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1.1  Latar Belakang 

 Diabetes mellitus (DM) tipe-2 atau non insulin dependant diabetes 

mellitus (NIDDM) selanjutnya disebut DM merupakan penyakit yang dikenal luas 

di masyarakat, menyebabkan gangguan pada beberapa organ tubuh. Salah satu 

gangguan itu adalah kelainan pada kaki secara klinis berupa ulkus (borok) kronis 

disebut ulkus kaki diabetik (UKD).  

Ulkus kaki diabetik menyebabkan berbagai masalah bagi penderita selama 

hidupnya, seperti ulkus yang sulit sembuh, ulkus mengalami infeksi lokal atau 

sistemik berlanjut menjadi sepsis, gangguan fungsi organ lainnya sampai 

kematian. Akibat inflamasi sistemik dapat menimbulkan kerusakan jaringan 

diberbagai organ tubuh dengan gejala klinis anemia, hipoalbumin, gangguan 

elektrolit, gangguan faal ginjal, gangguan faal hati, gangguan jantung, dan 

gangguan faal pembekuan darah (hemostasis). Penderita yang sembuh pasca 

pengobatan dan tindakan bedah, masih dihadapkan pada kecacatan dan penurunan 

kualitas hidup, berdampak pada sosial ekonomi dan budaya penderita serta 

keluarganya. 

Ulkus kaki diabetik sebagai konsekuensi klinis DM merupakan penyebab 

terbanyak dari amputasi nontrauma padaekstremitas bawah (Silva et al., 2007). Di 

Amerika Serikat berdasarkan Centers for Disease Control and Prevention tahun  

2011, dilaporkan sekitar 26 juta orang menderita DM sebagai akibat interaksi 

faktor predisposisi genetik, perilaku, dan lingkungan, insidennya diketahui makin 
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tahun makin meningkat diseluruh dunia (ADA, 2012). World Health Organization 

juga melaporkan sesuai Global Status Report on Non Communicable Disease 

tahun 2010 diperoleh bahwa DM merupakan penyebab kematian keempat di 

seluruh dunia. Diperkirakan sekitar 1,3 juta orang meninggal dunia per tahun 

dengan 4% meninggal pada usia sebelum 70 tahun (WHO, 2012).   

Jumlah penderita DM diprediksi akan meningkat tajam dari 171 juta 

menjadi 366 juta pada tahun 2030 (Wild, et al, 2004). Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia (2014), menyebutkan Indonesia merupakan negara urutan ke-

7 di dunia. Prevalensi diabetes tertinggi dan seterusnya adalah China, India, 

Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan Meksiko.Menurut laporan Riskesdas 2013, 

proporsi DM di Indonesia adalah sebesar 6,9%, dengan estimasi jumlah penduduk 

Indonesia diatas usia 15 tahun sebesar 176.689.336 orang maka dapat 

diperkirakan jumlah absolutnya sekitar 12 juta orang (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI, 2013).  

Sebagian besar penderita DM datang berobat karena mengalami 

komplikasi akibat gangguan kardiovaskuler, penyakit vaskuler perifer, dan UKD 

yang sulit sembuh. Penderita UKD yang dirawat di bangsal bedah RSUP Sanglah 

meningkat setiap tahun. Subbagian Bedah Toraks Kardiovaskuler dan 

Endovaskuler SMF Bedah RSUP Sanglah pada tahun 2016 mencatat penderita 

UKD yang dikonsulkan  sebanyak  371 orang. Sekitar 95 % penderita yang 

dirawat adalah UKD  klasifikasi Wagner 3-5,  tindakan medik berupa debridemen 

pada 352 orang dan sebanyak 87 orang dilakukan amputasi kaki karena ganggren 

diabetik. 
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Diperkirakan 15-25% dari populasi DM akan mengalami ulkus kaki 

diabetik dengan angka morbiditas tinggi, yang mana 40-80% penderita 

mempunyai risiko infeksi dan 10-20% pasien memerlukan amputasi (WHO, 

2016). Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta 

(RSUPN-CM) tahun 2011, mencatat UKD menempati urutan ke-5 tertinggi 

setelah neuropati, retinopati diabetik, proteinuria, dan peripheral arterial disease 

(PAD) (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). 

Di RSUD Soetomo Surabaya, sebanyak 12% UKD mengalami amputasi 

karena sepsis atau iskemia tungkai akibat gangguan kardiovaskuler, 

(Tjokroprawiro, 1998). Ulkus kaki diabetik memerlukan waktu penyembuhan 

yang lama dan penanganan multidisiplin yang komprehensif, mulai dari kontrol 

glikemia, perawatan harian luka, terapi antibiotik, dan pembedahan berupa 

revaskularisasi. Di Inggris, komplikasi ulkus kaki diabetik menghabiskan 20% 

dari total anggaran National Health Service, yaitu sekitar £650 juta per tahun 

(Wounds International, 2013). Perawatan dan pengobatan penderita UKD 

menyebabkan biaya tinggi dan perawatan yang lama di rumah sakit.  

