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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia dan

nikmatNya yang telah Dia berikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Makalah

“Gangguan Metabolisme” ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik III yang diberikan

oleh Bapak Tantan Hadiansyah, S. Kep.Ners.

Dalam proses pembuatan makalah ini saya berupaya untuk mengumpulkan buku-buku

referensi dan berbagai tulisan di media massa yang berkualitas dan benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan mutu serta otensititasnya.

Terlepas dari itu semua, saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam cara penulisannya.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik

secara langsung maupun tidak langsung sehingga saya dapat memenuhi tugas mata kuliah

Biomedik III. Semoga bermanfaat.

Bandung, Februari 2013

Farida Aryany



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Metabolisme merupakan kegiatan terpenting dalam tubuh, Metabolisme terjadi pada saat

menit pertama makanan masuk ke perut dan pencernaan dimulai. Enzim yang dilepaskan

oleh pankreas dan kelenjar tiroid membantu dalam pemecahan makanan yang dicerna

menjadi zat lebih sederhana. Zat-zat sederhana diserap oleh sel-sel tubuh dan membantu

dalam pelepasan energi dan melaksanakan proses lain dalam tubuh, seperti penyembuhan

luka, pengaturan suhu tubuh, pembentukan sel-sel baru, membuang racun dari tubuh, dan

sebagainya.

Namun ada saatnya proses metabolisme menjadi terganggu, gangguan metabolisme bisa

saja terjadi karena kelainan genetik atau penyakit. Gangguan metabolisme karena kelainan

genetik sangatlah langkah hanya terjadi pada 1 dari sekitar 1000-2500 bayi. Bila gangguan

metabolisme terjadi, maka fungsi normal tubuh juga akan terganggu dan menyebabkan

masalah kesehatan .

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah selain untuk memenuhi tugas mata kuliah

Biomedik III adalah untuk menambah wawasan pembaca mengenai macam-macam

gangguan metabolisme dalam tubuh  kita yang bisa saja dialami oleh siapa pun.

1.3 Manfaat

Pembaca lebih banyak mengetahui tentang macam-macam gangguan metabolisme dalam

tubuh manusia dan diantara itu semua gangguan metabolisme mana saja yang sering terjadi,

pembaca juga dapat mengetahui gejala-gejala seseorang jika mengalami gangguan

metabolisme tubuh.



GANGGUAN METABOLISME

2.1 Kelainan-Kelainan Pada Metabolisme Karbohidrat

Kelainan metabolisme seringkali disebabkan oleh kelainan genetik yang

mengakibatkan hilangnya enzim tertentu yang diperlukan untuk merangsang suatu proses

metabolisme. Karbohidrat adalah gula. Beberapa gula sederhana, dan lainnya lebih

kompleks. Sukrose (gula meja) dibuat dari dua gula yang lebih sederhana yaitu glukosa dan

fruktosa. Laktose (gula susu) terbuat dari glukosa dan galaktose. Baik sucrose maupun

laktose harus dipecahkan ke dalam gula pembentuknya dengan enzim sebelum badan bisa

menyerap dan memakai mereka. Karbohidrat pada roti, pasta, padi, dan makanan lain yang

berisi karbohidrat adalah rangkaian panjang molekul gula sederhana. Molekul ini yang lebih

panjang juga harus dibongkar oleh tubuh. Jika enzim yang diperlukan untuk mengolah gula

tertentu hilang, gula bisa menumpuk di badan, menyebabkan masalah.

Kelainan metabolisme karbohidrat:

a) Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus adalah suatu sindrom(kumpulan gejala) yang timbul karena

adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan hormon insulin baik absolute

maupun relatif, dimana penyakit ini merupakan penyakit menahun yang akan diderita

seumur hidup.

Patofisiologisnya, manusia butuh energi yang berasal dari bahan makanan yang

mengandung KH,Protein dan Lemak dan diolah (proses metabolisme). Untuk

memasukkan glukosa ke dalam sel dan diproses sehingga bias digunakan sebagai energy

dibutuhkan hormone insulin. Hormon insulin berfungsi: mengubah glukosa menjadi

glikogen, mengubah glikogen menjadi energi dan sebagai aktifator enzim glikogen pada



sintesa dalam glikogenesis. Beberapa hal yang menyebabkan produksi/kerja insulin

berkurang adalah kemampuan pancreas kurang sejak lahir, kerusakan pankreas, dan

produksi yang berlebihan dari hormon-hormon yang secara faali mempunyai sifat

melawan insulin seperti tiroid dan kortison. Pada penderita Diabetes Mellitus terjadi

kekurangan hormone insulin,yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula

darah.

Komplikasi Diabetes Melitus

Merupakan gangguan biokimia. Cedera morfologik sebenarnya tidak dapat untuk

menegakkan diagnosis. Tidak selalu sebagai dasar dari pada gangguan metabolisme. 20 %

penderita meninggal tidak menunjukkan bukti-bukti kelainan anatomik prankeas.

 Seperempat penderita : pankreasnya normal

 Pada umumnya kerusakan pada sel beta ringan → tidak mungkin menimbulkan gangguan

produksi insulin Bila ada : Hialinisasi Fibrosis

 Vakoalisasi hidropik yang sebenarnya merupakan penimbunan glikogen Pembuluh darah

 Bila gangguan metabolisme karbohidrat terlalu lama → hiperglikemik menahun, pada

otot, hati dan jantung terjadi difisiensi.

