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BERITA ACARA PRESENTASI TESIS 

  

JUDUL        : PERBEDAAN KADAR  OSTEOKALSIN PADA  WANITA 
POSTMENOPAUSE RIWAYAT  PENGGUNAAN KONTRASEPSI 
HORMONAL INJEKSI DEPOT MEDROKSIPROGESTERON ASETAT 
( DEPO PROVERA ®)  DENGAN  KONTRASEPSI NON HORMONAL 

Penyaji  :  dr. Widhi Prassiddha Sunu 

Pembimbing  :  Prof. Dr. dr. Zainal Arifin Adnan, SpPD-KR 

Konsultan  :  Drs. Sumardi 

Waktu  :  Kamis, 22 Juli 2010 

 

Saran    : dr. Sumarmi Soewoto, SpPD-KGer 

1. Apakah sebelum di injeksi DMPA pasien tersebut diukur kadar osteokalsinnya sebelum 

KB-DMPA? Dan apakah sebelum dan setelahnya terdapat perbedaan? 

2. Definisi postmenopause  adalah menopause sampai dengan senium, Apakah yang 

dimaksud kriteria senium ? 

3. Penyebab Osteoporosis manakah yang paling berperan, apakah oleh karena menopause 
atau umur/aging atau keduanya? Bila salah satu lebih besar proporsinya disebabkan 
karena apa? 

4. Pada ringkasan halaman VIII, alinea 2, apakah maksud kalimat : Masse bahwa 
kehilangan densitas tulang secara signifikan terjadi pada awal postmenopause terutama 
pada trabekular tulang…..  ? 

Koreksi : 

1. Pasien tidak diperiksa kadar Osteokalsinnya sebelum KB-DMPA, karena penelitian ini 
bersifat observasional analitik (with or without…. dengan atau tanpa) dalam arti hanya 
membandingkan riwayat pengguna KB-DMPA dan bukan pengguna, diukur kadar 
osteokalsin, yang diukur dalam waktu dan jumlah tertentu. Hal ini dipertegas dalam 
kerangka konsep penelitian. 
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2. Senium adalah batasan umur lebih dari 75 tahun, Pada senium telah tercapai keadaan 
keseimbangan hormonal yg baru sehingga tdk ada lagi gangguan vegetatif maupun psikis 

yg mencolok dlm masa ini ialah kemunduran alat-alat tubuh dan kemampuan fisik yg 
mengalami proses ketuaan. Gangguan Senium terjadi : 

-  Atropi alat – alat genetalia & jaringan sekitarnya  

- Meningkatnya proses katabolisme protein –> jaringan yg banyak dipengaruhi ialah 
tulang, otot, dan kulit seperti : osteoporosis, atrofi mukosa vagina, uretritis dan sistitis 
(Harrison, 2005; http://italina89.wordpress.com/wanita-dlm berbagai-masa-kehidupan) 

3. Keduanya baik menopause dan aging sama-sama berperan dan dapat terjadi secara 
bersama sama sebagai patofisiologi osteoporosis, dimana terjadi setelah masa puncak 
tulang usia 30-40 tahun (peak bone mass). Yang paling berperan lebih tinggi antar 
keduanya memang sulit untuk dibedakan, karena sudah berbeda secara definisi dan 
patofisiologinya, serta kejadiannya yang bersamaan pada individu normal. Tiap individu 
normalpun mempunyai perbedaan baik faktor genetik, aktifitas fisik dan nutrisi, hal ini 
juga sangat berpengaruh terhadap kejadian osteoporosis di masa tuanya. Dapat lebih jelas 
pada tinjauan pustaka halaman 28, Gambar 12. Patofisiologi Osteoporosis 
Postmenopause dan Senilis (Rosenberg, 2005) 
 

 
 

4. Koreksi pada ringkasan halaman VIII, alinea 2, yang kami maksud kalimat : Kehilangan 
densitas mineral tulang secara signifikan terjadi pada awal postmenopause.  
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BERITA ACARA PRESENTASI TESIS 

  

JUDUL        : PERBEDAAN KADAR  OSTEOKALSIN PADA  WANITA 
POSTMENOPAUSE RIWAYAT  PENGGUNAAN KONTRASEPSI 
HORMONAL INJEKSI DEPOT MEDROKSIPROGESTERON ASETAT 
( DEPO PROVERA ®)  DENGAN  KONTRASEPSI NON HORMONAL 

Penyaji  :  dr. Widhi Prassiddha Sunu 

Pembimbing  :  Prof. Dr. dr. Zainal Arifin Adnan, SpPD-KR 

Konsultan  :  Drs. Sumardi 

Waktu  :  Kamis, 22 Juli 2010 

 

Saran    : dr. Suradi Maryono, SpPD-KHOM 

1. Mengapa pada kesimpulan tidak menyinggung masalah osteoporosis ? 

2. Pada tinjauan pustaka ditambah pembahasan mengenai Depo Provera (DMPA), karena 

masih terlalu sedikit, misalnya farmakokinetik dan farmakodinamik? 

3. Kondisi apa saja yang berpengaruh terhadap kadar osteokalsin tulang? 

4. Perlu ditambah pada tinjauan pustaka yaitu fungsi tulang sebagai sumsum tulang untuk 

pembentuk darah? 

