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Panduan Penata aksanaan DM Tipe 2 pada tndividu Dewasa diButan Ramadan

I. PENDAHUI-UAN

Penduduk dunia pada tahun 2011 berjumlah 7 miliar.
Seperempat di antaranya atau sekitar 1,7 miliar merupakan
pemeluk agama lslam, yang sebagian besar tersebar di Timur
Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. pemeluk
agama lslam merupakan kelompok minoritas yang bermakna di
hampir semua negara. lndonesia sendiri adalah salah satu negara
dengan pemeluk agama tslam terbanyak di dunia, yang dalam
sebulan di setiap tahun atau di bulan Ramadan, wajib
melaksanakan syariat agama seperti diperintahkan dalam Al-
Qu r'an:

.Hai orarg orang),.Ds beriDn,, diwajibkaD at# kanu berpusa ebag 'naza

diwajibkan,t^ t1's anng sebelun kanu agatkanu bertagw_"
(Al B.qanh : )83)

Bulan Ramadan adalah bulan ke,g dari sistem bulan dalam
penanggalan tahun Arab. Pada bulan tersebut umat lslam
serentak wajib berpuasa karena perintah a8ama. Secara fisik, yang
dimaksudkan dengan puasa adalah tidak makan, tidak minum, dan
juga tidak merokok pada siang hari, sejak matahari terbit sampai
terbenam. Lamanya lwaktu atau jam) berpuasa dalam satu hari
dapat berbeda'beda, karena waktu antara matahari terbit dan
terbenam dapat berbeda tergantung dari letak Eeo8rafis individu
yang menjalankan puasa. Di wilayah khatulistiwa puasa Ramadan
berlangsunB sekitar 11-12 jam, sedangkan di wilayah yang jauh
dari khatulistiwa dapat berlangsung sampai lebih dari20jam.

Sebagai individu dewasa penganut agama lslam dan umat
Nabi Muhammad SAW-, berpuasa di bulan Ramadan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan, selain kewajiban,kewajiban
ldin. seperri cyahddat, sholai, zakat, dan haji.

Selain mewajibkan puasa, Al eutran juga menyebutkan
kondisi-kondisi tertentu yang merupakan pengecualian untuk
tidak menunaikan puasa. Seperti, anak-anak belum dikenakan
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Panduan Penatalaksanaan DM lipe 2 pada lndividu Oewasa diBulan Ramadan

kewajiban berpuasa. Serta bagi mereka yang sakit, agama

memberikan kemudahan atau kelong8aran dalam menunaikan
kewajiban puasa sebagaimana dicantumkan dalam Al-Qu/an:

".... Dan, banhgsBpa kl,n abu dalan peiala, (lalu ia bubu*a),

naka (wajibhh bagi./a bepuau) *Lnya* hti Sang drioggalkannya ttu pada

harihaa yang lan. Allah nenghendaki l<enud,Lan b,gihu dan tidak

neaghendaki keukan basmu. Dan, hendaklah *anu nentukupkan

bilagann z dao hendaHah kanu nagag@gka All,.h ad petuDjuk N)a y g
dibu*an kepadanu, supaya kanu beb)-kur " (A|-Ba1$aA : t85)

Dalam buku panduan ini tidak digunakan istilah indikasi
dan kontra indikasimelaksanakan Puasa Ramadan. lstilah tersebut
tidak tepat digunakan karena puasa, khususnya Puasa Ramadan,
merupakan masalah spiritual. Tentu saja, sepertihalnya kewajiban
agama lainnya, pelaksanaan
puasa tidak boleh memicu
suatu keadaan yang dapat
membahayakan
memberatkan individu dalam
melaksanakannya,

Menjalankan Puasa Ramadan

ba8i pasien diabetes mungkin

dapat menimbulkan masalah

kesehatan yang serius dan

"Pemahanon ilmiah
yang cukup kuatdari

para pelayon ke sehota n,

tentunya akan dapot
bermanfaat dolam

menghindorkan atau
emimini alisir

teiodi nya ris iko- ris iko
yang tidak diinginkanmerupakan tantangan

tersendiri ba8i pemberi layanan

kesehatan. TantanBan tersebut

termasuk sikap sebagian pasien

diabetes yang tidak peduli dan tetap melaksanakan puasa meski

secara medis dapat membahaya(an diflnya.
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Berbagai alasan dikemukakan oleh pasien diabetes, yang
pada umumnya bertitik tolak dari "keyakinan". Sehing8a menjadi
sangat penting bagi para pelayan kesehatan untuk mengetahui
dan memahami risiko-risiko dan bahaya yang mungkin muncul,
agar dapat berperan dalam antisipasi keadaan tersebut.
Pemahaman ilmiah yang cukup kuat dari para pelayan kesehatan,
tentunya akan dapat bermanfaat dalam menghindarkan atau
meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan.

Lebih dari 50 juta muslim pasien diabetes tipe 2 (DM 2)
memilih untuk berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa tidak
memiliki konsekuensi kesehatan jangka panjang untuk majorjtas
populasi muslim, namun bisa menimbulkan konsekuensi
kesehatan yan8 penting bagi pasien DM 2. Selama berpuasa
pasien diabetes tidak makan selama siang hari yang berpeluang
menimbulkan kecenderungan makan berlebih pada malam hari_
Hal iniberpotensi untuk menyebabkan pasien 5 kalilebih beresiko
mengalami hiperglikemia dan sebanyak 7 kali lebih beresiko
mengalami hipoglikemia.

Beberapa fakta terkait dengan Puasa Ramadan dapat dilihat di
Tabell.

