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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Anatomi dan Fisiologi Ginjal 

Bentuk dari ginjal adalah seperti buncis, yang terletak pada retroperitoneal 

(antara dinding tubuh dorsal dan peritoneum parietal) pada daerah lumbar superior 

(Marieb dan Hoehn, 2012). Ginjal adalah sepasang, masing-masing ginjal 

dikelilingi oleh kapsul tipis. Ketika ginjal dibelah menjadi dua secara membujur, 

lapisan terluar adalah korteks yang dapat dilihat mengelilingi medulla, yang 

membentuk rangkaian kerucut berbentuk piramid. Bagian atas dari setiap piramid 

adalah papilla, ruang bagian dalam yaitu renal pelvis, kemudian berlanjut dengan 

ureter, saluran ureter sampai kandung kemih (Davies et al., 2001). Ginjal bagian 

kanan lebih rendah dibandingkan dengan ginjal bagian kiri karena adanya hati. 

Pada ginjal orang dewasa mempunyai massa sekitar 150 g (5 ons) dan dimensi 

rata-rata panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3 cm (Marieb dan Hoehn, 2012).  

Unit dasar dari ginjal adalah nefron, dari kapsul Bowmen sampai ureter di 

renal pelvis. Ada satu juta nefron pada setiap ginjal manusia (Davies et al., 2001). 

Setiap satu tubulus renal dan glomerulus adalah satu unit (nefron). Ukuran ginjal 

bervariasi begitu juga jumlah nefron yang terkandung, setiap ginjal manusia kira-

kira mempunyai 1.3 juta nefron. Pada ginjal, cairan disaring melalui kapiler 

glomerulus ke tubulus ginjal (filtrasi glomerulus). Filtrat glomerulus ini melewati 

bagian bawah tubulus, pengurangan volume  dan komposisinya diubah dengan 

proses reabsorbsi tubular (penghilangan air dan larutan terlarut dari cairan tubular) 

dan sekresi tubular (sekresi zat terlarut kedalam cairan tubular) untuk membentuk 

urin kemudian masuk ke pelvis ginjal (Barret et al., 2010) 

Peran utama ginjal adalah membersihkan darah dengan menyaring produk-

produk sisa metabolisme, ginjal juga membantu mengontrol osmolaritas, volume, 

asam-basa, dan kandungan ionik. Produk-produk sisa yang disaring oleh ginjal 

harus dikeluarkan dari tubuh dan dikeluarkan bersama urin (Davies et al., 2001). 

Volume darah diproses oleh ginjal setiap hari adalah sangat besar, kira-kira 1200 

ml darah yang lewat melalui gromerulus setiap menit, sedikitnya 650 ml plasma. 

Urin mengandung banyak metabolik sisa dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh 
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tubuh. Ginjal memproses sekitar 180 L (47 galon) cairan darah setiap harinya. 

Dari jumlah ini, kurang dari 1% (1.5 L) meninggalkan tubuh sebagai urin; sisanya 

kembali ke sirkulasi (Marieb dan Hoehn, 2012) 

Protein-protein kecil dan beberapa hormon peptida direabsorbsi pada 

tubulus proximal dengan endositosis. Zat lainnya disekresi atau direabsorbsi pada 

tubulus dengan difusi pasif antar sel dan melalui sel dengan difusi terfasilitasi atau 

aktif transport seperti gradient. Perpindahan adalah dengan cara ion channels, 

pertukaran, cotransporters, dan pumps (Barret et a.l, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Anatomi Ginjal (Marieb dan Hoehn, 2012) 

Pembentukan urin dan pengaturan komposisi darah melibatkan tiga proses 

utama yaitu filtrasi glomerular oleh glomerulus, reabsorbsi tubular dan sekresi 

tubular pada tubulus renal. Filtrasi glomerular merupakan proses pasif yang 

memberikan tekanan hidrostatik pada cairan dan larutan untuk melewati 

membran. Reabsorbsi tubular adalah proses transepithelial selektif yang dimulai 

saat filtrat masuk ke tubulus proksimal, beberapa bahan yang direabsorbsi adalah 

Ca
2+, 

Mg
2+

, K
+
, Na

+
, glukosa, dan asam amino (Marieb dan Hoehn, 2012). 
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Reabsorbsi dari Na
+ 

dan Cl
-
 berperan penting pada elektrolit tubuh dan hemostasis 

air. Transport Na
+
 memindahankan H

+
, glukosa, asam amino, asam organik, 

fosfat, dan elektrolit dan zat-zat lain untuk melewati dinding tubulus (Barret et al., 

2010). Sekresi tubular penting untuk mengatur zat-zat seperti obat dan metabolit 

yang secara kuat berikatan dengan plasma protein, mengeliminasi zat-zat yang 

tidak diinginkan atau produk akhir yang telah direabsorbsi oleh proses pasif, dan 

mengontrol pH darah (Marieb dan Hoehn, 2012). 

