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ABSTRAK
Diabetes melitus merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Sekitar 439 juta orang diperkirakan menderita penyakit ini pada
tahun 2030. Deteksi risiko diabetes adalah suatu prioritas. Pada tahun 2010 ADA memasukkan kadar HbA1c dalam kriteria diagnosis diabetes.
Hemoglobin A1 (HbA1) adalah derivat adult hemoglobin (HbA), dengan penambahan monosakarida (fruktosa atau glukosa). Pemeriksaan HbA1c
memiliki kelebihan dibandingkan dengan pemeriksaan glukosa puasa dan tes toleransi glukosa 2 jam, namun terdapat beberapa keadaan
yang dapat memengaruhi nilai HbA1c.
Kata kunci: Diabetes melitus, HbA1c, pengelolaan

ABSTRACT
Diabetes mellitus is still a medical problem in the world; approximately 439 million people will be diagnosed as diabetes mellitus patients in
2030. Early detection is essential. In 2010, ADA included HbA1C level as diagnostic criteria. This test has advantages over fasting and postprandial
glucose test, but some conditions may influence test result. Sri Rahayu Paputungan, Harsinen Sanusi. Role of Hemoglobin A1c Test in
Diabetes Mellitus Managament.
Key words: Diabetes mellitus, HbA1c, management

PENDAHULUAN
Diabetes merupakan masalah kesehatan
masyarakat di seluruh dunia. Sekitar 439 juta
orang diperkirakan akan menderita penyakit
ini pada tahun 2030.1 Deteksi dini risiko
diabetes adalah prioritas, agar dapat dilakukan
pencegahan pada orang-orang dengan risiko
tinggi.2
Diabetes adalah salah satu penyakit yang
underdiagnosed. Sekitar 30% penderita
diabetes sering tidak menyadari penyakitnya
dan pada saat diagnosis ditegakkan, sekitar
25% sudah menderita komplikasi mikrovaskular.3 Rata-rata keterlambatan sejak onset
hingga diagnosis ditegakkan diperkirakan
sekitar 7 tahun; oleh karena itu identifikasi
diabetes harus dilakukan lebih awal dengan
cara yang lebih efisien.4 Pemeriksaan Hemoglobin A1c(HbA1c) dipertimbangkan sebagai
pemeriksaan untuk skrining dan diagnosis
diabetes.4
Manfaat HbA1c selama ini lebih banyak dikenal
Alamat korespondensi
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untuk menilai kualitas pengendalian glikemik
jangka panjang dan menilai efektivitas terapi,
namun beberapa studi terbaru mendukung
pemanfaatan HbA1c yang lebih luas, bukan
hanya untuk pemantauan, tetapi juga bermanfaat dalam diagnosis ataupun skrining
diabetes melitus tipe 2.5
SEJARAH
Hemoglobin A1c pertama kali ditemukan
pada tahun 1960-an melalui suatu proses
elektroforesis hemoglobin. Pada tahun 1962,
Huisman dan Dozy melaporkan peningkatan
salah satu fraksi minor hemoglobin pada
4 pasien diabetes. Lima tahun kemudian,
Rahbar kembali menemukan fraksi tersebut
pada 2 orang penderita diabetes yang menjalani skrining karena hemoglobin yang
abnormal. Pada tahun 1968 dilaporkan adanya
suatu komponen hemoglobin diabetes pada
pasien diabetes tidak terkontrol. Tak lama
kemudian ditemukan bahwa komponen
diabetes tersebut memiliki karakteristik
kromatografik yang sama dengan HbA1c, yaitu