Tabel 1. Fakta Terkait Puasa Ramadan
Dilaksanakan di bulan ke-9, hari 1-29 atau 30
dari sistem penanggalanbulan. Dalam 10 tahun
mendatang, di sebagian besar negara tstam,
Ramadan akan berlangsung di musim panas.
Sedangkan di lndonesia akan berlangsung antara
bulan luli sampai September.
Dimulai 75 menit sebelum matahari terbit dan
berakhir 15 menit sesudah matahari terbenam
atau segera sesudah matahari terbenam. Di
wilayah khatulistiwa seperti di tndonesia, datam
satu hari puasa berlangsung selama 11-12 jam.
SedangLdn dr negara negdra yang lduh dari
khatulistiwa (seperti Skandinavia) dapat
berlangsung selama 16-20jam, bahkan lebih.
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At-Motootouq. MA Dtob Metob 5y4dt Obes. 2012. 5 109 1ta.

Tidak makan, tidak
Tidak makan alau

minum, dan tidak merokok.
menelan apapun, termasuk
menyuntikkan obat secara

lndividu dewasa atau individu
bertanggung jawab. Remaja
atau lebih dan remaja putra

yang secara religius
putri usia 9 tahun

diperkirakan

haid.

lndividu yang sakit (karena puasa

dapat menimbulkan gangguan yang
perialanan, dan wanita yang sedang
Biasanya 2 kali makan utama. Makan pertama
saat matahari terbenam (lftar) dengan makanan
padat kalori, dan makan kedua saat sebelum
matahari terbit (Sahud. Kudapan biasanya
dikonsumsi di antara kedua makan utama
tersebut. Sedangkan untuk pola makan dapat
be rvaria si sesuai dengan budaya yans berbeda.

Bekedd,

senEqon9

Di berbagai negara lslam, waktu kerja dan
sekolah mungkin tidak mengalami perubahan
atau mungkin diperpendek. Olah raga atau
aktivitas jasmani bisa dilakukan pada petang atau
malam hari. Namun, malam harijuga di8unakan
untuk berdoa (Tarawih dan zikir), karena bulan
Ramadan merupakan kesempatan untuk lebih
mendekatkan diri pada Tuhan, masyarakat,
keluarsa, dan diri sendiri
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II. TUIUAN PENYUSUNAN PANDUAN

Pertimbangan utama dalam menyusun panduan
pengelolaan pasien diabetes melitus di bulan Ramadan ini adalah
untuk keselamatan pasiensebagai upaya untuk menghindari
Sangguan metabolik akut termasuk hipoglikemi, hiperglikemi yanB
simtomatik/nyata, status hiperosmoler, hipovolemi, dan rasa
haus, terutama bagi para pekerja fisik berat di daerah yang panas.
Tidak seperti pada pasien DM tipe 1 (DM 1), kejadian ketoasidosis
pada pasien DM tipe 2 (DM 2) yang menjalankan puasa Ramadan
relatifjarang.

Menyamaratakan penanganan
mungkin malah berakibat
menginduksi atau
meningkatkan risiko terjadinya
berbagai hal yang tidak
dianginkan terkait dengan
puasa. Pertimbangan individual
serta profil klinis pasien,
ketersediaan pelayanan
kesehatan, variabel sosial
ekonoma, serta praktik kultural
dan agama setempat iuga perlu
diperhatikan.

NI. ADAPTASI METABOLIK PAOA PUASA

Puasa yang dijalankan adalah puasa yang dilakukan
kurang dari 24 jam. Saat puasa tersebut, kadar glukosa darah akan
turun sehingga menyebabkan penurunan sekresidari insulin, yanB
kemudian mengakibatkan peningkatan kerja dari horman kontra
insulin, yakni glukagon dan katekolamin yang menghasilkan
pemecahan Blikogen. Setelah beberapa jam berpuasa, cadangan
glikogen akan mulai berkurang. Den8an berkurangnya insulin
dalam sirkulasi, akan menimbulkan pelepasan asam lemak dari

" Menjamarotokan
penangonan mungkin

malah berakibat
menginduksi atau

meningkatkan risiko
te rjad i nya berbaga i hal
tang tidak diinginkon
terkait dengan puasa."
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adiposit yang oksidasinya akan membentuk keton dan akan

digunakan sebagai energi oleh organ-or8an tubuh. llustrasi dari
adaptasi metabolik ini digambarkan pada grafik dibawah:

Grafik 1. Adaptasi metabolik puasa

Puasa

Glukagon tGlukosa yang
bersirkulasi J

I

Glukoneogenesis
mulai

t PemecahanJ Sekresi insulin

I
t Pelepasan

asam lemak dari
adiposit

I

Okidasiasam
lemak

glikogen

I
nyimpanan
Glikogen
erganggu

Pe

t

L

---->
Keton

(ketogenesis)

H ip e rglike m ia

Ketoasidosis

Adoptosi dori Al-otout M et ol. Diobetes Corc 2014)i3:1495 1942

Katekolamin t
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Pada individu normal, proses di atas berada pada
keseimban8an antara insulin dan hormon kontra insulinnya, untuk
mempertahankan glukosa darah dalam kadar yang normal. pada
pasien diabetes, keseimbangan homeostasis glukosa ini ter8anggu
oleh patofisiolo8i yang mendasari diabetes disamping karena hal
ini juga sering dikarenakan penggunaan obat-obatan yang dapat
menin8katkan sekresi dari insulin.

Pada pasien dengan DM tipe 1 mungkin dadapatkan
masalah gangguan mekanisme respon glukagon terhadap keadaan
hipoglikemaa. Sedangkan pada pasien dengan defisiensi insulin,
kondisi puasa dapat menyebabkan pemecahan glikogen yang
berlebihan serta peningkatan glukoneogenesis dan keto8enesis
yanB akan mengakibatkan timbulnya hiperglikemia dan
ketoasidosis.

IV. RISIKO TERKAIT BERPUASA PAOA PASIEN DIAEETES

Studi epidemiolo8i yang melibatkan 12-243 pasien djabetes
di 13 ne8ara lslam yang menjalankan ibadah puasa Ramadan
menunjukkan tingginya angka komplikasi akut. Komplikasi yanB
terkait dengan puasa pada pasien diabetes dapat dilihat di
Tabel2.

