhkan dalam jumlah sedikit Struktur kimianya kadang – kadang sama 

Didalam tubuh diedarkan oleh darah Beberapa hormon dapat dibuat secara sintesis 

dilaboratorium Perbedaannya : hormon didalam tubuh dibuat oleh kelenjar endokrin Vitamin 

masuk kedalam tubuh bersama zat makanan  

Hormon- hormon yang dihasilkan kelenjar Hipofisis dan fungsinya 

Kelenjar Hipofise terdiri dari : Neurohipofise : Sel penghasil hormonnya sendiri tidak berada 

di hipofisis melainkan dibatang otak Hormon utama neurohipofise adalah Oksitosin yang 

mengatur kontraksi otot – otot dinding uterus Hormon kedua yaitu vasopresin , mengatur 

kontraksi otot arteri kecil hingga dapat meningkatkan tekanan darah , merangsang saluran 

nefron dalam ginjal untuk menyerap kembali air yang disaring sehingga urine jadi pekat 

Adenifipofisis mengandung berbagai sel – sel kelenjar yang masing-masing menghasil kan 

jenis hormon yang berbeda dan mempunyai sasaran kelenjar endokrin lain diluar hipofisis.  

FSH : Folicle Stimulating Hormon  

Diantara hormon – hormon yang dilepaskan Adenohipofisis yaitu :  mempunyai sasaran 

kelenjar Tiroid untuk menghasilkan hormonHormon Tirotrofik = TSH ; Thyroid Stimulating 
Hormon   mempunyai sasaran korteks kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon – 

hormonnya.Hormon adenokortikotrofik (ACTH)  Hormon gonadotrofin =  mempunyai 

sasaran kelenjar endokrin pada gonad, ada 2 jenis yaitu :Hormon gonadotrofik  FSH : 
Folicle Stimulating Hormon Pada wanita merangsang perkembangan sel folikel de Graff 

dalam ovarium untuk perkembangan Pada pria : merangsang pembentukan spermatozoa pada 

testis merangsang gametogenesis LH : Luteinizing Hormon Mengendalikan sekresi estrogen 

dan progesteron dalam ovarium, mempengaruhi luteinisasi pada wanita Pada pria disebut 

ICSH ( Interstitial Cell Stimulating Hormon ) yang merangsang sel – sel dalam jaringan 

testes , menghasilkan hormon testosteron  

Hormon somatotrofin= somatotropik hormon (disebut juga  mempunyai sasaran pada 

kartilagohormon pertumbuhan = Growth hormon )  epifisaelis tulang panjang sehingga sel 

kartilago membelah diri menjadikan tulang bertambah panjang Sasaran hormon ini bukan 

kelenjar endokrin tetapi tulang kartilago Tumor pada hipofisis yang mengenai sel-sel 

endokrin penghasil somatotrofin dapat menyebabkan gigantisme (pertumbuhan tulang seperti 

raksasa)  sasaran kelenjar susu / glandula mamaeHormon prolaktin = LTH : Luteo Tropic 
Hormone  Pada wanita bersalin kelenjar susu dirangsang hormon prolaktin sehingga 

menghasilkan air susu untuk bayinya ( Hormon prolaktin dihasilkan oleh hipofisis 

merangsang pengeluaran kolostrum ) Hormon Melanocye Stimulating ( MSH ) -> berperan 

pada kulit  
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Hipotalamus Sel dalam Hipotalamus mampu menghasilkan bahan kimia yang dapat 

mempengaruhi sel – sel kelenjar endokrin melepaskan hormon releasing faktor Hipotalamus 

mengontrol hormon bagian anterior pituitary melalui pelepasan faktor-faktor inhibitor 

(penghambat). menstimulasi pituitari untuk melepas hormon tropic (stimulasi),( ACTH, TSH, 

LH, dan FSH) Gangguan aksis hipotalamus-pituitari menghasilkan manifestasi klinis, berupa 

sindroma kelebihan hormon atau defisiensi hormon  

KELENJAR ENDOKRIN KHUSUS 

Kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon dengan sasaran bukan kelenjar endokrin dan 

fungsi yang khas Kelenjar Kelenjar tersebut adalah : Kelenjar Tiroid Kelenjar Paratiroid 

Kelenjar Adenalin  

Hormon – hormon yang dihasilkan kelenjar Tiroid dan fungsinya 

Membuat hormon T4 : Tiroksin hormone T3 : Triyodotironin hormone membutuhkan Iodium 

yang diperoleh dari air dan makanan yang mengandung iodium untuk pengolahan hormon 

Hormon tiroid diperlukan untuk mengatur metabolisme Pelepasan hormon tiroid dirangsang 

oleh kelenjar adenohipofisis yaitu Tyroid stimulating hormon (TSH) atau hormon tirotrofik  

Hormon – hormon yang dihasilkan kelenjar Paratiroid dan fungsinya 

Hormon paratiroid sangat diperlukan untuk pemanfaatan Kalsium dan Fosfat : Paratiroksin 

hormon = Parathormon. Pelepasan ini dirangsang oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar 

adenohipofise Hilangnya aktifias kelenjar paratiroid mengakibatkan peningkatan kadar fosfat 

didalam darah  

Kelenjar Timus Kelenjar Timus 

Merupakan sumber suatu faktor yang dibawa darah untuk menginduksi diferensiasi sel induk 

limfosit yang berpartisipasi dalam reaksi kekebalan . Timus peka terhadap hormon tiroid 

Timus akan mengecil dengan terjadinya kedewasaan kelamin karena hambatan yang 

diberikan oleh steroid gonad  

KELENJAR ADRENALIN Kelenjar supra renalis = adrenal Terdapat bagian : 

Korteks:, Menghasilkan hormon kortikosteroid Pelepasan hormon ini diatur oleh ACTH yang 

dihasilkan oleh kelenjar adenohipofisis Hormon kortikosteroid merupakan kumpulan hormon 

seperti glukokortikoid dan mineralokortikoid yang terlibat dalam metabolisme bahan 

makanan Medula : Menghasilkan hormon adrenalin = katekolamin : yaitu hormon epinefrin 

dan norepinefrin yang menyebabkan pengecilan pembuluh arteri dan peningkatan denyut 

jantung Adrenalin menimbulkan jantung berdebar-debar dan peningkatan tekanan darah , 

juga mempunyai efek mengendurkan otot-otot dinding bronkhiolus pada saluran nafas  

KELENJAR PINEALIS : EPIFISE 

Mensekresi : melatonin untuk memodifikasi fungsi kelenjar kelamin yang berhubungan 

dengan pengaturan waktu haid dan memberikan pengaruh pada perkembangan kelenjar 

kelamin untuk kematangan seksual  
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Hormon – hormon yang dihasilkan kelenjar Pankreas dan fungsinya 

Pulau langerhans Pankreas menghasilkan getah pankreas yang diedarkan melalui saluran 

pankreas kedalam duodenum . Di Pankreas terdapat sel kelenjar endokrin yaitu : Sel Alfa 

pulau Langerhans : menghasilkan hormon glukagon efek berlawanan dengan insulin Sel Beta 

pulau langerhans : Menghasilkan hormon insulin yang mengatur kadar glukosa dalam darah , 

berpengaruh pada pertukaran karbohidrat dalam tubuh Sel C pulauLangerhans : membuat 

Somatostatin Sel D pulau langerhans : mengandung dan mensekresi pankreatik polipeptida , 

melepaskan somatostatin yang dapat menghambat sekresi insulin dan glukosa  

HORMON – HORMON KELENJAR ENDOKRIN DALAM ORGAN LAIN 

Adanya sejumlah hormon yang dihasilkan sel – sel yang terdapat pada organ yang fungsi 

utamanya bukan sebagai kelenjar endokrin Hormon pengatur pencernaan : Termasuk dalam 

hormon yang mengatur pencernaan yaitu hormon yang dihasil kan oleh jaringan endokrin 

yang terletak dalam selaput saluran pencernaan. Hormon yang dimaksud adalah : Gastrin : 

merangsang sekresi kelenjar lambung , dihasilkan sel dalam mukosa lambung Sekretin : 

merangsang sekresi kelenjar pankreas, dihasilkan oleh sel mukosa saluran cerna 

Kolestositokinin : merangsang pelepasan cairan empedu di kantung empedu, dihasilkan oleh 

sel mukosa duodenum  

Hormon pengatur metabolisme karbohidrat : 

Terutama hormon yang terdapat di pankreas Hormon dihasilkan oleh sel-sel kelenjar 

endokrin yang berkumpul sebagai pulau langerhans Pulau langerhans Pankreas menghasilkan 

getah pankreas yang diedarkan melalui saluran pankreas kedalam duodenum . Getah pankreas 

mengandung enzim dan mineral yang berguna bagi pencernaan . Sel Beta pulau langerhans : 

Menghasilkan hormon insulin yang mengatur kadar glukosa dalam darah , berpengaruh pada 

pertukaran karbohidrat dalam tubuh Sel Alfa pulau Langerhans : menghasilkan hormon 

glukagon efek berlawanan dengan insulin  

KELENJAR DAN HORMON SEKS 

Didalam tubuh potensi seksual dikendalikan oleh sejumlah hormon khusus yang dihasilkan 

oleh kelenjar – kelenjar sebagai berikut : Kelenjar pituitary Kelenjar adrenalin Kelenjar 

Tiroid Kelenjar Testis Kelenjar ovarium  

KELENJAR KELAMIN = KELENJAR GONAD 

Kelenjar Gonad yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita mempunyai fungsi endokrin 

dan reproduksi . Hormon pengatur sistim reproduksi : Hormon kelamin Laki – laki : 

testosteron , suatu hormon seks (androgen dan sperma) dihasilkan oleh sel Leydig dalam 

testis Hormon kelamin wanita : Estrogen dan progesteron , untuk memproduksi sel telur 

dihasilkan oleh sel endokrin dalam ovarium  

Testis Menghasilkan hormon testosteron dan estradiol dibawah pengaruh LH. 

