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ABSTRACT
Background: The homeostatic assessment (HOMA) of the first cell-β
(B) and insulin (IR) function is used to determine insulin sensitivity
and cell-β function of insulin plasma concentrations and fasting
glucose. High extracellular glucose levels will trigger an increase in
ROS production (which in turn will increase the formation of Reactive
Oxygen Species) expression of TNF α (Tumor Necrosis Factor-α)
and exacerbate oxidative stress. The study aimed to determine the
relationship between TNF α and HOMA-IR in type 2 DM.
Method: A cross sectional study was conducted at the H. Adam
Malik General Hospital Medan from December-February 2018 in 43
patients with type 2 DM. Fasting insulin levels were examined using
Celuminescence Microparticle Immunoassay and fasting glucose

levels with Enzymatic and TNF α methods with the Elisa method. The
relationship of the characteristics of TNF α levels with HOMA-IR in type
2 DM using the Kolmogorov Smirnov test used the Spearman's rank
correlation test with SPSS version 20 for windows.
Results: The total sample was 43 samples of patients with type 2
diabetes mellitus. Most of the respondents were male (62.8%) and had
a median age of 57 (39-87) years. In this study, the TNF-alpha levels
were 87.28 (18.43-846.05) pg/ml. While the HOMA-IR level was 3.36
(0.41-25.82). There was no significant correlation between serum TNF
α levels and HOMA-IR in type 2 DM patients (P> 0.05).
Conclusion: There is no significant relationship between TNF α levels
and HOMA-IR in type 2 DM patients.
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Latar Belakang: Penilaian homeostatik (HOMA) dari fungsi sel-β (B)
dan resistensi insulin (IR) digunakan untuk mengetahui sensitivitas
insulin dan fungsi sel-β dari konsentrasi plasma insulin dan glukosa
puasa. Tingginya kadar glukosa ekstraseluler akan mencetuskan
peningkatan produksi ROS (yang pada akhirnya akan meningkatkan
pembentukan Reactive Oxygen Species) ekspresi TNF α (Tumor Necrosis
Factor-α) dan memperparah stres oksidatif. Tujuan penelitian untuk
mengetahui hubungan kadar TNF α dengan HOMA-IR pada DM tipe 2.
Metode: Penelitian menggunakan desain potong lintang dilakukan
di RSUP H. Adam Malik Medan dari Desember-februari 2018 pada
43 penderiita DM tipe 2. Kadar Insulin puasa diperiksa menggunakan
Celuminescence Microparticle Immunoassay dan Kadar gulokosa

puasa dengan metode Enzimatik dan TNF α dengan metode Elisa.
Hubungan karakteristik kadar TNF α dengan HOMA-IR pada DM tipe
2 menggunakan uji Kolmogrov smirnov menngunakan uji korelasi
Spearmans rank dengan SPSS versi 20 untuk Windows.
Hasil: Total sampel sebanyak 43 sampel penderita DM tipe 2. Sebagian
besar responden berjenis kelamin laki-laki (62,8%) dan memiliki nilai
median usia 57 (39-87) tahun. Pada penelitian ini diperoleh kadar TNF
Alpha adalah 87,28 (18,43-846,05) pq/ml. Sedangkan kadar HOMA-IR
adalah 3,36 (0,41-25,82). Tidak dijumpai hubungan bermakna antara
kadar serum TNF α dengan HOMA-IR pada pasien DM tipe 2 (P>0,05).
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan bermakna kadar TNF α dengan
HOMA-IR pada pasien DM tipe 2 .
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PENDAHULUAN
Hiperglikemia adalah suatu kondisi medik berupa
peningkatan kadar glukosa dalam darah melebihi
batas normal.1 Hiperglikemia merupakan salah
satu tanda khas penyakit diabetes mellitus (DM),
meskipun juga mungkin didapatkan pada beberapa