5. Saran harus mengacu dari hasil penelitian? 

 

Koreksi  : 

1. Pada kesimpulan tidak menyinggung masalah osteoporosis oleh karena, penelitian ini 

mempunyai hipotesis :1. Tingkat formasi tulang yang diukur dengan kadar Osteokalsin pada 

wanita postmenopause dengan kontrasepsi hormonal DMPA pada saat usia reproduktif lebih 

tinggi dibandingkan dengan wanita postmenopause dengan kontrasepsi non hormonal. 2. 
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Riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal DMPA semasa usia reproduktif terhadap tingkat 

formasi tulang yang diukur dengan kadar Osteokalsin (Otc), yaitu lama memakai KB-

DMPA dan lama berhenti KB-DMPA berhubungan dengan kadar osteokalsin. 

Dimana kesimpulan daripada hasil penelitian mencerminkan hasil akhir suatu hipotesis. 

Sedangkan osteoporosis disini yang dimaksud adalah osteoporosis postmenopause yaitu 

hilangnya massa tulang karena  menurunnya kadar estrogen. Hal ini menyebabkan tidak 

proporsional antara peningkatan resorpsi tulang dibandingkan dengan formasi tulang. 

Perbedaan wanita riwayat pengguna DMPA dan non hormonal dinilai secara statistik 

dilakukan analisis kuantitatif observasional prospektif. Pada penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan teori bahwa Osteoporosis postmenopause akan diperberat oleh riwayat 

penggunaan DMPA > 3 tahun sehingga densitas tulang menurun mengakibatkan 

peningkatan remodeling tulang, akibatnya osteokalsin (marker formasi) terpicu 

mengimbangi osteoklas (resorpsi). Diduga osteokalsin pada riwayat pengguna DMPA 

postmenopause lebih tinggi dibanding wanita normal postmenopause KB-non hormonal.  

2. Telah  kami tambahkan revisi pada tinjauan pustaka pada halaman 40, mengenai DMPA 

sebagai berikut : 

2.7. Depot Medroksi Progesteron Asetat ( DEPO PROVERA ®)   

Depo-Provera merupakan kontrasepsi injeksi berisi medroxyprogesterone asetat, suatu 

turunan dari progesteron, sebagai bahan aktif. Medroxyprogesterone asetat aktif diberikan 

secara parenteral. Berbentuk bubuk kristal berwarba putih tak berbau yang stabil di udara 

dan yang mencair antara 200 ° C dan 210 ° C. Bersifat larut dalam kloroform, aseton, 

dioxane, alkohol dan metanol, sedikit larut dalam eter, serta tidak larut dalam air. Nama 

kimia untuk asetat medroxyprogesterone adalah pregn-4-ena-3, 20 -dion, 17 - (acetyloxy)-6-

metil-, (6α-). media.pfizer.com/files/products/uspi_depo_provera_contraceptive.pdf 

Rumus struktural adalah sebagai berikut 
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 Gambar 17. Struktur kimia medroksi progesteron asetat 

Depo-Provera untuk intramuskular (IM) injeksi tersedia dalam botol dan dimasukan ke 

dalam jarum suntik, masing-masing berisi 1 mL air steril medroxyprogesterone asetat 

suspensi 150 mg / mL. Dimana setiap mL mengandung:  

Tabel. 2 Komposisi Depo Provera ® 

 

                                                       (Dikutip dari Pharmacia, 2003) 

 Bila perlu, pH disesuaikan dengan sodium hidroksida atau asam klorida, atau keduanya. 

  2.7.1 Farmakologi klinik 

 Secara farmakodinamik : Depo Provera ® bila diberikan pada dosis yang dianjurkan 

untuk wanita setiap 3 bulan, akan menghambat sekresi gonadotropin yang pada gilirannya 

mencegah pematangan folikel dan ovulasi dan penipisan endometrium. Tindakan ini 

menghasilkan efek kontrasepsi.  Konsentrasi DMPA dengan dosis 150 mg IM diukur oleh 
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teknik ekstraksi radioimmunoassay, dimana didapatkan peningkatan selama 3 minggu untuk 

mencapai puncak plasma konsentrasi 1 sampai 7 ng / mL. Kemudian menurun secara 

eksponensial sampai mereka menjadi tidak terdeteksi (<100 pg / mL) antara 120-200 hari 

setelah injeksi. Waktu paruh kontrasepsi injeksi DMPA adalah sekitar 50 hari. Wanita 

dengan berat badan rendah hamil lebih cepat dari wanita dengan berat badan lebih setelah 

menghentikan kontrasepsi ini.  

 Secara farmakokinetik pengaruh injeksi Depo Provera ® terhadap hati dan / atau 

penyakit ginjal belum diketahui. 

2.7.2 Indikasi, Kontra indikasi, dan efek samping 

Depo Provera ® diindikasikan hanya untuk mencegah kehamilan. Hilangnya kepadatan 

mineral tulang (BMD) pada wanita dari segala usia dan dampak pada puncak massa tulang 

pada remaja harus dipertimbangkan. Dosis tidak tidak perlu disesuaikan dengan berat badan.  

