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XI. ENDOKRINOLOGI 
Mohammad Hanafi, MBBS (Syd)., dr., MS. 

 

Pendahuluan. 

Ciri-ciri umum suatu hormon. 

Di dalam tubuh ada dua macam sistim kelenjar : 

1.  Kelenjar yang mengeluarkan hasil sekresinya melalui saluran, disebut kelenjar eksokrin.  

Contoh : kelenjar keringat, kelenjar saliva kelenjar lipid  

2.  Kelenjar yang tidak mempunyai saluran (kelenjar buntu), hasil sekresinya dikeluarkan kedalam sistem 

     pembuluh darah. Sekresinya disebut hormon, sedangkan kelenjarnya disebut kelenjar endokrin. 

 Hormon dalam beberapa hal mirip dengan enzim , diperlukan dalam jumlah sedikit untuk 

mengkatalisa (mengkatalisis) atau mengendalikan macam-macam proses metabolisme. Bedanya dengan 

enzim adalah , enzim pada umumnya bekerja lokal dalam sel dimana disintesa, sedangkan hormon bekerja 

jauh dari tempat disintesa (namun sekarang sudah ditemukan hormon bekerja lokal) dan bekerja pada organ 

sasaran (target organ). Selain itu enzim merupakan protein, sedangkan hormon dapat berupa protein, 

polipeptida, steroi, glikoprotein dan lain lain. 

Hormon: disekresi oleh jaringan, masuk  

sistem irkulas, target  jaringan lain 

•  Parakrin : disekresi oleh organ sama,  

    target, jaringan berbeda 

• Autokrin : disekresi oleh organ, target,  

   organ dan jaringan yg sama 

 

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kerja hormon pada organ sasaran. 

1. Kecepatam sintesis hormon dan kecepatan sekresi dari kelenjarnya 

2. Sistim transport hormon dalam plasma (specific carrier protein). 

3. Reseptor hormon khusus yang terdapat pada organ sasaran yang berbeda pada letak 

reseptornya. 

4. Kecepatan degradasi (pengrusakan) hornon. 

5. Kecepatan perubahan hormon dari bentuk inaktif  menjadi bentuk aktif. 

 

KLASIFIKASI  HORMON 

 

Hormon dapat diklasifikasikan berdasarkan : 

1. Lokasi reseptor 
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2. Apa yang bertindak sebagai mediator (second messenger) suatu hormon 

Kelompok pertama, hormon yang mengikat intra sellular reseptor. 

Contoh : glukokortikoid, estrogen, progestin, hormon tiroid. 

Kelompok kedua, mengikat reseptor pada permukaan sel. 

A. cAMP sebagai “second messenger”. Contoh : ACTH, LH, glukagon, para tiroid 

dan lin-lain. 

B. Ca atau fosfatidil inositol sebagfai “second messenger”. Contoh : Vasopressin. 

C. Messenger intra selluler tidak diketahui.contoh : insulin, growth hormon, 

oksitosin dan lain-lain. 

 

Mekanisme kerja hormon: 

1.Hormon dengan reseptor di dalam sel: 

Hormon menembus sel membran dan berikatan dengan reseptor di dalam sel. Hormon 

resptor kompleks masuk ke dalam sel inti. Dalam sel inti merangsang transkripsi, 

membentuk mRNA. Kemudian terjadi sintesis protein dalam ribosom yang kebanyakan 

enzim. 

2.Hormon dengan reseptor pada membran: 

Setelah hormon berikatan dengan reseptor maka Protein G menjadi aktif. Alfa protein G 

mengikat enzim adenilil sklase, yang kemudian membentuk cAMP dari ATP. 

Enzim yang lain adalah fosfolipase C, yang menghasilkan memecah fosfolipid, 

menghasilkan IP3 (inositol 3 phosphte) dan DAG (diacyl glycerol), keduanya bertindak 

sebagai second messenger. IP3 menyebar ke dalam sitoplasma dan ke Endoplasmik 

Retikulum (ER). Berikatan dengan reseptor disana, membuka kanal Ca
++

 (ion calsium). 

Kalsium masuk ke sitoplasma, berikatan dengan calmodulin, dan mengaktifkan protein 

kinase spesifik ahirnya mengubah arah metabolisme sebagai hasil kerja dari hormon 

tertentu. 
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Hubungan antara hipofisa hipotalamus dan kelenjar hormon. 

 

 
 

Hipotalamus mengeluarkan hormon (releasing hormon). Hormon ini merangsang sekresi 

oleh kelenjar hipofisa atau pituitari. Selanjutnya hormon hormon ini akan merangsang 

kelenjar target. Kelenjar target ini akan mengeluarkan hormon yang ke 3. Hormon yang 

ketiga ini dapay mempengaruhi sekresi oleh hipofisa dan hipitalamus (feedback 

inhibition). 

 

 

 Hormon-hormon yang 

 Disekresi oleh 

 Hipotalamus 

 (Hypothalamic endocrine) 
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Hormon yang disekresi Hipotalamus langsung masuk ke anterior dan posterior Hipofisis 

(Pituitari). Kelenjar Hipofisis mengeluarkan hormon juga lewat pembuluh darah menuju 

ke target organ. 

 

Hormon-hormon yang disekresi hipofisa atau pituitari: 

1.Hipofisa anterior: 

 Growth Hormon (GH) 

 Thyroid Stimulating Hormon (TSH) 

 Adreno Cortico Tropic Hormon (ACTH) 

 Folicular Stimulating  

Hormon (FSH) 

 Luteinizing Hormon (LH) 

 Prolactin 

2.Hipofisa posterior: 

 Vasopressin 

 Oxytocin 
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Sekresi hipotalamus, hipofisa dan kelenjar target: 

 

 
Growth Hormon 

 

Growth hormon  ( G.H.) = hormon pertumbuhan (somatotropin). 

Growth hormon dari mamalia merupakan suatu polipeptida. 