 Lemak dimobilisasi sebagai sumber tenaga →lemak dalam darah bertambah.

 Lipaemia dan cholestrolimia → gangguan vaskular, dengan komplikasi aterioskelosis

merata → skeloris pembuluh darah arteri coronaria, ginjal dan retinaMata

 Skelosis arteri retina → retinitis diabetika.Berupa perdarahan kecil-kecil tidak teratur

 Pelebaran pembuluh darah retina dan berkeluk-keluk

 Kapiler-kapiler membentuk mikroaneurisma



Jantung

 Sklerosis arteri coronaria → infrak otot jantung

Ginjal

Kelainan degeneratif pada alat vaskular glomeruler – tubular pyleonepritis akut maupun kronis

Kulit

 Penimbunan lipid dlm makropag-makropag pada dermis →xantoma diabetikum

 Susunan syaraf

 Pada syaraf tepi dan kadang medula spinalis

 Perubahan degenerative

 Demyelinisasi

 Fibrosis

 Mungkin berhubungan dengan skelosis pembuluh darah

Hati

 Perlemakan → hepatomegali dan infiltasi glikogen

 Disebabkan karena defisiensi karbohidrat → sumber tenaga dari lemak → imobilisasi

lemak berlebihan → defisiensi lipotropik → lemak tidak dapat diangkut dari

sel →penimbunan lemak berlebihan



b) Galaktosemia

Galaktosemia adalah kadar glukosa yang tinggi dalam darah, etiologinya

disebabkan oleh kekurangan atau bahkan ketidakpunyaan tubuh terhadap enzim galaktose

1-fosfat uridil transfarase. Galaktosemia merupakan kelainan bawaan.

Yang paling extrim kelainan galaktosemia terjadi sekitar 1 dari 50.000-70.000 bayi

terlahir tanpa enzim tersebut.

Patofisiologisnya pada awalnya pasien penderita kelainan ini tampak normal

secara fisik, namun setelah beberapa hari maupun beberapa minggu kemudian terlihat

penurunan nafsu makan juga terjadi mual dan muntah, tubuh tampak kuning seperti

hepatitis (jaundice) dan pertumbuhan yang normal seperti anak biasanya terhenti.

Hati membesar, di dalam air kemihnya ditemukan sejumlah besar protein dan asam

amino, terjadi pembengkakan jaringan dan penimbunan cairan dalam tubuh.

Ini akan menjadi bahaya jika pengobatan terlambat diberikan, akibatnya adalah anak akan

memiliki tubuh yang pendek dan mengalami penurunan mental.Banyak yang menderita

katarak.

Kebanyakan penyebabnya tidak diketahui. Diduga suatu galaktosemia jika pada

pemeriksaan laboratorium, di dalam air kemih ditemukan galaktosa dan galaktose 1-

fostate. Untuk memperkuat diagnosis, dilakukan pemeriksaan darah dan sel-sel hati, yang

akan menunjukkan tidak adanya enzim galaktose 1-fosfat uridil transferase.

Susu dan hasil olahan susu (yang merupakan sumber dari galaktosa) tidak boleh

diberikan kepada anak yang menderita galaktosemia. Demikian juga halnya dengan

beberapa jenis buah-buahan, sayuran dan hasil laut (misalnya rumput laut).

Karena kelainan ini merupakan herediter yang dibawa oleh ibu atau ayahnya, seorang



wanita yang diduga membawa gen untuk penyakit ini sebaiknya tidak mengkonsumsi

galaktose selama kehamilan.

Penderita dengan galaktosemia dilarang mengkonsumsi galaktosa dari karbohidrat

seumur hidupnya. Seorang wanita yang diketahui membawa gen untuk penyakit ini

sebaiknya tidak mengkonsumsi galaktosa selama kehamilan. Jika kadar galaktosanya

tinggi, galaktosa dapat melewati plasenta dan sampai ke janin, menyebabkan katarak.

Penderita galaktosemia harus menghindari galaktosa seumur hidupnya. Jika diobati

secara adekuat, tidak akan terjadi keterbelakangan mental.

Tetapi tingkat kecerdasannya lebih rendah dibandingkan dengan saudara

kandungnya dan sering ditemukan gangguan berbicara. Pada masa pubertas dan masa

dewasa, anak perempuan seringkali mengalami kegagalan ovulasi (pelepasan sel telur)

dan hanya sedikit yang dapat hamil secara alami. Namun untuk anak laki-laki,

mempunyai fungsi testicular normal.

c) Glikogenosis

Glikogenosis (Penyakit penimbunan glikogen) adalah sekumpulan penyakit

keturunan yang disebabkan oleh tidak adanya 1 atau beberapa enzim yang diperlukan

untuk mengubah gula menjadi glikogen atau mengubah glikogen menjadi glukosa (untuk

digunakan sebagai energi).