suatu komponen hemoglobin minor yang
digambarkan oleh Schnek dan Schroeder
pada tahun 1961.6 Penggunaan HA1c untuk
pemantauan derajat kontrol metabolisme
glukosa pasien diabetes pertama kali diajukan
pada tahun 1976,7 kemudian diadopsi ke
dalam praktek klinik pada tahun 1990-an oleh
Diabetes Control and Complication Trial (DCCT)
dan the United Kingdom Prospective Diabetes
Study (UKPDS) sebagai alat monitoring derajat
kontrol diabetes melitus.8 Komite ahli dari
the American Diabetes Association (ADA)
dan the European Association for the Study of
Diabetes (EASD) kemudian merekomendasikan
penggunaan HbA1c untuk diagnosis
diabetes melitus, dan pada tahun 2010
ADA memasukkan HbA1c ke dalam kriteria
diagnosis diabetes.9
HBA1C DAN HUBUNGANNYA DENGAN
KADAR GLUKOSA
Komponen utama hemoglobin adalah
hemoglobin A, yaitu 90% dari total komponen
hemoglobin. Komponen minor hemoglobin
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adalah hemoglobin A2 dan F, yang merupakan
hasil rantai gen hemoglobin yang berbeda:
δ dan Υ. Komponen minor lainnya adalah
modifikasi post-translasional hemoglobin
A. Komponen tersebut ditemukan pertama
kali oleh Allen, Schroeder dan Balog yang
memisahkannya melalui kromatografi pada
resin pertukaran kation dan disebut sebagai
hemoglobin A1a, A1b dan A1c sesuai dengan
elusinya.10 Hemoglobin A1c merupakan
komponen minor paling besar dari sel darah
manusia, normalnya 4% dari total hemoglobin
A.10 Ketertarikan pada HbA1c dimulai pada saat
Rahbar menemukan peningkatan komponen
tersebut sebanyak dua sampai tiga kali lipat
pada pasien diabetes.10
HbA1c adalah istilah yang diterima secara
internasional untuk GHb. Istilah glycosylated
hemoglobin atau dalam istilah laboratorium
modern disebut glycated hemoglobin (GHb)
tidak digunakan secara umum. Istilah
“tes A1C” digunakan oleh ADA (American
Diabetes Association) untuk mempermudah
komunikasi dengan pasien.11
Hemoglobin A1 (HbA1) adalah derivat adult
hemoglobin (HbA), dengan penambahan
monosakarida (fruktosa atau glukosa).
Hemoglobin A1c adalah subtipe utama,
merupakan fraksi terpenting dan terbanyak
yaitu sekitar 4-5% dari total hemoglobin dan
paling banyak diteliti di antara tiga jenis HbA1
(HbA1a,b dan c).12 Hemoglobin A1c merupakan
ikatan antara hemoglobin dengan glukosa,
sedangkan fraksi-fraksi lain merupakan
ikatan antara hemoglobin dan heksosa lain.13
Struktur molekuler HbA1c adalah N-(1-doxy)fructosyl-hemoglobin atau N-(1-deoxyfructose1-yl) hemoglobin beta chain.14
Hemoglobin A1c adalah glukosa stabil yang
terikat pada gugus N-terminal pada rantai
HbA0,15 membentuk suatu modifikasi post
translasi sehingga glukosa bersatu dengan
kelompok amino bebas pada residu valin
N-terminal rantai β hemoglobin.16 Schiff
base yang dihasilkan bersifat tidak stabil,
kemudian melalui suatu penyusunan ulang
(Amadori rearrangement) yang ireversibel
membentuk suatu ketoamin yang stabil.16
Glikasi juga dapat terjadi pada residu lisin
tertentu dari hemoglobin rantai α dan β;
glikohemoglobin total atau total hemoglobin
terglikasi yang dapat diukur, dikenal dengan
nama HbA1c.16 Glikasi hemoglobin tidak
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dikatalisis oleh enzim, tetapi melalui reaksi
kimia akibat paparan glukosa yang beredar
dalam darah terhadap sel darah merah.17 Laju
sintesis HbA1c merupakan fungsi konsentrasi
glukosa yang terikat pada eritrosit, selama
pemaparan.13 Konsentrasi HbA1c tergantung
pada konsentrasi glukosa darah dan
usia eritrosit.18 Beberapa penelitian telah
menunjukkan adanya hubungan matematika
yang erat antara konsentrasi HbA1c dan ratarata kadar glukosa darah.13
Kadar HbA1c normal adalah 3,5%-5%. Kadar
rata-rata glukosa darah 30 hari sebelumnya
merupakan kontributor utama HbA1c.14
Kontribusi bulanan rata-rata glukosa darah
terhadap HbA1c adalah: 50% dari 30 hari
terakhir, 25% dari 30-60 hari sebelumnya
dan 25% dari 60-120 hari sebelumnya.14
Hubungan langsung antara HbA1c dan ratarata glukosa darah terjadi karena eritrosit
terus menerus terglikasi selama 120 hari
masa hidupnya dan laju pembentukan
glikohemoglobin setara dengan konsentrasi
glukosa darah.16 Pengukuran HbA1c penting
untuk kontrol jangka panjang status glikemi
pada pasien diabetes.15
Hubungan antara A1c dan glukosa plasma
adalah kompleks. Kadar HbA1c lebih tinggi
didapatkan pada individu yang memiliki
kadar glukosa darah tinggi sejak lama, seperti
pada diabetes mellitus. Banyak penelitian
menunjukkan bahwa A1C adalah indeks ratarata kadar glukosa selama beberapa minggu
sampai bulan sebelumnya.7
Pada suatu penelitian kohort di Australia,
HbA1c median untuk tiap kelompok meningkat seiring dengan perburukan kadar
glikemi.17 Penelitian International A1c-Derived
Avarage Glucose (ADAG), yang disponsori oleh
the American Diabetes Association (ADA), the
European Association for the Study of Diabetes