Ciri-ciri: 

Disintesis somatotrop, subkelompok sel asidofilik hipofise 

− Dalam jaringan konsentrasinya  515 mg/g 

− Polipeptida tunggal.  BM = 22.000 

− 191 Asam amino 

Fungsi: 

1.Secara umum GH meningkatkan pertumbhuan.  
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Postnatal  mutlak atau esensial memerlukan GH. 

Bila GH berlebihan dapat meinmbulkan gigantisme pada anak-anak. Sebaliknya bila 

kekurangan dapat menimbulkan dwarfisme. 

2.Mengatur metabolisme karbohidrat, lipida, protein, nitrogen dan mineral. 

Lebih jelasnya: 

Metabolisme karbohidrat; umumnya melawan efek insulin 

Metabolisme  Lipid : meningkatkan lipolisis. Peningkatan ini menyebabkan asam lemak 

bebas dan gliserol meninggalkan adxipose (sel lipid). Akan terjadi peningkatan oksidasi 

beta dan terbentuknya senyawea keton. 

Diabetes Mellitus juga dapat meningkatkan lipolisis, sehingga dapat menimbulkan 

ketoasidosis. 

Dalam sintesis protein GH berfungsi menaikkan transport asam amino ke sel otot. 

Metabolisme mineral : mengatur keseimbangan Ca, Mg, P 

Menimbulkan retensi : Na+, K+, & Cl 

Ada beberapa faktor atau keadaan yang dapat meningkatkan sekresi GH, diantaranya: 

1. Tidur 

2. Stress 

3. Estrogen, dopamin, alfa adrenergik, serotonin, glukagon, hormon pencernaan. 

4. Hipoglikemia 

5. Masukan (intake) protein dan asam amino 

6. Malnutrisi 

Beberapa kelainan yang disebabkan oleh Growth Hormon: 

1.Acromegaly disebabkan sekresi GH yang  

berlebihan setelah masa puber, dimana waktu 

itu telah terjadi penutupan pertumbuhan  

keping epifisis  pada tulang panjang.  

GH secara tidak langsung dapat mempengaruhi  

pertumbuhan tulang. 

2.Sedangkan apabila kelebihan GH sebelum ini 

akan terjadi Pituitari Gigantisme. 

Gigantisme sering disebabkan oleh tumor  
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kelenjar hipofisa (pituitari).  Tumor ini mengeluarkan protein mutan yang menyebabkan 

hipofisa tidak tergantung pada hipotalamus. Dengan demikian tidak terjadi pengendalian 

sekresi GH.  

3.Apabila tumor hipofisa mengeluarkan senyawa yang bisa menghambat sekresi Hormon 

Gonadotropin, maka bisa menyebabkan amenhorrea pada wanita atau impoten pada pria. 

4.Kekurangan GH 

Penyebab kekurangan GH adalah: 

Tumor Pituitari (50%) 

Ekstra Pituitari tumor (20%) 

Idiopathic (tidak diketahui) (15%) 

Infiltarsi & inflamasi (5%) 

Apabila terjadi pada bayi bisa tyerjadi: Hipoglikemi 

      Micro penis 

Pada anak akan menyebabkan  gagal tumbuh, sedangkan apabila terjadi pada orang 

dewasa (jarang terjadi) orangnya bisa kurus dan sering mengalami depresi. 

Hormon yang berasal dari lobus intermidiate hipofisa. 

Melanocyte stimulating hormon (MSH). 

MSH merangsang sel pigmen yang terdapat pada kulit untuk mensintesa melanin, 

yang memberi warna gelap pada kulit. 

Hormon-hormon yang berasal dari lobus posterior. 

Ada dua macam : 

1. Vasopressin, urine yang dikeluarkan menjadi lebih pekat. Nama lainnya 

adalah Anti diuretik Hormon (ADH). 

2. Oksitosin, merangsang kontraksi sel-sel epitelia pada saluran kelenjar 

mamma. Fungsi yang lain adalah merangsang otot-otot polos dari uterus. 

 

Hormon-hormon tropik = pituitary tropin 

A. Prolaktin (PL) = hormon laktogenik = hormon luteotropik  (LTH) = Hormon 

Mamotropin. 

LTH merupakan protein. BM = 23.000 

Disekresi oleh Laktotrop sel atau disebut juga sel asidofilik HA 
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Fungsi fisiologis dan Biokimia: 

1. PL (LTH) merangsang corpus luteum untuk menghasilkna progesteron. 

2. Merangsang pertumbuhan mamma. 

3. Mempertahankan laktasi 

4. Mempertahankan korpus luteum 

Keadaan Patologis: Peningkatan PL dapat menyebabkan: 

• Amenore 

• Galaktore (sekresi ASI) 

• Ginekomastia ( mama membesar pada ♂) 

• Impotensi (♂) 

Hiperprolaktenemia karena pengobatan atau obat-obatan: 

Anti dopaminergik (Antiemetics: droperidol, metoclopramide, dan domperidone. 

Atypical antipsychotics: risperidone, clozapine, olanzapine, ziprasidone, dan 

quetiapine). 

Dopamin (DA) depleting drug : (Tetrabenazine (TBZ) is used in the treatment of 

hyperkinetic movement disorders). 

 

B. Gonadotropin : 

1. Follicular Stimulating Hormon (FSH). 

Fungsi : 

 Pada wanita untuk pertumbuhan follicle dan sekresi estrogen. 

 Pada laki-laki untuk pertumbuhan tubulus seminalis (sel sertoli) dan testes dan 

spermatogenesis. 

2. Luteinasin Hormon (LH). 

LH merupakan glikoprotein 

Fungsi : 

 Pada wanita untuk akibat progesteron yang disekresi oleh luteum menyebabkan 

ovulasi. 

 Pada laki-laki LH merangsang produksi testosteron oleh testes. 
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C. Hormon-hormon thyrotropik = TSH (thyrotropic stimulating hormon) = 

tirotropin. Merupakan glikoprotein. 

Berfungsi untuk merangsang pertumbuhan kelenjar tiroid dan merangsang semua 

fase pembentukan tiroksin (thyroxin). 