Kontra Indikasi  Depo Provera ® adalah diketahui atau dicurigai kehamilan atau tes 

diagnostik  positif untuk kehamilan,  pendarahan vagina, keganasan payudara, tromboflebitis 

aktif, atau saat ini atau riwayat gangguan tromboemboli, atau vaskular otak penyakit 

tersebut, mempunyai penyakit hati, diketahui hipersensitif terhadap Depo Provera ® 

(medroksi progesteron asetat ataupun dari bahan lainnya),mempunyai penyakit stroke 

Peringatan sebelum menggunakan Depo Provera ® : penurunan densitas massa tulang, 

gangguan pendarahan, mempunyai risiko kanker, mempunyai gangguan tromboemboli, 

mempunyai gangguan mata, kehamilan yang tak terduga, kehamilan ektopik, saat laktasi, 

reaksi anafilaksis dan anafilatoid, penyakit ginjal, periode menstruasi yang tidak teratur, 

tekanan darah tinggi, sakit kepala migrain, asma, epilepsi, diabetes atau riwayat keluarga 

diabetes, riwayat depresi.  

Efek Samping Depo Provera ®  

1. Kenaikan berat badan  

Sekitar dua pertiga dari wanita yang menggunakan Depo Provera ® berat basan 

meningkat bobot sekitar  5 pon (2,5 kgtahun) pertama penggunaan teratur., 8,1 pon 

selama 2 tahun, 4tahun rata-rata 13,8 pon, dan pemakaian 6 tahun 16,5 pon (sekitar 

2,75 pin per tahun). 

2. Efek samping lain :penelitian penggunaan 7 tahun  menggunakan kontrasepsi Depo 

Provera ®: perdarahan haid tidak teratur, amenore, sakit kepala, gugup, kejang perut, 
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pusing, kelemahan atau kelelahan, penurunan gairah seksual, kaki kram, mual, 

payudara bengkak,  kembung, pembengkakan tangan atau kaki, sakit 

punggung,depresi, insomnia,  jerawat, panggul nyeri, ruam, gangguan sendi. 

(Pharmacia,  2003. In: Depo Provera ®  contraceptive injection, Pharmasia & Upjhon 

company, Kalamazoo, USA ) 

 3. Kondisi yang berpengaruh terhadap kadar osteokalsin adalah 

1. Sampel yang digunakan adalah serum, plasma EDTA, dan plasma Li-heparin. Sampel 

tidak boleh hemolisis karena eritrosit mengandung  protease yang dapat mendegradasi 

osteocalcin. Disarankan agar darah segera disentrifuge. (Kaniawati, 2003). 

2. Karena pemeriksaan ini seluruhnya menggunakan monoklonal antibodi dari tikus, 

maka kesalahan hasil akan dapat terjadi dari sampel pasien yang pernah mengalami 

terapi dengan monoklonal antibodi tikus atau pasien yang pernah mendapatkan 

monoklonal antibodi tersebut untuk tujuan diagnostik. Untuk tujuan diagnostik, hasil 

yang diperoleh sebaiknya memperhatikan pula dengan riwayat medik pasien, gejala 

klinis serta temuan lainnya (Kaniawati, 2003). 

3. Osteokalsin meningkat pada : hipertiroidisme, fraktur, penambahan 1,25-

dihydroxyvitamin D3, antikonvulsan,  

    4. Osteokalsin menurun pada : multipel myeloma, hiperkalsemia karena keganasan, 

sirosis hepatis, penambahan glukokortikoid, insufisiensi adrenal, pemberian warfarin 

dan heparin 

 5.  Osteokalsin tidak berubah pada : metastasis ke tulang 

4. Telah ditambahkan pada tinjauan pustaka : Fungsi sumsum tulang sebagai pembentukan 

darah dan sel-sel tulang ditambahkan pada tinjauan pustaka halaman 10 revisi tesis sebagai 

berikut : Asal mula (stem sel) sel-sel tulang adalah melalui jalur mesenkim (preosteoblas, 

osteoblas, osteosit dan bone lining cells) dan jalur hemopoetik (preosteoklas, osteoklas) 
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(Compston, 2001; Morgan, 2001; Rosenberg, 2005). Stem sel ini definisinya masih sulit dipahami, 

beberapa pendapat mendefinisikan stem sel merupakan unspesified dan undifferentiated cells 

yang berfungsi memperbaharui sel-sel tubuh termasuk didalamnya sel-sel darah, kulit, 

intestinal, dan seterusnya. Pada awal pembentukannya diawali oosit teraktifasi, menjadi zigot 

membelah berbentuk blastokis (berisi DNA donor) tampak pada gambar 2. (Kumar, 2005) 

 

Gambar 2. Diferensiasi blastokis (Kumar, 2005) 

 

Blastokis akan terurai menghasilkan sel-sel embrionik / stem cell embryonic, sel-sel 

inilah yang terdiri beberapa tipe sel sel pluripoten terbagi menjadi tiga yaitu endoderm, 

mesoderm (progenitor sel mesoderm dan progenitor sel hematopoesis ) dan ektoderm 

yang akan berdiferensiasi sebagai sel-sel progenitor dan mempunyai kapabilitas 

berdiferensiasi menjadi berbagai jaringan tubuh nantinya, misal:pembentukan sumsum 

tulang,  tampak pada gambar 3 

 