Haemoglobin in red
blood cells

Glucose

Tabel 1 Hubungan antara A1c dan rata-rata glukosa20
Rata-rata glukosa plasma
A1c (%)
mg/dl

mmol/l

6

126

7,0

7

154

8,6

8

183

10,2

9

212

11,8

10

240

13,4

11

269

14,9

12

298

16,5

(EASD) dan International Diabetes Federation
(IDF), yang melibatkan 600 partisipan di
sebelas negara melalui monitoring glukosa
24 jam dan pengukuran HbA1c lebih sering,
menunjukkan hubungan erat glukosa darah
dan HbA1c.17 Data ini kemudian digunakan
untuk menentukan perkiraan kadar glukosa
rata-rata (eAG) dari pengukuran HbA1c dengan
rumus7: eAG (mg/dl) = 28,7 x A1c – 46,7. Kadar
HbA1c 6% sama dengan konsentrasi glukosa
rata-rata 126 mg/dl dan setiap peningkatan
kadar HbA1c 1% sama dengan peningkatan
kadar glukosa rata-rata 29 mg/dL (Tabel 1).19
Hemoglobin A1c merupakan baku emas
untuk penilaian homeostasis glukosa,
adalah integrasi variasi glukosa puasa dan
postprandial selama periode 3 bulan.19
Secara matematika, teori tersebut dapat
diformulasikan menjadi19:
[A1c]0-3 bulan = 0∫3 bulan FPG (t) dt + 0∫3 bulan PPG (t)
dt
FPG (t) dan PPG (t) adalah waktu pengambilan
glukosa puasa dan postprandial.
Publikasi hasil Landmark study DCCT selama
9 tahun yang selesai pada tahun 1993
menunjukkan adanya korelasi antara kadar
HbA1c dengan risiko komplikasi diabetes.