Efek akuta: : 

Merangsang biosintesis  T3 dan T4. Meliputi tahap konsentrasi, organifikasi, kopling 

dan hidrolisis tiroglobulin. 

Efek khronik:  

Merangsang sintesis protein, fosfolipid, asam nukleat, dan jumlah serta ukuran sel 

Tiroid. Dapat menyebabkan efek dari hormon tiroid yang berlebihan. 

 

D.Adrenocorticotropic Hormon (ACTH).= kortikotropin. 

ACTH merupakan rantai polipeptida (39 asam amino). 

Target organnya adalah Kortek adrenal. 

Efek fisiologis dan Biokimia : 

ACTH meningkatkan sekresi hormon glukokortikoid (kortisol). 

 ACTH mengaktifkan adenilat siklase (adenilil sikalase) dengan akibat 

meningkatkan kada cAMP. 

 Pemberian ACTH dapat meningkatkan ekskresi N, K dan P. Retensi NaCl, 

meningkatkan kadar glukosa darah, demikian juga kadar asam lemak bebas 

meningkat. 

KELENJAR  THYROID = TIROID. 

 

 
 

Banyak sekali pembuluh darah yang mengelilingi kelenjar Tiroid. 
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Mekanisme kerja hormon Tiroid: 

T4 masuk kedalam sitoplasma dan diubah menjadi T3. 

reseptor hormon Tiroid berada dalam sitoplasma. 

Ada dua bagian:  Ligand- binding domain, untuk  

mengikat T3 dan DNA-binding domain, yang 

berikatan dengan hormon response elemen (HRE) 

dari DNA. Agar bisa aktif merangsang transkripsi,  

harus membentuk dimer pada DNA. Untuk itu 

pasangan reseptornya memerlukan turunan vitamin A, yaitu 9-cis Retinoic acid. 

T3 disintesis dari asam amino Tirosin 

(Tyrosine) 

Protein Tiroglobulin teriyodinasi, 

dan terglikolisasi. Awalnya Mono 

Iyodo Tironin (MIT), yang diubah 

Menjadi Diyodo Tirosin DIT 

(Di Iodo Tyrosine), yang kemudian 

diubah menjadi Tetra Iodo Thyronine 

(Thyroxine), kemudian menjadi 

Tri Iodo Thyronine (T3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam darah terikat dengan protein spesifik, Thyroid Binding Globulin (TBG) dan 

Thyroid Binding Pre Albumin (TBPA). 

Fungsi hormon tiroid : 

Secara biomolekuler berfungsi untuk mengatur ekspresi gen, dan diferensiasi jaringan. 
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Secara umum, hormon tiroid : 

 Penting sebagai pengendali pertumbuhan, juga berfungsi sebagai katalilsator 

untuk reaksi oksidatif dan pengendalian kecepatan metabolisme dalam tubuh. 

 Meningkatkan sintesis protein 

 Pada kadar yang cukup mempunyai efek anabolik 

 Hormon thyoid mempunyai efek meningkatkan penyerapan glukosa. 

 Memperkuat kerja catechol amine dan glukagon. 

 Dalam kadar tinggi keseimbangan N menjadi negatif. Turn over karbohidrat 

dan lipida meningkat. Kalsium dimobilisasi dari tulang. 

 Meningkatkan konsumsi oksigen 

 

Kelainan fungsi Tiroid: 

A.Hipotiroidisme. 

 Cretinisme 

 Juvenile myxedeme 

 Hashimoto 

 Simple goiter = endemic goiter = colloid goiter., disebabkan karena 

kekurangan yodium  

B.Hipertiroidisme. 

 Grave’s disease 

 Nodular toxic goiter. 

I. GOITER = Pembesaran Tiroid 

Kelenjar Tiroid membesar, terlihat tidak rata di leher bagian depan. Ini terjadi karena 

rangsangan TSH yang khronik untuk membuat T4 dan T3. Namun karena defisiensi I 

(iodine) atau yodium maka produksi T4 dan T3 tidak normal. Bisa karena autortegulasi 

gagal, biarpun asupan I cukup.  Bisa juga karena cacat bawaan, karena cacat 

pengangkutan I, cacat pada yodinasi, perangkaian, kekurangan enzim deyodinase atau 

produksi protein teryodinasi yang abnormal. 

Ciri-ciri hipotiroid diantaranya: 

• Basal Metabolism Rate (BMR) ↓ 

• Kontipasi 
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• Detak jantung lambat 

• Kulit kering 

• Ngantuk 

• Kholesterol darah meningkat 

• Refleks patela pelan 
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Hyperthyroidism 

 Denotes only those conditions in which sustained hyperfunction of the thyroid gland 

leads to thyrotoxicosis. 

 Increased RAIU (Radio Active Iodine. Uptake tests) is the hallmark. 

Thyrotoxicosis 

 Defined as the clinical, physiologic, and biochemical findings that result when the 

tissues are exposed to, and respond to,excess thyroid hormone. 

 Rather than being a specific disease,thyrotoxicosis can originate in a variety of ways. 

 RAIU (Radio Active Iodine Uptake tests) is subnormal 

 

 

Hyperthyroidism 

Graves’ disease 

 Also known as Parry’s or Basedow’s disease. 

 Graves’ disease is a disorder with three major manifestations: 

 1)Hyperthyroidism with diffuse goitre 

 2)Ophthalmopathy and 

 3)Dermopathy. 

 These three manifestations may not appear together. 

Penyakit Grave bisa diakibatkan oleh produksi IgG perangasang tiroid = TSIs 

(Thyroid Stimulating Immunoglobins) yang selanjutnya  mengaktifkan reseptor TSH, 

sehingga responsif dan menyebabkan pembesaran tiroid difus. 