Ginjal melakukan fungsi ekskretori, selain itu ginjal juga bekerja sebagai 

regulator volume dan darah, menjaga keseimbangan antara air dan garam serta 

antara asam dan basa. Fungsi ginjal lainnya termasuk glukoneogenolisis selama 

puasa, memproduksi hormon renin dan eritopoetin, dan memetabolisme vitamin D 

menjadi bentuk aktif (Marieb dan Hoehn, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.2 Struktur Nefron Ginjal (Encyclopaedia Britannica, 2007) 
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2.2. Gagal Ginjal Kronis / Cronic Kidney Disease (CKD) 

2.2.1. Definisi Cronic Kidney Disease 

Chronic kidney disease (CKD) merupakan suatu keadaan dimana terdapat 

abnormalitas pada struktur atau fungsi ginjal selama 3 bulan atau lebih yang 

berimplikasi pada kesehatan. Abnormalitas struktur tersebut meliputi albuminuria 

lebih dari 30 mg/hari, adanya hematuria atau sel darah merah yang ditemukan di 

urin dan keadaan abnormalitas lainnya akibat kelainan tubular (Wells et al., 

2015). Menurut NKF-KDOQI definisi CKD adalah suatu kondisi tidak normal 

pada struktur dan fungsi ginjal tanpa menghiraukan penyebab dan sistem stadium 

didasarkan pada nilai GFR (Inker et al., 2014). Chronic Kidney Disease (CKD) 

didefinisikan sebagai kerusakan ginjal atau penurunan rate of glomerular 

filtration (GFR) dibawah 60 ml/min per 1.73 m
2
 selama 3 bulan atau lebih tanpa 

menghiraukan penyebab (Duli et al., 2016). 

National Kidney Foundation’s (NKF) Kidney Dialysis Outcomes and 

Quality Initiative (K/DOQI) mengklasifikasikan CKD kedalam tahap 1 sampai 5 

yang berdasarkan perubahan glomerular filtration rate (GFR), sistem ini dengan 

bukti struktural kerusakan ginjal (Joy et al., 2009). Pada stadium dini CKD, 

terjadi kehilangan daya cadang ginjal (renal reserve), pada keadaan laju filtrasi 

glomerulus (LFG) masih normal atau meningkat. Kemudian secara perlahan akan 

terjadi penurunan fungsi nefron yang progresif, yang ditandai dengan peningkatan 

kadar urea dan kreatinin serum. (Alfonso et al.. 2016). Stadium 1 menunjukkan 

perubahan struktur yang ringan dengan fungsi ginjal normal sedangkan stadium 5 

dapat disebut end stage renal disease (ESRD) yang memerlukan dialisis atau 

transplantasi ginjal (Joy et al., 2009). 

2.2.2. Epidemiologi Cronic Kidney Disease 

Chronic kidney disease (CKD) menjadi masalah kesehatan dunia. Menurut 

Global Burden of Disease Study pada tahun 2010 tentang peringkat yang 

menyebabkan kematian diseluruh dunia pada tahun 1990 dan 2010, CKD naik 

dari posisi 27 ke posisi 18 selama dua dekade (Nicola et al., 2015). Menurut 

World Health Organization’s Global Burden of Disease (GBD) penyakit ginjal 

dan saluran urin merupakan penyebab kematian paling utama ke 12 dan ke 17 
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penyebab paling utama disabilitas. Jumlah total orang Amerika yang hidup 

dengan memiliki penyakit CKD sekarang diperkirakan sekitar 19.2 juta, 11% dari 

populasi orang dewasa di U.S dan 0.22% dari populasi yang diperkirakan 

mempunyai end-stage renal disease (ESRD) yang dihasilkan dari CKD 

(Jayasekara et al., 2015) 

Jumlah pasien yang terdaftar dengan end-stage renal disease (ESRD) telah 

meningkat dari sekitar 10.000 pada tahun 1973 menjadi 661.648 pada 2013 

(United States Renal Data System, 2013). Prevalensi CKD meningkat pada 

beberapa Negara seperti U.S. (13.1%), Taiwan (9.8-11.9%), Norwegia (10.2%), 

Jepang (12.9-15.1%) Cina (3.2-11.3%), Korea (7.2- 13.7%), Thailand (8.45-

16.3%), Singapura (3.2-18.6%), and Australia (11.2%) (Fatt, 2015) 

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2013 diperkerakan 

prevalensi CKD di Indonesia sebesar 0,2 persen. Prevalensi tertinggi di Sulawesi 

Tengah sebesar 0,5 persen, diikuti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Utara masing-

masing 0,4 persen. Sementara Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur masing–masing 0,3 

persen. 

2.2.3. Etiologi dan Faktor Resiko Chronic Kidney Disease 

CKD dapat dihasilkan dari berbagai macam etiologi, diabetes dan hipertensi 

adalah dua penyebab utama dari CKD, walaupun infeksi glomeruloneferitis, renal 

vaskulitis, obstruksi uterus, perubahan genetik, penyakit autoimun juga 

merupakan penyebab dari CKD (Novoa et al., 2010). Penyebab penyakit ginjal 

kronik yang paling sering di negara maju seperti Amerika Serikat adalah diabetik 

nefropati, sedangkan penyebab penyakit ginjal kronik di negara berkembang 

adalah glomerulonefritis kronik dan nefritis intertisial (Tjekyan, 2014). 