Pada glikogenosis, sejenis atau sejumlah glikogen yang abnormal diendapkan di

dalam jaringan tubuh, terutama di hati.Gejalanya timbul sebagai akibat dari penimbunan

glikogen atau hasil pemecahan glikogen atau akibat dari ketidakmampuan untuk

menghasilkan glukosa yang diperlukan oleh tubuh. Usia ketika timbulnya gejala dan

beratnya gejala bervariasi, tergantung kepada enzim apa yang tidak ditemukan. Diagnosis



ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap contoh jaringan (biasanya otot atau

hati), yang menunjukkan adanya enzim yang hilang. Pengobatan tergantung kepada jenis

penyakitnya. Untuk membantu mencegah turunnya kadar gula darah, dianjurkan untuk

mengkonsumsi makanan kaya karbohidrat dalam porsi kecil sebanyak beberapa kali

dalam sehari. Pada beberapa anak yang masih kecil, masalah ini bisa diatasi dengan

memberikan tepung jagung yang tidak dimasak setiap 4-6 jam. Kadang pada malam hari

diberikan larutan karbohidrat melalui selang yang dimasukkan ke lambung.

Penyakit penimbunan glikogen cenderung menyebabkan penimbunan asam urat, yang

dapat menyebabkan gout dan batu ginjal. Untuk mencegah hal tersebut seringkali perlu

diberikan obat-obatan. Pada beberapa jenis glikogenesis, untuk mengurangi kram otot,

aktivitas anak harus dibatasi.

d) Intoleransi Fruktosa Herediter

Intoleransi Fruktosa Herediter adalah suatu penyakit keturunan dimana tubuh

tidak dapat menggunakan fruktosa karena tidak memiliki enzim fosfofruktaldolase.

Sebagai akibatnya, fruktose 1-fosfatase (yang merupakan hasil pemecahan dari fruktosa)

tertimbun di dalam tubuh, menghalangi pembentukan glikogen dan menghalangi

perubahan glikogen menjadi glukosa.

Mencerna fruktosa atau sukrosa (yang dalam tubuh akan diuraikan menjadi

fruktosa, kedua jenis gula ini terkandung dalam gula meja) dalam jumlah yang lebih, bisa

menyebabkan:

- hipoglikemia (kadar gula darah yang rendah) disertai keringat dingin

- tremor (gerakan gemetar diluar kesadaran)

- linglung



- mual

- muntah

- nyeri perut

- kejang (kadang-kadang)

- koma.

Jika penderita terus mengkonsumsi fruktosa mengalami kerusakan ginjal dan hati,

menghasilkan penyakit kuning, muntah, pemburukan jiwa, pingsan, dan kematian.

Gejala ronis termasuk tidak mau makan, kegagalan untuk berkembang pesat,

gangguan pencernaan, kegagalan hati, dan kerusakan ginjal. Diagnosis ditegakkan

berdasarkan hasil pemeriksaan contoh jaringan hati yang menunjukkan adanya enzim

yang hilang. Juga dilakukan pengujian respon tubuh terhadap fruktosa dan glukosa

yang diberikan melalui infus.

Karier (pembawa gen untuk penyakit ini tetapi tidak menderita penyakit ini) dapat

ditentukan melalui analisa DNA dan membandingkannya dengan DNA penderita dan

DNA orang normal. Pengobatan terdiri dari menghindari fruktosa (biasanya

ditemukan dalam buah-buahan yang manis), sukrosa dan sorbitol (pengganti gula)

dalam makanan sehari-hari. Serangan akut dirawat denganmemberi glukosa dengan

infuse.Serangan hipoglikemia diatasi dengan pemberian tablet glukosa, yang harus

selalu dibawa oleh setiap penderita intoleransi fruktosa herediter. Anak yang terus

makan makanan berisi fruktosa mengalami kerusakan ginjal dan hati, menghasilkan

penyakit kuning, muntah, pemburukan jiwa, pingsan, dan kematian. Gejala ronis

termasuk tidak mau makan, kegagalan untuk berkembang pesat, gangguan

pencernaan, kegagalan hati, dan kerusakan ginjal.



e) Fruktosuria

Fruktosuria merupakan suatu keadaan yang tidak berbahaya, dimana fruktosa

dibuang ke dalam air kemih. Fruktosuria disebabkan oleh kekurangan enzim fruktokinase

yang sifatnya diturunkan. 1 dari 130.000 penduduk menderita fruktosuria. Fruktosuria

tidak menimbulkan gejala, tetapi kadar fruktosa yang tinggi di dalam darah dan air kemih

dapat menyebabkan kekeliruan diagnosis dengan diabetes mellitus. Tidak perlu dilakukan

pengobatan khusus.

f) Pentosuria

Pentosuria adalah suatu keadaan yang tidak berbahaya, yang ditandai dengan

ditemukannya gula xylulosa di dalam air kemih karena tubuh tidak memiliki enzim yang

diperlukan untuk mengolah xylulosa. Pentosuria hampir selalu hanya ditemukan pada

orang Yahudi. Pentosuria tidak menimbulkan masalah kesehatan, tetapi adanya xylulosa

dalam air kemih bisa menyebabkan kekeliruan diagnosis dengan diabetes mellitus. Tidak

perlu dilakukan pengobatan khusus.

g) Intoleransi Pada Laktosa (Lactose Intolerance)