Glycated haemoglobin

Gambar 1 Pembentukan HbA1c17
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Hasil studi DCCT tersebut dengan tegas
menunjukkan keterkaitan penurunan kadar
HbA1c melalui terapi terhadap penurunan
risiko komplikasi. Diperlukan standardisasi
internasional hasil pemeriksaan HbA1c, yang
hasilnya dapat disetarakan atau sebanding
dengan nilai DCCT.13
PEMERIKSAAN DAN STANDARDISASI
HBA1C
Saat ini ada sekitar 100 jenis metode
pemeriksaan HbA1c, dari low-troughput
research laboratory component system dan
manual mini-column methods hingga hightroughput automated system yang khusus.13
Metode pemeriksaan HbA1c dapat dibagi
menjadi 3 kategori berdasarkan cara pemisahan komponen hemoglobin glikosilasi
dan non glikosilasi21:
A. Metode
pemeriksaan
berdasarkan
perbedaan muatan
- Cation exchange chromatography (disposable microcolumns, high performance
liquid chromatography)
- Electrophoresis (agar gel, isoelectric
focusing)
B. Metode
pemeriksaan
berdasarkan
reaktivitas kimia
- Hydroxymethylfurfural/thiobarbituric
acid colorimetry
C. Metode
pemeriksaan
berdasarkan
perbedaan struktural
- Affinity chromatography
Pada umumnya, hasil antar metode
yang menggunakan prinsip berbeda
menunjukkan korelasi sangat baik dan tidak
ada data pasti jenis metode atau analisis
yang lebih unggul dibandingkan yang lain.
Di lain pihak, hasil HbA1c dapat berbeda di
antara metode yang ada, kecuali metode
tersebut telah distandardisasi.13 Kurangnya
standardisasi internasional hasil pemeriksaan
HbA1c mendorong beberapa negara
mengembangkan program harmonisasi
sendiri, seperti13:
•
Amerika, National Glycohemoglobin
Standardization Program (NGSP), dengan
metode HPLC DCCT sebagai metode referensi
utama.
•
Swedia,
Mono S ion exchange
chromatography designated sebagai metode
pembanding.
•
Jepang menggunakan kalibrator umum
(6 kalibrator) dengan nilai yang ditetapkan
oleh Japan Diabetes Society.
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Standardisasi dengan kalibrasi umum
pertama kali diusulkan tahun 1984, namun
baru menjadi perhatian para ilmuwan dan
klinisi setelah hasil studi DCCT tahun 1993.
Penyelarasan hasil HbA1c terhadap DCCT
penting secara klinis, agar HbA1c dapat digunakan untuk memprediksi risiko berbagai
komplikasi.13
National Glycohemoglobin Standardization
Program dibentuk di Amerika bertujuan
untuk menjamin bahwa semua metode
pengukuran HbA1c dapat dibandingkan
dan memberikan hasil yang serupa dengan
DCCT. American Association for Clinical
Chemistry (AACC) mendirikan subkomite
standardisasi
glikohemoglobin
pada
bulan April 1993 guna mengembangkan
rencana standardisasi glikohemoglobin dan
menyediakan kalibrator murni. National
Glycohemoglobin Standardization Program
dibentuk pada bulan Juli 1996 untuk
mengimplementasikan rencana subkomite
standardisasi glikohemoglobin AACC.13
Tahun 1995, International Federation for Clinical
Chemistry (IFCC) membentuk Working Group
(WG) standardisasi HbA1c yang bertujuan
untuk mengembangkan metode referensi
internasional dan standar/kalibrator HbA1c
purifikasi. International Federation for Clinical
Chemistry berhasil mengembangkan metode
referensi pengukuran HbA1c yang baru.
Hemoglobin dipecah secara enzimatis untuk
mendapatkan β-N-terminal heksapeptida
HbA1c dan HbA1o. Meskipun metode ini
terlalu kompleks dan membutuhkan banyak
waktu untuk digunakan rutin, akan tetapi
memberikan referensi yang sesungguhnya
untuk semua metode pemeriksaan lain serta
terstandardisasi.13 Pada tahun 1996, NGSP
(National Glycohemoglobin Standardization
Program) mulai membuat standardisasi
hasil tes GHb (glikohemoglobin) dengan
menggunakan DCCT-equivalent value.13

sepakat menetapkan13:
1. Hasil pemeriksaan HbA1c harus distandarkan secara internasional, termasuk
sistem referensi dan pelaporan hasilnya.
2. Sistem referensi IFCC untuk HbA1c merupakan satu-satunya yang diakui valid untuk
implementasi standardisasi pengukuran.
3. Pelaporan HbA1c secara internasional
dilakukan dalam SI unit (mmol/mol) dan unit
NGSP (%), menggunakan master equation
IFCC-NGSP.
4. Tabel konversi HbA1c termasuk unit SI dan
NGSP harus mudah diakses oleh komunitas
diabetes.
5. Materi jurnal dan materi cetak lain
dianjurkan menggunakan kedua satuan unit
tersebut.
6. Pelaporan istilah hemoglobin terglikasi
adalah HbA1c, walaupun dalam pedoman
dan materi pendidikan lainnya dapat menggunakan singkatan A1c.
Hasil IFCC berbasis akurasi sedangkan hasil
NGSP berkorelasi langsung dengan outcome
klinis dan tujuan perawatan diabetes. Meskipun korelasi NGSP/IFCC dinyatakan sangat
baik, angka mutlaknya berbeda dan terdapat
perdebatan mengenai angka yang harus dilaporkan. Hasil IFCC secara konsisten 1,5-2%
lebih rendah sepanjang rentang nilai (Gambar
2).22
Keuntungan utama standardisasi HbA1c13:
- Memberikan hasil 'sebenarnya', merupakan standar untuk suatu nilai absolut
- Hasil tidak menyimpang dari hasil DCCT
sepanjang waktu
- Korelasi terhadap nilai DCCT akan tetap
konstan sepanjang waktu
- Memungkinkan laporan HbA1c yang terstandardisasi di seluruh dunia
- Perbaikan/peningkatan terjemahan temuan penelitian
- Memungkinkan mengggunakan HbA1c