Adapun ciri-cirinya diantaranya : 
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 T4 dan T3 meningkat 

 Denyut jantung meningkat 

 Gelisah 

 Sulit tidur (insomnia) 

 Mudah merasa lelah 

 Keringat meningkat (telapak tangan basah) 

 Berat badan menurun 

 

  

 

Kanker Tiroid      Adenoma Tiroid 

Faktor resiko:      Tumor jinak Tiroid 

• Radiasi      Hampir semuanya Folikular 

• Genetik      Biasanya soliter 

• Konsumsi makanan laut    Rata-rata 3 cm diameter 

Macam: Papillari (80%)    Gejala: silent ! 

  Folikular (15%)    Hipertiroidism  (toxic adenoma). 

Medullari dan anaplastik 

 

KELENJAR  PARATHYROID  ( PARATIROID ) 

Hormon Paratiroid merupakan Peptida rantai tunggal BM = 9500 

Mempunyai reseptor  pada  membran plasma 

Fungsi: Mengatur metabolisme Ca, dengan mempertahankan kadar Ca
++

 darah. 
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Kalsium darah dipertahankan dengan : 

1.Merangsang penyerapan ion kalsium dan fosfat dari tulang 

2.Pada ginjal: 

 a.Merangsang penyerapan ion kalsium dan menurunkan eksresinya. 

 b.Menghambat penyerapan ion fosfat dan merangsang eksresinya. 

 c.Merangsang sintesis Kalsitriol yang berfungsi meningkatkan penyerapan ion  

 kalsium dan fosfat dan eksresi ion Bikarbonat oleh usus. 

Ca
++

 diperlukan diantaranya dalam: Mineralisasi tulang, eksibilitas neuromuskuler, 

koagulasi darah, reaksi enzim, neurotransmiter. 

Hipo paratiroid 

Paratiroid hormon  sekresinya menurun. Hal ini jarang terjadi. 

Biasanya karena post operasi Goiter, yang mana kelnjar paratiroid ikut terangkat. 

Akibatnya: Hipokalsemia 

       Hiperfosfatemia 

Gejala: Rasa kesemutan (mulut, jari) 

 Kram otot kaki, tangan 

 

CALCITONIN 

(KALSITONIN) 

Kalsitonin mem- 

punyai efek  

langsung pada  

tulang yang  

merupakan 

kebalikan dari 

efek hormon  

paratiroid.  

Hormon ini  

menurunkan  

kadar Ca
++ 

 darah. 

Sekresinya dirangsang oleh tingginya kalsium darah. 
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KELENJAR ADRENALIS 

Kelenjar adrenalis disebut juga glandular supra renalis, karena kelenjar ini didapatkan di atas renal. 

Bagian tengah disebut medulla adrenalis menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. 

Bagian luar disebut kortek adrenalis, menghasilkan hormon-hormon steroid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortex: 

• Zona glomerulosa bagian terluar mensekresi  Mineralocorticoids : Aldosterone 

• Zona fasciculata menghasilkan  Glucocorticoids: Hydroxycortisone, Cortisone &  

                                                                                  Corticosterone 

• Zona reticularis  memproduksi Gonadocorticoids : Estrogens dan androgens 

Medulla menghasilkan Epinephrine & Norepinephrine 

 

KELENJAR KORTEK ADRENALIS 

 Hormon-hormon steroid dari kortek adrenalis dibedakan dalam tiga kelompok : 

1. Mineralokortikoid 

2. Glukokortikoid 

3. Androgen dan estrogen 

 

MINERALOKORTIKOID 

Aldosteron 

Rumus bangun: 
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Aldosteron bekerja di tubulus ginjal. Absorbsi Na, Cl, dan Bikarbonat ion.. Sekresi K dan 

H ion meningkat. 

Terjadi penurunan eksresi Na dan Cl ion pada kelenjar keringat, dan kelenjar saluran 

pencernaan. Produksi urine menurun. Meningkatkan volume ekstra sel dan meningkatkan 

tekanan darah. Meningkatkan magnesium “clearence”. 

Sekresi Aldosteron terkonrol melalui jalur renin-angiotensin. 

HIPER ALDOSTERODISM (CONN’S SYNDROME) 

Ciri-ciri: 

• Hipertensi ( Na+ sodium ion darah meningkat ) 

• Otot sering kram (K+ kalium ion darah menurun, karena eksresi oleh ginjal meningkat) 

• Metabolik alkalosis, karena meningkatnya eksresi H
+
. 

 

Glukokortikoid 

Beberapa hormon yang diproduksi oleh zona fasiculata seperti : hidrokortison, kortison, 

kortikosteron, dan kortisol. 

Glukokortikoid sintesis, seperti : prednison, betametason, dexametason, triamcinolon, 

dan metilprednisolon. 

  Kholesterol          Kholesterol 

 

 

 

 

 

 

     Kortisol (Steroid 21-c)            Kortikosteron 
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Hormon steroid dibuat dari kholesterol dalam tubuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Deksametason    Metilprednisolon 

Fungsi metabolik : 

1. Terhadap jaringan perifer (otot, lemak dan limfoid) 

Glukokortikoid bersifat katabolik dan menghambat penggunaan glukosa. 

Sintesa protein berkurang, sedangkan degradasi protein meningkat. 

Lipolisis dalam jaringan lemak meningkat. 

2. Terhadap sel-sel hati. 

Peningkatan perubahan asam amino menjadi urea dan CO2. 

Peningkatan lukoneogenesis. 

Peningkatan glikogen hati. 

Peningkatan sintesis total protein. 

3. Efek penting lainnya. 

Efek anti radang, immunosupresi, pada tulang banyak Ca dikeluarkan atau 

osteoporosis, dapat menyebabkan ulkus peptikum. 