Terapi standar UKD adalah mengontrol gula darah, penggunaan antibiotik, 

debridemen ulkus, perawatan luka, off loading, dan perbaikan aliran 

darah/revaskularisasi (Frykberg, et al., 2006; Wounds International, 2013). Selain 

terapi standar tersebut, terdapat terapi adjuvan seperti terapi oksigen hiperbarik 

(TOH), terapi maggot, terapi faktor pertumbuhan, produk kolagen, jaringan 

bioengineered, dan sel punca juga dimanfaatkan dalam tatalaksana UKD (Kessler, 

et al., 2003; Frykberg, et al., 2006). Sampai saat ini belum ada terapi UKD yang 
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memberikan hasil memuaskan (Kessler, et al., 2003). Karena UKD sulit sembuh, 

maka banyak penelitian dilakukan pada UKD untuk mendapatkan teknik 

penyembuhan yang paling efektif.  

Pengelolaan multidisiplin dan komprehensif terbukti dapat menurunkan 

morbiditas dan mortalitas penderita. Upaya yang dilaksanakan untuk memperbaiki 

aliran darah sehingga perfusi terjamin dengan kandungan oksigen darah cukup 

tinggi adalah dengan terapi oksigen hiperbarik (TOH) (Kumamoto, 2000). 

Berbagai laporan menyebutkan bahwa ulkus kronis dapat disembuhkan dengan 

oksigen hiperbarik, termasuk ulkus diabetik. Disebutkan bahwa UKD dengan 

TOH menyebabkan proses angiogenesis ditandai dengan  peningkatan vascular 

endothelial growth factor (VEGF) yang menyebabkan proses epitelisasi dan 

granulasi lebih cepat (Abadia, et al., 2003; Baroni, et al., 1987; Kalani, et al., 

2002: Oriani, et al., 1995: Wattel, et al., 1991). 

 Abadia dan koleganya melaporkan hasil penyembuhan luka dengan 

percobaan double blind randomized study pada 19 penderita ulkus diberikan 

TOH, mengalami kesembuhan sebanyak 13 penderita. Pada kelompok tanpa TOH  

sebanyak 14 penderita mengalami kesembuhan 4 penderita, terjadi perbedaan 

kesembuhan bermakna. Rata rata pengecilan area luka pada group terapi adalah 

83% dan pada group kontrol 56%. Disimpulkan TOH dapat memberikan 

kesembuhan UKD dan merupakan terapi tambahan (Abadia, et al., 2002). 

Faglia dan teman-temannya (1996) membandingkan pemberian TOH 

dengan protokol komprehensif dalam rangka menurunkan amputasi mayor pada 

penderita UKD. Sebanyak 35 orang masuk dalam group penelitian dengan TOH 
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dan 33 orang group kontrol. Keduanya dilakukan diagnostik dan terapi meliputi 

kontrol glikemik, perawatan luka, debridemen, antibiotika, angioplasti atau bypass 

graft dan off loading.Sebanyak 11 orang (33%) group non TOH, dan 3 orang 

(8,6%) group TOH mengalami amputasi mayor (p=0,016), risiko relatif untuk 

group terapi adalah 0,26 (CI 0,08 sampai 0,84). Tiga puluh dua tungkai 

diselamatkan  pada group TOH dibandingkan 22 orang pada group non TOH (p= 

0,016). Terapi oksigen hiperbariktampaknya mempunyai peran efektif terhadap 

amputasi (OR 1,715, p = 0,013, 95%CI=1,121-2,626). Disimpulkan TOH  sebagai 

langkah terapi multidisiplin yang agresif, efektif dalam menurunkan amputasi 

mayor (Faglia, et al., 1996).  

Penelitian klinis serupa telah banyak dilakukan dan mendapatkan bahwa 

TOH memberikan efek mempercepat kesembuhan UKD, mengurangi 

kemungkinan amputasi mayor, menyelamatkan anggota badan dari amputasi. 

Bahwa proses penyembuhan ulkus/luka dengan TOH adalah proses sangat 

komplek yang memasukkan unsur chemoattraction, growth factor pathway, 

complement generation, pada UKD dengan lingkungan yang jelek, tekanan  

oksigen  yang rendah, pH rendah, konsentrasi laktat yang tinggi.Sehingga perlu 

membahas peranan makrofag dan platelet, kondisi hipoksia pada penyembuhan 

ulkus dan penggunaan TOH (Knighton,1990).  