Intoleransi Pada Laktosa (Lactose Intolerance) merupakan gangguan pencernaan

yang terjadi karena kurang atau tidak adanya enzim lactose.baik primer yang biasanya

karena keturunan atau sekunder karena adanya kelainan mukosa usus dan sering

ditemukan pada anak-anak/ bayi dengan gejala diare. Lebih dari setengah orang dewasa

menderita Intoleransi terhadap lactose. Orang dewasa keturunan kulit hitam dan

keturunan Asia kurang mampu menguraikan laktosa dibandingkan keturunan eropa atau

kulit putih lainnya. Mekanisme hilangnya enzim lactose belum diketahui dengan jelas



tetapi hal ini berkaitan dengan genetic. Penanganannya adalah menghindari makanan

yang mengandung laktosa.

h) Kekurangan Isomaltase-Sukrosa

Kekurangan enzim ini menyebabkan intoleransi terhadap sukrosa didalam

makanan. Penanganannya dilakukan dengan menghindari sukrosa.

i) Kerusakan Disakarida Bawaan (Bereditary Defects)

Kekurangan enzim disakaridase menyebabkan intoleransi terhadap disakarida

(disaccharide intolerance).

2.2 Gangguan Metabolisme Asidosis

Asidosis Metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan, yang ditandai dengan

rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Bila peningkatan keasaman melampaui sistem

penyangga pH, darah akan benar-benar menjadi asam. Seiring dengan menurunnya pH darah,

pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha tubuh untuk menurunkan

kelebihan asam dalam darah dengan cara menurunkan jumlah karbon dioksida. Pada akhirnya,

ginjal juga berusaha mengkompensasi keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan lebih banyak

asam dalam air kemih.

Tetapi kedua mekanisme tersebut bisa terlampaui jika tubuh terus-menerus menghasilkan

terlalu banyak asam, sehingga terjadi asidosis berat dan berakhir dengan keadaan koma.

Penyebab

Penyebab asidosis metabolik dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok utama:



1. Jumlah asam dalam tubuh dapat meningkat jika mengkonsumsi suatu asam atau suatu

bahan yang diubah menjadi asam. Sebagian besar bahan yang menyebabkan asidosis bila

dimakan dianggap beracun. Contohnya adalah metanol (alkohol kayu) dan zat anti beku

(etilen glikol). Overdosis aspirin pun dapat menyebabkan asidosis metabolik.

2. Tubuh dapat menghasilkan asam yang lebih banyak melalui metabolisme. Tubuh dapat

menghasilkan asam yang berlebihan sebagai suatu akibat dari beberapa penyakit; salah

satu diantaranya adalah diabetes melitus tipe I. Jika diabetes tidak terkendali dengan baik,

tubuh akan memecah lemak dan menghasilkan asam yang disebut keton. Asam yang

berlebihan juga ditemukan pada syok stadium lanjut, dimana asam laktat dibentuk dari

metabolisme gula.

3. Asidosis metabolik bisa terjadi jika ginjal tidak mampu untuk membuang asam dalam

jumlah yang semestinya. Bahkan jumlah asam yang normal pun bisa menyebabkan

asidosis jika ginjal tidak berfungsi secara normal. Kelainan fungsi ginjal ini dikenal

sebagai asidosis tubulus renalis, yang bisa terjadi pada penderita gagal ginjal atau

penderita kelainan yang mempengaruhi kemampuan ginjal untuk membuang asam.

Penyebab utama dari asidois metabolik:

 Gagal ginjal

 Asidosis tubulus renalis (kelainan bentuk ginjal)

 Ketoasidosis diabetikum

 Asidosis laktat (bertambahnya asam laktat)

 Bahan beracun seperti etilen glikol, overdosis salisilat, metanol, paraldehid, asetazolamid

atau amonium klorida



 Kehilangan basa (misalnya bikarbonat) melalui saluran pencernaan karena diare,

ileostomi atau kolostomi.

Gejala

Asidosis metabolik ringan bisa tidak menimbulkan gejala, namun biasanya penderita

merasakan mual, muntah dan kelelahan. Pernafasan menjadi lebih dalam atau sedikit lebih cepat,

namun kebanyakan penderita tidak memperhatikan hal ini. Sejalan dengan memburuknya

asidosis, penderita mulai merasakan kelelahan yang luar biasa, rasa mengantuk, semakin mual

dan mengalami kebingungan. Bila asidosis semakin memburuk, tekanan darah dapat turun,

menyebabkan syok, koma dan kematian.

Diagnosa

Diagnosis asidosis biasanya ditegakkan berdasarkan hasil pengukuran pH darah yang

diambil dari darah arteri (arteri radialis di pergelangan tangan). Darah arteri digunakan sebagai

contoh karena darah vena tidak akurat untuk mengukur pH darah. Untuk mengetahui

penyebabnya, dilakukan pengukuran kadar karbondioksida dan bikarbonat dalam darah.

Mungkin diperlukan pemeriksaan tambahan untuk membantu menentukan penyebabnya.

Misalnya kadar gula darah yang tinggi dan adanya keton dalam urin biasanya menunjukkan

suatu diabetes yang tak terkendali. Adanya bahan toksik dalam darah menunjukkan bahwa

asidosis metabolik yang terjadi disebabkan oleh keracunan atau overdosis. Kadang-kadang

dilakukan pemeriksaan air kemih secara mikroskopis dan pengukuran pH air kemih.