Testosteron diperlukan untuk mempertahankan spermatogenesis, FSH diperlukan untuk 

memulai dan mempertahankan spermatogenesis. Estrogen mempunyai efek menurunkan 

konsentrasi testosteron melalui umpan balik negatif terhadap FSH sementara kadar testos 
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teron dan estradiol menjadi umpan balik negatif terhadap LH. Fungsi testis sebagai organ 

reproduksi berlangsung di tubulus seminiferus. Efek testosteron pada fetus merangsang 

diferensiasi dan perkembangan genital ke arah pria. Pada masa pubertas hormon ini akan 

merangsang perkembangan tanda-tanda seks sekunder seperti perkembangan bentuk tubuh, 

pertumbuhan dan perkembangan alat genital, distribusi rambut tubuh, pembesaran laring dan 

penebalan pita suara serta perkembangan sifat agresif. Sebagai hormon anabolik, akan 

merangsang pertumbuhandan penutupan epifise tulang.  

Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. 
Sebagai organ reproduksi, ovarium menghasilkan ovum (sel telur) setiap bulannya pada masa 

ovulasi untuk selanjutnya siap untuk dibuahi sperma. Estrogen dan progesteron akan 

mempengaruhi perkembangan seks sekunder, menyiapkan endometrium untuk menerima 

hasil konsepsi serta mempertahankan proses laktasi. Estrogen dibentuk di sel-sel granulosa 

folikel dan sel lutein korpus luteum. Progesteron juga dibentuk di sel lutein korpus luteum  

Kelenjar pituitary Kelenjar yang menghasilkan Growth 

hormon (hormon pertumbuhan ) dan hormon yang mengatur fungsi kelenjar tiroid , adrenalin 

dan gonad Terganggunya organ pituitary akan mempengaruhi berkembangnya organ seks 

pada pria dan wanita (impotensi / menopause dini ) Zat gizi utama yang diperlukan untuk 

memelihara fungsi hormon ini adalah Vitamin B Kompleks, asam pantotenat, niasin, vitamin 

E, mineral Zn  

Kelenjar adrenalin Jumlah hormon yang dihasilkan relatif sedikit tetapi peranannya sangat 

besar terhadap aktifitas sel . Kekurangan hormon ini menimbulkan menurun nya libido 

seseorang Zat gizi yang penting untuk mendukung kerja kelenjar adrenalin adalah Vitamin 

A,B,C, Asam pantotenat, niasin dan asam lemak tak jenuh  

Kelenjar Tiroid Menghasilkan hormon tiroksin 

Zat gizi yang dibutuhkan adalah vitamin B , E dan Iodium Fungi kelenjar tiroid sangat erat 

bertalian dengan : kegiatan metabolik dalam hal pengaturan susunan kimia dalam jaringan 

Bekerja sebagai perangsang proses oksidasi Mengatur penggunaan oksigen Mengatur 

pengeluaran karbon dioksida  

Kelenjar ovarium merupakan kelenjar seks pada wanita 

Memproduksi 2 macam hormon yaitu : hormon estrogen dan hormon progesteron Produksi 

hormon estrogen yang terlalu sedikit menyebabkan terhambatnya kematangan seks, bahkan 

tidak berkembang , gland mamae mengecil, Zat – zat yang diperlukan untuk fungsi ke 2 

hormon ini adalah asam folat, niasin, vitamin E dan mineral Seng .  

Kelenjar Testis Ada 2 kelenjar testis dimana yang 1 menghasilkan hormon testosteron , yang 

lain memproduksi sperma Hormon testosteron berperan penting dalam meningkatkan hasrat 

seks, karakteristik suara pria (besar dan dalam), tumbuh kumis dan jenggot Zat gizi yang 

diperlukan : Vitamin A , B12, C , E, Asam folat, Mg , Mn, Zn, Ca, S,dan inositol . 

Kekurangan vitamin E menyebabkan degenerasi kelenjar tesstis. Kekurangan Seng 

menyebabkan motilitas sperma menurun , gangguan fertilitas (infertilitas ). Kekurangan 

Mangan menyebabkan hilangnya hasrat seks dan jumlah sperma Kekurangan Selenium 
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menyebabkan ketidak suburan , Defisiensi Magnesium, Seng dan vitamin B12 menyebabkan 

gagal ereksi alat kelamin pria secara optimal  

 

GLANDULA MAMAE Kelenjar payudara 

Pada wanita bersalin gland mamae dirangsang oleh hormon prolaktin untuk menghasilkan air 

susu untuk bayinya . Pembesaran payudara terjadi setelah 3 – 4 minggu usia kehamilan. 

Pembentukan loblus dan alveoli terjadi pada akhir trisemester 2 sampai trisemester 3 

kehamilan . Sel alveoli mensekresi cairan kental kekuningan yang disebut kolostrum 

Perkembangan sistim lobulus alveoli tergantung pada hormon progesteron , prolaktin adrenal 

steroid Perkembangan duktus tergantung pada hormon estrogen , growth hormon dan 

glukokortikoid ( hormon adrenal)  
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PATOFISIOLOGI SISTEM ENDOKRIN 

Pengertian 

 System endokrin merupakan sistem kontrol kelenjartanpa saluran (ductless). 

 Respons Sistem Endokrin sifatnya lambat : menit, jam,bulan, atau tahun.  

 Komunikasi Sistem Endokrin melalui media yaitu HORMON. Hormon bertindak 

sebagai "pembawa pesan“ melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan 

"pesan“ sebagai tindakan  

SIFAT-SIFAT HORMON 

 Bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu  

 Dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit tetapi memiliki pengaruh besar 

terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh  

 Bekerja lambat, pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaturan oleh syaraf  

 Sebagai senyawa kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu. Hormon diproduksi 

hanya apabila dibutuhkan  

KELENJAR ENDOKRIN 

 Kelenjar hipofise atau pituitary (hypophysis or pituitary gland), terletak di dalam 

rongga kepala dekat dasar otak  

 Kelenjar Pineal, di atas kel. hipofise  

 Kelenjar tiroid (thyroid gland) atau kelenjar gondok, terletak di leher bagian depan  

 Kelenjar paratiroid (parathyroid gland), dekat kelenjar tiroid  

 Kelenjar suprarenal (suprarenal gland), terletak di kutub atas ginjal kiri-kanan  

 Pulau langerhans (islets of langerhans), di dalam jaringan pancreas 

 Kelenjar kelamin (gonad) laki-laki di tetis dan perempuan di indung telur. 

 Kelenjar Timus, di dalam mediastinum di belakang os sternum 

 

HIPOTALAMUS 

 Merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya 

melalui hormonal dan saraf.  

 Hormon yang dihasilkan adalah faktor R (releasing) dan I (inhibiting) yang 

mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise anterior sedangkan kontrol terhadap 

hipofise posterior melalui kerja saraf. 

 

HORMON YG DIHASILKAN HIPOTALAMUS 

 ACRH – ACIH 

 TRH – TIH 

 GRH – GIH 

 GnRH -- GnIH  

 PTRH – PTIH 

 PRH – PIH 

 MRH – MIH 
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Hormon-hormon hipotalamus antara lain: 

 ACTH : Adrenocortico Releasing Hormon 

 ACIH : Adrenocortico Inhibiting Hormon 

 TRH : Tyroid Releasing Hormpn 

 TIH : Tyroid Inhibiting Hormon 

 GnRH : Gonadotropin Releasing Hormon 

 GnIH : Gonadotropin Inhibiting Hormon 

 PTRH : Paratyroid Releasing Hormon 

 PTIH : Paratyroid Inhibiting Hormon 

 PRH : Prolaktin Releasing Hormon 

 PIH : Prolaktin Inhibiting Hormon 

 GRH : Growth Releasing Hormon 

 GIH : Growth Inhibiting Hormon 

 MRH : Melanosit Releasing Hormon 

 MIH : Melanosit Inhibiting Hormon 

GLAND HYPOPHYSE (KELENJAR PITUITARY) 

 Disebut sebagai Master Gland karena mensekresi hormon yang selanjutnya akan 

mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya  

 Dibagi menjadi 3 lobus : 

- Lobus anterior 

 Lobus Posterior 

 Lobus intermediate 

LOBUS ANTERIOR 

 Hormon yg dihasilkan : 

  merangsang pertumbuhan jaringan tubuh dan tulang, merangsang sintesa 

proteinGrowth Hormon / somatotropik 

  merangsang pertumbuhan jaringan payudara dan laktasiProlaktin  

  merangsang kelenjar tyroid, menambah metabolisme lemakThyroid Stimulating 
Hormon  

 mempengaruhiGonadotropik hormon (LH dan FSH)  pertumbuhan, maturitas fungsi organ 

seks sekunder dan primer 

  merangsang pembentukan steroid oleh korteks adrenalACTH  

LOBUS POSTERIOR 

 Terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut neurohipofise  

 Hormon yg dihasilkan : 

 ADH/  meningkatkan reabsopsi air oleh tubulus distal danvasopressin  tubulus 

koleduktus ginjal sehingga menurunkan produksi urin. 
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  merangsang pengeluaran ASI, kontraksi uterus, terlibat dalam transport sperma 

dalam traktus reproduksi wanita.Oksitosin  

LOBUS INTERMEDIATE 

 Terletak diantara lobus posterior dan anterior.  