Menurut Undersea and Hyperbaric Medical Services (UHMS, 2003), 

TOH diindikasikan untuk: emboli gas dan udara, keracunan karbon 

monoksida/sianida, decompression, klostridium  miositis dan mionekrosis (gas 

ganggren), ulkus diabetik, crush injury, sindroma kompartemen dan trauma 
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iskemia akut, perdarahan berlebihan (anemia), abses intrakranial, infeksi jaringan 

lunak nekrosis, osteomyelitis refracter, nekrosis radiasi jaringan lunak/tulang, skin 

graf and flaps terganggu, dan luka bakar (Weaver, 2014). Efek menguntungkan 

TOH dalam penyembuhan ulkus  diabetik adalah: menurunkan edema pada 

jaringan lokal, meningkatkan metabolisme seluler, meningkatkan oksigenasi 

jaringan lokal, meningkatkan kemampuan leukosit membunuh kuman, 

meningkatkan efektivitas antibiotika, meningkatkan pengikatan platelet derived 

growth factor, mempermudah deposisi kolagen, mempermudah neoangiogenesis, 

dan meningkatkan migrasi endotel (Mader, 1990; Knighton, 1990). 

Teori penyembuhan luka/ulkus dengan mekanisme angiogenesis melalui 

peranan platelet-derived growth factor (PDGF), transforming growth factor-beta 

(TGF-β), dan vascular  endothelial growth factor (VEGF) sudah banyak diteliti 

pada hewan. Akan tetapi penggunaan TOH pada penderita UKD dalam 

peranannya menghasilkan VEGF pada proses angiogenesis belum banyak 

didiskusikan (Thomas, 2004). Tumor Necrozing Factor alpha (TNF-α) tentunya 

meningkat pada peradangan,  namun pada penderita UKD yang diberi TOH belum 

banyak dijelaskan kenapa menurunkan TNF-α. Disebutkan secara fundamental  

peranan TOH menyembuhkan luka melalui stres oksidatif dan dapat menekan 

reaksi inflamasi termasuk menurunkan TNF-α (Stephen, 2011). Pada akhir akhir 

ini sudah dilakukan penelitian pada hewan mengenai hubungan terapi oksigen 

hiperbarik dengan endothelial progenator cell (CD34) (Carmeliet, 2000; Hattori, 

2001; Tepper, et al., 2005). 
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Terapi oksigen hiperbarik adalah pemberian oksigen 100% dengan tekanan 

lebih tinggi dari pada  tekanan atmosfer permukaan air laut, yaitu pada tekanan 2 

sampai 3 atmosphere absolute (ATA) di dalam ruang hiperbarik (Flood, 2007; 

Bhutani dan Vishwanath, 2012). Salah satu mekanisme TOH adalah membantu 

meningkatkan kadar oksigen jaringan sehingga terjadi percepatan penyembuhan 

luka, penurunan edema, dan membunuh bakteri anaerobik. Prinsip inilah yang 

membuat banyak peneliti menggunakan TOH sebagai salah satu metode 

mengatasi ulkus kaki diabetik (Flood, 2007; Bhutani dan Vishwanath, 2012). 

Penggunaan ruang hiperbarik pertama kali digunakan oleh Henshaw di 

London tahun 1662 dengan menggunakan tekanan atmosfer dalam ruang 

hiperbarik untuk mengobati berbagai penyakit. Pada pertengahan abad ke-19 dan 

permulaan abad ke-20, penggunaan terapi hiperbarik mulai banyak berkembang di 

Prancis. Sehingga pada pertengahan abad ke-20 dimulailah praktek kedokteran 

hiperbarik secara ilmiah (Wattel, 2006). 

Terapi ini telah banyak direkomendasikan sebagai metode pengobatan 

ulkus kaki diabetik. Namun efikasi, validitas ilmiah maupun keamanan terapi ini 

dinilai belum mendalam (Sahni, et al., 2003). Hasil klinis positif  yang diberikan 

TOH dipaparkan sangatlah banyak, namun masih banyak para klinisi yang belum 

memahami dengan baik. Para klinisi di RSUP Sanglah belum dapat memberikan 

layanan TOH maksimal karena berbagai kendala. Kendala - kendala itu adalah : 1) 

TOH belum menjadi protap/keharusan sebagai terapi standar pada managemen 

DM dengan UKD. 2) TOH belum merupakan terapi yang dibiayai oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi penderita Jaminan Kesehatan 
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Nasional. 3) Terdapat perbedaan padangan dan persepsi para klinisi tentang 

pemanfaatan oksigen hiperbarik sebagai terapi ulkus diabetik. 4) Penelitian klinis 

pada manusia UKD dengan bukti kesembuhan yang bermakna telah banyak 

dikerjakan, namun penelitian biomolekuler klinik masih sedikit. 