Gambar 3. Fungsi diferensiasi sel-sel embrionik dan generasi sel-sel jaringan  (Kumar,2005) 
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Sumsum tulang adalah tempat terpenting dari 6-7 bulan kehidupan janin dan selama masa 

anak dan dewasa normal, sumsum tulang adalah satu-satunya sumber sel darah baru serta 

lingkungan yang cocok untuk perkembangan stem sel. Di dalamnya terdapat sel stromal, 

sel lemak dan jaringan mikrovaskuler. Sumsum tulang juga merupakan tempat asal utama 

limfosit manusia dan ada bukti untuk sel prekursor sama dari kedua sistem hemopoetik 

dan limfoid. Stem sel hemopoetik juga membentuk osteoklas yang merupakan bagian 

sistem fagosit monosit dan berfungsi sebagai resorpsi tulang.  Didalam aspek umum 

hemopoesis, stem sel sumsum tulang (pluripoten stem sel) setelah pembelahan sel dan 

langkah diferensiasi, menjadi urutan sel progenitor untuk tiga jalur berfungsi membentuk 

sel sumsum tulang utama yaitu : a. eritroid ; b. granulositik dan monosotik ; c. 

megakariositik. (Hoffbrand, 1996; Kumar, 2005) 

 

5. Telah kami perbaiki dan ditambahkan saran pada penelitian ini : 

5, Perlu dipertimbangkan kembali untuk tidak memeriksa serum Osteokalsin sebagai 

marker formasi tulang terhadap wanita postmenopause riwayat KB-DMPA. 
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BERITA ACARA PRESENTASI TESIS 

  

JUDUL        : PERBEDAAN KADAR  OSTEOKALSIN PADA  WANITA 
POSTMENOPAUSE RIWAYAT  PENGGUNAAN KONTRASEPSI 
HORMONAL INJEKSI DEPOT MEDROKSIPROGESTERON ASETAT 
( DEPO PROVERA ®)  DENGAN  KONTRASEPSI NON HORMONAL 

Penyaji  :  dr. Widhi Prassiddha Sunu 

Pembimbing  :  Prof. Dr. dr. Zainal Arifin Adnan, SpPD-KR 

Konsultan  :  Drs. Sumardi 

Waktu  :  Kamis, 22 Juli 2010 

Saran    : Dr. dr. HM. Bambang Purwanto, SpPD-KGH 

1. Gambar-gambar pada tesis dibuat berwarna 

2. Kerangka konsep dibuat berwarna, (yang diuji diberi warna biru misalnya) 

3. Usulan kepada forum untuk karya akhir agar departemen terkait diundang. 

4. Sebuah judul harus ada subyek predikat obyek. Bagaimanakah pada tesis ini? 

5. Harap dicantumkan : menopause berjumlah berapa % dari dari jumlah penduduk 

Indonesia?, Insiden osteoporosis pada menopause rata-rata berapa %, dan Apakah insiden 

menopause terjadi osteoporosis semakin bertambah? 

6. Pada halaman 8 , rumusan masalah, tujuan khusus, hipotesis dan kesimpulan adalah satu 

benang merah (jumlah topik sama) 

7. Pembahasan : dapat ditelaah dari beberapa aspek : 

Ø Aspek ontology : terdiri proses: subklinis - std aktif – std advance (sblm menopause-

menopause-endstage- fraktur) , Aspek Epistemiologi,  

Ø Aspek Kebaharuan : apakah penelitian ini pernah dilakukan orang lain sebelumnya? 

Ø Kelemahan penelitian ditampilkan beberapa kalimat, sebanding dengan saran ?  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Koreksi : 

1. Telah dibuat berwarna gambar-gambar pendukung tesis di tinjauan pustaka dan hasil 

penelitian pada hasil akhir revisi tesis 

2. Kerangka konsep  telah dibuat berwarna dibuat berwarna pada hasil akhir revisi tesis 

3. Usulan telah disetujui forum ilmiah penyakit dalam untuk mengundang departemen lain 

yang terkait terhadap tesis yang akan diajukan untuk penyajian tesis berikutnya. 

4.  Subyek predikat obyek pada tesis ini ada, yaitu 

Subyek :  KADAR  OSTEOKALSIN 

Predikat :  PERBEDAAN 

Obyek  : WANITA POSTMENOPAUSE RIWAYAT  PENGGUNAAN 
KONTRASEPSI HORMONAL INJEKSI DEPOT MEDROKSIPROGESTERON 
ASETAT ( DEPO PROVERA ®)  DENGAN  KONTRASEPSI NON 
HORMONAL 

Keterangan (tempat)  : UNS/ RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA 

5. Telah kami tambahkan pada latar belakang BAB 1 PENDAHULUAN:                    
Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,  jumlah penduduk 
lansia di Indonesia tahun 2006 sebanyak 19 juta jiwa atau 8,9 persen dari jumlah 
penduduk Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah penduduk lansia Indonesia naik menjadi 
23,9 juta jiwa atau 9,77 persen penduduk Indonesia.   Berkat pembangunan di bidang 
kesehatan, angka harapan hidup manusia Indonesia semakin panjang saat ini. Jika tahun 
2000 jumlah perempuan menopause diperkirakan baru mencapai 21,8 juta orang, tahun 
2025 jumlah perempuan yang menopause bisa mencapai 60-70 juta orang. Dengan 
persoalan menopause yang kompleks, angka tersebut tentu tidak bisa dianggap kecil. Di 
Indonesia jumlah wanita usia lanjut pada tahun 2000 bertambah sebanyak 15,5 juta 
orang. Yang berisiko patah tulang osteoporosis sebesar 14,7 persen dan dari angka ini 
yang mengalami fraktur osteoporosis sebanyak 227.850 orang (Suamil R; Affandi B, 
2009. Dalam : Perkembangan Pelayanan Menopause di Indonesia dan Republika Online - 
Selasa, 15 Juni 2004 ). 