 Menghasilkan MSH/ melanotropin yang berfungsi merangsang melanogenesis : 

memberi warna gelap pada kulit.  

 Selain itu juga menghasilkan Endorphin: Mengendalikan reseptor rasa nyeri  

 

GLAND PINEAL 

 Terletak diatas kelenjar Hipofise.  

 Menghasilkan hormon Melatonin. 

 Fungsi: mengatur sekresi yang dilakukan Oleh Corpus Lutheum dan mengaktifkan sel 

melanosit menghasilkan melatonin untuk warna kulit.  

GLAND THYROID 

 Terletak di leher bagian depan, di samping kiri dan kanan trakea.  

 Kelenjar tyroid menghasilkan 3 jenis hormon : 

o T3 (triiodotironin) 

o T4 (tetraiodotironin) 

o Tyrokalsitonin  

Bahan dasar pembtkan hormon adalah yodium yang diperoleh dari mknan dan minuman  

 Fungsi kel tyroid : 

o Mengatur keg metabolik  

o Merangsang oksidasi  

o Mengatur penggunaan O2 dan pengeluaran CO2 

o Mempengaruhi perkemb susunan saraf  

o Merangsang pertumbuhan  

GLAND PARATYROID 

 Menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tyroid, 

menghasilkan hormon paratiroksin.  

 Fungsi hormon paratyroid : 

o Meningkatkan kadar Ca dan menurunkan kadar fosfat  

o Meningkatkan resorbsi tulang shg serum Ca meningkat  

o  tulang, ginjal dan usus halusOrgan target PTH   

KELENJAR PANKREAS 

 Terletak di retroperitoneal rongga abdomen. Jaringan utama pankreas terdiri atas : 

o Asini  

 Berfungsi untuk mensekresikan getah pencernaan ke dalam duodenum 

o Pulau Lagerhans  
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 Tidak mengeluarkan sekretnya keluar tapi langsung ke dalam darah  

 Pulau lagerhans terdiri dari beberapa sel : sel alfa / sel A, sel beta / sel 

B, sel C dan sel D 

Pulau Langerhans 

 Sel alfa/ sel A 

o Menghasilkan glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa 

dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak dan asam amino 

dari tempat cadangannya ke dalam darah. 

 Sel beta/ sel B 

o Mensekresi insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah 

dengan cara meningkatkan simpanan glukosa hati ke hati  

Sel C 

o Mensekresi somatotastin yang berpengaruh : 

o Menekan Gh  

o Menghambat saluran cerna (pengosongan lambung, sekresi asam lambung, 

kontraksi bladder) 

 Sel D 

o Mensekresi polipeptida (Gastrin) 

KELENJAR ADRENAL 

 Terletak di kutub atas kedua ginjal sehingga disebut juga kelenjar suprarenal 

 Kelenjar adrenal terdiri dari 2 lapis : 

o Medula adrenal 

o Korteks adrenal 

Medulla Adrenal 

 Berfungsisebagaibagiandarisistemsarafotonom. 90% hasilsekresimedula adrenal 

adalahefinefrin/adrenalin, sisanyanorefinefrin 

 Fungsi: 

 Meningkatkandenyutjantung 

 Menambahtekanandarah 

 Mempercepatpernapasan 

 Meningkatkanproduksiguladarahdihati 

KELENJAR TIMUS 

 Terletak di dalam mediastinum di belakang os sternum. Menghasilkan hormon timus. 

Hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun, ukurannya pada bayi kira2 10 gr, 

bertambah pada masa remaja 30-40 gr, kemudian berkerut. 
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Fungsi kelenjar timus 

o Mengaktifkan pertumbuhan badan  

o Mengurangi aktivitas kelenjar kelamin  

o Sebagai imunitas tubuh  

Kelenjar Testis 

 Kelenjar Testis terletak di bagian interstitial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel 

leydig dan menghasilkan hormon Ralaksin dan Testosteron. Hormon Ralaksin 

berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. 

Hormon Testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan 

ciri kelamin skunder pria  

 Tiga macam sel di testis : 

o  spermatozoaSpermatogonia  

o  LH testosteron Leydig  

o  FSH ABP Sertoli  

 

Hormon-Hormon Pada Reproduksi Pria 

 Proses spermatogenesis distimulasi oleh hormon-hormon : 

o Testoteron : Testoteron disekresi oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara 

tubulus seminiferus. Hormon ini penting bagi tahap pembelahan sel-sel 

germinal untuk membentuk sperma, terutama pembelahan meiosis untuk 

membentuk spermatosit sekunder. 

o LH (Luteinizing Hormone) : LH disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. LH 

berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testoteron. 

FSH (Follicle Stimulating Hormone) : FSH juga disekresi oleh sel-sel kelenjar hipofisis 

anterior dan berfungsi menstimulasi sel-sel sertoli. Tanpa stimulasi ini, pengubahan 

spermatid menjadi sperma (spermiasi) tidak akan terjadi. 

 Estrogen : Estrogen dibentuk oleh sel-sel sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Kedua 

hormon ini tersedia untuk pematangan sperma. 

 Hormon Pertumbuhan : Hormon pertumbuhan diperlukan untuk mengatur fungsi 

metabolisme testis. Hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan 

awal pada spermatogenesis. 

Kelenjar Ovarium 

 Ovarium menghasilkan 2 macam hormon  

o Hormon estrogen (hormon-hormon folikuler) dihasilkan oleh folikel de Graff 

o  korpus luteumHormon progesteron   

Hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem 

reproduksi  

 Hormon Progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, 

perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. 
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GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN  

 Gangguan kelenjar hipofisis 

 Gangguan kelenjar tiroid 

 Gangguan hipersekresi adrenal 

 Insufisiensi adrenal 

 Pankreas; metabolisme glukosa dan Diabetes melitus 

 

GANGGUAN PADA KELENJAR HIPOFISIS 

 Gigantisme 

 Akromegali 

 Hipotuitarisme 

 dll  

Adenoma pada Hormon Pertumbuhan (growth Hormone) 

 Suatu tumor yang disebabkan oleh hipersekresi hormon pertumbuhan, disertai dengan 

keadaan Akromegali pada orang dewasa atau Gigantisme pada anak-anak. 

Tanda dan gejala : 

Gigantisme ditandai oleh peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh dengan lengan dan 

tungkai yang memanjang secara tidak proporsional. 

Jika peningkatan GH terjadi pada orang dewasa, yang timbul adalah akromegali dengan 

pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak. 

Akromegali pada orang dewasa 

Akromegali adalah suatu penyakit di mana seseorang mengalami kelainan pada jumlah 

hormon pertumbuhan yang berlebihan. Akromegali disebabkan oleh kelenjar hipofisis yang 

terlalu banyak memproduksi hormon pertumbuhan dari waktu ke waktu. Hipofisis sendiri 

merupakan kelenjar kecil yang terletak di dasar otak di belakang batang hidung dan 

menghasilkan sejumlah hormon. Hormon pertumbuhan ini memainkan peran penting dalam 

mengelola pertumbuhan fisik seseorang. Akromegali berkaitan dengan pertumbuhan 

kartilago tangan, kaki, hidung, rahang, dagu, dan tulang wajah. Perumbuhan yang berlebihan 

menyebabkan pembesaran tulang dan seringkali terjadi pertama-tama pada tangan dan kaki. 

Kelebihan hormon pertumbuhan biasanya disebabkan oleh adenoma yang tumbuh agresif 

sehingga sel yang menyekresikan hormon lainnya di hipofisis anterior sering rusak. Sehingga 

kelebihan hormon pertumbuhan tersebut sering mencakup gejala yang berkaitan dengan 

defisiensi hormon lain. Kondisi ini seringkali menyerang orang dewasa dan penderita 

biasanya tidak menyadari hal tersebut. Pada kondisi di mana anak-anak yang mengalami 

kelebihan hormon perumbuhan, hal tersebut disebut dengan gigantisme. Deteksi dan 

penanganan dari akromegali ini sangat diperlukan karena akromegali dapat menyebabkan 

komplikasi yang mengancam jiwa seperi penyakit kardiovaskuler, apnoe tidur, dan diabetes 
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Gigantisme pada anak 

Gigantisme adalah berlebihnya produksi hormon pertumbuhan pada anak-anak yang memberi 

dampak kepada ukuran tinggi dan berat badannya. Kondisi ini tergolong langka dan terjadi 

sebelum lempeng epifisis atau lempeng pertumbuhan di dalam tulang menutup. Selama masa 

pertumbuhan, anak-anak yang terkena gigantisme dapat memiliki ukuran tinggi dan berat 

badan di atas rata-rata. Meski demikian, gigantisme tidak mudah dikenali gejalanya dan 

awalnya dianggap sebagai fase pertumbuhan anak yang wajar. 