Tabel2. Potenai Risiko lJtama pada Pasieh Diabetes yang
Berpuasa

Hipoglikemi
Hiperglikemi
Ketoasidosis Diabetik
Dehrdrd5i dan T.olnbo\is

AtAtouj M, et dl. Diobetes Core.2070, jj:7A95 _ EA2
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Panduan Penatalaksanaan DMT pe 2 pada lnd vidu Dewasa diBu an Ramadan

1. Hipoglikemi

Asupan makanan yang kurang diketahui merupakan salah
satu faktor risiko terjadinya hipoglikemi. Diperkirakan hipoglikemi
merupakan penyebab kematian pada 2-4yd pasien DM tipe 1.

walaupun kontribusi hipoglikemi sebagai penyebab kematian
pada DM tipe 2 masih belum jelas, dugaan hipo8likemi sebagai
penyebab kematian tidaklah jaranB. Angka kejadian hipoglikemi
pada pasien DM tipe 2 beberapa kali lipat lebih rendah
dibandingkan DM tipe 1.

Ha5il

menunjukkan
studi EPIDIAR

puasa

membutuhkan perawatan di

Ramadan dapat meningkatkan
risiko hipoglikemi berat sehingga

Risika hipoglikemi yang berat
dikaitkan dengon

p e ng g u na koa n i nsu I i n atau
suUonilurea don glinid,

perubahon dosis obot, dan
peru bo ho n g aya /a ktiv i tas
hidup yang terlalu drustis-

rumah sakit. Hapoglikemi di bulan
Ramadan meningkat 4,7 kali lipat
pada pasien DM tipe 1 (3-14
keiadian/100 individu/1 bulan)
dan 7,5 kali lebih sering (0,4-3
kejadian/100 individu/1 bulan)
pada pasien DM tipe 2.

Angka kejadian tersebut dianggap terlalu rendah karena belum
menghitung kejadian hipoglikemi yanB tidak memerlukan
perawatan di rumah sakit, tetapi memerlukan bantuan pihak
ketiga.

2. Hiperglikemi

Berba8ai studi epidemiologi dan uji klinik menunjukkan
kaitan antara hiperglikemi dengan komplikasi jangka panjang
mikro dan makrovaskuler. lnformasi tentan8 kaitan komplikasi
diabetes dengan episode hiperglikemi yang pendek (misalnya,4
min8gu) masih belum ada. KendaliBlikemi selama bulan Ramadan
dapat membaik, memburuk, atau tidak berubah.

PERKENI
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Pada pasien DM tipe 2,
studi EPIDIAR menunjukkan
bahwa pada bulan Ramadan,
angka kejadian kendali sangat
memburuk (hiperglikemi berat)
sehingga memerlukan rawat
inap di rumah sakit dan itu
artinya meningkat 5 kali lipat
(1-5 kejadian/100 pasien/1
bulan). SedanBkan pada pasien
DM tipe 1(hiperelikemi berat
dengan atau ta npa
ketoasidosis) meningkat 3 ka li

I pat (s - 17 kejadian/100
pasien/1 bulan)- Hiperglikemi
mun8kin disebabkan pengurangan dosis obat secara berlebihan
untuk menghindari hipo8likemi serta konsumsi berlebih makanan
dan gula.

3. KetoasidosisDiaberik

Pasien diabetes, terutama pasien DM tipe l yang
menjalankan puasa Ramadan dan kendali Blikeminya buruk
sebelum puasa, maka risiko ketoasidosis dapat meningkat. Lebih
lanjut, risiko ketoasidosis lebih meninBkat akibat pengurangan
dosis insulin yang berlebihan berlandaskan asumsi bahwa asupan
makanan akan berkurang selama puasa,

4. Dehidrasi dan Trombosis

Pembatasan asupan cairan (minum), lebih,lebih bila
berlangsung lama, dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi dapat
menjadi lebih berat di wilayah dengan iklim/suhu udara panas dan
kelembaban tinggi. Dehidrasi juga dapat terjadi pada individu
yang melakukan kerja fisik yang berat. Lebih lanjut, hiperglikemi

Pada bulan Ramadan,
angka kejadian k€ndali

sangatmemburuk
(hiperglikemi berat)

sehinSga memerlukan
rawat inap dirumah sakjt

dan itu artinya
meningkat 5 kali lipat
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."i h',, i r1 ', ir.','r\rnr r1 DM pe z pddd lld vrdJ Dewdsd d

(l.rt).rl rnenyebabkan diuresis osmotik, dan hal
rtleningkatkan kekuranBan cairan serta elektrolit.

ini dapat lebih

Hipotensi ortostatik
munSkin dapat terjadi pada

pasien yang sudah mengalami
neuropati otonom. Sinkop,
jatuh, jejas/luka, dan fraktur
mungkin dapat terjadi sebagaa

akibat dari hipovolemi dan
hipotensi. Berkurangnya rongga
intravaskuler lebih lanjut a kan
meningkatkan kecenderungan

"Hiperglikemi dapat
menyebabkan diuresis

osmotik don hal ini

meningka*an
ke ku ra ngon ca i ra n serta

menggumpal

lhypercooguloble stole) yanS

memang sudah ada pada

individu denBan diabetes. Meningkatnya viskositas darah akan
meninBkatkan risiko stroke dan trombosis.

V. PENGELOLAAN

1. Kat.gori Risiko Terkait Puasa Ramadan

perlu ditekankan bahwa berpuasa di bulan Ramadan
mencerminkan keputusan pribadi yang sangat penting sesuai
sesuai dengan perintah a8ama. Walaupun ada pertimbangan
medis tentang risiko tinggi yanB terkait dengan puasa, pasien
seringkali tetap menjalankan puasa Ramadan. Kondisi yang terkait
den8an risiko komplikasi puasa Ramadan dapat dilihat di Tabel 3.
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Tabel 3. Kategori Risiko Terkait Puasa Ramadan pada Pasien
OM Tipe l dan DM Tipe 2

Risiko sangat t nggipada pasi€n densan:
Hipoglikemi berat dalam 3 bu!an terakhir menjelang Ramadan.
Riwayat hipoglikemi yang berulang.
Hipo8 ikemiyang tidak disa dati (unowoteness hypostycenio)-
Kenda li glikemi buar k yang berla.j!t.
DM tipe 1.