6. Kelemahan penelitian sudah dibahas dalam BAB 6 PEMBAHASAN dan dalam format 

struktur kalimat. Jumlah saran sudah disesuaikan dengan kelemahan. 

7. Prinsip ontology (proses), epistemology (penelitian lain), dan axiology (manfaat) secara 

garis besar sudah tercakup dalam laporan penelitian ini dalam BAB 6 PEMBAHASAN. 
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BERITA ACARA PRESENTASI TESIS 

  

JUDUL        : PERBEDAAN KADAR  OSTEOKALSIN PADA  WANITA 
POSTMENOPAUSE RIWAYAT  PENGGUNAAN KONTRASEPSI 
HORMONAL INJEKSI DEPOT MEDROKSIPROGESTERON ASETAT 
( DEPO PROVERA ®)  DENGAN  KONTRASEPSI NON HORMONAL 

Penyaji  :  dr. Widhi Prassiddha Sunu 

Pembimbing  :  Prof. Dr. dr. Zainal Arifin Adnan, SpPD-KR 

Konsultan  :  Drs. Sumardi 

Waktu  :  Kamis, 22 Juli 2010 

 

Saran    : dr. M. Tantoro Harmono, SpPD-KGEH 

1. Apakah terjemahan gangguan remodeling tulang? 

2. Setelah terjadi gangguan remodeling tulang osteokalsin apakah, tetap / turun atau naik? 

Bagaimana nantinya praktek osteokalsin dilapangan? Manfaat praktisnya? 

3. Apakah olah ragawan dieksklusi? 

4. Perbaikan presentasi : tampilan slide : untuk warna kurang jelas (gradasi warna tulisan 

pengarang) dan slide 42 bisa dibagi dua karena kurang jelas.   

Koreksi  : 

1. Gangguan remodeling tulang dapat diterjemahkan gangguan pada  proses pembentukan 

kembali terdiri dari proses resorpsi, pembentukan dan mineralisasi yang dikenal sebagai 

remodeling tulang (pembentukan kembali). Apabila proses resorpsi melebihi formasi 

tulang maka akan terjadi kekurangan densitas massa tulang normal (Djokomoeljanto, 

2003; Baldock, 2004; Raisz, 2005;  Adnan, 2008  
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Dapat lebih jelas pada gambar 9 digambarkan tahapan siklus remodeling tulang sebagai 

berikut  (Compston, 2001) : 

1. Quiescence, yaitu fase tenang, permukaan tulang sebelum terjadi resorpsi.  

2. Aktivation, dimulai saat osteoklas teraktivasi dan taksis (pergerakan dan arah 

perpindahan dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan) ke permukaan tulang. 

3. Resorption, dimana osteoklas berada pada permukaan tulang. Osteoklas akan 

mengikis permukaan tulang, melarutkan mineral, matriks tulang, membuat lubang 

(resorption pit) dan selanjutnya tertarik dalam resorption pit. 

4. Bone formation, dimana osteoblas akan membentuk tulang baru dengan 

memproduksi matriks tulang osteoid. 

5. Mineralization, dimana permukaan tulang telah ditutupi dengan sel-sel pelapis oleh 

proses modeling dan remodeling.  

Apabila terjadi gangguan remodeling berarti terdapat gangguan pada siklus tersebut. 

 

2. Apabila terjadi gangguan remodeling tulang, kadar osteokalsin naik. Oleh karena 

diketahui bahwa Osteokalsin adalah produk spesifik dari osteoblas. Setelah diproduksi, 

sebagian akan bergabung pada matrix tulang dan sebagian akan beredar pada sistim 

sirkulasi. Apabila terjadi gangguan remodeling ( gangguan pembentukan kembali ) dapat 

diartikan ada gangguan pada sel formasi tulang tersebut yaitu osteoblas (misal karena 

estrogen yang menurun dan/ aktifitas estrogen dihambat reseptornya di tulang oleh 

DMPA) akibatkan osteoblas menurun fungsinya, sehingga tidak terjadi keseimbangan 

antara formasi dan resorpsi, dimana resorpsi berjalan terus sedang formasi menurun 

sehingga tulang menjadi rapuh. Oleh karena formasi menurun tubuh akan 
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mengkompensasi dengan cepat meningkatkan proses formasi tulang (metabolisme 

osteoblas) sehingga kadar osteokalsin tinggi terhadap gangguan remodeling tulang. 

 

3. Pada penelitian ini tidak ada subyek yang mempunyai pekerjaan ataupun hobi sebagai 

olahragawan. Olahragawan tidak kita masukkan sebagai variabel. Secara teoritis pada 

seorang olahragawan, sesuai hukum Wolf, densitas tulangnya akan meningkat sehingga 

terjadinya osteoporosis akan lebih lambat dibandingkan dengan yang bukan olahragawan. 

 

4. Telah kami perbaiki untuk penampilan slide, pada gradasi warna pada pengarang yang 

kurang jelas, dan slide 42 yang dibagi 2 tabel supaya terlihat lebih jelas tulisannya saat 

presentasi. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BERITA ACARA PRESENTASI TESIS 
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HORMONAL INJEKSI DEPOT MEDROKSIPROGESTERON ASETAT 
( DEPO PROVERA ®)  DENGAN  KONTRASEPSI NON HORMONAL 

Penyaji  :  dr. Widhi Prassiddha Sunu 

Pembimbing  :  Prof. Dr. dr. Zainal Arifin Adnan, SpPD-KR 

Konsultan  :  Drs. Sumardi 

Waktu  :  Kamis, 22 Juli 2010 

 

Saran    :  Prof. Dr. dr. Djoko Hardiman, SpPD-KEMD 

1. Pada kerangka konsep, seharusnya lebih baik diperiksa kadar osteokalsin (Otc) sebelum 

KB-DMPA (sebelum menopause) diikuti sampai menopause, kemudian dilakukan 

pemeriksaan kembali Otc.  

