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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sindrom nefrotik (SN) adalah penyakit glomerolus atau cacat pada 

permeabilitas glomerolus yang ditandai dengan manifestasi klinis berupa 

proteinuria masif, hipoalbumin berat, edema dan hiperkolesterol. Sindrom 

nefrotik paling sering terjadi pada masa anak-anak (Leliana et al, 2012; Radde & 

Macleod, 1999). Sindrom Nefrotik dapat digolongkan menjadi penyakit 

glomerolus primer dan penyakit glomerolus sekunder yang disebabkan oleh suatu 

penyakit sistemik. Penyebab yang sering terjadi pada anak-anak adalah penyakit 

kelainan minimal dan pada orang dewasa yang paling sering terjadi adalah 

glomerulonefritis membranosa dan penyakit sistemik seperti Diabetes Melitus 

(Burgess & Bakris, 2001). Penyakit kelainan minimal, glomerulosklerosis fokus 

dan segmental dan nefropati membranous adalah penyakit langka yang 

menyebabkan morbiditas serius dan kematian yang tinggi sekitar 15% pada tahun 

2008 di Amerika Serikat (Gadegbeku et al, 2013) 

Angka kejadian sindrom nefrotik pada anak dalam kepustakaan di 

Amerika Serikat dan Inggris adalah 2-7 kasus baru per 100.000 anak per tahun, 

dengan prevalensi berkisar 12–16 kasus per 100.000 anak. Di negara berkembang 

angka kejadiannya lebih tinggi (Trihono et al, 2012). Angka kejadian di negara 

berkembang seperti Indonesia diperkirakan berkisar 6 kasus per tahun tiap 

100.000 anak berusia kurang dari 14 tahun dengan perbandingan anak laki-laki 

dan perempuan adalah 2:1 (Leliana et al, 2012; Radde & Macleod, 1999). 

Dalam laporan ISKDC (International Study for Kidney Diseases in 

Children), pada sindrom nefrotik kelainan minimal (SNKM) ditemukan 22% 

dengan hematuria mikroskopik, 15-20% disertai hipertensi, dan 32% dengan 

peningkatan kadar kreatinin dan ureum darah yang bersifat sementara. Sindrom 

nefrotik primer pada anak sebagian besar (80%) mempunyai gambaran patologi 

anatomi kelainan minimal (SNKM). Gambaran patologi anatomi lainnya adalah 

glomerulosklerosis fokal segmental (GSFS) 7%-8%, mesangial proliferatif difus 

(MPD) 2%-5%, glomerulonefritis membranoproliferatif (GNMP) 4%-6% dan 
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nefropati membranosa (GNM) 1,5%. Pada pengobatan kortikosteroid inisial 

sebagian besar SNKM (94%) mengalami remisi total (responsif), sedangkan pada 

GSFS 80-85% tidak responsif (resisten steroid) (Trihono et al, 2012) 

Sindrom nefrotrik terjadi karena adanya gangguan pada glomerulus 

sehingga glomerulus tidak dapat menjalankan fungsinya untuk filtrasi. Akibatnya 

zat-zat yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh tubuh akhirnya dapat lolos dan 

keluar melalui urin. Ada dua penyebab terjadinya sindrom nefrotik yaitu sindrom 

nefrotik primer merupakan kelainan yang terjadi tanpa diketahui penyebabnya dan 

yang kedua sindrom nefrotik sekunder, yang disebabkan oleh penyakit seperti 

diabetes melitus dan lupus (Burgess & Bakris, 2001). Glomerulus yang tidak bisa 

melakukan fungsi dengan baik dapat menyebabkan proteinuria. Akibat dari 

proteinuria, terjadi ekstravasasi cairan yang menyebabkan edema anasarka (edema 

pada seluruh tubuh). Selain itu terjadi hipoalbumin dan juga hiperlipidemia 

(Brunner & Suddarth, 2002). 

Manifestasi klinis utama sindrom nefrotik adalah edema anasarka. Edema 

biasanya lunak dan cekung bila ditekan dan umumnya ditemukan disekitar mata 

(periorbital), pada area ekstremitas (sakrum, tumit dan tangan) dan pada abdomen 

(asites). Selain itu terjadi Proteinuria, hipoalbumin, hiperlipidemia dan lipiduria 

(Brunner & Suddarth, 2002). Pasien dengan manifestasi klinis sindrom nefrotik 

pertama kali, sebaiknya dirawat di rumah sakit dengan tujuan untuk mempercepat 

pemeriksaan dan evaluasi pengaturan diet, penanggulangan edema dan memulai 

pengobatan steroid (Trihono et al, 2012).   