Pengobatan

Pengobatan asidosis metabolik tergantung kepada penyebabnya. Sebagai contoh, diabetes

dikendalikan dengan insulin atau keracunan diatasi dengan membuang bahan racun tersebut dari

dalam darah. Kadang-kadang perlu dilakukan dialisa untuk mengobati overdosis atau keracunan

yang berat.

Asidosis metabolik juga bisa diobati secara langsung. Bila terjadi asidosis ringan, yang

diperlukan hanya cairan intravena dan pengobatan terhadap penyebabnya. Bila terjadi asidosis

berat, diberikan bikarbonat mungkin secara intravena; tetapi bikarbonat hanya memberikan

kesembuhan sementara dan dapat membahayakan.

2.3 Gangguan Metabolisme akibat Fenilketorunia

Fenilketonuria adalah kelainan bawaan pada proses metabolisme yang

menyebabkan keterbelakangan mental. Ini mempengaruhi satu dari 15.000 anak terutama

dari keturunan Eropa utara.

Penyebab

Pengaruh terhadap cara tubuh memproses makanan: anak-anak tidak dapat memproses

komponen protein (asam amino) yang disebut fenilalanin karena kurangnya enzim yang sesuai.

Akibatnya, fenilalanin terakumulasi dalam darah dan menyebabkan kerusakan otak dan

keterbelakangan mental.



Faktor genetik:

Jika kedua orang tua memiliki gen yang cacat, Kemungkinan diwariskan kepada anak-anak

mereka adalah 75%, dari mereka kemungkinan penyakit (untuk mewarisi dua gen yang cacat)

adalah 25% dan dalam kepemilikan mereka (membawa salinan cacat, yang mungkin terjadi pada

keturunan mereka, dan normal) dari 50%. Kemungkinan anak benar-benar normal (yang

membawa dua salinan normal gen, dan tidak memiliki penyakit ini) adalah 25%. Setiap

kemungkinan ini adalah independen untuk setiap kehamilan.

Gejala

Anak-anak tampak normal awal. Kemudian mulai kehilangan minat di sekelilingnya dan

memiliki keterbelakangan mental, yang membuat mereka mudah tersinggung, gelisah dan

merusak. Kejang-kejang mungkin terjadi. Kulit kering, ruam kulit dan berbau seperti jamur.

Mereka memiliki rambut pirang dan tumbuh dengan baik.

Pencegahan

Awal diagnosis dengan amniocentesis atau chorionic villus sampling pada minggu-minggu

pertama kehamilan. Deteksi mereka adalah bagian dari tes dilakukan untuk bayi baru lahir

biasanya sebagai bagian dari program skrining metabulopatias (cacat metabolisme) didorong

oleh Otoritas Kesehatan. Diet rendah fenilalanin harus dimulai sebelum minggu keempat

kehidupan. Konseling genetik untuk orang tua.



Diagnosa dan Pengobatan

Menganalisis darah bayi yang baru lahir dan mengambilnya beberapa tetes. Pengobatan ini

untuk menghindari asupan fenilalanin (lihat Diet). Ada formula bayi khusus yang bebas

fenilalanin. Setelah pengembangan penuh akumulasi fenilalanin otak tidak seperti merusak.

Diet

Makanan mengandung fenilalanin yang harus dihindari, adalah protein asal hewan:

Susu sapi, produk susu, daging, ikan dan telur

Makanan rendah fenilalanin, dan yang dapat secara bebas diberikan, adalah protein yang

berasal dari tumbuhan sayuran, buah, sereal.

2.4 Gangguan Metabolisme akibat Hipertiroid dan Hipotiroid

a. Hipertiroid

 Pengeluaran hormone tiroid yang berlebihan diperkirakan terjadi akibat stimulasi

abnormal kelenjar tiroid oleh immunoglobulin dalam darah

 Hipertiroid ialah sekresi hormone tiroid yang berlebihan, dimanifestasikan melalui

peningkatan metabolisme.



b.Hipotiroidisme

 Hipotiroidisme ialah sekresi tiroid yang tidak adekuat selama perkembangan janin dan

neonatus yang nantinya akan menghambat pertumbuhan fisik dan mental (kretinisme),

karena penekanan aktivitas metabolic tubuh secara umum.Pada orang dewasa

hipotiroidisme memiliki gambaran klinik berupa letargi,proses berfikir yang lambat dan

perlambatan fungsi yang menyeluruh.

 Keadaan yang ditandai dengan terjadinya hipofungsi tiroid yang berjalan lambat dan

diikuti oleh tanda-tanda kegagalan tiroid.

Etiologi

a. Hipertiroid

Tiroiditis dan penggunaan hormone tiroid yang berlebihan

b. Hipotiroid

Tiroiditis autoimun (tiroiditis Hashimoto), dimana system imun menyerang

kelenjar tiroid.