Gigantisme berbeda dengan kondisi akromegali pada orang dewasa, yang terjadi ketika 

lempeng epifisis sudah menutup. Namun, baik gigantisme maupun akromegali sama-sama 

disebabkan oleh berlebihnya produksi hormon pertumbuhan yang dihasilkan kelenjar pituitari 

atau hipofisis di otak. Pada akromegali, penderita biasanya baru didiagnosis setelah 

menderita gejala yang berat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan telatnya pengobatan 

sehingga mengakibatkan komplikasi dan membahayakan nyawa. 

Penyebab Gigantisme 

Penyebab gigantisme yang paling sering ditemui adalah tumor pada kelenjar hipofisis atau 

pituitari yang terletak di bagian bawah otak. Kelenjar ini berperan pada perkembangan 

seksual, pengendalian suhu tubuh, produksi urine, serta metabolisme dan pertumbuhan. 

Tumbuhnya tumor pada kelenjar hipofisis menyebabkan kelenjar ini memproduksi hormon 

pertumbuhan secara berlebihan. 

Selain dikarenakan tumor kelenjar pituitari, penyebab gigantisme lainnya antara lain adalah: 

 Carney complex, yaitu tumbuhnya tumor jinak pada jaringan ikat, tumor jinak atau 

ganas pada kelenjar endokrin, serta munculnya bintik-bintik yang lebih gelap pada 

kulit. Kondisi ini merupakan penyakit yang diturunkan. 

 Multiple endocrine neoplasia type 1 yang juga dikenal sebagai MEN 1, yaitu 

tumbuhnya tumor pada kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan pankreas. Penyakit 

ini merupakan kelainan yang diturunkan. 

 Neurofibromatosis, yaitu tumbuhnya tumor pada sistem saraf dan merupakan 

kelainan turunan. 

 Sindrom McCune-Albright yang ditandai dengan pertumbuhan tidak wajar pada 

jaringan tulang, kelainan pada kelenjar, dan munculnya bercak cokelat muda pada 

kulit. 

Gejala Gigantisme 

Gigantisme memiliki gejala-gejala fisik yang bisa dikenali pada anak secara langsung, yaitu: 

 Tangan dan kaki yang berukuran sangat besar. 
 Wajah yang terasa kasar. 

 Jari kaki dan tangan terasa tebal. 

 Dahi dan dagu yang berukuran lebar. 

 Perkembangan masa puber yang terlambat. 

 Terdapat celah di antara gigi. 

 Gangguan pola tidur. 

 Mengeluarkan air susu ibu (ASI). 

http://www.alodokter.com/akromegali
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 Sering berkeringat. 

Gejala yang dialami tergantung dari seberapa besar ukuran tumor pada kelenjar hipofisis, 

karena tumor yang berukuran besar dapat menyebabkan gejala tambahan akibat penekanan 

pada saraf otak. Penderita gigantisme dapat mengalami sakit kepala, kelelahan, mual, 

gangguan penglihatan, kehilangan pendengaran, serta siklus menstruasi yang tidak normal. 

Diagnosis Gigantisme 

Untuk mendiagnosis gigantisme pada penderita secara akurat, dapat dilakukan pemeriksaan 

sebagai berikut: 

 Tes darah. Tes darah berfungsi untuk mengukur kadar hormon tertentu untuk 

memastikan adanya gigantisme pada penderita. Tes hormon yang dapat dilakukan 

antara lain adalah:  

o Tes hormon pertumbuhan atau growth hormon (GH). Pasien yang 

menderita gigantisme akan mengalami sekresi GH berlebih dari sekresi GH 

pada orang normal. Tes ini dilakukan dengan mengukur kadar GH dalam 

darah. 

o Tes hormon insulinlike growth factor-1 (IGF-1). Berbeda dengan hormon 

GH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, hormon IGF-1 justru dihasilkan 

oleh hati. Perlunya diperiksa IGF-1 dikarenakan nilai GH dalam darah bisa 

berubah-ubah. Akan tetapi, terjadinya kenaikan IGF-1 dalam darah penderita 

gigantisme menunjukkan adanya kelebihan GH kumulatif dalam 24 jam, 

bukan hanya sesaat. IGF-1 juga digunakan untuk memantau pengobatan 

pasien. 

o Tes hormon prolaktin (PRL). Pada beberapa kasus, adanya tumor pada 

kelenjar hipofisis yang menyebabkan produksi GH berlebih, juga 

menyebabkan naiknya hormon prolaktin. Oleh karena itu, tes hormon 

prolaktin dapat menjadi bukti pendukung adanya kelebihan GH atau tumor 

hipofisis pada penderita gigantisme. 

o Tes toleransi glukosa. Tes toleransi glukosa berfungsi untuk mengukur kadar 

GH sebelum dan setelah mengonsumsi glukosa, salah satu jenis gula. Pada 

kondisi normal, GH akan berkurang setelah mengonsumsi glukosa. Akan 

tetapi pada penderita gigantisme, GH tidak akan berkurang atau tetap setelah 

mengonsumsi glukosa. 

 Pemindaian. Beberapa metode pemindaian yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis 

gigantisme, antara lain adalah:  

o MRI. MRI dapat digunakan untuk menemukan keberadaan tumor hipofisis 

pada penderita gigantisme. Metode ini dapat memberikan hasil diagnosis yang 

lebih akurat dibanding CT scan. 

o CT scan. CT scan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyebab kelebihan 

GH jika tidak dapat ditemukan oleh MRI. CT scan dapat mendeteksi tumor 

pada pankreas, adrenal, atau ovarium yang dapat menyebabkan kelainan 

sekresi GH. 
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Pengobatan Gigantisme 

Banyaknya hormon pertumbuhan penyebab gigantisme dapat ditangani dengan cara 

mengendalikan produksinya. Bagaimanapun juga, belum ada terapi pengobatan yang sukses 

mengontrol produksi hormon pertumbuhan secara stabil. Beberapa metode pengobatan yang 

dapat dilakukan bagi penderita gigantisme, antara lain adalah: 

 Pembedahan. Pembedahan dilakukan jika gigantisme disebabkan oleh tumor kelenjar 

hipofisis. Tumor akan diangkat dari kelenjar hipofisis atau pituitari dengan 

menggunakan alat khusus yang dimasukkan lewat hidung. Alat tersebut dilengkapi 

dengan kamera kecil yang membantu dokter melihat kondisi tumor. 

 Terapi sinar gamma. Terapi sinar gamma atau gamma knife radiosurgery adalah 

metode alternatif yang dilakukan untuk mengobati tumor di otak. Terapi ini akan 

memaparkan ratusan sinar radiasi kecil pada tumor. Walau lebih efektif serta dapat 

mengembalikan level hormon pertumbuhan menjadi normal, terapi ini dapat berisiko 

memicu terjadinya gangguan emosional pada anak-anak, obesitas, dan 

ketidakmampuan belajar. Terapi sinar gamma umumnya diambil sebagai pilihan 

terakhir jika metode operasi standar mengalami kegagalan. 

Penderita gigantisme akibat tumor seringkali direkomendasikan untuk menjalani pembedahan 

pengangkatan tumor. Tingkat keberhasilan pembedahan pengangkatan tumor adalah sekitar 

80 persen. Jika pembedahan tidak memungkinkan untuk dilakukan, pasien dapat menjalani 

penanganan gigantisme dengan pemberian obat-obatan seperti: 

 Analog somatostatin. Obat ini berfungsi seperti somatostatin yang dihasilkan oleh 

tubuh, yaitu menghambat sekresi GH, insulin, dan glukagon. Contoh obat golongan 

somatostatin adalah octreotide, lanreotide, dan pasireotide. 

 Agonis dopamin. Obat ini bekerja menurunkan GH dan biasanya dikombinasikan 

dengan analog somatostatin agar dapat bekerja lebih efektif. Contoh obat golongan 

agonis dopamin dan agen antiparkinson adalah bromocriptine dan cabergoline. 

 Antagonis reseptor GH. Obat ini bekerja dengan menghambat kinerja GH dan 

menurunkan konsentrasi hormon IGF-1. Salah satu contoh obat antagonis reseptor 

GH adalah 

Komplikasi Gigantisme 

Komplikasi yang dialami oleh penderita gigantisme dapat terjadi akibat prosedur operasi, 

yaitu menurunnya hormon kelenjar hipofisis lainnya sehingga penderita berisiko menderita 

penyakit-penyakit seperti hipogonadisme, rendahnya kadar hormon tiroid (hipotiroidisme), 

insufisiensi adrenal (kekurangan hormon adrenal), serta diabetes insipidus. 