Koma hiperglikemi hiperosmoler dalam 3 bulan terakhlr menjelanS

. Menjalankan pekerjaan lisik yang berat.

. Dialisis kronik.

nisiriirn!!i paai pasien uengan:
. Hiperglikemi sedang {rerata slukosa dalah 150-300 ma/dL atau

HbAlc 7,5-9%).
. lnsufisiensi Binjal.. Xomplikasi ma krovaskuler yang lanjut.
. Hidup 'lendiri" dan mendapat terapi insulin atau insulin

sulfonilurea.
. Adanya penyakit yang menyertai (comorbid) yang menambah

. Usia lanjut dengan,rheoith.

. Pencobatan-y€ns dapa,tme,nggrngguin€rtotlo/r.
Risiko sedang pada paslen dengan:

. Oiabetes terkendali dengan Elirid lshon-octing insulin
secrctogogue) -

Risiko rendah pada pasien dengan:
. Diab€tes "sehat, denSan Slikemi yang terkenda li melalui;

' terapigaya hidup,
- metformin,
- acarbose,
- thiazolidinedione,
- penshambatensimDPP'4.

Al-Atout M. et ot Dtabetes Lote 2010 J3- 1895-loA2.
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2. Masalah [.lmum YanB Perlu Diperhatikan

lndividualisasi. Harus disadari bahwa perawatan kesehatan
perawatan diabetes harus mengedepankan

individualisasi. Yaitu perencanaan pen8elolaan yang berbeda pada

setiap individu

Pemantauan glikemi. Kemampuan pasien dan ketersediaan alat
untuk memantau kadar glukosa darahnya sendiri tiap beberapa
kali sehara sangatlah penting. Hal ini terutama penting untuk
pasien DM tipe l dan Dl\,4 tipe 2 yang menggunakan insulin.

Nutrisi. Selama bulan Ramadan sering terjadi perubahan besar
dalam pola nutrisi. Sebagian besar masalah kesehatan di bulan
Ramadan merupakan akibat dari diet yang tidak tepat, kelebihan
fiakan lover-eoting), atau kuran8 tidur. Perubahan diet yang
sering terjadi selama Ramadan adalah meningkatnya jumlah
makanan dengan kandungan karbohidrat dan lemak yang tinggi.
Pola diet tersebut terutama terjadi petan8 hari pada saat buka
puasa (lftar).

Seharusnya diet selama bulan Ramadan tidak terlalu berbeda
dengan diet sehat dan seimbang di hari'hari biasa. Saran diet
sebaiknya disesuaikan dengan keadaan klinis serta kebutuhan
khas t ap individu. Pengaturan makanan bertujuan
mempertahankan masa tubuh yanB konstan. Diet yang dianjurkan
adalah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks yang
dikonsumsi sedekat mungkin dengan subuh. Minum air yang
banyak juga sangat dianjurkan di saat boleh makan/minum. Dari
berbagai studi, sekitar 50-60% pasien dapat mempertahankan
berat badan selama Ramadan, sedangkan sekitar 20-25%
mengalami peningkatan atau penurunan berat badan.

Aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani yang normal mungkin dapat
dipertahankan. Sebaliknya, aktivitas jasmani yang berlebih
sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan risiko
hipoglikemi- Bagi seba8ian pasien ada yang tetap menjalankan
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program aktivitas jasmani yang biasa dilakukan sesudah buka
puasa. Namun pada pasien DM tipe 1 yang tidak terkendali,
aktivitas jasmani malah dapat menyebabkan hiperglikemi berat.

Menghentikan puasa. Pasien harus memahami bahwa puasa
harus segera dihentikan bila:
- Terjadi hipoglikemi (glukosa darah <60 mg/dL), karena

kadar glukosa darah akan terus turun bila tidak se8era
diterapi.

- Kadar glikemi beberapa jam sesudah puasa dimulai <70
mg/dL. Penghentian tersebut terutama bila pasien

mendapat terapi insulin, atau sulfomilurea dan glinid.
- Kadarglukosa >300 mg/dL.
- Pasien sakit.

3. Algoritma Penanganan Medis Pada Pasien Berpuasa

Majoritas muslim dengan DM 2 yang tetap melakukan puasa
selama Ramadan, berpeluang untuk meningkatkan resiko
komplakasi kesehatan, termasuk kejadian-kejadian hipoglikemia.
Pasien harus mendapatkan edukasi dan pengawasan individual
yang baik agar tetap bisa mencapai kontrol terapi dan menjaga
keamanan kontrol gula. Dibutuhkan suatu penyesuaian gaya

hidup, pilihan dan dosis terapi. Maka dari itu diperlukan suatu
algoritma untuk membimbing memandu tenaga medis dalam
penanganan pasien DMT2 yang ingin berpuasa bagaimana
managemen pasien DM 2 untuk berpuasa dibulan Ramadan.
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oua atau emp.t bulan sebelum Ramadan

.,.

P€nil.in Medi! PE'R.madan

/ Pendekatan ndividual
/ Cek konirol B ikem k, tekanan
r' darah, profil lemak dan iuncsl renal
7 Berarbadan da^ indeksmasatubuh
r' P I han teraFi dan penyesuaian dosis

Edukasl pasien dan [elu.rga mpngena
resiko berpuasan untuk pas €n diabetes
/ SaEn dan ren.ana pola nakan
/ lum ah aktvtasyangsesuai
r' Montor ngBU a darah
7 Mengena dan mengontrol

KEtika memilih rgen oral di.beies

'/ Pilhanierap ha/us ndvidualisasl
7 M€masukanasupan cairanVanccukup

Hui E et ol. Monogehent aJ people with diabetes wonting to
Rd noddn. BM) 20 10 ; 340 x 305i.
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4. Penilaian Medis Pra-Ramadan

Semua pasien diabetes yang akan menjalankan puasa

Ramadan seharusnya mempersiapkan diri untuk pemeriksaan
medis, yaitu meniiai status kesehatannya dan mendapat
pendidikan khusus, agar puasa yang akan dilaksanakan
berlangsung dengan aman.