keadaan yang lain. Saat ini penelitian epidemiologi
menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan
angka insidensi dan prevalensi DM tipe-2 di berbagai penjuru dunia. World Health Organization
(WHO) memprediksi adanya peningkatan jumlah
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penyandang DM yang menjadi salah satu ancaman
kesehatan global.1,2
Pada DM tipe 2 ditandai dengan hiperglikemia,
yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu inflamasi akan merangsang respon imun non spesifik
sehingga makrofag akan teraktifasi untuk mengeluarkan sitokin proinflamasi TNF Alpa (Tumor
Necrosis Factor-α).3 Kadar TNF Alpa yang tinggi
pada penderita DM tipe 2 ini bisa menyebabkan
semakin parah resistensi insulin sehingga terjadi
disfungsi endotel yang berakibat timbulnya komplikasi penyakit seperti kebutaan, kerusakan ginjal,
stroke, amputasi, dan lain-lain.3
Rasio glukosa/insulin (G/I ratio) menjadi popular digunakan sejak pertama sekali diperkenalkan
pada tahun 1998 karena dianggap lebih akurat
mengukur sensitivitas insulin pada wanita dengan
PCOS (Polycystic Ovary Syndrome). Inilah yang
kemudian dikenal dengan HOMA IR (Hemostatis
Model Assesment Insulin Resistence). Rasio
glukosa dan insulin ini relatif mudah dihitung.
HOMA IR telah dipakai secara luas pada penelitian.
Cut-off untuk HOMA IR adalah 2,6.4 Resistensi
insulin akan meningkat bila HOMA IR lebih besar
dari nilai cut off tersebut. Hasil HOMA IR didapati
berkorelasi baik dan telah sering digunakan untuk
menilai sensitivitas insulin setelah pengobatan.4
Penilaian homeostatik (HOMA) dari fungsi
sel-β (B) dan resistensi insulin (IR) pertama
ditemukan tahun 1985. Model HOMA digunakan
untuk mengetahui sensitivitas insulin dan fungsi
sel-β dari konsentrasi plasma insulin dan glukosa
puasa.5 Hubungan antara glukosa dan insulin pada
status basal menunjukkan keseimbangan antara
pengeluaran glukosa hepatik dan sekresi insulin,
yang ditingkatkan oleh lengkung umpan balik
(feedback loop) antara hati dan sel-β.5
Tingginya kadar glukosa ekstraseluler akan
mencetuskan peningkatan produksi ROS (Reactive
Oxygen Species) yang pada akhirnya akan
meningkatkan pembentukan ekspresi TNF Alpa
(Tumor Necrosis Factor-α) dan memperparah
stres oksidatif.6 TNF Alpa dapat mengakibatkan
resistensi penurunan sensitivitas insulin melalui
penurunan autofosforilasi dari reseptor insulin
subrat menjadi inhibitor insulin receptor tyrosine
kinase activity, penurunan insulin sensitive glucose
transporter (GLUT), meningkatkan sirkulasi asam
lemak, merubah fungsi sel β, meningkatkan kadar
gliserida dan menurunkan kadar HDL. Mediator
proinflamasi dari jaringan adipose yakni TNF-α
berkontribusi secara langsung terhadap kerusakan
vaskuler, resistensi insulin, dan aterogenesis.6
Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan
untuk mencari tahu hubungan antara kadar TNF-α
dengan HOMA-IR pada pasien diabetes mellitus
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tipe-2 di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam
Malik, Medan, Indonesia.