Pertemuan konsensus pada tahun 2007
menetapkan bahwa hasil HbA1c sebaiknya
dilaporkan dalam unit IFCC (mmol/mol) dan
unit NGSP (%) dengan menggunakan master
equation IFCC-NGSP.13
Pertemuan konsensus kedua di Montreal
pada tahun 2009 yang dihadiri oleh perwakilan IDF, ADA, EASD, IFCC dan International
Society for Pediatric and Adolescent Diabetes

Gambar 2 Korelasi antara HbA1c IFCC dan NGSP (keduanya
dalam % HbA1c)
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untuk mendiagnosis diabetes melitus
- Program edukasi akan meningkatkan
pengetahuan terkait manfaat dan interpretasi
HbA1c.
Keterbatasan terkait standardisasi HbA1c17:
- Timeline kebutuhan edukasi untuk
mencegah kerancuan cukup lama dan
implementasinya sangat mahal
- Perlu adaptasi peralatan laboratorium
dan komputer
- Beberapa metode point of care tidak dapat
diprogram otomatis untuk mengeluarkan
kedua hasil unit DCCT dan IFCC
- Nilai berbeda cenderung membingungkan; program edukasi sangat perlu untuk
menjamin kelancaran transisi.
HEMOGLOBIN A1C DAN DIAGNOSIS
DIABETES MELITUS
Secara historis, pengukuran kadar glukosa
darah merupakan inti diagnosis diabetes.
Diabetes tipe 1 memiliki karakteristik klinis
cukup jelas, dengan peningkatan konsentrasi
glukosa yang tiba-tiba dan ekstrim, disertai
gejala, sehingga batasan kadar glukosa
darah yang spesifik tidak dibutuhkan untuk
diagnosis klinis. Sebaliknya, diabetes tipe 2
memiliki onset bertahap, dengan peningkatan
kadar glukosa bertahap, dan diagnosisnya
membutuhkan nilai glukosa spesifik untuk
membedakannya dengan populasi nondiabetes.23
Kriteria diagnostik pada dasarnya adalah
berdasarkan pengambilan sampel glukosa
darah pada waktu tertentu seperti saat puasa,
sewaktu tanpa melihat status prandial, atau
setelah pembebanan glukosa oral (75 g).19
Kriteria NDDG (1979) lebih berdasarkan pada
kadar glukosa darah daripada hubungan
antara kadar glukosa dan komplikasi sebagai
dasar diagnosis.19 Pada tahun 1997, the Expert
Committee on the Diagnosis and Classification
of Diabetes Melitus kembali meneliti dasar
diagnosis diabetes;22 perhatian lebih ditujukan
pada hubungan antara kadar glukosa dengan
komplikasi.19 Apabila hiperglikemi kronik
dapat menyebabkan komplikasi khusus dan
merupakan ciri khas diabetes, perlu dipikirkan
suatu pemeriksaan laboratorium yang dapat
menilai adanya paparan glikemik jangka
panjang yang dapat menjadi marker yang
lebih baik atas beratnya penyakit daripada
pengukuran tunggal konsentrasi glukosa.22
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Tes toleransi glukosa oral masih merupakan
pemeriksaan standar untuk diagnosis
diabetes mellitus; namun beberapa faktor
seperti usia, asupan karbohidrat, aktivitas
fisik diketahui dapat mempengaruhi hasil tes
toleransi glukosa oral.24 Beberapa penelitian
telah dilakukan untuk melihat kemungkinan
penggunaan HbA1c dalam diagnosis diabetes.
Pengggunaan A1C untuk tujuan diagnosis
berdasarkan pada data penelitian crosssectional yang menunjukkan peningkatan
prevalensi komplikasi mikrovaskular diabetes
(retinopati) pada pasien non diabetes
berhubungan langsung dengan konsentrasi
A1C. Pada penelitian Pimas dan National Health
and Nutrition Examination Survey (NHANES)
III, individu yang memiliki dua atau tiga desil
nilai tertinggi pada glukosa puasa, konsentrasi
glukosa 2 jam setelah tes tantangan glukosa
oral dan kadar HbA1c, memiliki prevalensi
retinopati yang lebih besar. Penelitian DETECT
menunjukkan bahwa prevalensi retinopati
meningkat signifikan pada kasus HbA1c ≥6,5%
sehingga ADA committee report mengusulkan
HbA1c ≥6,5% digunakan untuk diagnosis
diabetes melitus.9,22
Masih ada perdebatan mengenai HbA1c cut
points. Penelitian berbagai kelompok populasi
di seluruh dunia menunjukkan angkanya berkisar antara ≥5,6% - ≥7%.25 Usia, etnis, faktor
genetik, usia eritrosit, dan lingkungan eritrosit
semuanya berkontribusi terhadap variabilitas
HbA1c antar individu dan antar kelompok.
A1C cut point ≥6,1% memiliki sensitivitas 7891% dan spesifisitas 79-84% dibandingkan
TTGO.26 Penelitian pada populasi umum di
Belanda merekomendasikan cut point HbA1c
5,8%, 6,1%, 5,6%; 6,3% pada populasi di Cina,
5,7% pada populasi di Amerika, ≥5,7% pada
populasi di Jepang (penelitian Funagata)
dan ≥6,0% pada populasi orang Amerika di
Pittsburgh dan Memphis.25 Buell dkk (dikutip
dari kepustakaan 9), melakukan penelitian
kadar optimal A1C pada data NHANES 19992004 melaporkan bahwa HbA1c ≥5,8% memiliki sensitivitas (86%) dan spesifisitas (92%)
tertinggi.9 Studi lain mendapatkan A1C 6,1%
memiliki performa diagnostik terbaik pada
penelitian komunitas India.27
HEMOGLOBIN A1C DALAM MANAJEMEN
DIABETES MELITUS
Hemoglobin A1c telah digunakan secara luas
sebagai indikator kontrol glikemik, karena
mencerminkan konsentrasi glukosa darah