Tipe

1. hipotiroidisme primer : atau tiroidal yang mengacu pada disfungsi kelenjar tiroid

2. Hipotiroidisme sentral : disfungsi tiroid disebabkan oleh kegagalan kelenjar hipofisis,

hipotalamus

3. Hipotiroidisme sekunder / pituitaria : sepenuhnya oleh kelainan hipofisis

4. Hipotiroidisne tertier : kelainan hipotalamus yang mengakibatkan sekresi TSH tidah

adekuat atau penurunan TRH



Manifestasi Klinis

1. Hipertiroid

Gelisah (peka rangsang berlebihan dengan emosional), mudah marah, ketakutan,

tidak dapat duduk dengan tenang, menderita karena palpitasi, nadi cepat dalam istirahat

dan latihan.

1. Toleransi terhadap panas buruk dan banyak berkeringat, kulit kemerahan dan

mudah menjadi lunak,hangat dan lembab.

2. Pasien lansia mungkin mengeluhkan kulit kering gatal-gatal menyebar

3. Mungkin teramati tremor halus tangan

4. Mungkin menunjukkan eksoftalmus

5. Gejala lain mencangkup peningkatan nafsu makan dan masukan diet, penurunan

berat badan progresif,otot secara abnormal mudah letih, kelemahan,amenore, dan

perubahan fungsi usus (diare)

6. Kisaran nadi antara 90 dan 100 kali permenit, tekanan darah sistolik (bukan

diastolic) meningkat.

7. Mungkin terjadi fibrilasi atrium dan dekompensasi jantung dalam bentuk gagal

jantung kongestif, terutama pada pasien lansia.

8. Osteoporosis dan fraktur

9. Penyekit dapat ringan dengan eksaserbasi dan remisi, berakhir dengan pemulihan

spontan dalam beberapa bulan atau tahun



10. Mungkin berkembang perilaku tidak mempunyai belas kasihan kelompok

menyebabkan tubuh kurus, sangat gelisah, delirium,disorientasi, akhirnya gagal

jantung

11. Gelisah dapat disebabkan oleh pemberian hormone tiroid yang berlebihan untuk

mengobati hipertiroidisme

2. Hipotiroid

Gejala dini hipotiroid tidak spesifik, namun terdapat tanda-tanda dan gejala yang

meliputi:

1. Kelelahan yang ekstrim

2. Kerontokan rambut

3. Kuku rapuh

4. kulit kering

5. rasa baal

6. parestasia pada jari-jari tangan

7. suara kasar atau parau

8. gangguan haid (menoragia atau menorrhea) disamping hilangnya libido

Pada hipotiroid berat mengakibatkan:

1. suhu tubuh dan frekuensi nadi subnormal

2. kenaikan berat badan

3. kulit menjadi tebal

4. rambut menipis dan rontok

5. wajah tampak tanpa ekspresi dan mirip topeng



6. rasa dingin meski lingkungan hangat

7. apatis

8. konstipasi

9. kenaikan kadar kolesterol serum, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, fungsi

ventrikel kiri jelek.

Pada hipotiroidisme lanjut dapat menyebabkan dimensia disertai perubahan kognitif dan

kepribadian yang khas.Respirasi dan apnea dapat terjadi.Serta efusi pleura dan efusi

pericardial. Koma miksedema menggambarkan stadium hipotiroidisme yang paling ekstrim

dan berat, dimana pasien mengalami hipotermi dan tak sadarkan diri.

Komplikasi

a. Hipertiroid

Terjadi krisis tirotoksik (tyroid storm)

b. Hipotiroid

 Meningkatkan kolesterol

 Iskemia / infark miokard

Pemeriksaan Penunjang

a. Hipertiroidisme

 T4 Serum

Ditemukan peningkatan T4 serum pada hipertiroid.T4 serum normal

antara 4,5 dan 11,5 mg/dl (58,5 hingga 150 nmol/L).Kadar T4 serum merupakan

tanda yang akurat untuk menunjukkan adanya hipertiroid.



 T3 Serum

Kadar T3 serum biasanya meningkat.Normal T3 serum adalah 70-220

mg/dl (1,15 hingga 3,10 nmol/L).

 Tes T3 Ambilan Resin

Pada hipertiroid, ambilan T3 lebih besar dari 35% (meningkat).Normal

ambilan t3 ialah 25% hingga 35% (fraksi ambilan relative: 0,25 hingga 0,35).

 Tes TSH (Thyroid Stimulating Hormon)

Pada hipertiroid ditemukan kenaikan kadar TSH serum

 Tes TRH (Thyrotropin Releasing Hormon)

Tes TRH akan sangat berguna bila Tes T3 dan T4 tidak dapat

dianalisa.Pada hipertiroidisme akan ditemukan penurunan kadar TRH serum.

 Tiroslobulin

Pemeriksaan Tiroslobulin melalui pemeriksaan radio immunoassay.Kadar

tiroslobulin meningkat pada hipertiroid.

b. Hipotiroidisme

 T4 Serum

Penentuan T4 serum dengan tekhnik radio immunoassay pada hipotiroid

ditemukan kadar T4 serum normal sampai rendah.Normal kadar T4 serum

diantara 4,5 dan 11,5 mg/dl (58,5 hinnga 150 nmol/L)

 T3 Serum

Kadar T3 serum biasanya dalam keadaan normal-rendah.Normal kadar T3

serum adalah 70 hingga 220 mg/dl (1,15 hingga 3,10 nmol/L)



 Tes T3 Ambilan Resin

Pada hipotiroidisme, maka hasil tesnya kurang dari 25% (0,25)

 Tes TRH (Thyrotropin Releasing Hormon)

Pada hipotiroid yang disebabkan oleh keadaan kelenjar tiroid maka akan

ditemukan peningkatan kadar TSH serum.