Baru-baru ini, diabetes dan hipertensi bertanggung jawab terhadap proporsi 

ESRD yang paling besar, terhitung secara berturut-turut sebesar 34% dan 21% 

dari total kasus. Glomeruloneferitis adalah penyebab ESRD tersering yang ketiga 

(17%). Infeksi neferitis tubulointerstisial Ipielonefritis kronik atau nefropati 

refluks dan penyakit gijal polikistik (PKD) masing-masing terhitung sebanyak 

3,4% dari ESRD (U.S Renal Data System, 2000). Dua puluh satu persen penyebab 
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ESRD sisanya relatif tidak sering terjadi yaitu uropati obstruktif, lupus erimatosis 

sistemik (SLE), dan lainnya (Price dan Wilson, 2006).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit pada ginjal dikelompokkan 

menjadi tiga faktor yaitu Faktor Suspectibility, Faktor Inisiasi, dan Faktor 

Progresifitas (Joy et al., 2009). Faktor Suspectibility adalah peningkatan risiko 

penyakit ginjal, tetapi tidak terbukti secara langsung menjadi penyebab dari 

penyakit ginjal seperti: usia, penurunan massa ginjal, kelahiran dengan berat 

badan rendah, ras dan etnis, riwayat keluarga, pendidikan dan pendapatan yang 

rendah, inflamasi sistemik, dan dislipidemia. Faktor Inisiasi merupakan kondisi 

yang secara langsung dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang disebabkan 

karena adanya modifikasi terapi obat seperti, diabetes mellitus, hipertensi, 

penyakit autoimun, penyakit ginjal polikistik, dan toksisitas obat. Faktor 

Progresifitas adalah faktor yang mempercepat penurunan fungsi ginjal setelah 

inisiasi, kerusakan ginjal termasuk glikemia pada penderita diabetes mellitus, 

hipertensi, proteinuria, dan merokok (Wells et al., 2015). 

Hipertensi, diabetes mellitus, dan obesitas menjadi perantara 

berkembangnya penyakit tidak menular dan merupakan faktor resiko yang penting 

pada penyakit CKD (Suwitra, 2014). Prevalensi hipertensi 44% sekitar 74,5 juta 

dan diabetes 28% sekitar 23,6 juta yang merupakan dua faktor resiko paling 

penting pada CKD, bersama kedua penyakit tersebut mendasari 72% penyebab 

ESRD (Krol, 2011). Empat faktor risiko utama lain dalam perkembangan End 

Stage Renal Disease (ESRD) adalah usia, ras, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. 

Insidensi gagal ginjal diabetikum sangat meningkat sejalan dengan bertambahnya 

usia. ESRD yang disebabkan oleh nefropati hipertensif 6,2 kali lebih sering terjadi 

pada orang Afrika-Amerika dari pada orang kaukasia. Secara keseluruhan 

insidensi ESRD lebih besar pada laki-laki (56,3%) dari pada perempuan (43,7%) 

walaupun penyakit sistemik tertentu yang menyebabkan ESRD (seperti diabetes 

mellitus tipe 2 dan SLE) lebih sering terjadi pada perempuan. Pada akhirnya, 

riwayat keluarga adalah faktor resiko dalam perkembangan diabetes dan 

hipertensi. CKD diwariskan secara dominan autosomal herediter, dan terdapat 

berbagai variasi dari penyakit ginjal terkait-seks atau resesif yang jarang terjadi 

(Price dan Wilson, 2006). 
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2.2.4. Patofisiologi Chronic Kidney Disease 

Terdapat dua pendekatan teoritis yang umumnya diajukan untuk 

menjelaskan gangguan fungsi ginjal pada gagal ginjal kronik. Sudut pandangan 

tradisional mengatakan bahwa semua unit nefron telah terserang penyakit namun 

dalam dalam stadium yang  berbeda-beda, dan bagian-bagian spesifik dari nefron 

yang berkaitan dengan fungsi tertentu dapat saja benar-benar rusak atau berubah 

strukturnya. Misalnya, lesi organik pada medulla akan merusak susunan anatomik 

pada lengkung Henle dan vasa rekta, atau pompa klorida pada pars ascendens 

lengkung Henle yang akan mengganggu proses aliran balik pemekat dan aliran 

balik penukar. Pendekatan kedua dikenal dengan nama hipotesis Bricker atau 

hipotesis nefron yang utuh, yang berpendapat bahwa bila nefron terserang 

penyakit, maka seluruh unitnya akan hancur, namun sisa nefron yang masih utuh 

tetap bekerja normal. Uremia akan terjadi bila jumlah nefron sudah sangat 

berkurang sehingga keseimbangan cairan dan elektrolit tidak dapat dipertahankan 

lagi (Price dan Wilson, 2006). Pengurangan massa ginjal mengakibatkan 

hipertrofi struktural dan fungsional nefron yang masih tersisa (surviving 

nephrons) sebagai upaya kompensasi yang diperantai oleh molekul vasoaktif 

seperti sitokin dan growth factor. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya 

hiperfiltrasi, yang diikuti oleh peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah 

glomerulus (Suwitra, 2014).  

Hiperfiltrasi menyebabkan transglomerular kehilangan protein yang 

meningkatkan pelepasan sitokin dan faktor pertumbuhan oleh sel mesangial dan 

sel epitel tubular (Morgado dan Neves, 2012). Terjadi peningkatan kecepatan 

filtrasi, beban zat terlarut dan reabsorpsi tubulus dalam setiap nefron yang 

terdapat dalam ginjal turun di bawah nilai normal. Mekanisme adaptasi ini cukup 

berhasil dalam mempertahankan keseimbangan elektrolit tubuh hingga tingkat 

fungsi ginjal yang sangat rendah. Namun akhirnya, kalau sekitar 75% massa 

nefron sudah hancur, maka kecepatan filtrasi dan beban zat terlarut bagi setiap 

nefron demikian tinggi sehingga keseimbangan glomerulus-tubulus 

(keseimbangan antara peningkatan filtrasi dan peningkatan reabsorpsi oleh 

tubulus) tidak dapat lagi dipertahankan, karena makin rendah GFR (yang berarti 
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makin sedikit nefron yang ada) semakin besar perubahan kecepatan ekskresi per 

nefron (Price dan Wilson, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Patofisiologi Chronic Kidney Disease (Chaudhry, 2012) 