2. Pada tinjauan pustaka perlu ditambahkan/ diperlebar penjelasan tentang KB non 

hormonal IUD hubungannya dengan kadar hormon (estrogen / progesteron)  

3. Bagaimana diagnosis hiperparatiroid? 

4. Bagaimana hubungan DM, penyakit chusing dengan remodeling tulang pada kriteria 

eksklusi?  

Koreksi : 

1. Telah kami terima saran bahwa lebih baik apabila diperiksa kadar osteokalsin (Otc) 

sebelum KB-DMPA (sebelum menopause) diikuti sampai menopause, kemudian 

dilakukan pemeriksaan kembali Otc. Akan menjadi suatu bentuk penelitian cross 

sectional analitik yang lebih baik. Hal ini dapat diterima sebagai saran untuk penelitian 

berikutnya pada Bab 7 Kesimpulan dan saran sebagai berikut : 
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6, Diharapkan ada penelitian lanjutan terhadap tingkat formasi tulang pada wanita 

reproduktif memakai KB DMPA diikuti dan dibandingkan dengan wanita postmenopause 

riwayat penggunaan DMPA dengan jumlah sampel yang lebih besar 

2. Telah kami tambahkan tentang KB non hormonal IUD hubungannya dengan kadar 

hormon (estrogen / progesteron) sebagai berikut : 

            2.8. Kontrasepsi Non Hormonal 

 Kontrasepsi non hormonal yaitu kontrasepsi yang tidak mengandung hormonal seperti 

periode abstinensia, metode kalender, IUD, kondom yang digunakan untuk mengontrol 

dan mengendalikan kehamilan (Mishell,1995; Bupa, 2007). 

Untuk skala dunia, sterilisasi wanita merupakan pilihan KB terbesar yaitu sebanyak 29% 

yang diikuti dengan IUD (Intra Uterine Device) sebanyak 21%. Sedangkan pengguna KB 

di Indonesia lebih menyukai jenis suntikan yaitu sebesar 35,2% atau sebanyak 9,743,550 

wanita, berdasarkan survei BKKBN tahun 2006 lalu. (BKKBN-survei, 2006) 

a. IUD (Intra Uterine Device)  

IUD atau dapat disebut dengan alat dalam rahim non hormonal yang diinsersikan 

kedalam uterus ada berbagai macam antara lain lippesloop (spiral), Cu T (Cupper T 

mengandung tembaga), Cu 7, dan ML 250 (multiload 250). Keuntungan IUD adalah tidak 

membutuhkan motivasi untuk minum pil setiap hari, kerjanya lama, bebas estrogen dan 

reversibel (artinya bila dilepas akan bisa hamil kembali). (Sastrawinata, 2000) 

Cara kerja IUD mencegah kehamilan ada beberapa teori : 

1. Setelah pemasangan IUD  banyak sel lekosit terdapat dalam endometrium dan sekresi 

cairan uterus, didapatkan sel raksasa benda asing, monosit, sel plasma dan makrofag. 

Sel-sel ini memfagosit spermatozoa atau telur yang telah dibuahi. 

2. Teori yang lain adalah perubahan-perubahan dalam endometrium, yang kemungkinan 

disebabkan rangasangan reaksi inflamasi, tertundanya siklus hormonal yang normal 

sehingga mengakibatkan suasana endometrium yang tidak cocok untuk implantasi 
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3. IUD dapat meningkatkan Prostaglandin (Pg) E (dalam endometrium manusia dengan 

IUD), I dan F (makrofag pada IUD) diakibatkan  merangsang miometrium dalam fase 

proliferasi dan sekresi, dimana Pg tersebut secara biologis menyebabkan efek 

antifertilitas, teori yang popular cara kerjanya adalah merubah aktifitas utero-tubal 

(gangguan gerak tuba akibatkan gangguan transport sperma dan ovum), kerusakan 

biokimia endometrium atau sekret dari uterus (akibatkan gangguan jalan nidasi 

spermatozoa), ketidakseimbangan hormonal, dan reaksi endometrium (reaksi 

inflamasi terhadap benda asing) (Sastrawinata, 2000) 

(Sastrawinata Sulaiman R, 2000. Dalam Teknik Keluarga Berencana. Bagian 

obstetrik dan ginekologi FK UNPAD, Bandung: hal .23-53) 

3. Telah kami tambahkan Diagnosis hiperparatiroid pada halaman 57 BAB 3 TINJAUAN 

PUSTAKA revisi tesis : 

a. Hiperparatiroid 

 Hiperparatiroidisme adalah aktifitas berlebih kelenjar paratiroid memproduksi 

hormon paratiroid. Hormon paratiroid mengatur regulasi dan mempertahankan 

keseimbangan kadar kalsium dan fosfat. Aktifitas satu atau lebih kelenjar paratiroid 

menyebabkan hiperkalsemia dan rendahnya kadar fosfat dalam darah. (Fauci AS , 2008) 

Hiperparathyroid akan menimbulkan berbagai macam gejala dan tanda. Gejala 

pada susunan saraf pusat : perubahan mental, penurunan daya ingat, emosi tidak stabil; 

gejala neuromuskuler : tenaga otot berkurang, rasa sakit sendi; gejala gastrointestinal : 

nausea, vomitus, pankreatitis; gejala kardiovaskuler : hipertensi; gejala mata : 

konjungtivitis, keratopati. Penyebab tersering hiperparathyroid sekunder disebabkan oleh 

gagal ginjal kronis. Kondisi hiperparathyroid ini akan memacu kerja sel osteoklas untuk 

resorpsi dan degradasi mineral tulang sehingga terjadi osteoporosis (Kenneth S.P., 2008).   