2.5 Gangguan Metabolisme akibat Penyakit Addison

Pada penyakit Addison, kelenjar adrenalin kurang aktif, sehingga kekurangan

hormon adrenal.

 Penyakit Addison mungkin disebabkan oleh reaksi autoimun, kanker, infeksi, atau

suatu penyakit lain.

 Orang dengan penyakit Addison merasa lemah, lelah, dan pusing kalau berdiri

sesudah duduk atau berbaring dan mungkin menimbulkan spot pada kulit yang

gelap.

 Dokter mengukur sodium dan kalium pada darah dan mengukur tingkat cortisol

dan corticotropin untuk membuat diagnosa.

 Orang diberi corticosteroids dan cairan.

Penyakit Addison bisa terjadi pada umur berapa pun dan terjadi pada pria maupun

wanita secara berimbang. Pada 70% dari orang dengan penyakit Addison, penyebab

secara persis tidak diketahui, tetapi kelenjar adrenalin yang dipengaruhi oleh reaksi

autoimun pada sistem antibodi menyerang dan menghancurkan kulit luar adrenal. Pada

30% lainnya, kelenjar adrenalin dihancurkan oleh kanker, infeksi seperti TBC, atau



penyakit lain yang terindidentifikasi. Pada bayi dan anak, penyakit Addison mungkin

disebabkan oleh kelainan genetik kelenjar adrenalin.

Kekurangan adrenal sekunder adalah masa yang diberikan pada penyakit yang

menyerupai penyakit Addison. Pada penyakit ini, kelenjar adrenalin kurang aktif karena

kelenjar di bawah otak tidak merangsang mereka, bukan karena kelenjar adrenalin sudah

hancur atau dengan cara lain langsung gagal.

Ketika kelenjar adrenalin menjadi kurang aktif, mereka cenderung memproduksi

hormon adrenal dengan jumlah yang tidak cukup sama sekali. Dengan begitu, penyakit

Addison mempengaruhi keseimbangan air, sodium, dan kalium di badan, serta

kemampuan badan untuk menguasai tekanan darah dan bereaksi terhadap tekanan. Selain

itu, kehilangan androgen, seperti Dehydroepiandrosterone (DHEA), mungkin

menyebabkan kehilangan rambut di badan wanita. Pada laki-laki, testosterone dari testes

dibuat lebih untuk kehilangan ini. DHEA mungkin mempunyai efek tambahan yang tidak

berhubungan dengan androgen.  Ketika kelenjar adrenalin dihancurkan oleh infeksi atau

kanker, medulla adrenal dan sumber epinephrine hilang. Tetapi, kehilangan ini tidak

menyebabkan gejala.

Kekurangan aldosterone secara khusus menyebabkan badan mengeluarkan

sodium yang banyak dan mempertahankan kalium, menyebabkan kadar sodium rendah

dan kadar kalium tinggi di darah. Ginjal tidak dapat menahan air kencing, oleh sebab itu

waktu penderita penyakit Addison minum terlalu banyak air atau kehilangan terlalu

banyak sodium, kadar sodium di darah turun. Ketidakmampuan untuk menahan air

kencing pada akhirnya membuat orang kencing secara berlebihan dan menjadi dehidrasi.



Dehidrasi hebat dan kadar sodium yang rendah mengurangi volume darah dan bisa

menyebabakn shock.

Kekurangan kortikosteroid menyebabkan sensitivitas yang ekstrim pada insulin

sehingga kadar gula darah dapat turun hingga berbahaya (hypoglycemia). Kekurangan

tersebut mencegah badan memproduksi karbohidrat dari protein, melawan infeksi dengan

semestinya, dan mengontrol radang. Otot menjadi lemah, dan jantung pun bisa menjadi

lemah dan tak dapat memompakan darah secara memadai. Kemudian, tekanan darah

mungkin menjadi rendah yang berbahaya.

Orang dengan penyakit Addison tidak dapat menghasilkan kortiksteroid tambahan

sewaktu mereka stress. Mereka oleh karena itu rentan terhadap gejala dan komplikasi

serius kalau dihadapkan dengan penyakitnya, kepenatan yang berlebih, luka hebat,

pembedahan, atau, mungkin, stress psikologis yang hebat.

Pada penyakit Addison, kelenjar di bawah otak menghasilkan lebih banyak

corticotropin di dalam usaha untuk merangsang kelenjar adrenalin. Corticotropin juga

merangsang produksi melanin, oleh sebab itu kulit dan garis sepanjang mulut sering

terbentuk pigmentasi yang gelap.

Gejala

Segera sesudah penyakit Addison terjadi, orang merasa lemah, lelah, dan pusing

kalau berdiri sesudah duduk atau berbaring. Masalah ini mungkin berkembang lambat

laun dan tak kentara. Orang dengan penyakit Addison memiliki spot kulit yang gelap.