Awalnya hipertrofi  ini merupakan proses adaptif, namun dari waktu ke 

waktu hipertrofi menjadi maladaptasi dan menyebabkan perkembangan hipertensi 

glomerulus yang dimediasi oleh angiotensin II (Joy et al., 2008). Adanya 

peningkatan aktivitas Renin-Angiotensin-Aldosteron (RAA) internal ikut 

memberikan kontribusi terhadap terjadinya hiperfiltrasi, sklerosis,dan 

progressifitas tersebut (Suwitra, 2014). RAAS adalah sistem kompleks endogen 

yang terlibat dengan banyak komponen peraturan tekanan darah arteri. Aktivasi 

dan regulasi utamanya diatur oleh ginjal. RAAS mengatur natrium, kalium, dan 

keseimbangan cairan (Saseen et al., 2008). Apabila terjadi gangguan pada ginjal, 

maka ginjal akan banyak mensekresikan sejumlah besar renin (Hernawati, 2011). 

Renin adalah enzim yang disimpan dalam sel juxtaglomerular, yang terletak di 

arteriol aferen ginjal. Renin mengkatalisis perubahan angiotensinogen menjadi 

angiotensin I dalam darah (Saseen et al., 2008). Angiotensin I kemudian menjadi 

angiotensin II oleh Angiotensin Converting Enzyme (ACE) yang dihasilkan oleh 
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endothelium pembuluh paru (Hernawati, 2011). Angiotensin II diketahui 

menengahi perubahan sistem hemodinamik maupun sirkulasi intra-renal. Selain 

itu hormon ini telah diketahui berperan penting pada proteinuria dan 

perkembangan penyakit ginjal (Kolesnyk, 2010). Angiotensin II merupakan 

vasokonstriktor poten untuk arteriol afferent dan efferent, tapi lebih kuat pada 

arteriol efferent sehingga meningkatakan tekanan kapiler glomerulus. 

Perkembangan hipertensi intraglomerular biasanya berhubungan dengan 

perkembangan hipertensi arterial sistemik. Tekanan kapiler intraglomerular yang 

tinggi akan menyebabkan kerusakan permeabilitas glomerulus dan menimbulkan 

peningkatan ekskresi albumin dan menyebabkan proteinuria (Joy et al., 2008). 

2.2.5. Klasifikasi Chronic Kidney Disease  

Kidney Disease Quality Initiative (KDOQI) telah mengklasifikasi CKD 

dalam 5 stadium (Duli et al., 2016). Terjadinya perubahan klirens keatinin (ClCr) 

yang dinyatakan dengan GFR/LFG dapat dihitung dengan persamaan Cockroft-

Gault: 

Perhitungan pada Laki-Laki: 

GFR(ml/mnt/ )  =  

Perhitungan pada Perempuan: 

GFR(ml/mnt/ ) =  x 0.85 

(Shargel et al, 2005) 

Tabel II.1. Klasifikasi Chronic Kidney Disease berdasarkan nilai GFR 

Stadium Penjelasan GFR(ml/mnt/  

1. Kerusakan ginjal dengan GFR normal 

atau  

≥90 

2. Kerusakan ginjal dengan GFR    ringan  60-89 

3. Kerusakan ginjal dengan GFR   sedang  30-59 

4. Kerusakan ginjal dengan GFR   berat 15-29 

5. Gagal Ginjal  < 15 

Diadaptasi dari KDOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease Evaluation, 

Clasification, and Statification  (2002). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

15 
 

Pada stadium pertama kreatinin serum dan kadar BUN normal, dan pasien 

asimtomatik. Gangguan fungsi ginjal hanya dapat terdeteksi dengan memberi 

beban kerja yang berat pada ginjal tersebut, seperti tes pemekatan urine yang lama 

atau dengan mengadakan mengadakan tes GFR yang teliti (Price dan Wilson, 

2006). Pasien dengan stadium 1 dan 2 CKD biasanya tidak mempunyai gejala 

atau penyakit metabolik yang dapat dilihat pada stadim 3 sampai 5 (Wells et al., 

2015). Pada stadium 3 dibagi menjadi 3a dan 3b (Inker et al., 2014). Stadium 3a 

dan 3b mencerminkan peningkatan resiko penyakit ginjal kronik, stadium 3a nilai 

GFR antara 45-59 ml / mm for 1.73 m
2
 dan stadium 3b antara 30-44 ml / mm for 

1.73 m
2
 (Duli et al., 2016). Pada CKD stadium 5 merujuk pada end stage renal 

disease (ESRD), yang terjadi ketika GFR turun dibawah 15 ml/min/1.73 m
2
 

(<0.14 mL/s/m
2
) atau pada pasien yang menerima terapi pergantian ginjal. ESRD 

merujuk terutama pada pasien yang menerima dialisis konik (Wells et al, 2015). 

2.2.6. Manifestasi Klinik Chronic Kidney Disease (CKD) 

2.2.6.1. Anemia 

Anemia didefinisikan sebagai hemoglobin (Hgb) < 11.0 g/dl, umumnya 

terjadi pada CKD dan bertambah parah selama peningkatan stadium CKD 

(Shemin et al, 2014). Anemia biasanya dimulai pada CKD stadium 3, GFR <60 

mL/min/1.73 m
2
. Presentase anemia yang terjadi pada pasien CKD dengan 

stadium 3 adalah 42%, stadium 4 dengan 54%, dan stadium 5 dengan 76% dan 

lebih berat pada diabetes (Besarab, 2011). Banyak faktor yang menyebabkan 

anemia, termasuk kekurangan atau defisiensi vitamin B12 atau folat, kerusakan 

pada absorbsi besi di usus, terjadinya pendarahan karena kerusakan dari fungsi 

platelet, hemolisis, dan penyakit sumsum tulang (Shemin et al., 2014). 