Tumor pada kelenjar hipofisis juga dapat kambuh kembali. Kekambuhan ini tergantung dari 

ukuran tumor dan kadar GH pasien sebelum dilakukan tindakan operasi. Apabila tumor 

kambuh, obat-obatan menjadi pilihan untuk mengurangi gejala. 

Pencegahan Gigantisme 

Tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk mencegah gigantisme. Namun, orang tua 

dianjurkan untuk mengenali gejala-gejalanya dan membawa anak ke dokter apabila dicurigai 

http://www.alodokter.com/cari-rumah-sakit/bedah-onkologi/gamma-knife-radiosurgery
http://www.alodokter.com/obesitas
http://www.alodokter.com/bromocriptine
http://www.alodokter.com/hipogonadisme
http://www.alodokter.com/diabetes-insipidus
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menderita penyakit ini. Gigantisme yang terdiagnosis dan diobati secara dini dapat menekan 

tingkat keparahan gejalanya serta mencegah timbulnya komplikasi. 

Miksedema  

 Biasanya diderita oleh orang dewasa. 

 Ditandai dengan meningkatnya jumlah total cairan interstisial pada tubuh (yang 

bersifat seperti gel). 

 Berat badan meningkat. 

 Penderita terlihat gemuk tetapi tidak sintal. 

Kretinisme  

 Kretinisme adalah suatu keadaan, dimana individu mengalami hipotiroidisme yang 

ekstrem selama kehidupan janin, bayi, dan masa kanak-kanak. 

 Tanda-tanda: 

o Tubuh cebol/kerdil 

o Retardasi mental 

o Gejala-gejala defisiensi tiroksin umum lainnya 

Hipertiroidisme 

 Hipertiroid adalah suatu kondisi dimana suatu kelenjar tiroid yang terlalu aktif 

menghasilkan suatu jumlah yang berlebihan dari hormon-hormon tiroid yang beredar 

dalam darah.  

 Penyebab 

Adenoma tiroid, yaitusuatu tumor yang tumbuh didalam jaringan tiroid dan mensekresikan 

banyak sekali hormon tiroid. 

Gejala-Gejala Hipertiroid 

Gejala-gejala biasanya berkaitan dengan suatu peningkatan kecepatan metabolisme tubuh.  

Gejala-gejala umum termasuk:  

 Keringat berlebihan  

 Ketidaktoleranan panas  

 Pergerakan-pergerakan usus besar yang meningkat  

 Gemetaran  

 Kegelisahan; agitasi  

 Denyut jantung yang cepat  

Gangguan kelenjar tiroid 

 Hypertiroid, contohnya penyakit Grave, penyakit gondok, goiter 

 Hypotyroid 
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Hipotiroidisme  

 Penyebab: 

o Autoimunitas terhadap kelenjar tiroid yang justru menyebabkan peradangan 

pada kelenjar tiroid (tiroiditis). 

o Gejala goiter tiroid 

 Rasa lelah dan mengantuk yang sangat sehingga penderita tidur selama 

12 – 14 jam dalamsehari. 

 Kelemahanotot yang ekstrem 

 Kecepatan denyut jantung menurun 

 Berkurangnya volume darah 

 Kadang kala diikuti kenaikan berat badan 

 Konstipasi 

Kehilangan berat badan  

 Kelelahan  

 Konsentrasi yang berkurang  

 Aliran menstrual yang tidak teratur dan sedikit  

 Pada pasien-pasien yang lebih tua, irama-irama jantung yang tidak teratur dan gagal 

jantung dapat terjadi. Pada bentuk yang paling parahnya, hipertiroid yang tidak 

dirawat mungkin berakibat pada "thyroid storm," suatu kondisi yang melibatkan 

tekanan darah tinggi, demam, dan gagal jantung. Perubahan-perubahan mental,  

Tujuan Pengobataan Hipertiroidisme 

Membatasi produksi hormon tiroid yang berlebihan dengan cara menekan produksi (obat 

antitiroid) atau merusak jaringan tiroid (yodium radioaktif, tiroidektomi subtotal). 

Gangguan Kelenjar Pankreas 

 Contoh : Penyakit Diabetes Mellitus 

Hormon yang dihasilkanolehselpankreas :  

 Hormon insulinSel-selbeta (60%)  

 HormonglukagonSel-sel alpha (25%) 

 SomatostatinSel-sel D (10%)  
 Sel-sel F atau PP  Pancreatic polypeptide (parakrin) 

FUNGSI INSULIN 

 Menaikkan pengambilan glukosa ke dalam sel-sel sebagian besar jaringan. 

 Menaikkan penguraian glukosa secara oksidatif 

 Menaikkan pembentukan glikogen dalam hati dan juga dalam otot dan mencegah 

penguraian glikogen, 

 Menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa. 
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2. Glucagon 

Glucagon memiliki peran utama dalam mempertahankan konsentrasi normal glukosa dalam 

darah, dan sering digambarkan mempunyai efek berlawanan dengan insulin. Yakni, glukagon 

meningkatkan kadar glukosa darah  

Efek utama glukagon ialah menstimulir peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah  

Glukagon menstimulir pemecahan glikogen yang tersimpan di hati  

Glukagon mengaktifkan hepatic gluconeogenesis  

3. SOMATOSTATIN 

 Merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel beta, tersusun dari polipeptida mini dari 

14 asam amino. 

 Sekresinya dirangsang oleh peningkatan glukosa, asam amino atau asam lemak darah 

post prandial (setelah makan). 

Hiperglikemia 

 Diabetes Melitus 

Adalah suatu penyakit yang disebabkan gangguan hormonal (hormon insulin yang dihasilkan 

pankreas)& melibatkan metabolisme karbohidrat, dimana seseorang tidak dapat cukup 

memproduksi insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi dengan baik 

Patofisiologi 

 Pasien DM mengalami defisiensi insulin menyebabkan glukagon meningkat sehingga 

terjadi pemecahan gula baru (glukoneogenesis) yang menyebabkan metabolisme 

lemak meningkat sehingga terjadi proses pembentukan keton (ketogenesis). Terjadi 

peningkatan keton didalam plasama menyebabkan ketonuria (keton didalam urin) 

sehingga kadar natrium dan PH serum menurun yang menyebabkan asidosis. 

 Defisiensi insulin menyebabkan penggunaan glukosa pada sel menurun sehingga 

kadar glukosa darah tinggi pada plasma (hiperglikemia). Jika parah dan melebihi 

ambang ginjal terjadi glikosuria.  

Glikosuria dapat menyebabkan : 

 Poliuri, pengeluaran air seni berlebih akibat diuretik osmotik. 

 Polidipsi, rasa haus yang berlebihan sehingga terjadi dehidrasi. 

 Polifagfi, keseimbangan kalori negatif sehingga menimbulkan rasa lapar yang 

berlebihan. 

 Penggunaan glukosa oleh sel menurun sehingga produksi metabolisme energi 

menurun sehingga tubuh menjadi lemah. 

Hiperglikemia dapat mempengaruhi arteri kecil sehingga suplai makanan dan oksigen 

menjadi berkurang yang menyebabkan infeksi, ganggren/ulkus dan luka menjadi tidak 

sembuh – sembuh, pandangan menjadi kabur. 
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Diagnosa : 

Kriteria diagnostik WHO untuk diabetes mellitus pada sedikitnya 2 kali pemeriksaan :  

 Glukosa plasma sewaktu >200 mg/dl (11,1 mmol/L)  

 Glukosa plasma puasa >140 mg/dl (7,8 mmol/L)  

 Glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah mengkonsumsi 75 

gr karbohidrat (2 jam post prandial (pp) > 200 mg/dl). 

2. Kelenjar Adrenal 

Kelenjar ini terletak di superior ginjal. 

Gangguan Kelenjar Adrenal 

 Sindrom cushing 

 Hiper Aldosteronisme, syndrom Conn’s 

 Adreno Genital Sindrom : Hirsutisme 

 Hipo Adrenal : penyakit Addison 

 Feokromositoma  

Tiga kelompok Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal : 

 mineralokortikoid, yaitualdosteron. 

Efek aldosteron adalah meningkatkan jumlah natrium (retensi Na) dan menurunkan jumlah 

kalium dalam cairan ekstra seluler, selama proses pembentukan urine. 

glukokortikoid, yaitu kortisol. 

Perankortisol:  

 Mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. 

 Membantu menolak efek destruktif dari stres mental dan fisik. 

Hormon seks adrenal (androgen dan estrogen) yang identik dengan yang dihasilkan gonad.  

Androgen dan estrogen adrenal menimbulkan efek maskulinitas dan feminitas. 

Efek berlebihnya kadar aldosteron: 

 Menyebabkan hipokalemia, yaitu keadaan menurunnya konsentrasi kalium dalam 

plasma darah sampai dibawah nilai normal. 

 Penderita mengalami kelemahan otot yang berat. 

 Efek rendahnya kadar aldosteron: 

 Peningkatan 60 – 100% dari nilai normal menyebabkan keracunan jantung. 

Peningkatan diata situ, menyebabkan gagal jantung. 
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Beberapa kelainan terkait dengan meningkatnya androgen adrenal. 