Penyakit atau kelainan-kalainan 

Cushing disease: tertiary (Corticotropin Releasing Hormon) or secondary (Adeno 

Cortico Tropic Hormon)  hypercortisolism, tertiary or secondary hypercorticism, Itsenko-

Cushing disease 

Pituritari adenoma : Secondary 

          80% Tertiary 

Tanda dan Gejala mirip Cushing’ syndrome 

Penyebabnya adalah kelebihan kortisol atau ACTH (secondary). 
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Tanda atau keluhan: weight gain (berat badan bertambah), high blood pressure, poor 

short-term memory (pelupa terutama yg baru terjadi), irritability (mudah tersinggung), 

excess hair growth (women), impaired immunological function, red, ruddy face, extra fat 

around neck (punuk), moon face, fatigue (mudah lelah), red stretch marks (strie merah 

pada kulit), poor concentration, menstruasi tidak teratur. 

Cushing's syndrome: 

hypercortisolism,  

Itsenko-Cushing syndrome, and  

hyperadrenocorticism. 

It is a collection of signs and  

symptoms due to prolonged 

exposure to Cortisol. Cushing's  

syndrome is caused by either 

excessive cortisol-like medication  

such as prednisone or a tumor that  

either produces, or results in the  

production of excessive cortisol by  

the adrenal glands.  

Cases due to a pituitary adenoma  

are known as Cushing’s disease.  

It is the second most common  

cause of Cushing's syndrome after medication 

Addison’s disease:  
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Adrenal crisis: 

 Acute adrenal crisis is a life-threatening condition that occurs when there is not 

enough cortisol. This is a hormone produced by the adrenal glands. 

 Adrenal crisis occurs when: 

The adrenal gland is damaged due to, for example, Addison disease or  

other  adrenal gland disease, surgery 

The pituitary gland is injured and cannot release ACTH 

Adrenal insufficiency is not properly treated 

Risk factors for adrenal crisis include: 

•Dehydration 

•Infection and other physical stress 

•Injury to the adrenal or pituitary gland 

•Stopping treatment too suddenly with glucocorticoid medications such as prednisone or  

  hydrocortisone 

•Surgery 

•Trauma 
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DHEA (DEHYDROEPIANDROSTERON) 

• Bekerja lewat reseptor androgen langsung atau sebagai androstenediol dan 

     androstenedione 

• Sebagai prohormon dari ―sex sterroid‖ 

• Pemberian sebagai suplemen untuk post menapause, meningkatkan kekuatan otot,  

     mengurangi efek kholesterol hasilnya, hasilnya belum konklusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORMON MEDULLA ADRENAL  

Epinefrin dan noriepinefrin 

 Hormon epinefrin (adrenalin)  

disintesis dari asam amino L-Tirosin 

 

Tirosin diubah menjadi DOPA kemudian  

diubah menjadi DOPAMIN, selanjutnya 

 menjadi norepinefrin  dan kemudian  

menjadi epinefrin. 

 Hasil katabolisme ditemukan di  

dalam urin sebagai vanil mandelic acid 

 (VMA) dan metanefrin. Penentuan  

VMA merupakan rutin cek up bagi  

mereka yang menderita tekanan  

darah tinggi, untuk melihat apakah  

disebabkan oleh meningkatnya kadar  

epinefrin darah. 
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Cara kerja adrenalin secara biomolekuler: 

Epinefrin atau adrenalin akan terikat 

Pada reseptor alfa adrenergik yg ter- 

Dapat di membran. Sejantnya G protein 

teraktivasi. Alfa Protein G lepas dan 

mengaktifkan fosfolipase C. Terbentuk  

IP3 (inosito 3 fosfat). IP3 masuk ke dalam 

Sitoplasma dan berikatan dengan 

Suatu protein di Endoplasik Retikulum 

Dan menyebabkan Kalsium kanal terbuka. 

Ion Kalsium (Ca
2+

) keluar dari ER dan  

Terikat oleh Kalmodulin dari kinase spesifik, selanjutnya akan perubahan metabolisme 

yang merupakan pengaruh (efek) dari hormon epinefrin yang ditangkap oleh alfa 

reseptor. Pengaruh lainnya afalah yang ditangkap oleh beta reseptor. Pengaruhnya lebih 

condong ke jantung dan sistem vaskuler dan bronchiol. 

 

Efek faal. 

1. Terhadap jantung. Kekuatan dan kecepatan denyut jantung meningkat, sehingga 

cardiac output meningkat. 

2. Pengaruhnya pada pembuluh darah, menyebabkan vasodilatasi arteriol otot-otot tubuh 

akan tetapi pada artiriol kulit, mukosa dan organ-organ viseral menyebabkan 

vasokonstriksi. Noradrenalin menyebabkan vasokonstriksi pada semua pembuluh 

darah. Efek pada jantung dan pembuluh darah ini menyebabkan meningkatnya 

tekanan darah. 

3. Terhadap otot polos organ visceral. Adrenalin menyebabkan relaksasi otot-otot polos 

dari lambung, intestinum bronkhiol dan kandung kencing. Bersamaan dengan ini 

menyebabkan terjadinya kontraksi dari spinter lambung dan kandung seni. 

4. Terhadap metabolisme. Pada sel-sel hepar dan otot, epinefrin merangsang beta 

reseptor yang akan meningkatkan cAMP. Selanjutnya akan meningkatkan proses 

glikogenolisis. Pada jaringan lemak terjadi peningkatan lipolisis. 
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Kesimpulan : 

Epinefrin merupakan  

hormon darurat. Secara 

cepat menyediakan  

asam lemak yang  

merupakan bahan  

bakar primer untuk  

otot. Mobilisasi  

glukosa dengan cara 

meningkatkan 

glikogenolisis dan 

glukoneogenesis  

di dalam hepar.  

Epinefrin menurunkan 

Atau menghambat 

Kerja insulin dengan  

maksud mencegah 

pemakaian glukosa  

oleh jaringan perifer. 

 

Keadaan Patologis. 

 Hiperadrenalisme ditemukan pada tumor dari khromafin sel medulla yang disebut 

“pheochromacytoma”. 
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HORMON PANKREAS 

 

Pankreas terletak di belakang labung 

atau gastrum. Bagian kepala dibatasi  

oleh duodenum, memanjang ke kiri  

membentuk badan dan ekor. 