Penatalaksanaan terapi sindrom nefrotik yaitu pengobatan dengan 

diuretik kuat sehingga terjadi diuresis untuk mengurangi edema yang terjadi. 

Penggunaan ACE inhibitor selain untuk menurunkan tekanan darah juga bertujuan 

untuk mengatasi hipovolemi yang terjadi akibat hipoalbumin. Apabila pasien 

mengalami hiperlipidemia maka dapat diberikan obat golongan  HMG-Co A 

reductase inhibitor (statin) untuk menurunkan kadar kolesterol. Jika terjadi infeksi 

maka dapat diberikan obat golongan penisillin atau sefalosporin.  Untuk 

mengatasi gangguan yang terjadi pada glomerulus, dapat digunakan 

kortikosteroid. Kortikosteroid yang biasa digunakan adalah prednison, 

prednisolon, metilpredniison dan deksamethason. 
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Sesuai dengan International Study on Kidney Disease (ISKD), 

kortikosteroid masih merupakan pilihan pertama untuk terapi sindrom nefrotik. 

Kortikosteroid digunakan dosis penuh selama 4 minggu pertama, setelah 

mengalami remisi dilanjutkan dengan 4 minggu kedua secara alternating (selang 

sehari) 1 kali sehari setelah makan pagi (Leliana et al, 2012). Bila setelah 4 

minggu pengobatan steroid dosis penuh tidak terjadi remisi maka pasien 

dinyatakan sebagai resisten  steroid (Trihono, 2012). Penggunaan kortikosteroid 

jangka panjang dapat menyebabkan retensi cairan, redistribusi lemak dari 

ekstremitas ke wajah (moon face) dan pendarahan gastrointestinal (Katzung, 

2004). Hilangnya protein dari otot skelet menyebabkan pengurangan massa dan 

kelemahan otot. Peningkatan katabolisme tulang dapat menyebabkan 

osteoperosis. Selain itu dapat menyebakan kecendrungan untuk memar dan 

katarak (Neal, 2006) 

 Pada sebuah penelitian yang dilakukan di RSU Dr. Saiful Anwar Malang, 

mulai Januari 2000 sampai dengan Desember 2003, bertujuan untuk menganalisis 

penggunaan kortikosteroid dalam penanganan pasien sindrom nefrotik. Dari hasil 

penelitian tersebut didapatkan bahwa dari 91 pasien penderita sindrom nefrotik, 

75 (82,4%) pasien respon terhadap pemberian steroid yang diklasifikasikan 

sebagai sindrom nefrotik sensitif steroid (SNSS) dan 16 (17,6%) pasien 

mengalami resisten steroid atau disebut Sindrom nefrotik resisten steroid (SNRS). 

Pada kelompok pasien SNSS didapatkan 51 (68%) pasien laki-laki dan 24 (32%) 

pasien perempuan, sehingga dapat dikatakan bahwa  terdapat perbedaan bermakna 

pada jenis kelamin. Pada semua kategori dari SNSS, didapatkan median waktu 

remisi sebesar 15 hari (range 5–27 hari) (Subandiyah, 2004). 

Kortikosteroid sebagai pilihan obat yang utama perlu dikaji lebih dalam 

karena terapi sindrom nefrotik memerlukan kortikosteroid yang adekuat dan 

penggunaan jangka panjang. Keseluruhan terapi menentukan hasil outcome yang 

diharapkan sehingga perlu diperhatikan pemilihan kombinasi obat yang tepat, 

pengaturan waktu penggunaan dan dosis yang sesuai serta mengontrol jalannya 

terapi. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu studi penggunaan kortikosteroid 

dimana data yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai tinjauan penggunaan 

kortikosteroid pada populasi penderita sindrom nefrotik. 



4 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pola penggunaan kortikosteroid pada pasien sindrom 

nefrotik (SN) di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan  kortikosteroid pada pasien sindrom 

nefrotik (SN) di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

Mengetahui jenis, bentuk sediaan, dosis, rute pemberian frekuensi dan 

lama pemberian kortikosteroid pada pasien sindrom nefrotik (SN) yang dikaitkan 

dengan data klinik dan data laboratorium  di Rumah Sakit Umum Daerah 

Jombang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana 

pola penggunaan kortikosteroid pada pasien sindrom nefrotik (SN) dan dapat 

memberikan informasi kepada pasien sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hidup. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat bagi rumah sakit dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi para 

pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang.   

   

 