1-2 bulan sebelum pemeriksaan dan tidak
dipengaruhi oleh diet sebelum pengambilan
sampel darah.28 Hemoglobin A1c merupakan
alat pemantauan yang penting dalam
penatalaksanaan pasien dengan diabetes
melitus.29
Kontrol glikemik pada pasien diabetes tipe 2
secara skematik dapat digambarkan sebagai
‘triad glukosa’, dengan komponen A1C, kadar
glukosa puasa, dan kadar glukosa postprandial.
Saat ini, meskipun masih ada perdebatan
namun tampaknya penilaian kontrol glikemik
terbaik ditentukan oleh ketiga komponen
tersebut.19
Pada pasien diabetes yang tidak mendapat
terapi insulin, nilai glukosa plasma setelah
makan siang dan beberapa lama setelah
makan siang menunjukkan hubungan yang
lebih baik terhadap A1c daripada kadar
glukosa sebelum makan pagi dan sebelum
makan siang.30 Pada tipe pasien yang sama,
studi lain melaporkan bahwa kadar glukosa
plasma preprandial memiliki hubungan yang
lebih kuat dengan A1C daripada konsentrasi
glukosa postprandial.31 Pada sebuah analisis
set data dari DCCT, dilaporkan hubungan
lebih baik terhadap A1C didapatkan dari
konsentrasi glukosa setelah makan siang
dan rata-rata kadar glukosa per hari.32 Studi
lain lagi melaporkan apabila pasien dibagi
menjadi 5 kelompok menurut kuintil A1C,
glukosa postprandial memberikan kontribusi
terbesar (70%) pada kuintil HbA1c yang lebih
rendah pada pasien dengan kontrol diabetes
baik hingga sedang. Sebaliknya, glukosa puasa
tampaknya menjadi kontributor utama kadar
glukosa sepanjang hari pada pasien diabetes
tidak terkontrol(HbA1c >8,4%).33 Untuk pasien
dengan kadar A1C antara 7,3 dan 8,4%,
kontribusi glukosa puasa dan postprandial
adalah sama.32
Kadar A1C memberikan informasi yang berguna
pada kontribusi postprandial hiperglikemi
dan basal hiperglikemi pada pasien diabetes
tipe 2. Karena glukosa postprandial adalah
kontributor utama pada pasien dengan kadar
A1C 6,5%-7,5%, maka logis untuk menurunkan
glukosa postprandial mencapai kadar A1C
di bawah 6,5%. Sebaliknya, pada pasien
dengan kadar A1C di atas 7,5%, hiperglikemi
basal menjadi yang utama, sehingga terapi
perbaikan kontrol glikemik sebaiknya dimulai
dengan obat yang bekerja menurunkan
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hiperglikemia basal dan interprandial.19
Saat ini, ada dua nilai A1C yang digunakan
untuk menilai diabetes yang terkontrol yaitu:
7% oleh ADA dan 6,5% oleh the American
College of Endocrinologists (AACE) dan IDF.19
Penelitian ADVANCE menunjukkan sedikit
keuntungan bertahap pada mikrovaskular
outcome dengan A1c mendekati normal;
untuk pasien tanpa risiko hipoglikemi atau
efek samping lain, kadar A1C yang diharapkan
adalah <7%.19 Sebaliknya penelitian ACCORD
menunjukkan bahwa target HbA1c yang tidak
terlampau ketat dari <7% lebih dianjurkan
pada pasien yang mendapat terapi obat
hipoglikemik seperti sulfonilurea dan/
atau insulin yang dapat mengakibatkan
hipoglikemi. Rekomendasi lebih fleksibel
sebaiknya diaplikasikan kepada pasien
dengan harapan hidup rendah atau dengan
komplikasi mikro dan makrovaskuler yang
sudah lanjut.19
HEMOGLOBIN A1C SEBAGAI TES
SKRINING RISIKO DIABETES
Tes skrining umumnya berbeda dari tes