Fungsi utama PTH adalah untuk menormalkan kadar konsentrasi Ca2+ yang 

 menurun dalam darah, fungsi PTH yang lain :  

(1) PTH mengaktifasi osteoklas melalui stimulasi RANKL, sehingga 

menghasilkan resorpsi tulang dan  mengeluarkan Ca2+ (dan fosfat) dari 

tulang,  
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(2)  PTH mengakselerasi sintesis kalsitriol tahap akhir di ginjal, sehingga  akan 

dihasilkan peningkatan reabsorbsi Ca2+ pada usus, 

(3) Dalam ginjal, PTH  meningkatkan sintesis kalsitriol dan reabsorbsi Ca2+, 

dimana hal ini menjadi penting karena berhubungan dengan peningkatan 

cadangan Ca2+ akibat proses 1 dan 2 diatas. PTH juga menginhibisi 

reabsorbsi fosfat di ginjal menghasilkan  hipofosfatemia. Yang akan 

menstimulasi pelepasan Ca2+ dari tulang atau mencegah presipitasi kalsium -

fosfat pada jaringan. (Despopoulos, 2003) 

Klasifikasi dan etiologi: (Fauci, 2008) 

1. Hiperparatiroidisme primer 

Disebabkan hiperfungsi kelenjar paratiroid itu sendiri. Terjadi sekresi berlebih 

PTH oleh karena : adenoma, hiperplasia, jarang: karsinoma kelenjar paratiroid 

2. Hiperparatiroidisme sekunder 

Disebabkan suatu reaksi kelenjar paratiroid terhadap hipokalsemia yang 

disebabkan bukan hanya hal patologis kelenjar paratiroid saja, misalnya : GGK. 

 

Gambar 17. Hiperparatiroidisme sekunder (Fauci, 2008) 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3. Hiperparatiroidisme tersier 

Disebabkan oleh karena hiperplasia kelenjar paratiroid dan kehilangan respon 

terhadap kalsium. Kelainan ini banyak terjadi pada pasien dengan GGK yang 

berlangsung lama. (Fauci AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, 

Jameson JL, Loscalzo J., 2008. Bone Structure and metabolism in Harrison’s internal 

medicine 17th edition, chapter : 368)  

4. Telah kami tambahkan: Keterangan tambahan definisi kriteria eksklusi  pada BAB 4 

Metodologi penelitian halaman 56: 

Diabetes Melitus : kriteria diagnosis bila kadar A1C ≥ 6,5% atau gula darah puasa ≥ 

126 mg/dl (7,0 mmol/l) atau gula darah 2 jam post pembebanan ≥ 

200 mg/dl (11,1 mmol/l) atau gula darah sewaktu ≥ 200 mg/dl (11,1 

mmol/l) disertai gejala klasik hiperglikemia (ADA, 2010). Pada 

DM terjadi penurunan IGF-1 dan binding protein yang berakibat 

penurunan replikasi sel dan sintesis kolagen. Karena reseptor 

insulin berada di osteoblas maka akan terjadi penurunan fungsi 

osteoblas dan pengaktifan osteoklas oleh karena pengaruh sitokin 

pro inflamasi. Hal tersebut diatas akan menyebabkan osteoporosis 

(Fitzpatrick L.A., 2002). 

Sindroma Cushing : suatu sindroma yang ditandai dengan obesitas, hipertensi, mudah 

lelah, kelemahan, amenorea, hirsutisme, striae abdomen berwarna 

ungu, oedema, glukosuria, osteoporosis, dan tumor basofilik 

hipofisis. Pada keadaan ini akan terjadi peningkatan produksi 

kortisol oleh kelenjar adrenal. Efek dari kortisol ini akan 

menyebabkan supresi fungsi dan proliferasi sel osteoblas, 

peningkatan apoptosis osteoblas, dan peningkatan resorpsi tulang 

oleh sel osteoklas. Hal tersebut menyebabkan timbulnya 

osteoporosis (Liddle G.W., 2008). 

Hiperthyroid klinis : Diagnosis ditegakkan dengan indeks klinis Wayne dan New Castle 

yang didasarkan pada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pada 

keadaan hiperthyroid akan terjadi peningkatan produksi osteokalsin 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dan alkalifosfatase yang menyebabkan terjadinya peningkatan 

resorpsi tulang melalui peningkatan hidroksiproline dan kolagen 

oleh osteoclast activating factor. Hal ini menyebabkan terjadinya 

osteoporosis (Henry M.K, 2008).  

Hiperprolaktinemia : keadaan di mana kadar hormon prolaktin berlebihan yang berefek 

menekan fungsi ovarium dengan mengganggu sekresi gonadotropin. 