Kelenjar eksokrinpankreas mengeluarkan 

enzim-enzim untuk mencerna karbohidrat 

lipida, proteinn asam nukleat. 

Juga mengeluarkan ion-ion. 

Kelejar endokrin (pulau Langerhan) 

mensekresi: 

Insulin (sel beta) 

Glukagon (sel alfa) 

Somatostatin 

Dan polipeptida yang lain. 

 
 

Insulin 

Hormon ini mempengaruhi metabolisme karbohidrat, lipid dan protein. Insulin 

meningkatkan penyimpanan glikogen, sintesa lemak, “uptake” asam amino dan sintesa 

protein. Jadi hormon ini merupakan hormon anabolik yang penting dan bekerja pada 

bermacam-macam jaringan termasuk hati, lemak dan otot. 

Insulin disekresi dalam keadaan tidak aktif sebagai proinsulin. Menjadi aktif 

setelah kehilangan sebagian dari molekulnya yang disebut C peptide, karena bentuknya 

seperti huruf C. C peptide  lebih mudah diukur dalam laboratorium. 

 

      

 

 

 

           

 

 

 

 



 25 

Yang merangsang sekresi insulin diantaranya: glukosa, asam amino, asam lemak 

bebas,"keton bodies", glukagon, sekretin dan tolbutamid. 

Yang menghambat : epinefrin 

Insulin bekerja diantaranya dengan meningkatkan masuknya Glukosa kedalam 

sel-sel dalam tubuh, kecuali sel hepar, eritrosit, dan sel syaraf. Insulin meningkatkan 

kerja enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat kecuali glukoneogenesis. 

Insulin secara keseluruhan menghambat  kerja enzim lipolisis (detailnya baca lagi 

metabolisme lipida!). Kekurangan Insulin akan mengkatkan lipolisis. 
 

 

Insulin Action in Muscle  

and Fat Cells 

Mobilization of GLUT4 

to the Cell Surface. 

Dengan memindah Glucose  

Transporter 4 (GLUT 4) ke 

permukaan sel Glucose 

Bisa masuk 

 

Fungsi faal insulin diantaranya: 

 Insulin aktif pada otot kerangka, otot jantung, jaringan lemak, hati, lensa mata 

dan kemungkinan leukosit. Inaktif pada jaringan ginjal, sel darah merah dan 

traktus gastro enterikus. 

 Insulin akan terikat pada reseptor protein yang spesifik pada mempbran luar dari 

jaringan tempat ia bekerja. 

 Insulin dapat melakukan sebagian fungsinya tanpa masuk ke dalam sel. 

Efek padan otot dan jaringan lemak : 

 Efek utama insulin adalah meningkatkan transport bermacam-macam senyawa 

seperti glukosa, heksosa, asam amino, K
+
 , nukleosida, fosfat inorganik dan Ca 

++
.
 

 Meningkatnya glukosa dalam sel menyebabkan meningkatnya metabolisme 

karbohidrat, misalnya meningkatnya proses glikolisis, glikogenesis, oksidasi 

dalam sel.Meningkatnya proses (jalur) HMP Shunt menyebabkan NADPH 

meningkat, yang selanjutnya akan menyebabkan sintesa asam-asam lemak 

meningkat.
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 Dalam jaringan lemak insulin menurunkan pembebasan asam lemak yang 

diinduksi oleh epinefrin dan glukagon.
 

 Insulin dapat meingkatkan sintesa protein secara langsung dengan meningkatkan 

kemampuan ribosom untuk proses translasi.
 

Efek pada hepar : Berbeda dengan sel-sel jaringan otot dan lemak, maka membran sel-sel 

hepar sangat permeabel terhadap glukosa; konsentrasi glukosa ekstra sel dan intra sel 

kurang lebih sama. Secara langsung insulin : 

 Menurunkan pengeluaran glukosa 

 Menurunkan pembentukan urea 

 Penurunan katabolisme protein 

 Menurunkan cAMP 

 Meningkatkan “uptake” K dan fosfat dalam sel. 

 Menurunkan aktifitas fruktosa 1,6 difosfatase, sehingga glkoneogenesis menurun. 

 

DIABETES  MELLITUS 

 Ditandai dengan insufisensi yang relatif terhadap kebutuhan jaringan akan insulin. 

 Pada garis besarnya ada dua tipe : 

1. IDDM (Insulin dependent diabtes mellitus), disebut juga tipe I diabetes mellitus. 

2. NIDDM (Non insulin dependent diabetes mellitus), disebut juga tipe II diabetes 

mellitus. 

Pada tipe I DM, biasanya penderitanya relatif muda, kurus dan pengobatannya 

memerlukan insulin. 

Tipe II DM, kebanyakan ditemukan setelah dewasa, biasanya gemuk. Pengobatannya 

dengan oral anti DM. 

3. Diabetes Mellitus Malnutrisi (Malnutrition DM), kadang-kadang disebut juga 

kalsifikasi DM, karena didapatkan kalsifikasi pada kelenjar pankreas. 

4. Glukosa intoleran. Pada glukosa intoleran, kadar gula puasa normal, dan kadar 2 

jam post prandial ( 2 jam setelah makan ) tinggi. 
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 Kadar gula darah pada penderita DM tinggi (hiperglikemi), karena penekanan 

enzim kunci dari glikolisis dan peningkatan aktivitas enzim-enzim glukoneogenesis. 

Selain itu terjadi 

juga gangguan  

transport dan 

“uptake” glukosa  

pada jaringan otot 

dan lemak.  

Transport dan  

uptrake asam  

amino oleh  

jaringan perifer  

juga ditekan.  

Ini menyebabkan 

Meningkatnya 

kadar asam amino 

darah, terutama  

alanin. Sintesa protein menurun. Proses lipolisis meningkat (keterangan lebih lanut lihat 

kuliah lipida). Pembentukan bodi keton meningkat.(lihat kliah lipida). 

Macam-macam Glukose transporter: 
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Glukagon 

 Disintesis dalam sel A pankreas. 