diagnostik, untuk skrining sensitivitas
sebaiknya lebih besar dari spesifisitas.
Rekomendasi skrining diabetes hanya ditujukan untuk kondisi harus dilakukan tes
diagnostik. Tujuan tes skrining adalah untuk
identifikasi seseorang dengan risiko tinggi
diabetes agar dapat dilakukan tindakan
pencegahan dan follow up lebih ketat.4
Data NHANES 1999-2004 menunjukkan
bahwa HbA1c sebagai tes skrining memiliki
validitas prediksi yang tinggi pada subyek
dengan faktor risiko diabetes. Penelitian
berbasis populasi di Swedia menunjukkan
bahwa kombinasi HbA1c, glukosa puasa dan
IMT lebih sensitif dan spesifik dibandingkan
tes HbA1c saja dan memiliki nilai prediksi yang
lebih tinggi untuk skrining diabetes tipe 2.
Penelitian di Korea dan Cina juga menunjukkan bahwa kombinasi HbA1c dan glukosa
puasa dapat mendeteksi kasus baru diabetes
lebih banyak dibandingkan jika tes tersebut
digunakan
sendiri-sendiri.
Departemen
Kesehatan di Inggris merekomendasikan
pemeriksaan HbA1c dan tes toleransi glukosa
oral untuk skrining diabetes. Individu dengan
nilai HbA1c 6%-6,4% sebaiknya melakukan tes
toleransi glukosa untuk memastikan adanya
diabetes.25
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Tiga status hiperglikemik telah ditentukan
untuk menilai risiko diabetes yaitu: HbA1c
5,7%-6,4%, glukosa puasa terganggu (glukosa
darah puasa antara 100-126 mg/dl), dan
toleransi glukosa terganggu (glukosa 2 jam
setelah pembebanan glukosa antara 140-200
mg/dl). Pada tahun 2009, Expert Committee
menetapkan nilai HbA1c antara 6,0-6,4%
adalah risiko untuk diabetes; nilai ambang
6,0% kemudian diturunkan lagi oleh ADA
menjadi 5,7% pada tahun 2010.2
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
PEMERIKSAAN HBA1C
Tidak ada tes diagnostik klinis yang sempurna.
Untuk penggunaan klinis, tes yang ideal
adalah akurat, spesifik, terstandardisasi, mudah
dilakukan dan tidak mahal. Dibandingkan
dengan pemeriksaan glukosa puasa dan
tes toleransi glukosa 2 jam, HbA1c memiliki
kelebihan9,34-36:
• Terstandardisasi sesuai DCCT/UKPDS;
sedangkan pengukuran glukosa kurang terstandar
• Memiliki indeks paparan glukosa keseluruhan yang lebih baik dan dapat menilai
komplikasi jangka panjang
• Memiliki variabilitas biologis yang
rendah (<2% dari hari ke hari untuk HbA1c
dibandingkan dengan glukosa puasa yang
memiliki variabilitas 12-15%)
• Memiliki instabilitas preanalitik yang
rendah
• Relatif tidak terpengaruh oleh keadaan
akut (misalnya stres atau penyakit yang
terkait)
• Dapat digunakan untuk petunjuk terapi
dan penyesuaian terapi
• Tidak dipengaruhi oleh variasi akibat
pembebanan jumlah glukosa yang sama
pada individu dengan ukuran tubuh yang
berbeda seperti pada TTGO
• Dapat dilakukan kapan saja dan tidak
membutuhkan puasa atau tes khusus
• Memiliki variasi diurnal yang rendah
• Tidak atau kurang dipengaruhi oleh obatobat yang mempengaruhi metabolisme
glukosa
• Satu jenis pemeriksaan yang dapat
digunakan untuk diagnosis dan penilaian
kontrol glikemik.
Pada beberapa keadaan, HbA1c tidak dapat
mencerminkan kontrol glukosa darah. Hal ini
penting diketahui karena dapat menyebabkan under- atau over treatment.