 Maskulinitas pada wanita dewasa, tanda-tanda: 

o Hirsutisme yaitu mengalami pola pertumbuhan rambut tubuh pria. 

o Suara berat 

o Otot lengan dan tungkai berkembang 

o Payudara mengecil 

o Menstruasi mungkin terhenti 

Pseudohermafroditisme pada bayi perempuan yang ditandai dengan pertumbuhan genetalia 

eksternal pria. 

 Pubertas prekoks pada anak laki-laki pra-pubertas. 

o Sekresi androgen adrenal tidak disertai dengan pembentukan sperma atau 

aktivitas gonad karena testis masih berada dalam status pra-pubertas non-

fungsional. 

Gejala pubertas prekoks, antara lain: 

o Suara menjadi berat 

o Tumbuh jenggot 

o Penis membesar 

PENYAKIT ADDISON ( HIPOADRENALISME ) 

Penyebab : 

 Pada 30% penderita, kelenjar adrenal mengalami kerusakan 

akibat kanker, amiloidosis, infeksi (misalnya tuberkulosis), dan penyakit lainnya. 

Pada 70% penderita lainnya, penyebabnya tidak diketahui tetapi para ahli menduga 

bahwa kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat reaksi autoimun.  

 Penekanan kelenjar adrenal juga terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi 

kortikosteroid (misalnya prednison). 

Untuk mengkompensasi kekurangan kortikosteroid, kelenjar hipofisa menghasilkan lebih 

banyak kortikotropin (hormon yang dalam keadaan normal merangsang kelenjar 

adrenal). Karena kortikotropin juga mempengaruhi pembentukan melanin, maka kulit dan 

lapisan mulut penderita Penyakit Addison seringkali menjadi lebih gelap. Pigmentasi yang 

berlebihan ini biasanya terdapat dalam bentuk bercak-bercak.  

Bercak kulit pada addison 

Penyakit Addison adalah penyakit yang disebabkan oleh berkurangnya hormon yang 

diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit ini tergolong ke dalam kelainan langka pada 

kelenjar adrenal. 

Penyakit ini dapat terjadi pada pria dan perempuan dari berbagai usia, namun lebih umum 

ditemui pada perempuan dan anak-anak. Jika tidak segera diobati, penyakit Addison bisa 

membahayakan nyawa penderitanya. Anak dengan penyakit Addison dapat mengalami 

keterlambatan masa puber.  
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Penyebab Penyakit Addison 

Penyakit Addison umumnya disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem imun tubuh yang 

menyerang kelenjar adrenal bagian luar (cortex). Kondisi ini berdampak pada terganggunya 

produksi hormon kortisol dan aldosteron yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Walaupun 

demikian, penyebab munculnya kelainan pada sistem imunitas tubuh penderita penyakit 

Addison belum diketahui hingga saat ini. 

Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian, yaitu medulla yang terletak di bagian dalam, dan 

cortex. Medulla adalah lapisan dalam kelenjar adrenal yang memproduksi hormon yang 

serupa dengan adrenalin. Cortex, adalah lapisan luar kelenjar adrenal yang memproduksi 

hormon kortikosteroid, yang terdiri dari glukokortikoid, mineralokortikoid, dan hormon 

androgens. Beberapa kegunaan hormon-hormon ini, yaitu:  

 Mineralokortikoid. Bersama dengan hormon androgen, hormon mineralokortikoid 

berfungsi menjaga keseimbangan jumlah natrium dan kalium di dalam tubuh dan 

menjaga tekanan darah agar tetap normal. 

 Androgens. Hormon ini berperan dalam perkembangan seksual pria, seperti massa 

otot dan libido. Hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal perempuan dalam 

jumlah yang kecil. 

 Glukokortikoid. Hormon ini bertanggung jawab atas respons sistem kekebalan tubuh 

terhadap peradangan, memengaruhi kemampuan tubuh dalam mengubah makanan 

menjadi energi, dan mengatasi stress yang dialami tubuh. Kortisol adalah salah satu 

hormon Glukokortikoid. 

Ada dua jenis penyebab penyakit Addison berdasarkan gangguan yang dialami oleh kelenjar, 

yaitu:  

 Insufiensi atau ketidakcukupan adrenal primer, yaitu penyakit Addison yang terjadi 

akibat rusaknya kelenjar adrenal Cortex sehingga tidak memproduksi hormon dalam 

jumlah yang cukup. Penyebab paling umum kondisi ini adalah akibat penyakit 

autoimun, di mana sistem imun tubuh menganggap korteks adrenal sebagai bahan 

asing dan kemudian dihancurkan. Adapun penyebab lain insufisiensi adrenal primer, 

antara lain terjadinya infeksi, pendarahan, penyakit tuberkulosis, atau menyebarnya 

sel kanker ke kelenjar ini. 

 Insufiensi adrenal sekunder, yaitu ketidakcukupan jumlah hormon 

adrenokortikotropik (ACTH) yang dihasilkan tubuh sebagai akibat kondisi kelenjar 

pituitari (penghasil ACTH) yang terkena penyakit (misalnya tumor). Hormon 

adrenokortikotropik bersifat penting, karena berfungsi merangsang kelenjar Cortex 

adrenal untuk memproduksi hormon-hormon yang telah disebutkan di atas. Insufiensi 

adrenal sekunder dapat dipicu oleh permberhentian tiba-tiba terapi kortikosteroid pada 

penderita penyakit kronis seperti asma atau arthritis. 

 Krisis Addisonian, adalah keadaan darurat medis di mana kadar kortisol sangat 

rendah. Hal ini dapat diakibatkan karena penyakit Addison yang tidak diterapi. Stres 

fisik seperti sakit, infeksi, atau cedera dapat menjadi pemicu kondisi ini. 

Selain insufisiensi kelenjar adrenal, penyakit Addison dapat juga diturunkan secara genetik 

dan penggunaan obat-obatan yang mengandung steroid dalam jangka panjang. 
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Beberapa penyakit autoimun lain juga dapat menjadi penyebab berkembangnya penyakit 

Addison, antara lain:  

 Penyakit Celiac 

 Sindrom Schmidt 

 Diabetes mellitus tipe 1 

 Penyakit Graves 

 Vitiligo 

 Hipoparatiroid idiopatik 

 Miestenia gravis. 

Gejala Penyakit Addison 

Gejala penyakit Addison dapat muncul setelah beberapa bulan. Akan tetapi pada kasus 

penyakit Addison yang disebabkan oleh gagal fungsi adrenal yang akut (krisis Addisonian), 

gejala bisa timbul tiba-tiba. Beberapa gejala umum yang mungkin muncul, antara lain:  

 Tekanan darah rendah, hingga pingsan 

 Rendahnya level gula darah (Hipoglikemia) 

 Mual 

 Diare 

 Muntah 

 Kelelahan yang berlebihan 

 Kehilangan berat badan 

 Berkurangnya nafsu makan 

 Mengidam makanan yang asin 

 Hiperpigmentasi (menggelapnya warna kulit) 

 Sakit perut 

 Nyeri otot atau sendi 

 Kehilangan rambut pada tubuh atau disfungsi seksual pada penderita perempuan 

 Menjadi mudah marah 

 Depresi 

Selain gejala umum di atas, krisis Addisonian juga memiliki gejalanya sendiri, yaitu diare 

dan muntah-muntah parah yang dapat menyebabkan dehidrasi, serta rasa sakit di punggung 

bagian bawah. Kadar potasium naik (hiperkalemia) sementara kadar sodium rendah 

(hiponatremia), juga mengalami kehilangan kesadaran. Seorang perempuan dapat mengalami 

periode menstruasi yang tidak teratur sebagai gejala penyakit Addison. Gejala krisis Addison 

lainnya, yaitu:  

 Kulit yang pucat, dingin, atau lembap 

 Pusing 

 Berkeringat 

 Napas yang pendek dan cepat 

 Otot yang sangat lemah 

Segera temui dokter jika Anda mengalami gejala-gejala di atas untuk mendapatkan diagnosis 

yang tepat. Krisis Addisonian khususnya, kondisi ini harus segera ditangani sebelum 

mengakibatkan koma, bahkan kematian.  
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Diagnosis Penyakit Addison 

Pemeriksaan awal sebelum diagnosis dimulai dengan mengenali  gejala penyakit Addison 

pada pasien lalu mengecek perubahan warna kulit pada area, seperti siku, telapak tangan, dan 

bibir. Dokter juga akan menanyakan sejarah penyakit yang pernah dialami oleh pasien 

sebelum melakukan serangkaian tes penunjang, seperti:  

 Tes darah. Tes ini dilakukan untuk mengetahui level natrium, kalium, kortisol, dan 

ACTH di dalam tubuh yang dapat menjadi pemicu gejala pada pasien. Tes darah juga 

dilakukan untuk mengetahui jumlah antibodi yang bisa menjadi penyebab terjadi 

kondisi autoimun pada penyakit Addison. 