Kegelapan mungkin nampaknya seperti karena sinar matahari, tetapi tampak pada kulit

yang terpapar matahari secara tidak merata. Orang dengan kulit gelap pun bisa

mengalami pigmentasi yang berlebihan, walaupun perubahan lebih sukar untuk



diketahuii. Bintik-bintik hitam mungkin berkembang di balik dahi, muka, dan bahu, dan

seorang kulit hitam kebiru-biruan pemudaran warna mungkin terjadi di seputar puting

susu, bibir, mulut, dubur, kantung kemaluan, atau vagina.

Kebanyakan orang kehilangan berat badan, menjadi dehidrasi, tidak mempunyai

selera makan, dan berkembang manjadi sakit otot, mual, muntah, dan diare. Banyak

menjadi tidak dapat mentolerir dingin. Kecuali kalau penyakit hebat, gejala cenderung

menjadi nyata hanya selama stress. Periode hypoglycemia, dengan kecemasan dan sangat

kelaparan untuk makanan asin, bisa terjadi, teristimewa pada anak.

Jika penyakit Addison tidak diobati, nyeri abdominal yang hebat, kelemahan yang

sangat, tekanan darah yang teramat rendah, kegagalan ginjal, dan shock mungkin terjadi

(krisis adrenal). Krisis adrenal sering terjadi jika badan mengalami tekanan, seperti

kecelakaan, luka, pembedahan, atau infeksi hebat. Kematian dengan cepat mungkin

mengikuti.

Diagnosa

Karena gejala mungkin mulainya dengan lambat dan tak kentara, dan karena tak

ada satu tes laboratorium yang memberi hasil pasti pada stadium awal, dokter sering tidak

mencurigai penyakit Addison pada awalnya. Kadang-kadang stress besar membuat gejala

lebih nyata dan menimbulkan krisis.

Pemeriksaan darah mungkin memperlihatkan kadar sodium rendah dan kalium

tinggi dan biasanya menunjukkan bahwa ginjal tidak berfungsi dengan baik. Dokter yang

mencurigai penyakit Addison mengukur kadar cortisol yang mungkin rendah, dan kadar

corticotropin yang mungkin tinggi. Tetapi, dokter mungkin perlu menegaskan



diagnosanya dengan mengukur kadar cortisol terlebih dahulu setelah pemberian satu

injeksi corticotropin. Jika kadar cortisol rendah, tes lebih jauh diperlukan untuk

memutuskan jika masalah adalah penyakit Addison atau kekurangan adrenal sekunder.

Gangguan elektrolit dan air

Penurunan hormon aldosteron menyebabkan pengeluaran natrium, klorida dan air serta

retensi kalium. Sebagai akibat dari gangguan elektrolit ini terjadi dehidrasi, hemokonsentrasi dan

asidosis.

Gangguan Metabolisme Karbohidrat

Akibat proses glukoneogenesis yang menurun, penggunaan glukosa oleh jaringan yang

meningkat serta gangguan absorbsi karbohidrat pada usus halus, akan terjadi hipoglikemi puasa,

di mana kadar gula darah puasa. lebih rendah dari harga normal. Pada tes toleransi glukosa oral

didapat kenaikan kadar gula darah yang kurang adekuat, yaitu menunjukkan kurve yang datar.

Darah Tepi

Sel-sel darah merah dan hemoglobin sedikit menurun dengan hemokonsentrasi. Jumlah

sel darah putih sedikit menurun dengan relatif limfositosis, eosinofil sedikit meningkat

Perubahan gambaran darah tepi di atas karena menurunnya hidrokortison. Gambaran hematologi

ini tak mempunyai arti yang khas untuk diagnostik.

Gangguan Neurologi dan psikiatri

Manifestasi kelainan pada saraf antara lain penglihatan kabur ngantuk, yang mungkin

berhubungan dengan kelemahan yang progresif, kadang-kadang penderita gelisah, mudah

tersinggung serta dapat timbul psikosis. Pada elektro-ensefalogram didapat gelombang alfa lebih

pelan terutama pada daerah frontalis, serta menghilangnya gelombang beta.



PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Gangguan metabolisme tubuh bisa saja dialami oleh setiap orang bahkan bayi yang baru

saja lahir bisa mengalami gangguan metabolisme. Banyak sekali macam-macam gangguan

metabolisme namun dalam makalah ini hanya dijelaskan 5 macam gangguan metabolisme tubuh.

Seperti gangguan metabolisme karbohidrat, hipotiroid dan hipertiroid, fenilketorunia, asidosis

dan gangguan metabolisme pada penyakit Addison. Salah satu diantaranya disebabkan oleh

faktor usia, pola makan, bahkan dari genetik induknya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk

menyembuhkannya, bisa dengan cara terapi, menjaga pola makan, gaya hidup yang sehat, dan

kepedulian terhadap penyakit yang dialami.

3.2 Saran

Penyusunan makalah Gangguan Metabolisme ini masih jauh dari kata sempurna, oleh

karena itu penulis membuka saran dan kritik dari pembaca untuk memperbaiki penyusunan

makalah berikutnya. Selain itu untuk mencegah terjadinya gangguan metabolisme dalam tubuh

khususnya untuk ibu-ibu yangs edang mengandung agar menjaga asupan makanannya dan

menjaga pola makan yang sehat dan teratur.
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