Adanya perkembangan pandangan para klinisi dan para ahli dibidang 

hiperbarik tentang patofisiologi dan mekanisme kerja TOH yang dijelaskan 

Stephen (2011) menarik untuk diamati. Diterangkan bahwa dalam proses 

penyembuhan UKD membutuhkan kajian peranan biomolekuler.  

Hal ini membuat peneliti ingin mempelajari, memahami, mengkaji dan 

meneliti lebih dalam tentang TOH tidak hanya melihat  penyembuhan secara 

klinis, akan tetapi juga ingin melihat mekanisme dan peranan biomolekuler dalam 

penyembuhan UKD. Kami ingin melakukan penelitian untuk membandingkan 

kelompok kontrol mempergunakan terapi konvensional (TK) dengan kelompok 

perlakuan perlakuan mempergunakan terapi konvensional ditambah terapi adjuvan 

oksigen hiperbarik (TK+TOH) dalam hal efikasi dan berapa besar tingkat 

efikasinya 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang tersebut di atas dan untuk mengetahui jenis 

senyawa biomolekuler yang terjadi serta peranannya pada TOH, maka dapat 

disusun rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Apakah pemberian terapi adjuvan oksigen hiperbarik dapat meningkatkan 

CD34 di dalam jaringan penderita UKD lebih tinggi dibandingkan terapi 

konvensional? 

2. Apakah pemberian terapi adjuvan oksigen hiperbarik dapat meningkatkan 

kadar VEGF di dalam serum penderita UKD lebih tinggi dibandingkan terapi 

konvensional ? 

3. Apakah pemberian terapi adjuvan oksigen hiperbarik dapat menurunkan 

kadar TNF-α didalam serum penderita UKD lebih rendah dibandingkan terapi 

konvensional ? 

4. Apakah pemberian terapi adjuvan oksigen hiperbarik dapat meningkatkan 

epitelialisasi ulkus diabetik lebih cepat dibandingkan terapi konvensional ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan umum 

 Secara umum penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa terapi oksigen 

hiperbarik sebagai terapi komplementer dapat memberikan kesembuhan klinis 

lebih cepat melalui peranan peningkatan CD34, peningkatan VEGF, dan 

penurunan TNF-α pada proses penyembuhan UKD. 

 

1.3.2 Tujuan khusus 

Selanjutnya, penelitian ini mempunyai tujuan khusus seperti diuraikan 

berikut ini : 
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1. Membuktikan pengaruh terapi adjuvan oksigen hiperbarik, melalui 

peningkatan CD34 di dalam jaringan penderita DM tipe-2 dengan ulkus 

diabetik Wagner 3-4 

2. Membuktikan pengaruh terapi adjuvan oksigen hiperbarik, melalui 

peningkatan kadar VEGF di dalam serum penderita DM tipe-2 dengan ulkus 

diabetik Wagner 3-4 

3. Membuktikan pengaruh terapi adjuvan oksigen hiperbarik,melalui penurunan  

kadar TNF-α  dalam serum penderita DM tipe-2 dengan ulkus diabetik 

Wagner 3-4 

4. Membuktikan pengaruh terapi adjuvan oksigen hiperbarik, dengan melihat 

percepatan epitelialisasi ulkus penderita DM tipe-2 dengan ulkus diabetik 

Wagner 3-4. 

 
1.4  Manfaat Penelitian  

1.4.1  Manfaat akademik 

Dengan mengetahui pembentukan senyawa biomolekuler CD34, VEGF 

dan TNF-α, mekanisme kerja dan patofisiologinya maka dapat menjelaskan 

besarnya peranan CD34, VEGF, dan TNF-α pada terapi adjuvan oksigen 

hiperbarik, sebagai komponen penyembuhan ulkus diabetik. 

 
 
1.4.2  Manfaat praktis  

 Dengan memahami mekanisme kerja TOH yang jelas, melalui peningkatan 

CD34, peningkatan VEGF, penurunan TNF-α dan mempercepat penyembuhan 

UKD, maka : 
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1. TOH dapat dipakai sebagai terapi konvensional pada penderita DM tipe-2 

dengan UKD.  

2. Disusun sebuah prosedur operasional baku terapi UKD mempergunakan 

TOH di Indonesia/Bali. 

 

 

 