Pemeriksaan medis tersebut ditujukan untuk kenyamanan
pasien secara umum, mempertahankan kendali glikemi, tekanan
darah, serta lemak darah. Oleh karena itu, pasien harus diberi
informasi tentang potensi terjadinya risiko yang mungkin dihadapi
terkait dengan puasa Ramadan- Penilaian medis tersebut
sebaaknya dilaksanakan 1-2 bulan sebelum puasa Ramadan, agar
dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian diet, aktivitas jasmani
dan/atau terapi obat yang digunakan-

5. Edukasi Diabetes Xhusus Terkait Puasa Ramadan

lntervensi edukasi
terstruktur direkomendagikan
untuk membantu pasien dan
keluarganya dalam

implikasi
berpuasa. Edukasi diabetes
terkait puasa Ramadan juga

ditujukan kepada para dokter
dan para profesional di
bidang kesehatan yang lain
(ahli gizi, edukator diabetes,
perawat). Hasil penelitian
menunjukkan, bahwa pada
pasien diabetes yang
mendapat edukasi khusus
menjelang puasa Ramadan,

Pasien diabetes yang
mendapat edukasi khusus

menjelanS puasa
Ramadan, risiko keiadian
hipoglikemi turun 50%j
namun meningkat 4 l(ali
pada kelompok pasien
yang tidak mendapat
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risiko kejadian hipoglikemi turun 50% dibandinB dengan hari-hari
di luar bulan Ramadan. Sebaliknya, pada kelompok pasien yan8

tidak mendapat edukasi risiko hipoglikemi meningkat 4 kali lipat.

Edukasi pasien terkait dengan perubahan gaya hidup
dapat berperan penting dalam mencegah komplikasi medis,

seperti episode hipoglikemia. Akan tetapi, edukasi tersebut
mungkin kurang dilakukan oleh para dokter dan profesional medis
lainnya karena kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan

diabetes yang optimal di bulan Ramadan. Sehingga, pendidikan

khusus ini dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan pendapat
para dokter/profesional di bidang kesehatan dengan pendapat
para pemimpin agama yang kurang serasi, tentang puasa

Ramadan dan dampaknya di bidang kesehatan pada pasien

diabetes. Materi yang perlu disampaikan dalam edukasi diabetes
khusus terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel4. Materiedukasi Oiabetes khusus terkait puasa Ramadan

MATERI EDU(ASI OIABETES

V pemahaman um!m tentang hubungan puasa Ramadan

dengan diabetes-

Kuantifl kasi risiko individual.

Pilihan pilihan menjalankan puasa

1) Pentingnya

denean lebih aman,

menghindari hipoglikemi dan dehidrasi,
2) Pemilihan makanan untuk menghindari hiperglikemi

3) Memantau glukosa darah di jam-jam saat puasa dan di

4) waktu ydnB tepat untuk mFnjalanlan aktrvtds idsmani
selama puasa dan intensitas aktivitas.Ya,

5) penegunaan obat diabetes dan kaitannya dengan
potensi risiko terkait puasa.
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5. Pen8elolaan Diabetes MelitusTipe 1 (DM tipe 1l

Bagipasien DM tipe 1, puasa Ramadan dapat meningkatkan risiko
yang sangat tinggi. Risiko tersebut terutama pada pasien dengan
kondisi tertentu (lihat Tabel 5).

Tabel5. Kondisiyang Meningkatkan Risiko pada DM Tipe 1

Akses pelayanan medik yang terbatas.
Kendali glikemi yanB buruk.
H ipoBlikem i ya ng tidak disadati (hypoglycenic unowareness).
(endali glikemiyang tidak stabil.
Hospitalisasi yang berulang.
Pasien yang tidak bersedia/tidak dapat memantau kadar glukosa

Al-Arouj, et ol. Oiobetes Core. 2010. 33: 189-1902

Hasil penelitian DCCI dan EDIC menunjukkan bahwa
kendali glikemi yanE baik (mendekati normal) memerlukan
penyuntikan insulin beberapa kali dalam sehari lmultiple daily
insulin injectionl atau penyuntikan insulin subkutan berkelanjutan
dengan pompa insulin (irsulin pump). Kedua cara tersebut
memerlukan pemantauan yang ketat dan penyesuaian dosis
insulin yang berkali-kali untuk menghindari hipoglikemi dan
hiperglikemi.

Walaupun berisiko tinggi, sebagian pasien DM tipe l tetap
bersikeras menjalankan puasa Ramadan. Sampai saat ini belum
banyak studi tentang berbagai regimen insulin pada DM tipe 1di
bulan Ramadan. ReBimen insulin basal-bolus dipilih sebagai
protokol pengelolaan DM tipe l yang aman, dengan episode
hipoglikemi dan hiperglikemi yang lebih sedikit. Basal-bolus yanB

dimaksud adalah pemberian insulin intermediote atau insulin
basal satu/dua kali sehari, ditambah dengan insulin kerja cepat
lropid-acting irsulin) sebelum makan. Berbagai studi regimen
yang lain seperti, pemberian suntikan insulin kerja menen8ah
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\intermediotel, analog kerja panjang llong-octing), atau insulin
cafipwan \premixed) kerja menengah, dan insulin analog kerja
cepat dua kali mungkin dapat menghasilkan kendali glikemi yang

adekuat dengan risiko hipoglikemiyanB tebih kecil.

7. Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2 (DM Tipe 2)

Pasien terkendali dengan diet. Pada pasien yang glikeminya
terkendali baik, hanya dengan diet dan aktivitas jasmani maka
risiko terkait dengan puasa akan rendah. Potensi risiko yang

mungkin terjadi adalah hiperglikemi pasca-makan. Potensi risiko
hiperglikemi tersebut dapat terjadi sesudah buka dan sahur.
Distribusi kalori menjadi 2 atau 3 porsi di jam antara buka dan
sahur dapat membantu untuk mengurangi risiko haper8likemi
sesudah buka dan sahur. Aktivitas jasmani dapat dikuranSi
intensitas dan lamanya, misalnya dijalankan 2 jam sesudah buka.