METODE
Penelitian ini bersifat potong lintang dilakukan
di RSUP H. Adam Malik Medan dari Desemberfebruari 2018 pada 43 penderita DM tipe 2.
Kadar Insulin puasa diperiksa menggunakan
Celuminescence Microparticle Immunoassay dan
Kadar gulokosa puasa dengan metode Enzimatik
dan TNF α dengan metode Elisa. Populasi target
pada penelitian ini adalah Penderita DM Tipe 2
yang berobat ke RSUP. H. Adam Malik Medan
yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria Inklusi
pada penelitian ini adalah: 1) Penderita DM Tipe
2 yang berobat ke Divisi Endokrinologi SMF
Penyakit Dalam RSUP. H. Adam Malik Medan dan
2) Berusia minimal 18 tahun. Sedangkan kriteria Eksklusi pada penelitian ini adalah: 1) Pasien
dengan kehamilan; 2) Pasien dengan penyakit autoimun; 3) Menderita infeksi; dan 4) Merokok
Penderita DM Tipe 2 adalah penderita Diabetes
Mellitus yang datang berobat ke SMF Penyakit
Dalam RSUP Haji Adam Malik Medan dengan
gejala klinis yang sesuai. Telah dilakukan pemeriksaan dan ditegakkan sebagai DM Tipe 2 dengan
kriteria Perkeni 2015. Dengan nilai normal
Glukosa Darah puasa > 126 mg/dl, Glukosa Plasma
2 jam setelah TTGO >200 mg/dl,dan HbA1c > 6,5.
Penelitian ini dilaksanakan setelah mendapat izin
dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas
Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
Bahan pemeriksaan laboratorium adalah serum
pasien yang dipakai untuk pemeriksaan insulin
puasa dan TNF Alpha. Dilakukan serentak setelah
terkumpul sejumlah sampel. Pemeriksaan dilakukan menggunakan alat Architec ci4100 (Abboth,
Laboratories). Sampel yang beku dicairkan pada
suhu ruang,kemudian disamakan dengan vortex.
Pemeriksaan ini berdasarkan Cemiluminescence
Microparticle Immunoassay (CMIA), dengan prinsip pemeriksaan 20 ml sampel di inkubasi dengan
biotin monoclonal insulin spesifik antibodi dan
ruthenium monoclonal insulin spesifik antibodi
membentuk ikatan sandwich. Kemudian melalui
perantaraan biotin streptavidin komplek antigen
antibodi akan terikat pada mikropartikel,adanya
magnet membuat mikropartikel melekat pada elektroda dan terjadi proses chemiluminecent.
Analisa data dilakukan menggunakan software SPSS (Statistical Package for Social Sciences,
Chicago, IL, USA) versi 20 untuk Windows.
Gambaran karakteristik pada subjek penelitian
disajikan dalam bentuk tabulasi dan dideskripsikan.
Hubungan karakteristik klinis dengan kadar TNF
Alpha dipakai uji Kolmogrov smirnov. Korelasi
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kadar TNF Alpha dengan HOMA IR diuji dengan
test Spearman rank. Semua uji statistik dengan nilai
p < 0,05 dianggap bermakna.

terdapat hasil korelasi yang bermakna antara TNF
Alpha dengan KGD Puasa (r= 0,09 dan p= 0,28)
(Tabel 2).

HASIL

PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan selama 3 bulan sejak Desember
2017 sampai Februari 2018, terhadap 43 pasien DM
type 2 yang telah melalui proses inklusi dan eksklusi. Dari 43 orang pasien yang ikut dalam penelitian, 27 orang dari keseluruhan sampel adalah laki
– laki (62,8 %) dan sisanya 16 orang (37,2 %) adalah
perempuan. Dari keseluruhan peserta penelitian
memiliki median usia 57 tahun. Usia termuda yaitu
39 tahun dan tertua yaitu 87 tahun (Tabel 1).
Sebagian besar responden berjenis kelamin
laki-laki (62,8%) dan memiliki nilai median usia 57
(39-87) tahun. Pada penelitian ini juga diperoleh
kadar minimum TNF Alpha adalah 18,43 pq/ml
dan maksimum TNF Alpha 846,05 pg/ml dengan
median 87,28 pq/ml. Sedangkan kadar minimum
HOMA-IR 0,41 dan maksimum 25,82 dengan
median 3,36 (Tabel 1).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
analisis hubungan antara TNF-alpha dengan
HOMA-IR menunjukkan tidak terdapat korelasi
yang bermakna (r = 0,089 dan p = 0,28) (Tabel 2).
Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan terdapat
korelasi kuat yang bermakna antara TNF Alpha
dengan berat badan (r= 0,75 dan p= 0,001) maupun
korelasi sedang yang bermakna terhadap kadar
HbA1C (r= 0,47 dan p= 0,001). Namun, tidak