 Tes rangsangan ACTH (hormon adrenokortikotropik). Tes ini dilakukan untuk 

mengetahui level kortisol di dalam darah sebelum dan sesudah ACTH sintetis 

disuntikkan. Tes ini akan menunjukkan kerusakan pada kelenjar adrenal jika hasil 

respons hormon kortisol terhadap ACTH sintetis berada dalam jumlah yang terbatas 

atau tidak ada. 

 Tes fungsi kelenjar tiroid. Kelenjar ini memiliki peranan penting dalam memproduksi 

hormon yang mengendalikan perkembangan dan metabolisme tubuh. Penderita 

penyakit Addison umumnya memiliki fungsi kelenjar tiroid yang rendah. 

 Tes pencitraan, seperti CT dan MRI scan. Tes ini dilakukan untuk mengetahui ukuran 

kelenjar adrenal yang tidak normal pada area perut, atau pada kelenjar pituitari untuk 

mengetahui penyebab insufisiensi adrenal primer maupun sekunder. 

 Tes hipoglikemia induksi insulin. Tes ini biasanya dilakukan jika gangguan pada 

kelenjar pituitarilah yang menjadi penyebab insufisiensi adrenal sekunder. Tes ini 

dilakukan dengan cara memeriksa level glukosa darah dan kortisol setelah insulin 

disuntikkan. Orang yang sehat akan memiliki hasil level glukosa rendah dan 

meningkatnya kortisol. 

Pengobatan Penyakit Addison 

Penyakit Addison diterapi menggunakan terapi hormon untuk menggantikan jumlah hormon 

yang berkurang, sekaligus mendapatkan manfaat serupa dari hormon yang hilang tersebut. 

Beberapa pilihan terapi hormon pengganti yang mungkin dilakukan, yaitu:  

 Pemberian kortikosteroid secara oral. Beberapa hormon yang digunakan untuk 

menggantikan kortisol, adalah cortisone acetate, prednisone, atau hydrocortisone. 

Hormon fludrocortisone mungkin digunakan untuk menggantikan aldosterone. 

 Pemberian kortikosteroid melalui suntikan untuk penderita yang mengalami gejala 

muntah-muntah. 

Dokter dapat menambahkan sodium ke dalam daftar obat pasien untuk pasien yang 

mengalami diare atau jika cuaca sedang panas, atau sedang melakukan latihan fisik yang 

berat. Dosis obat juga mungkin ditingkatkan bagi pasien yang berada dalam kondisi stres 

fisik, seperti sakit akibat infeksi, kecelakaan, atau harus melalui prosedur operasi terlebih 

dulu. 

Pengobatan Addison juga dilakukan pada krisis Addisonian yang menyebabkan rendahnya 

kadar gula darah dan tekanan darah, namun tinggi kadar potasium. Kondisi yang 

membahayakan ini membutuhkan penanganan secepatnya dengan menggunakan metode 

infus atau suntikan obat melalui pembuluh darah. Obat yang umumnya digunakan, adalah 

gula (dextrone), larutan garam (saline), dan hydrocortisone. Dosis dapat berubah sewaktu-

waktu sehingga komunikasi dengan dokter akan sering terjadi. 
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Pengobatan terhadap penyakit yang menjadi pemicu berkembangnya penyakit Addison 

mungkin dilakukan, seperti pengobatan antibiotik akan dilakukan lebih dulu untuk mengobati 

penyakit tuberkulosis. 

Beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh penderita penyakit Addison agar terhindar dari 

situasi darurat, adalah dengan memastikan obat-obatan selalu tersedia di dekat Anda. Dengan 

demikian Anda tidak akan melewatkan terapi pengobatan yang bisa memperburuk penyakit 

ini dan kesehatan Anda. Siapkan kartu kesehatan berisi informasi mengenai penyakit, obat, 

dan nomor-nomor penting yang dibutuhkan agar orang-orang di sekitar Anda tahu apa yang 

harus dilakukan ketika terjadi situasi darurat. 

Contoh Gangguan Sistem Reproduksi 

 Wanita :  

o Gangguan menstruasi 

o Kanker genitalia 

o endometriosis 

o Fertilisasi 

 Laki-laki : 

o Hipogonadisme 

o kriptorkidisme 

Gangguan Menstruasi 

a. Amenore 

Ada dua jenis amenore: 

- Amenore primer adalah tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun, dengan atau tanpa 

perkembangan seksual sekunder. 

Patologi : 

- Disfungsi hipotalamus, disfungsi hipofisis, kegagalan ovarium.  

Gangguan pada reproduksi wanita 

- Amenore sekunder berarti tidak terjadi.menstruasi selama 3 bulan atau lebih pada orang 

mengalami siklus menstruasi. 

Patologi : 

Disfungsiendometrium, disfungsiovarium, disfungsihipotalamus, disfungsihipofisis 

b. Sindrom Pramenstruasi Sindrom pramenstruasi (PMS) adalah gabungan dari gejala-gejala 

fisik dan psikologis yang terjadi selama fase sebelum menstruasi dan menghilang setelah 

menstruasi dimulai. Gejala fisik: perut kembung, jerawat, payudara membesar dan lunak, 

diare, sakit kepala, dan berat badan bertambah.Gejala emosional dan mental: kecemasan, 

depresi, letih, terus ingin makan, tidak dapat berkonsentrasi, insomia, mudah tersinggungg, 

https://image3.slideserve.com/6165149/contoh-gangguan-sistem-reproduksi-n.jpg
https://image3.slideserve.com/6165149/gangguan-pada-reproduksi-wanita-n.jpg
https://image3.slideserve.com/6165149/gangguan-pada-reproduksi-wanita-n.jpg
https://image3.slideserve.com/6165149/slide66-n.jpg
https://image3.slideserve.com/6165149/slide67-n.jpg
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sering panik dan lelah. Penyebab PMS tidak diketahui. Untuk pengobatannya dapat 

menggunakan obat-obat penghilang rasa nyeri. 

 

LATIHAN SOAL ? 

1. Apa yang anda ketahui tentang kelenjar Hipotalamus? 

2. Yang merupakan Kelenjar Pituitari ( Hipofisis) dan kelainan kelenjar hipofisis apa saja ? 

3. Penyakit yang bisa terjadi jika sistem endokrin mengalami masalah ? 

4. Yang merupakan kelenjar kelamin apa saja? 

5. Jelaskan yang dimaksud dengan kelenjar tiroid ? 
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TERMINOLOGI MEDIS 

 

Klasifikasi pada Sistem Endokrin 

 

Kelenjar Definisi  

Pituitary  

(hypofisis) 

Kelenjar endokrin yaitu sebuah kelenjar di otak dibelakang 

hypothalamus; sekret berupa beberapa hormon yang penting 

untuk mengatur fungsi thyroid, gonad, adrenal, dan organ 

lainnya  

 

Thyroid  berbentuk seperti perisai; kelenjar endokrin dengan dua 

lobus, di daerah leher/kelenjar gondok; mengatur metabolis 

dan memproduksi hormon thyroxin (dalam fungsinya 

memerlukan yodium) 

 

Parathyroids Anak gondok/kelenjar kecil (umumnya dua pasang) di 

thyroid gland; hormon parathyroid berkaitan dengan kalsium 

dan fosfor 

  

Adrenal  di atas ginjal; steroid yang berkaitan dengan stres. Terdiri 2 

bgn kortex yg menghasilkan cortisol, androgen dan bagian 

medula yg menghasilkan adrenalin,  noradrenalin  

 

Pancreas  terletak di belakang lambung; memiliki dua bagian: bagian 

sekresi exocrin : ensim pencernaan dan kelenjar endokrin, 

atau kepulauan langerhans, sekret insulin 

 

Kelenjar kelamin  

(gonad) 

Ovarium : sekresi estrogen dan progesteron. Testis : sekresi 

testosteron 

 

Kelenjar Pineal  berbentuk kerucut seperti buah cemara, terletak dekat corpus 

colosum, fungsi tidak didefinisikan/belum jelas 

 

Thymus  Kelenjar kacangan timus; Organ limfoid simetris bilateral 

yang terdiri dari dua lobulus berbentuk piramid, terletak 

didalam mediastinum anterior superior (pleural 

cavity)/dalam thoraks/kelenjar pada anak-anak terletak 

dibawah tengggorok. berat maksimum dicapai pada masa 

pubertas dan kemudian menurun dalam ukuran. Diduga 

terlibat dalam sistem kekebalan tubuh 
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Gangguan klinik 

 