Pasien yang mendapat terapi obat oral. Prinsip indavidualisasi
dalam pemilihan obat harus diterapkan. Obat-obat yang
meningkatkan sekresi insulin (sulfonilurea dan glinid) dan insulin
dapat meningkatkan potensi risiko hipoglikemi. Sedangkan obat
yang meningkatkan sensitifitas insulin (glitazon dan acarbose)
dikaitkan dengan potensi risiko hipoglikemiyang rendah.

Dalam memilih cara intervensi pada pasien diabetes termasuk
memilih obat, perlu dipertimbangkan faktor keamanan obat,
efektivitas dalam menurunkan HbA1c, penSaruhnya terhadap
faktor risiko kardiovaskular yang lain (berat badan, tekanan darah,
profil lemak), tolerabilitas obat, kenyamanan lconveniencyl, dan
harga.

Metformin. Pasien yanB hanya mendapat terapi metformin dapat
berpuasa dengan aman karena kemungkinan kecil terjadi
hipoglikemi berat. Dosis dapat disesuaikan, yaitu 2/3 dosis
diberikan waktu buka dan 1/3 sisanya waktu sahur-
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Sulfonilurea. Sulfonilurea
bekerja cepat dan efektif
dalam menurunkan HbA1c,
serta setara denSan

pada lndvidu Dewasa d, Bulan flamadan

(r.270).

Hipoglikemia berat atau
parah merupakan
komplikasi yang relative
jarang pada penggunaan
SU, Bagaimanapun karena
risiko hipoglikemi yang
menyertai

Rogoimanapun karena
r&iko hipoglikemi yang
nenye,tai {inherent)

dire ko me ndasi kan bahwa
SU tidak sesuai untuk
penggunoan di bulon

Rafiadan dan
penggunaannya harus

d ii ndivid ualisasi kan de ngon
peringatan-direkomendasikan bahwa

SU tidak sesuai untuk

PenSSunaan di bulan
Ramadan dan
penggunaannya harus
diindividualisasikan dengan peringatanl. Eeberapa ienis
sulfonilurea yaitu, glimepi.ide, glipizide, gliclazide, sering dikaitkan
den8an risiko hipoglikemi yang lebih kecil. Sedangkan
glibenklamid, dikaitkan dengan risiko yang lebih besar.
Chlorpropamide tidak boleh digunakan di bulan Ramadan, karena
harganya yang murah dan sulfonilurea masih digunakan secara
luas di bulan Ramadan. Penggunaan chlorpropamide harus sangat
berhatihati dan hanya untuk pasien yang terpilih lindividuol)-

Terapi berbaris inkretin (rnarefin). Glucogonlike peptide-1
receptor ogonist (GtP-lras) exerot de dan liroglutide, setla
dipeptidylpeptidose-4inhibitors IDPP-4 inhibitor) vildagliptin,
sita8liptin, saxagliptin, linagliptin merupakan obat berbasis
inkretin. Exenatide dan liraglutide belum beredar di lndonesia.
Exenatide dan liraglutide diberikan sebelum makan dan efektif
dalam menurunkan HbAlc 0,5-1%. Golongan cLP'1ras dapat
menekan nafsu makan dan menurunkan berat badan. Keamanan
pen8gunaan klinis dalam jangka panjang masih memerlukan data
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yang lebih banyak dan harganya relatif mahal. Glucogon)ike
peptide-7 receptot ogonist exenntide dan lioglutide, setta
dipeptidylpeptidose 4inhibitors tidak terkait langsung dengan
hipoglikemi, tetapi dapat meningkatkan pengaruh hipoglikemi
sulfonilurea, glinid, dan insulin. DPP 4 inhibitor yang sudah
digunakan di lndonesia adalah vildogliptin, sitogliptin, soxogliptin,
dan linogliptin. Semua ini efektif dalam menurunkan HbAlc 0,5-
0,8% den tidak meningkatkan berat badan.

Untuk terapi DM tipe 2, DPP-

4 inhibitor dianggap sebagai
obat denBan toleransi yang
paling baik. Penggunaannya
di bulan Ramadan tidak

penYesuaran
Berdasa rkon be be rapa hasil
penelitian klinis ocak dan

dosis dan dianggap seba8ai
pengganti sulfonilurea yang
paling baik pada pasien yanB

tidak terkontrol dengan
metformin monoterapi dan
berencana untuk berpuasa di
bulan Ramadan. Berda5arkan
beberapa hasil penelitian
klinis acak dan observasi

terupi DPP-4 nhibitot

hipoglikenia, don sesuai
untuk digunakan selano

menunjukkan terapi DPP 4 inhibitor beresiko rendah
hipo8likemia, dan sesuai untuk digunakan selama bulan
Ramadan.

Glitazon. Glitazon sebagai obat tunggal tidak terkait dengan
hipo8likemi, tetapi glitazon dapat meningkatkan efek hipoglikemi
bila di8unakan bersama sulfonilurea, glinid, dan insulin. Efektivitas
pioglitazon dalam menurunkan HbAlc 0,5-1,4%, dapat
memperbaiki profil lemak dan berpotensi menurunkan risiko
infark jantung. Glitazon dapat meningkatkan berat badan, retensi
cairan, dan meninBkatkan risiko payah jantung kongesti,
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meningkatkan isiko fraktur tulangclitazon baru efektif sesudah
digunakan 2-4 minggu. Karena puasa Ramadan berlangsung
selama 29-30 hari, glitazon tidak dapat dipakai sebagai obat
penSSanta di bulan Ramadan.