Gejala yang utama adalah terjadinya amenorea. Penekanan pada 

fungsi ovarium menyebabkan sekresi hormon estrogen berkurang. 

Defisiensi estrogen berakibat peningkatan apoptosis sel osteoblas, 

peningkatan formasi osteoklas, penurunan apoptosis osteoklas, 

peningkatan cathepsin, peningkatan kadar sitokin proinflamasi, 

yang kesemuanya berakibat terjadinya osteoporosis (Henry 

M.K.,2008).  

Gagal Ginjal Kronis : kerusakan ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih atau CCT 

< 60 cc/menit/1,73 m2 luas tubuh. Tanda tersering yang didapat 

yaitu anemia, hipertensi, oedem dan peningkatan kadar ureum 

kreatinin darah. Juga pada gagal ginjal kronis terjadi 

hiperfosfatemia karena ekskresi fosfat menurun dan hipokalsemia, 

yang mana hal tersebut akan menyebabkan terjadinya 

hiperparathyroidisme sekunder yang berakibat pengaktifan kerja 

osteoklas untuk degradasi mineral tulang. Selain itu kondisi gagal 

ginjal kronis akan meningkatkan produksi sitokin proinflamasi yang 

memacu kerja osteoklas dan supresi sel osteoblas. Sehingga  

menyebabkan timbulnya osteoporosis (Barr M. Brenner, 2005).  

Hiperparathyroid klinis : hiperparathyroid akan menimbulkan berbagai macam gejala dan 

tanda. Gejala pada susunan saraf pusat : perubahan mental, 

penurunan daya ingat, emosi tidak stabil; gejala neuromuskuler : 

tenaga otot berkurang, rasa sakit sendi; gejala gastrointestinal : 

nausea, vomitus, pankreatitis; gejala kardiovaskuler : hipertensi; 

gejala mata : konjungtivitis, keratopati. Penyebab tersering 
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hiperparathyroid sekunder disebabkan oleh gagal ginjal kronis. 

Kondisi hiperparathyroid ini akan memacu kerja sel osteoklas untuk 

resorpsi dan degradasi mineral tulang sehingga diikuti osteoblas 

meningkat terjadi high bone turn over sehingga terjadi osteoporosis 

(Kenneth S.P., 2008).   

Sirosis hati :         adalah penyakit hati menahun difus ditandai dengan perubahan 

sirkulasi mikro, anatomi pembuluh darah besar dan seluruh sistem 

arsitektur hati mengalami perubahan menjadi tidak teratur dan 

terjadi perubahan jaringan ikat disekitar parenkim hati yang 

mengalami regenerasi dan nodul. Anamnesis ditanyakan riwayat 

hepatitis virus B dan C, penggunaan narkotika suntikan, konsumsi 

alkohol jangka panjang. Tanda yang sering didapatkan dari 

pemeriksaan yaitu ikterus, spider nevi, palmar eritema, 

ginekomastia, rambut ketiak rontok, atropi testis, varises oesofagus, 

splenomegali, asites, kolateral dinding perut, hemoroid. Pada sirosis 

hepatis akan terjadi gangguan metabolisme (hidroksilasi) vitamin 

D, produksi albumin menurun yang merupakan pengikat ion 

kalsium terbesar, dan produksi sitokin pro inflamasi meningkat 

yang akan memacu kerja osteoklas, formasi tulang oleh osteoblas 

menurun. Semua hal tersebut di atas akan menyebabkan 

osteoporosis ( Allison, 2000; Hernomo O.K., 2007). 

Penyakit Pagets :    Kelainan tulang dengan etiologi yang tidak diketahui, dan ditandai 

dengan peningkatan absorpsi tulang osteoklastik dan diikuti 

formasi tulang baru yang berlebihan osteoblastik. Berlanjut 

menjadi pembesaran yang nyeri, lunak dan menyebabkan tulang 

yang terkena membengkok. Mengenai tulang tertentu : tengkorak, 

vertebra, pelvis, dan tulang panjang. Bisa asimtomatis, populasi 3-

4% > 50 tahun. Pria > wanita.  Klinis : nyeri tulang malam 

hari,nyeri tekan, gejala kompresi : tuli, kebutaan, entrapment 

syaraf, paraparesis progresifitas lambat, fraktur patologi. Formasi 
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tulang baru osteoblastik yang berlebihan, osteokalsin meningkat 

signifikan (Allison, 2000, Hayes, 2002; Favus, 2005). 

Multipel myeloma : penyakit yang ditandai khas dengan proliferasi limposit B neoplastik 

di dalam sumsum tulang. Tipe sel utama adalah sel plasma, dan 

imunoglobulin monoklonal disekresi dengan imunoparesis yang 

menyertai. Didapatkan paraprotein IgG > 50% dan protein bence 

jones > 20%, sisanya IgD, IgE dan IgM. Pria > wanita, insidensi 

puncak antara 60-70 tahun. Didapatkan ada pergantian progresif 

dari sumsum tulang oleh sel-sel plasma. Klinis ditandai : nyeri 

tulang (sakit pinggang), letargi, kelemahan, pucat, takikardia 

(gejala anemia), infeksi berulang, sindrom hiperviskositas 

osteokalsin mengalami penurunan oleh karena proliferasi limfosit B 

ke dalam sumsum tulang, yang mengganggu hemopoesis 

(Hoffbrand, 1996; Longo, 2005).    
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