Anemia terjadi pada CKD stadium 3-5 dan disebabkan oleh kekurangan 

eritopoetin (EPO), walaupun penurunan besi juga menyebabkan hal tersebut dan 

inflamasi kronik umumnya juga ikut menjadi faktor  penyebab (Duli et al., 2016). 

EPO adalah 160 protein asam amino yang merangsang reseptor sumsum tulang 

untuk memproduksi prekursor sel darah merah dan meningkatkan perubahannya 

menjadi eritrosit yang matang. EPO utamanya disintesis di sel-sel ginjal, jadi 

progresifitas kerusakan fungsi ginjal menyebabkan penurunan EPO (Shemin et 

al., 2014). Anemia mungkin berkostribusi pada disfungsi kardiak dan hipertrofi 
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ventrikular kiri. Konsentrasi hemoglobin direkomendasikan pada tingkat 11-13 

g/dl (Duli et al., 2016). 

2.2.6.2. Penyakit Metabolisme Mineral dan Tulang 

Osteodistrofi ginjal didefinisikan dengan adanya perubahan struktur dan 

komposisi tulang pada CKD dan osteodistrofi ginjal merupakan salah satu aspek 

dari penyakit metabolisme mineral dan tulang pada CKD (Ho, 2011). Penyakit 

tulang pada CKD adalah hasil dari abnormalitas metabolisme dua ion yaitu fosfor 

dan kalsium, dan dua hormon yaitu 1,25 vitamin D (Kalsitriol) and PTH (Shemin 

et al., 2014). 

Tiga jenis lesi klasik yang menyusun osteodistrofi ginjal yaitu Osteomalasia 

yang merupakan gangguan tulang yang paling sering ditemukan dan terlihat pada 

sekitar 60% dari semua penderita gagal ginjal kronik. Osteomalasia terdiri atas 

gangguan  mineralisasi tulang dan disebabkan oleh defisiensi 1,25-

dihidrokdikolekalsiferol (1,25[OH]2D3) atau kalsitriol, bentuk paling aktif vitamin 

D yang dimetabolisme oleh ginjal. Osteitis fibrosa ditemukan pada lebih dari 30% 

pasien, dan ditandai dengan resorpsi osteoklastik tulang serta penggantian oleh 

jaringan fibrosa. Osteitis fibrosa disebabkan oleh peningkatan kadar hormon 

paratiroid (PTH) (hiperparatiroidisme sekunder) pada gagal ginjal kronik. 

Osteoskeloris merupakan jenis gangguan tulang ketiga yang lebih jarang 

ditemukan, gangguan tulang ini disebabkan oleh selang-seling antara pengurangan 

dan peningkatan densitas tulang (Price dan Wilson, 2006).  

Hiperfosfatemia bersama dengan kekuranga 1,25-dihydroxyvitamin D3 

berkonstribusi pada hiperparatiroid sekunder. Pencegahan hiperparatiroid 

sekunder membutuhkan diet pembatasan fosfat dan pemberian fosfat (Duli et al., 

2016). Pada individual dengan fungsi ginjal normal, serum P yang rendah 

menstimulasi Kalsitriol yang menyebabkan penurunan PTH dan peningkatan 

absorbsi gut. Progresifitas CKD menyebabkan peningkatan progresif pada serum 

P, serum P yang rendah pada pasien dengan CKD harus mempertimbangkan isu 

tambahan lain seperti malnutrisi. Nilai serum P yang tinggi meningkatkan PTH 

dan berhubungan dengan CVD dan semua penyebab kematian (Ho, 2011). 
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2.2.6.3. Asidosis Metabolik 

Asidosis metabolik berhubungan dengan CKD yang disebabkan oleh 

kegagalan ion hidrogen dan dikombinasikan dengan kehilangan bikarbonat (Duli 

et al., 2016). Asidosis metabolik umumnya terjadi ketika GFR turun dibawah 20-

30 mL/min (CKD stadium 4) (Hudson, 2008). Ginjal harus mengeluarkan 40 

sampai 60 mEq ion hydrogen (H
+
) setiap harinya untuk mencegah asidosis. Pada 

gagal ginjal, gangguan kemampuan ginjal untuk mengekskresikan H
+
 

mengakibatkan asidosis sistemik disertai penurunan kadar bikarbonat (HCO3
-
) dan 

pH plasma. Kadar HCO3
-
 menurun karena digunakan untuk mendapat H

+
. 

Ekskresi ion amonium (NH4
+
) merupakan mekanisme utama ginjal dalam 

usahanya mengeluarkan H
+ 

dan pembentukan kembali HCO3
-
. Pada gagal ginjal, 

ekskresi NH4
+
 total berkurang karena berkurangnya jumlah nefron. Ekskresi fosfat 

merupakan mekanisme lain untuk mengekskresikan H
+ 

dalam bentuk asam yang 

dapat difiltrasi (yaitu H
+
 yang didapat fosfat). Namun, kecepatan ekskresi fosfat 

ditentukan oleh kebutuhan untuk mempertahanlan keseimbangan fosfat, dan 

bukan untuk mempertahankan keseimbangan asam-basa. Pada gagal ginjal, fosfat 

cenderung bertahan dalam tubuh karena berkurangnya massa nefron dan karena 

faktor-faktor yang berkaitan dengan metabolisme kalsium. Retensi sulfat dan 

anion organik lainnya juga berperan dalam penurunan HCO3
- 
(Price dan Wilson, 

2006). 