Glinide llnsulin secrctoqogues kerja pendek). Repoglinide dan
nategligide metupakan dua obat golongan insulin secretogogues
kerja pendek. Efektifdalam menurUnkan HbAlc 0,5-1%. Pengaruh
yang tidak diin8inkan adalah penin8katan risiko hipoglikemi,
peningkatan berat badan, dan harga yang relatif mahal. Di bulan
Ramadan obat golongan ini bermanfaat karena masa kerjanya
singkat. Uji klinik penggunaannya di bulan Ramadan menunjukkan
risiko hipoglikemi repa8linide lebih rendah dibanding dengan
glibenclomid. Nateglide mempunyai masa kerja yang lebih pendek
dibanding dengan repaglinide.

Glucosidase inhibitor. Acarbose menghambat absorbsi
karbohidrat bila diminum bersamaan dengan suapan makanan
yang pertama. Karena tidak terkait dengan risiko hipoglikemi,
acarbose mungkin bermanfaat bila digunakan di bulan Ramadan.
Karena efektivitasnya yang rendah (penurunan HbAlc 0,5%) dan
tidak menurunkan glukosa sesudah makan, biasanya acarbose
dikombinasikan dengan obat lain yang dapat menurunkan glukosa
puasa. Efek samping penggunaan acarbose adalah keluhan
gastrointestinal ringan sampai sedang, terutama flatulensi. Untuk
men8urangi efek samping tersebut dianjurkan pemakaian dosis
awal yanB rendah dan peningkatan dosis yang bertahap.

Terapi insulin subkutan. Masalah yanB ada dengan terapi insulin
di bulan Ramadan pada pasien DM tipe 2 sama dengan masalah
yang timbul pada DM tipe 1, meskipun angka kejadian hipoglikemi
pada pasien DM tipe 2 lebih rendah. Sasaran utama adalah
mengendalikan hiperglikemi basal denBan mengBUnakan
persediaan insulin kerja menengah atau analog insulin kerja lama.
Sebagian besar pasien memerlukan tambahan pemberian insulin
reguler kerja pendek atau analog insulin kerja cepat sebelum
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makan, untuk mengendalikan hiperglikemi sesLrdah makan. Risiko
hipo8likemi pada pasien DM tipe Z yang berusia lanjut sangat tua
cenderunB lebih tinggi. Hasil uji klinik penggunaan analog insulin
kerja cepat menunjukkan risiko hipoglikemi yang lebih rendah
serta kendaliglukosa darah prandial yang lebih baik, dibandingkan
dengan penggunaan insulin reguler kerja pendek di bulan
Ramadan.

Pompa insulin. Pompa insulin memberikan insulin basal secara
berkelanjutan selama 24 jam dan terprogram sesuai dengan
kebutuhan individu. Pasien menambahkan insulin bolus (insulln
prandial) sendiri atau dengan bantuan pompa insulin sesuai
dengan kebutuhan. Kegagalan pompa insulin atau sumbatan di
tempat infus terpasang dapat berakibat kendali glukosa darah
memburuk dengan cepat. Secara teori, risiko hipoglikemi akibat
puasa yang panjang di siang hari dan hiperglikemi akibat makan
yang berlebihan, dapat dice8ah dengan mengglnakan pompa
insulin, dibandingkan dengan terapi suntik insulin dosis multipel
yang konvensional. Baik pada DM tipe l maupun DM tipe 2

diperlukan pemantauan kadar glukosa darah yang lebih sering
untukmengurangi risiko hipoglikemidan hiperSlikemi.

PENEI.ITIAN KLINIS YANG MEI.IBATKAN POPULASI INDONESIA

Terdapat dua studiyaitu studiVlRTI.JE dan studiSTEDFAST
yang masing masing merupakan studi observasional pada 1315
pasien dan studi intervensi pada 557 pasien diabetes tipe 2

berpuasa di bulan Ramadhan yang didalamnya melibatkan
populasi pasien lndonesia. Dari kedua studi tersebut didapatkan
bahwa pemberian terapiVildagliptin sebagai DPP-4 inhibitor pada
pasien DM tipe 2 Vang berpuasa di bulan Ramadan memberikan
penurunan Alc yang efektif dengan tidak adanya kejadian
hipoglikemia berat pada studi intervensi dan rendahnya kejadian
untuk semua jenis hipoglikemia yang konsisten baik pada studi
intervensi maupun pada studi observasional.
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Resiko rendah hipoglikemia ini berkaitan dengan
mekanisme kerja DPP-4 inhibitor, yang dalam menginduksisekresi
insulin bergantung pada kenaikan glukosa darah. Pemberian dosis
dua kali sehari pada pasien populasi puasa ini mungkin juga
berperan dalam mengendalikan kontrol gula darah selama 24 jam
yang terrefleksi dengan penurunan A1c yang efektif den8an risiko
hipoglikemia yang minimal. Berbeda dari DPP-4 inhibitor, terapi
dengan kelompok SU menunjukkan resiko hipoglikemia yan8 lebih
terkontrol pada studi inteNensi dibandingkan studi
observasional. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meminimalisir
kejadian hipoBlikemia maka dalam pemberian terapi SU pada
pasien diabetes yang berpuasa diperlukan suatu intervensi pada
pasien,

8. Kehamilan dan Puasa Ramadan

Penin8katan kadar
glukosa dan HbAlc di
waktu hamil dikaitkan Evaluasi kondisi medis untuk
dengan meningkatnya wanita hamil sebelum Ramadan
risiko malformasi sangat penting. Evaluasi tersebut

kongenital- Kondisi hamil
meningkatkan resistensi

meliputi:

dengan

mengurangi serapan
insulin ke hati (hepoti.
extroction). Pada individu
sehat yang hamil, kadar
glukosa puasa lebih
rendah, kadar glukosa
prandial, dan kadar insulin
prandial lebih tinggi
dibandingkan kadar

pra-konsepsi

pencapaian kadar glukosa
darah dan nilai HhAlc nomal
atau mendekati normal.
Informasi dan nasihat tentang
komplikasi ianin serta ibu yang
terkait dengan kendali glikemi
yang buruk.
Edukasi yang bertujuan
meningkatkan keterampilan
mengelola sendiri.

insulin,
sekresi

meningkatkan
insulin, dan
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Puasa pada ibu hamil dikaitkan dengan peningkatan

morbiditas dan mortalitas janin serta ibu. Pada umumnya wanita
dengan diabetes pragestasional dan gestasional berada dalam
kondisi risiko tinggi dan dianjurkan untuk tidak berpuasa.
Walaupun ibu hamil dibebaskan dari kewajiban berpuasa di bulan
Ramadan, sebagian dari ibu-ibu yang diketahui menyandang DM
tipe 1 atau DM tipe 2 tetap bersikeras untuk berpuasa.