Penelitian ini melibatkan 43 pasien DM tipe 2 yang
memenuhi criteria penelitian yang terdiri atas lakilaki 27 orang (62,8%) dan perempuan 16 orang
(37,2%). Dari keseluruhan peserta penelitian
memiliki usia termuda yaitu 39 tahun dan tertua
yaitu 87 tahun. Usia dan jenis kelamin merupakan
salah satu faktor resiko DM tipe 2 yang tidak dapat
dimodifikasi. Usia merupakan salah satu karakteristik yang melekat pada host atau penderita.
Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara TNF Alpha dengan
HOMA-IR dengan. Hasil penelitian ini sama
dengan hasil penelitian Swaroop dkk dimana tidak
terdapat hubungan yang signifikan antara TNF
Alpha dengan HOMA-IR (p= 0,088) pada group
pertama (n=20), (p=0,49) pada group kedua(n=23)
dan (p=0,12) pada group ketiga (n=7).7
Studi lain yang dilakukan oleh Fan dkk tahun
2014 telah menyimpulkan bahwa TNF Alpha
meningkat sebelum onset diabetes dan peningkatan lebih lanjut tidak terkait dengan resistensi
insulin.8 Tapi studi oleh Bluher dkk melaporkan
tidak ada peran TNF Alpha dalam genesis tahap
awal resistensi insulin.9 Mereka menghubungkan
genesis resistensi insulin terhadap asam lemak
non-esterifikasi khususnya. Sedangkan studi oleh
Lukic dkk tahun 2016 menunjukkan bahwa pada
pasien dengan konsentrasi serum hipertensi TNF
Alpha meningkat bersamaan dengan peningkatan
konsentrasi insulin, dan HOMA IR.10 Tidak ada
korelasi yang ditemukan antara resistensi insulin
dan TNF Alpha.
Berbeda dengan penelitian Ahmed dkk dimana
mereka menemukan bahwa pasien DM tipe
2 terkontrol dan tidak terkontrol akan mengalami
peningkatan kadar serum IL-6, TGF-β, dan TNF
Alpha dibandingkan kontrol yang tidak menderita
DM tipe 2.11 Kadar serum IL-6, TGF-β, dan TNF-α
pada pasien DM tipe 2 tidak terkontrol lebih tinggi
dibandingkan dengan pasien DM tipe 2 terkontrol. Dengan tingginya kadar serum IL-6, TGF-β,
dan TNF Alpha akan mempengaruhi resiko akan
terjadinya komplikasi diabetes pada pasien DM
tipe 2 tidak terkontrol.
Peningkatan kadar TNF Alpha yang lebih tinggi
pada penderita DM tipe 2 disebabkan oleh meningkatnya kadar glukosa intrasel sehingga timbul
keadaan hiperglikemia. Keadaan hiperglikemia
ini mengakibatkan terjadinya suatu inflamasi akan
merangsang respon imun non spesifik sehingga
makrofag akan teraktifasi untuk mengeluarkan

Tabel 1 Karakteristik Subjek Penelitian
Variabel

Median
(MinimumMaksimum)

N (%)

Jenis Kelamin
Laki-laki

27 (62,8%)

Perempuan

16 (37,2%)

Umur (Tahun)

57 (39-87)

TNF-alpha (pg/ml)

87,28 (18,43-846,05)

HOMA-IR

3,36 (0,41-25,82)

Tabel 2 A
 nalisis Hubungan TNF Alpha dengan HOMA-IR, berat
badan, KGD puasa, dan kadar HbA1C
Variabel

r

p

0,089

0,28

Berat Badan

0,75

0,001*

KGD Puasa

0,09

0,28

HbA1c

0,475

0,001*

TNF-alpha
HOMA -IR

Berbeda secara bermakna apabila nilai p<0,05; r=koefisian korelasi

*
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sitokin proinflamasi seperti TNF Alpha, IL-1,IL-6
dan IL-8. Sitokin ini bisa menyebabkan resistensi insulin pada DM tipe 2. Pada penelitian ini
terdapat hubungan yang bermakna antara TNF
Alpha dengan Berat badan (r= 0,75 dan p= 0,001).
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara
TNF Alpha dengan Total KGD Puasa (r= 0,09 dan
p= 0,28). Terdapat hubungan yang signifikan antara
TNF Alpha dengan HbA1c dengan (r= 0,47 dan
p= 0,001).
Penelitian sebelumnya telah menunjukkan
bahwa obesitas dan peningkatan berat badan
sangat terkait dengan resistensi insulin, dan obesitas dianggap sebagai faktor risiko paling penting
untuk diabetes mellitus tipe 2 selain dari predisposisi genetik. Meskipun dasar molekuler dari
hubungan antara obesitas dan diabetes tipe 2 masih
kurang dipahami, TNF Alpha yang diproduksi oleh
adipocytes telah memainkan peran kunci dalam
resistensi insulin obesitas dan dapat berkontribusi
untuk terjadinya diabetes tipe 2. Menurut penelitian Bertin dkk tahun 2015 mendeteksi korelasi
antara TNF Alpha dan BMI dengan indikasi adanya
jaringan lemak intra-abdomen, tetapi tidak dengan
glikemia atau jumlah total massa lemak dalam
tubuh.12 Sedangkan penelitian Mishima dkk tahun
2014 menemukan bahwa konsentrasi serum TNF
pada orang gemuk dengan diabetes melitus tipe 2
tergantung pada resistensi insulin mereka tetapi
tidak bergantung pada BMI.13
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