Asidosis metabolik berat (bikarbonat serum < 20 mmol/l) berhubungan 

dengan gejala pada pasien CKD dengan stadium 5 adalah tanda mulai dilakukan 

dialisis. Jika dialisis tidak segera dilakukan, sodium bikarbonat oral dengan dosis 

1.2 g empat kali sehari bisa dipertimbangkan (Duli et al., 2016). Agaknya gejala-

gejala anoreksia, mual, dan lelah yang sering ditemukan pada pasien uremia, 

sebagian disebabkan oleh asidosis. Salah satu gejala yang sudah jelas akibat 

asidosis adalah pernafasan Kussmaul, meskipun gejala ini kurang nyata pada 

asidosis kronik. Yang dimaksud dengan pernafasan Kussmaul adalah pernafasan 

yang dalam dan berat, yang timbul karena kebutuhan untuk meningkatkan 

ekskresi karbon dioksida, sehingga mengurangi keparahan asidosis (Price dan 

Wilson, 2006). 
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2.2.6.4. Ketidakseimbangan Kalium 

Ketidakseimbangan kalium (K+) merupakan salah satu gangguam serius 

yang dapat terjadi pada Chronic Kidney Disease (CKD), karena kehidupan hanya 

dapat berjalan dalam rentang kadar kalium plasma yang sempit sekali (normal = 

3,5–5,5 mEq/L). Sekitar 90% asupan normal yaitu sebesar 50–150 mEq/hari 

diekskresikan dalam urin. Hipokalemia dapat menyertai poliuria pada gagal ginjal 

kronik dini, terutama pada penyakit-penyakit tubulus seperti pielonefritis kronik. 

Akan tetapi hiperkalemia akan selalu timbul bila pasien mengalami oliguria pada 

gagal ginjal kronik (Price dan Wilson, 2006). Hiperkalemia dapat disebabkan 

karena berkurangnya ekskresi kalium pada ginjal, asupan kalium yang berlebihan, 

atau adanya kebocoran kalium dari ruang intrasel (Lehnhardt dan Kemper, 2011). 

Di samping itu, asidosis sistemik juga dapat menimbulkan hiperkalemia melalui 

pergeseran K
+
 dari dalam sel ke cairan ekstraseluler.  Efek hiperkalemia yang 

sangat mengancam kehidupan adalah pengaruhnya pada hantaran listrik jantung. 

Bila kadar K
+
 serum mencapai 7–8 mEq/L, akan timbul disritmia yang fatal atau 

terhentinya denyut jantung (Price dan Wilson, 2006). 

2.2.6.5. Dislipidemia 

Pasien CKD stadium 3 sering kali terjadi dislipidemi dengan peningkatan 

plasma trigliserida dan menurunkan kolesterol high-density lipoprotein (HDL) 

(Duli et al., 2016). Pada 85% sampai 90% pasien dengan penurunan fungsi ginjal 

dan proteinuria lebih dari 3 g/hari, terjadi peningkatan plasma total dan low-

density lipoprotein cholesterol. Sekitar 50% dari pasien tersebut mempunyai nilai 

yang rendah (<35 mg/dL) pada high-density lipoprotein cholesterol, dan 60% 

mempunyai konsentrasi trigliserida lebih dari 200 mg/dL (Joy et al., 2008). 

Metabolisme lemak abnormal ditandai dengan kadar trigliserita serum yang tinggi 

pada penderita uremia, bahkan pada pasien-pasien yang telah menjalani dialisis 

teratur. Faktor-faktor lain yang dapat pula berperanan pada peningkatan kadar 

trigliserida antara lain adalah peningkatan kadar glukosa dan insulin serta 

penggunaan asetat pada dialisat. Kelainan metabolisme lemak jelas ikut berperan 

dalam proses peningkatan aterosklerosis pada pasien-pasien yang menjalani 

dialisis kronik (Price dan Wilson, 2006). 
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2.2.7. Diagnosa Chronic Kidney Disease 

2.2.7.1. Pemeriksaan Laboratorium 

Pada CKD stadium awal dapat dideteksi melalui pemeriksaan laboratorium 

rutin (Hogg, 2003). Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan menilai GFR, 

Kreatinin, biokimiawi darah, serta urinalisis. GFR merupakan volume plasma 

yang difiltrasi oleh glomeruli per satuan waktu dan biasanya diukur dengan 

memperkirakan tingkat klirens substansi dari plasma. GFR bervariasi berdasarkan 

ukuran tubuh dan luas permukaan tubuh (Scottish Intercollegiate Guidelines   

Network, 2008). Penurunan fungsi ginjal ditandai dengan peningkatan kadar 

ureum dan kreatinin serum. Penurunan GFR dapat dihitung dengan 

mempergunakan rumus Cockcroft-Gault (Suwitra, 2014). 

Bukti tidak langsung pada kerusakan ginjal dapat disimpulkan dari 

urinalisis. Inflamasi atau abnormalitas fungsi glomerulus menyebabkan kebocoran 

sel darah merah atau protein. Hal ini dideteksi dengan adanya hematuria atau 

proteinuria (Scottish Intercollegiate Guidelines   Network, 2008). Urinalisis dapat 

dilakukan untuk pasien yang dicurigai mengalami gangguan pada ginjalnya. 