Polipeptida rantai tunggal BM = 3485 

29 As. AM 

Dalam plasma tidak terikat protein 

Sekresi dihambat glukosa 

Sekresi Glukagon juga dipengaruhi: 

• Asam-asam amino 

• Asam-asam lemak 

• Keton 

• Hormon-hormon GIT 

• Neurotransmiter 

Secara umum efeknya berlawanan dengan Insulin. 

 Dalam sel hepar, glukagon mengaktifkan enzim adenilat siklase , selanjutnya akan 

menyebabkan glikogenolisis dan menghambat glikolisis. 

 Glukagon secara tidak langsung merangsang proses glukoneogenesis. 

 Semua proses di atas akan menyebabkan meningkatnya kadar glukosa darah. 

 Pada jaringan lemak glukagon meningkatkan proses lipolisis. 

 

Somatostatin 

 Adalah suatu peptida siklik 

Pertama kali ditemukan di hipotalamus dan berfungsi sebagai regulator dari Groth 

Hormon ( GH ). 

 Ditemukan pula di jaringan saluran cerna (GIT), dalam sel-sel D pankreas yang 

menghambat sekresi insulin dan glukagon. Jadi bertindak sebagai intra islet regulator. 

 Hormon ini juga bertindak sebagai senyawa nerurotransmitter dalam otak. 

Menghambat sekresi GH 

Mempengaruhi pengangkutan nutrien dari GIT ke sirkulasi darah 

Mengurangi waktu pengolahan lambung 

Menjurunkan sekresi gastrin sehingga sekresi  HCL lambung menurun. 

Menurunkan sekresi kelenjar eksokrin pankreas. 
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Menurunkan  aliran darah splankinikus. 

Menghambat absorpsi gula 

 

HORMON-HORMON SALURAN PENCERNAKAN 

 Bab ini lebih diterangkan pada kuliah pencernakan. 

 

HORMON SEK. 

Androgen adrenal utama adalah dehidroepiandrosteron (DHEA) dan  

androstenedion. Androgen ini dapat menyebabkan retensi nitrogen, fosfor, K, Na dan Cl. 

Pada kadar normal androgen adrenal ini tidak memberi efek maskulinisasi. 

Keadaan patologis : 

1. Hipoadrenokortisism. 

Pada menusia degenerasi glandular kortek adrenalis karena tuberkulose atau 

atropi idiopatik akan menimbulkan penyakit yang disebut Addison’s diseasse. 

2. Hiperadrenokortisism. 

Cushing’s disease bila kelainan pada hipofisa dan Cushing’s syndrome bila 

kelainan pada adrenal sendiri. 

 

Hormon sek lainnya 

Kelenjar kelamin pria (testes) dan kenjar kelamin wanita (ovarium) selain 

berfungsi untuk pembentukan spermatozoa dan ovum, juga berfungsi membentuk 

hormon stroid yang mengendalikan sifat-sifat kelamin sekunder, siklus reproduksi, 

pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi tambahan misalnya : epididimis, 

prostat, penis, vagina dan lainnya. 

Hormon kelamin pria. 

Hormon utama adalah testosteron. 

Terikat oleh globulin plasma. 

Hormon ini meningkatkan sintesis  

protein, proses glikolisis juga meningkat. 

Testosteron dapat meningkatkan jumlah 

mitokhondria dan rantai respirasi. 
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Efek androgenik. 

Dapat dianggap sebagai efek anabolik terhadap 2 sasaran tertentu yang 

menyebabkan timbulnya sifat-sifat kelamin sekunder. Misalnya, pertumbuhan dan 

perkembangan genetalia interna dan eksterna, perubahan suara, pertumbuhan otot-otot 

tubuh dsb. 

Spermatogenesis diatur FSH & testosteron. 

 

Hormon kelamin wanita. 

Ovarium menghasilkan dua macam hormon : 

1.Hormon estrogenik dan 

2.Hormon progestasional. 

Sekresi estrigen oleh  

Folikel ovarium dimulai 

Saat puber dan dipengaruhi 

Oleh FSH 

Fungsi fisiologi: 

-Estrogen menyiapkan  

mukosa uterus untuk  

kerja selanjutnya dari 

progestasional.  

-Mendorong pertumbuhan 

 fetus 

-Estrogen juga  

mengembangkan  

sifat-sifat kelamin  

sekunder wanita. 

-Vaso dilatasi pembuluh darah arteriol. 

-Mempertahankan struktir kulit. Deposit lipid subkutan. 

-Efek antagonis terhadap PTH 

-Retensi air 

-Mencegah osteoporosis, dan hipertensi. 
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-Menurunkan kadar Insulin darah. 

Fungsi metaqbolisme dan biomolekuler: 

-Sebagai kofaktor dari reaksi transhidrogenasi dimana ion H akan dipindah dari NADPH 

ke NAD menjadi NADH yang selanjutnya  akan dibawa ke rantai respirasi dan akan 

menghasilkan ATP. 

    NADPH      NADH     

-Meningkatkan Glukosa darah. 

-Estrogen dapat meningkatkan sintesis protein.  

-Merangsang sintesis Protein Transporter (Glukose Transporter) 

-Menurunkan total Kholesterol, dan LDL. 

-Meningkatkan HDL dan TG. 

-Meningkatkan kholesterol empedu. 

Tiga estrogen utama adalah estriol, estradiol, and estron 

Steroidogenesis  ovarium  sel theca: ovarium menghasilkab androstenedion dan 

testeosteron, yang akan diubah menjadi estron (E1) dan estriol (E2) oleh enzim aromatase 

di sel granulosa. Estradiol disintesis dari testosteron, sedangkan estron dari 

androstenedion. 
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Selain apa yang tertulis di atas, banyak dokter percaya bahwa estrogen mempunyai efek 

proteksi terhadap jantung dan penyakit Alzheimer. 

Estrogen sintetik : ethinyl estradiol, diethylstilbostrol. 

 

Progesteron. 