Yang dapat meningkatkan kadar HbA1c dari
nilai sebenarnya adalah9, 12: anemia defisiensi
besi, usia, polisitemia rubra vera, kehamilan
trimester kedua, kadar ureum darah yang
tinggi, HbF atau HbG, hipertrigliseridemia
berat, hiperbilirubinemia, konsumsi alkohol
berlebihan, splenektomi, anemia aplastik,
penggunaan salisilat dosis tinggi dalam
jangka panjang.
Yang dapat menurunkan kadar HbA1c dari nilai
sebenarnya adalah9,12: setelah transfusi darah,
setelah vena seksi, kehilangan darah, sickle
cell disease, haemolytic anemia, post transplant
anemia, thalassemia, penyakit ginjal, hemolisis
dan perdarahan gastrointestinal, penyakit hati,
obat-obat yang dapat menyebabkan anemia
berat atau yang mempengaruhi pergantian
sel darah merah, misalnya eritropoetin,
beberapa obat antivirus, penggunaan opioid
jangka panjang, dan penggunaan antioksidan
(vitamin C,E), HbC, HbS, Dapson, kehamilan
trimester ketiga, infeksi HIV.
RINGKASAN
Diabetes melitus merupakan masalah
kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Sekitar
439 juta orang diperkirakan menderita
penyakit ini pada tahun 2030. Deteksi risiko
diabetes adalah suatu prioritas.
Pada tahun 2010 ADA memasukkan HbA1c
dalam kriteria diagnosis diabetes. Hemoglobin
A1 (HbA1) adalah derivat adult hemoglobin
(HbA), dengan penambahan monosakarida
(fruktosa atau glukosa).
Telah diketahui bahwa kadar rata-rata glukosa
darah 1-2 bulan sebelumnya merupakan
kontributor utama konsentrasi HbA1c.
Kontribusi bulanan rata-rata glukosa darah
terhadap HbA1c adalah: 50% dari 30 hari
terakhir, 25% dari 30 dan 60 hari sebelumnya
dan 25% selama 60-120 hari sebelumnya.
Metode pemeriksaan HbA1c dapat dibagi
menjadi 3 kategori berdasarkan cara
pemisahan
komponen
hemoglobin
glikosilasi dan non glikosilasi. National
Glycohemoglobin Standardization Program
membuat standardisasi untuk hasil tes GHb
pada laboratorium dengan menggunakan
DCCT-equivalent value. Penelitian DETECT
menunjukkan bahwa prevalensi retinopati
meningkat signifikan pada kasus HbA1c
≥6,5% sehingga ADA mengusulkan HbA1c
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TINJAUAN PUSTAKA
≥6,5% digunakan untuk diagnosis diabetes
mellitus.
Glukosa postprandial adalah kontributor
utama pada pasien dengan kadar A1C antara
6,5-7,5%, maka terapi bertujuan untuk mencapai kadar A1C glukosa postprandial di bawah
6,5%. Pada pasien dengan kadar A1C di atas 7,5%,

terapi memperbaiki kontrol glikemik sebaiknya
dimulai dengan obat yang bekerja menurunkan hiperglikemia basal dan interprandial.
Tiga status hiperglikemik untuk menilai risiko
diabetes: HbA1c antara 5,7%-6,4%, glukosa
puasa terganggu (glukosa darah puasa 100126 mg/dL), dan toleransi glukosa terganggu

(glukosa 2 jam setelah pembebanan glukosa
140-200 mg/dL).
HbA1c memiliki kelebihan dibandingkan
dengan pemeriksaan glukosa puasa dan
tes toleransi glukosa 2 jam, namun terdapat
beberapa keadaan yang dapat memengaruhi
nilai HbA1c.
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