Peningkatan ekskresi protein (proteinuria) persisten umumnya merupakan 

penanda untuk kerusakan ginjal. . Metode yang paling banyak digunakan untuk 

mendeteksi adanya proteinuria adalah dipstick urin. Peningkatan ekskresi albumin 

(albuminuria) merupakan penanda sensitive CKD yang disebabkan diabetes, 

penyakit glomerular, dan hipertensi (Hogg, 2003) 

Pemeriksaan sedimen urin mikroskopis, terutama bersamaan dengan 

pemeriksaan proteinuria, berguna dalam mendeteksi CKD dan mengenali jenis 

penyakit ginjal (Hogg, 2003). Tes dipstick urin tersedia secara luas, mudah dan 

relatif murah, namun untuk akurasi diagnostiknya terbatas (Scottish 

Intercollegiate Guidelines   Network, 2008).  Dipstick urin dapat mendeteksi sel 

darah merah/hemoglobin (hematuria), neutrophil dan eosinofil (piuria) dan bakteri 

(nitrit), namun tidak dapat mendeteksi sel epitel tubular, lemak, cast di urin. 

Dipstick urin tidak dapat mendeteksi kristal, fungi dan parasit. Pemeriksaan 

sedimen urin mikrospkopis dilakukan untuk mendeteksi hal-hal yang tidak dapat 

dideteksi dipstick (Hogg, 2003) 
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Tinggi rendahnya kadar kreatinin dalam darah digunakan sebagai indikator 

penting dalam menentukan apakah seorang dengan gangguan fungsi ginjal 

memerlukan tindakan hemodialisis atau tidak. Jika terjadi disfungsi renal maka 

kemampuan filtrasi kreatinin akan berkurang dan kreatinin serum akan meningkat. 

Peningkatan kadar kreatinin serum dua kali lipat mengindikasikan adanya 

penurunan fungsi ginjal sebesar 50%, demikian juga peningkatan kadar kreatinin 

serum tiga kali lipat menggambarkan penurunan fungsi ginjal sebesar 75%  

(Alfonso et al., 2016). Pemeriksaan biokimiawi darah dan urinalisis juga 

dilakukan pada pasien CKD. Kelainan biokimiawi darah meliputi penurunan 

kadar hemoglobin, peningkatan kadar asam urat, hiper atau hipokalemia, 

hiponatremia, hiper atau hipokloremia, hiperfosfatemia, hipokalsemia, asidosis 

metabolik. Kelainan urinalisis meliputi proteinuria, hematuria, leukosuria, cast, 

isotenuria (Suwitra, 2014). 

2.2.7.2. Pemeriksaan Penunjang 

Kerusakan ginjal dapat dideteksi secara langsung maupun tidak langsung. 

Bukti langsung kerusakan ginjal dapat ditemukan pada pencitraan atau 

pemeriksaan histopatologi biopsi ginjal. Pencitraan meliputi ultrasonografi, 

computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), dan isotope 

scanning dapat mendeteksi beberapa kelainan struktural pada ginjal. Histopatologi 

biopsi renal sangat berguna untuk menentukan penyakit glomerular yang 

mendasari (Scottish Intercollegiate Guidelines   Network, 2008). Biopsi ginjal 

dilakukan untuk mengukur penyakit ginjal termasuk transplantasi ginjal. Tes ini 

memiliki indikasi, kontraindikasi serta komplikasi. Tes ini dilaksanakan hati-hati 

dengan mempertimbangkan resiko dan rasio manfaat. Biopsi ginjal 

dikontraindikasikan pada pasien multiple renal cysts, pyelonephriti / abscess akut, 

renal neoplasm, dan pembekuan darah yang abnormal. Biopsi ginjal 

menyebabkan komplikasi pendarahan - haematoma, hematuria (< 5%), Arterio-

venous fistula (0,1%), dan neprectomy (< 0,1%) (Goldsmith et al., 2013). 

Pemeriksaan ultrasonografi merupakan pemeriksaan yang berguna pada beberapa 

kondisi, dan tidak dihubungkan dengan risiko terpapar radiasi. Prosedur invasif 

lainnya, seperti voiding cystourography dan biopsi ginjal dapat berguna pada 

kasus-kasus tertentu (Hogg, 2003). 
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2.2.8. Penatalaksanaan Terapi Chronic Kidney Disease 

2.2.8.1. Antihipertensi 

Ada hubungan yang kuat antara hipertensi dan Chronic Kidney Desease 

(CKD). Hipertensi adalah penyebab penting dari End Stage Renal Disease 

(ESRD), berkonstribusi pada penyakit tersebut atau berkonstribusi pada 

progresifitasnya (Weber, 2014). Fungsi ginjal akan lebih cepat mengalami 

kemunduran jika terjadi hipertensi berat. Selain itu, komplikasi eksternal (misal 

retinopati dan ensefalopati) juga dapat terjadi (Price dan Wilson, 2006). Terkanan 

darah (TD) harus dikontrol dengan baik untuk mencegah kerusakan organ dan 

perkembangan penyakit kardiovaskular terutama pada pasien CKD (Kolesnyk, 

2010). 