Wanita-wanita tersebut merupakan kelompok berisiko
tinggi dan memerlukan perhatian khusus serta perawatan yang
lebih intensif. ldealnya pasien dirawat di klinik diabetes oleh
dokter ahli kebidanan, ahli diabetes, ahli gizi, dan edukator
diabetes. Diet yang tepat dan terapi insulin intensif merupakan
masalah utama pengelolaan pasien hamil yang berpuasa di bulan
Ramadan. Pada pasien-pasien tersebut diperlukan pemantauan

Blukosa darah dan penyesuaian dosis yanB lebih sering.

9. Pengelolaan Hipertensi dan

Dehidrasi dan kekurangan cairan serta kecenderungan
hipotensi mungkin terjadi selama puasa Ramadan. Kecenderungan
tersebut lebih sering dialami bila jam puasanya lebih panjang dan
pasien mengeluarkan keringat yang banyak. Oleh sebab itu dosis
dan/atau jenis obat yang diberikan mungkin perlu disesuaikan
untuk menBhindari hipotensi.

Sudah menjadi kebiasaan bahwa di bulan Ramadan
konsumsi makanan yang menBandung kardohidrat tinggi dan
lemak jenuh meningkat. Pada pasien perlu dianjurkan untuk tidak
melakukan pola makan yang kurang sehat tersebut dan tetap
melanjutkan obat untuk menurunkan hiperkolesterolemi-

Dislipidemi
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10. Rekomendasi Perubahan Terapi pada Pasien DM tipe 2 yant
Menjalankan Puasa Ramadan

sebelum Ramadan
Pasien denean diet dan
aktivitas jasmani.

Sulfonilurea 1xlhari.

Selama Ramadan
Pertimbangkan memodifikasi
waktu dan intensitas aktivitas
jasmani.

Pastikan asupan cairan yanBcukup.
Pastikan asLrpan cairan yang cukup.
Berikan 1000 mg waktu buka dan
500 mg waktu sahur.

Tidak perlu diubah

Oikombinasikan dellgan obat lain
yang dapat menurunkan glukosa

Berikan sebelum berbuka puasa,
sesuaikan dosis berdasaa hasil
pemeriksaan glik€mi dan risiko
hipo8likemi.

Berikan dosis biasa sebelum buka
dan % dosis sebelum sahur,

Pastikan asupan cairan yangcukup.
Pertimbangkan untuk men8ubah
menjadi insulin kerja panjeng atau
insulin kerja ftenengah di petanB
hari dan insulin kerja cepat (rapid-
acting) atau kerja pendek (srort-
octing)diwaktu makan. Dosis biasa
waktu bl]ka dan dosis ),, waktu

Pasien dengan obat
hipoglikemioral
Metformin 500 mg
3xlhati.
DPP-4 inhibitots don TZDs

AGls

Sulfonilurea 2xlhari.

atauinsulin intermediate
zxlhati.
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VI. I(ESIMPULAN

Puasa Ramadan pada pasien diabetes terkait dengan
berbagai risiko. Pasien DM tipe l menyandanB risiko komplika5i
dan mengancam jiwa yang ting8i. Pasien DM tipe 1 yang

mempunyai riwayat hipoglikemi berulanB, atau riwayat
hipoglikemi yang tidak disadari (unawareness), atau pasien yang

kendali glikemi-nya buruk sehingga menyandang risiko
hipoglikemi yang tinggi. Sebaliknya, pengurangan dosis insulin
yang berlebihan (untuk mence8ah hipoglikemi) mungkin dapat
menempatkan pasien pada risiko hiperglikemi dan ketoasidosis
diabetik.

Hipo8likemi dan hiperglikemi dapat terjadi pada DM tipe
2, walaupun umumnya lebih jarang terjadi dan dampaknya lebih
rin8an dibandingkan denEan pasien DM tipe 1. Keputusan pasien

untuk menjalankan puasa Ramadan seharusnya diambil sesudah
melakukan konsultasi dokter/tenaga kesehatan terkait dengan
risiko yang mungkin terjadi. Pasien yang bersikeras menjalankan
puasa seharusnya mendapatkan penilaian pra-Ramadan untuk
mendapat edukasi dan saran yang terkait dengan aktivitas
jasmani, perencanaan makan, pematauan Blukosa, serta dosis dan
waktu pemberian obat.

Obat-obat yang mempunyai potensi hipoglikemi yanE

lebih kecil mungkin mempunyai manfaat yang khusus di bulan
Ramadan- Terapi pompa insulin mungkin lebih aman bila
digunakan di bulan Ramadan.

Studi intervensi dan observasional pada pasien diabetes
yang berpuasa di Bulan Ramadan yang melibatkan populasi
lndonesia menunjukkan bahwa pada pemilihan pemberian terapi
pengobatan diutamakan pada terapi yang mekanisme kerjanya
bergantung pada kadar glukosa darah, seperti DPP-4 inhibator,
yang memiliki resiko rendah kejadian hipo8lakemia dengan
penurunan A1C yang efektif. SedanBkan pemilihan terapi dengan

PERKENI



Panduar Penatalaksanaan DM Tipe 2 pada lndividu Oewasa di Bulan Ramadan

pengobatan yang mekanisme kerjanya tidak bergantung kadar

Blukosa darah, sepertiSLJ, diperlukan suatu intervensipada pasien
yang baik demi mengontrol resiko hipoglikemia dan mendapatkan
penurunan A1c yang efektif.
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