 Corpus Luteum merupakan sumber utama penghasil Progesteron selama 6 – 8 

minggu. Setelah itu fungsinya diambil Plasenta. Pada akhir kehamilan Plasenta bisa 

produksi Progesteron hingga 30 atau 40 kali lipat. 

 Selain Plasenta, kelenjar adrenal dan otak bagian tertentu memproduksi 

Progesteron selama kehamilan 

 Progesteron disekresi akibat dari tingginya kadar darah LH. Bersama-sama 

dengan estrogen mengatur siklus menstruasi. 

Progesteron mengubah endometrium menjadi fase sekretorik, dan menyiapkan 

uterus untuk menerima ovum yang telah dibuahi. 

Hormon ini bersama-sama dengan estrogen merangsang pertumbuhan kelenjar mamma. 

Hormon ini dapat menghambat ovulasi. 

Pada wanita kadar progesteron  rendah pada fase pre-menstruasi, kemudian meningkat 

setelah ovulasi, dan mencapai kadar yang tinggi pada fase lutel. 

Pengaruh progesteron yang lain: 

-Pada Uterus: 

1.Perubahan sekresi 

2.Apabila terjadi fertilisasi 

2.1.Sekresi Oksitosin ↓ 

 

-Pada cervic : sekresi kental 

-Pada vagina : 

Terjadi infiltrasi sel leukosit 

Epitel sel menjadi lebih kering dan tipis (cornified) 

-Mencegah retensi air 

-Bisa sebagai anti depresan alami. 

Hormon-hormon Progesteron sintetik :  
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norethinderone, norethynoel, lynestrenol, norgestrel. 

Sulit untuk mensintesis senyawa yang mempunyai aktivitas  progesteron, namun tidak 

menunjukkan efek estrogen dan androgen. 

1.Norenthindrone : mempunyai aktivitas progestin dan aktivitas androgen minimal. 

Digunakan untuk kontrasepsi oral. 

2.Medroxyprogesterone : menghambat ovulasi. Digunakan untuk konmtrasepsi. Senyawa 

ini juga digunakan untuk terapi karsinoma endometrium dengan tipe differensiasi sel 

yang baik. 

Efek samping penggunaan progesteron: breast engorgement, headache, rise in body temp, 

oedema, acne & mood swings, masculinization of external genitalia in the foetus, 

increased incidences of congenital abnormalities,  irregular bleeding or amenorrhea, 

lower HDL (19-nortestosterone derivatives), hyperglycaemia. 

 

HORMON-HORMON PLASENTA 

1.Hormon chorionic gonadotropin (HCG). Dihasilkan oleh sel tropoblast. Dapat dideteksi 

dalam plasma 10 hari setelah pembuahan. Kadarnya meningkat dengan cepat pada hari 

ke 40 dan paling tinggi pada hari ke 60. HCG ini ditemukan dalam urin, dan dapat 

digunakan untuk test kehamilan. 

2.Hormon plasental laktogen (HPL). Disebut juga Human chorionic somatotropin (HCS). 

Pengukuran kadar hormon ini pada minggu ke 30 atau lebih bisa menentukan apakah 

bayinya normal atau mengalami fetal distres. 

 

Pubertas Prekok (Precocious puberty): 

Defenition:  appearace of sexual maturation signs before 9 years old for male, and  8 

years old for female. 

Epidemiology: 

• More frequent in female 

• Female 

– Mostly idiopatic 

• Male 

– Mostly caused by significant CNS (centrl nervous system). 
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Pathophysiology: 

GnRH gonadotropin releasing hormon.  

E2 estriol 

H-P-G hypothalamuis 

Pituitary, Gonad axix 

 

 

 

 

Overview 

Precocious puberty is the condition when the secondary sex characteristics happen earlier 

than normal. In boys the body chanes begin prior 9 years old, in girls prior 6~8 years old. 

It may be caused by many diseases, such as congenital adrenal hyperplasia, disorders of 

the testicles, ovaries, or adrenal glands, hypothalamic hamartoma, McCune-Albright 

syndrome and tumor. Hormone tests and imaging technology can help the doctor 

diagnose the disease. Treatment and prognosis of precocious puberty depend on 

the cause. Psychosocial support for these children is necessary and important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypogonadism 

Causes: 

-Hypogonadotropic hypogonadism 

-CNS disorders 

-Tumors 
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-Miscellaneous causes 

-Genetic causes 

Idiopathic and genetic forms of multiple hormone deficiencies 

Hypergonadotropic hypogonadism in males 

Klinefelter syndrome 

Inactivating mutations 

Other causes of primary testicular failure 

Hypergonadotropic hypogonadism in females 

Turner syndrome 

Inactivating mutations 

XX and XY gonadal dysgenesis 

Other causes of primary ovarian failure etc 

 

Latihan soal: 

1.Apa perbedaan reseptor intra sellular dan yang pada membran. 

2.Sebutkan hormon-honmon yang disekrsesi hipofisa anterior 

3.Apa saja yang dapat meningkatkan sekresi Growth Hormon 

4.Apakah Acromegali? 

5.Sebutkan dua golongan obat yang dapat menyebabkan hiperprolaktenemia! 

6.Terangkan mekanisme kerja Tiroksin! (biomolekuler) 

7.Sebutkan ciri-ciri Hipertitoid! 

8.Sebutkan fungsi Paratiroid! 

9.Terangkan mekanisme kerja hormon steroid secara biomolekuler! 

10.Terangkan fungsi Aldosteron! 

11.Terangkan ciri-ciri Chusing syndrome! 

12.Apakah krisis Adrenal itu? 

13.Apa saja secara klinis yang anda bisa dapatkan pada penyakit Addison? 

14.Terangkan mekanisme kerja Adrenalin yang ditangkap oleh reseptor alfa secara 

biomolekuler ! 

15.Apa saja yang merangsang sekresi Insulin? 

16.Terangkan fungsi Estrogen! 
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17.Terangkan efek samping pemberian suntikan Progesteron! 

 

Catatan kaki: 

 

 