Kondisi klinik Definisi  

Acromegaly  Pembesaran abnormal dari tulang ekstremitas yang 

disebabkan oleh hipersekresi hormon pertumbuhan dari 

hipofisis; hormon pertumbuhan setelah maturitas 

Penyakit Addison’s  Hipofungsi adrenal; Disebabkan oleh defisiensi sekresi 

hormon kortisol dan aldosteron oleh korteks adrenal 

sehingga teradi gangguan elektrolit, anemia, penurunan 

berat badan, penurunan tekanan darah hipoglikemia, 

kelemahan otot-otot besar, gangguan gastrointestinal dan 

pigmentasi kulit 

Cretinism  Tertahannya pertumbuhan fisik dan mental dengan 

distrofi tulang dan jaringan lunak, dan metabolisme basal 

yang rendah. Kretinisme merupakan bentuk kongenital 

dari defisiensi ini, akibat tidak adanya sekresi tiroid 

secara kongenital; Keadaan hipofungsi kelenjar gondok 

sejak janin sehingga menjadi kerdil dan kecerdasannya 

terbelakang, mendekati derajat idiosi, dijumpai di daerah 

lembah/pegunungan 

Penyakit Cushing’s  Suatu kondisi obesitas, hiperglikemia, glikosuria, 

hipertensi, kelemahan, wajah moon,dan  busung yang 

disebabkan oleh hyperfungsi dari adrenal : produksi 

kortisol berlebihan  

Diabetes Mellitus  Ketidakmampuan untuk memetabolisme gula karena 

fungsi insulin abnormal, ditandai gula darah tinggi, 

poliuri, poliphagia, polidipsi, kekurusan dan kelemahan  

Exophthalmic goiter Toxic struma; keadaan bola mata yang menonjol secara 

abnormal, leher bengkak, dan kemunduran mental  

Goiter (simple) Pembesaran dari kelenjar thyroid; bengkak di bagian 

depan leher, sebagian besar disebabkan oleh kekurangan 

yodium 

Myxedema  Keadaan yang diakibatkan hipofungsi kelenjar gondok, 

ditandai dengan pembengkakan yang kering dan licin 

(nonpitting edema), gejala anemia, pembengkakan muka 

dan tangan, lidah tebal, kulit tebal dan kasar, rambut 

kering, bengkak bibir 

Pheochromocytoma  "Pheochromo" berarti warna kehitam-hitaman; tumor 

jaringan kromafin pada medulla adrenal atau para 

gangglion simpatis, dicirikan oleh 

hipertensi,mencerminkan bertambahnya sekresi epinefrin 

dan norepinefrin, dan perubahan kepribadian 

Simmonds’ disease           

(panhypopituitarism

) 

Hypopituitarisme menyeluruh karena ketiadaan atau 

kerusakan pada kelenjar hipofise sehingga menyebabkan 

kehilangan fungsi gonad dan insufisiensi fungsi kelenjar 

thyroid serta kelenjar adrena; kelelahan, kekurusan dan 

Cachexia 

Tetani Sindroma yang bermanifestasi fleksi tajam sendi 

pergelangan tangan dan kaki,kedutan otot, kram dan 

kejang, kadang-kadang disertai serangan stridor; akibat 
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hipereksitabilitas saraf dan otot yang disebabkan oleh 
penurunan konsentrasi kalsium 

 

 

Istilah khusus 

 

Kata  Definisi  

Acidosis  Keadaan patologik akibat akumulasi asam atau 

kehilangan alkali/basa dari tubuh 

Anorexia  Kurangnya atau hilangnya nafsu makan 

Cachexia  Kekurangan gizi, dan kekurusan 

Catarak  Kekeruhan lensa mata  

Convulsion  Kejang/Kontraksi otot involuntary  

Diaphoresis  Keringat berlebihan 

Emaciation  Menjadi kurus kering 

Endocrine  Kelenjar  yang sekresinya langsung ke darah 

Exocrine  Kelenjar yang sekresinya dilakukan ke dalam berbagai 

organ 

Ganggren  Kematian jaringan oleh karena kurangnya sirkulasi dan 

akibat hilangnya gizi/gangguan peredaran 

darah/membusuknya jaringan yg mati 

Kelenjar Sebuah organ yang mensekresikan suatu zat metabolis. 

Bisa kelenjar endokrin atau exocrin 

Hypoglicemia  Gula darah (glukosa) berada pada tingkat di bawah 

normal 

Hypoglicemic agent Obat untuk diabetes untuk mengurangi jumlah gula 

dalam darah 

Hypophysectomy  Eksisi kelenjar hypophysis 

Insulin  

 

Hormon yang dihasilkan oleh sel-sel pulau langerhan 

pada kelenjar pankreas dan berguna untuk mengatur 

metabolisme karbohidrat. Sekresi ke dalam darah 

sebagai respon terhadap meningkatnya kadar glukosa 

dalam darah. Insulin memacu penyimpanan glukosa, 

asam amino, sintesis protein dan lipid serta menghambat 

lipolisis dan glukoneogenesis. Pasien diabetes adalah 

meningkatnya gula dalam darah 

Ketosis  Akumulasi jumlah ketone di jaringan dan cairan tubuh, 

sebagai komplikasi pada pasien diabetes 

Neuropathy  Penyakit saraf, ditandai dengan degenerasi saraf; 

gangguan fungsi sistem saraf/patologik; merupakan 

komplikasi pada pasien diabetes 
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LATIHAN SOAL 

 

Latihan 1 

 

Menjodohkan : jodohkanlah pernyataan pada kolom A dan pernyataan pada kolom B : 

 

NO Kolom A Kolom B 

1 Pituitary  a. Mensekresi hormon : estrogen, progesteron, testosteron 

2 Adrenal  b. Kondisi patologi karena akumulasi asan & kehilangan alkali 

dalam tubuh 

3 Sex glandula  c. Kematian jaringan karena kurang sirkulasi 

4 Acromegaly  d. Sebuah kelenjar dibelakang hipotalamus 

5 Cretinisme  e. Hilang nafsu makan 

6 Diabetes 

mellitus  
f. Bengkak dibagian depan leher oleh karena kekurangan 

iodium 

7 Goiter  g. Pembesaran abnormal dari tulang kaki, hidung, mulut, jari 

8 Acidosis  h. Ketidakmampuan untuk metabolisme gula 

9 Anoreksia  i. Hipofungsi kelenjar gondok sejak lahir,ditandai dengan 

kerdil 

10 Ganggren  j. Terdiri dari kortek dan medulla 

 

 

Latihan 2 

 

Isilah titik-titik dibawah ini : 

1. Hipoglikemia adalah   ... 

2. Insulin adalah    ... 

3. Ketosis adalah ... 

4. Neuropathi adalah ... 

5. Cachexia adalah  ... 
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KODING  

 

BAB IV  

PENYAKIT ENDOKRIN, NUTRISIONAL, DAN METABOLIK (E00-E90) 

 

 

CATATAN : 

Semua neoplasma baik ataupun tidak, diklasifikasikan di Bab II. Beberapa kode dalam bab 

ini, bila diinginkan , sebagai tambahan untuk indikasi aktivitas fungsional neoplasma dan 

jaringan endokrin ektopik, maupun hiper dan hipo –fungsi kelenjar endokrin yang berkaitan 

dengan neoplasma atau kondisi lain yang terklasifikasi di bagian lain. 

 

TAK TERMASUK : 

 Komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas (O00-O99) 

 Gejala, tanda serta Temuan Abnormal Klinik dan Laboratorik, NEC (R00-R99) 

 Gangguan Endokrin dan Metabolik Sementara, khusus pada Janin dan Bayi Baru 

Lahir (P70-P74) 

BERISIKAN BLOK KATEGORI SBB : 

E00-E07 Gangguan /kelainan pada kelenjar tiroid 

E10-E14 Diabetes Mellitus 

E15-E16 Gangguan lain dari regulasi glukosa dan sekresi internal pankreas 

E20-E35  Gangguan kelenjar Endokrin lain 

E40-E46 Malnutrisi 

…………… ……. 
E70-E90 Gangguan Metabolik 

 

KATEGORI ASTERISK : 

E35*  Gangguan kelenjar endokrin pada penyakit yang terklasifikasi di bagian lain 

E90* Gangguan nutrisional dan metabolic pada penyakit yang terklasifikasi di 

bagian lain 

 

CATATAN TAMBAHAN : 

1. E00 : Dapat menggunakan kode tambahan (F70-F79), bila diinginkan, untuk 

identifikasi Retardasi Mental terkait 

2. E10-E14 :  

- Gunakan kode tambahan sebab luar (Bab XX), bila diinginkan, untuk identifikasi 

obat-obatan, bila pemicunya adalah obat. 

- Terdapat  4 karakter subkategori penyulit, untuk digunakan bersama kode E10-

E14 

- Kode 3 karakter menunjukkan tipe DM-nya : tipe 1 adalah IDDM (Insulin 

Dependent Diabetes Mellitus), Tipe 2 adalah  NIDDM (Non-Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus). 

3. E40-E46 Malnutrisi : 

- Terutama berhubungan dengan insufiensi kronik/diet yang tidak tepat, biasanya 

digunakan ukuran variasi BB menurut rujukan standar. 

- Terdapat catatan pada awal blok untuk membantu klasifikasi dengan benar. 
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LATIHAN SOAL 

 

Tentukan Kode penyakit pada diagnosis sbb : 

 

1. Diabetes mellitus tipe II berhubungan dengan angiopati perifer kaki kiri 

2. Fibrosis kistik akibat bronchitis pseudomonas kronik 

3. obesitas syndrome prader-welli 

4. karsinoma meduler tiroid dengan hiperparatiroidisme 

5. Gout artropati, tumit kiri dan lutut 

6. Tiroiditis Hashimoto pada laki-laki umur 36 tahun dengan sindrom down  

7. diabetic katarak 

8. angina pektoris dan hiperkolesterolemia 

9. hiperglikemia pasca-pankreatektomi 

10. malnutrisi berat 
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