Sekitar 50% sampai 70% individual dengan CKD stadium  3-5 mempunyai 

hipertensi (Duli et al., 2016). Di Amerika serikat hipertensi adalah penyebab 

kedua ESRD. Ditemukan hipertensi 86.2% sampai 95.6% pada pasien dengan 

Chronic Kidney Disease terutama pada stadium 3-5. Penyakit ginjal progresif 

dapat memperburuk hipertensi tidak terkontrol dengan meningkatkan volume dan 

volume systemic vascular resistance (Fatt, 2015). 

RAAS adalah sistem kompleks endogen yang terlibat dengan banyak 

komponen pengaturan tekanan darah arteri. Aktivasi dan regulasi utamanya diatur 

oleh ginjal. RAAS mengatur natrium, kalium, dan keseimbangan cairan (Saseen et 

al., 2008). Apabila terjadi gangguan pada ginjal, maka ginjal akan banyak 

mensekresikan sejumlah besar renin (Hernawati, 2011). Renin adalah enzim yang 

disimpan dalam sel juxtaglomerular, yang terletak di arteriol aferen ginjal. Renin 

mengkatalisis perubahan angiotensinogen menjadi angiotensin I dalam darah 

(Saseen et al., 2008). Angiotensin I kemudian menjadi angiotensin II oleh 

Angiotensin Converting Enzyme (ACE) yang dihasilkan oleh endothelium 

pembuluh paru (Hernawati, 2011). 

Angiotensin II dapat meningkatkan tekanan darah melalui efek tekanan dan 

volume. efek tekanan termasuk vasokonstriksi langsung, stimulasi pelepasan 

katekolamin dari medula adrenal, dan meningkatkan aktivitas sistem saraf 

simpatik (Saseen et al., 2008) Vasokonstriksi pada arteriol akan meningkatkan 

tahanan perifer, akibatnya akan meningkatkan tekanan arteri. Angiotensin II 
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menaikan tekanan dengan cara menyempitkan arteriola, menurunkan aliran darah 

ke banyak kapiler, termasuk kapiler ginjal (Hernawati, 2011). Angiotensin II juga 

merangsang sintesis aldosteron dari korteks adrenal (Saseen et al., 2008). 

Angiotensin II merangsang kelenjar adrenal, yaitu organ yang terletak diatas 

ginjal, untuk membebaskan hormon aldosteron. Hormon aldosteron bekerja pada 

tubula distal nefron, yang menyebabkan tubula tersebut menyerap kembali lebih 

banyak ion natrium (Na
+
) dan air (Hernawati, 2011). Reabsorpsi natrium dan air 

menyebabkan peningkatkan volume plasma, resistensi perifer total, dan akhirnya 

peningkatan tekanan darah (Saseen et al., 2008). Pengaruh lain angiotensin II 

yaitu merangsang pelepasan antidiuretic hormone (ADH) (Hernawati, 2011). 

ADH atau juga diketahui sebagai vasopressin diproduksi di hipotalamus (kelenjar 

pituitari). ADH meningkatkan tekanan darah dengan meningkatkan volume 

intravaskular melalui retensi natrium dan air (Maclaren et al., 2008). 

KDIGO guidelines merekomendasikan target tekanan darah adalah 140/90 

mmHg atau kurang jika ekskresi albumin urin kurang dari sama dengan 30 mg/24 

jam. Jika ekskresi albumin urin adalah lebih besar dari 30 mg/24 jam, maka target 

tekanan darah adalah 130/80 mmHg atau kurang dan terapi lini pertama adalah 

angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) atau angiotensin II receptor 

blocker (ARB). Penambahan diuretik thiazid pada kombinasi dengan ARB jika 

penambahan penurunan pada proteinuria diperlukan. Calcium channel blockers 

nondihydropyridine secara umum telah digunakan sebagai lini kedua  ketika 

ACEI atau ARB dikontraindikasikan atau tidak toleransi (Wells et al., 2015) 

2.2.8.1.1. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) 

ACE inhibitor adalah lini petama dan jika penghambat ACE bukan agen 

pertama yang digunakan, mereka harus menjadi agen kedua yang diberikan 

kepada pasien. ACE inhibitor menghambat perubahan angiotensi I menjadi 

angiotesin II, angiotensin II merupakan vosokonstriktor poten dan perangsang 

sekresi aldosteron. ACE inhibitor juga menghambat degradasi dari bradikinin dan 

menstimulasi sintesis zat-zat vasodiatasi lain, termasuk prostalglandin E2 dan 

prostasiklin. ACE inhibitor menurukan aldosteron dan meningkatkan kadar serum 

kalium (Wells et al., 2015). ACE inhibitors memberikan keuntungan khusus 

dalam pengobatan pasien dengan diabetes mellitus, memperlambat perkembangan 
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dan progresifitas diabetik glomerulopati. ACE inhibitor juga efektif dalam 

memperlambat perkembangan bentuk-bentuk lain dari Chronic Kidney Desease 

(CKD), seperti glomerulosklerosis, dan banyak dari pasien ini juga memiliki 

hipertensi (Bruton et al., 2008).  

Pada beberapa penelitian telah menunjukkan efek manfaat ACEI pada 

fungsi ginjal untuk pasien dengan dan tanpa diabetes. Studi lain menjelaskan 

bahwa penambahan terapi ACEI dapat memberikan efek renoprotektif (Joy et al., 

2008). Beberapa mekanisme yang ikut dalam proteksi renal oleh ACE inhibitor. 

Terjadi peningkatan tekanan kapiler glomerulus  karena cidera glomerular, dan 

ACE inhibitor menurunkan parameter ini dengan menurunkan tekanan darah 

arterial dan dengan melebarkan arteriol eferen ginjal. ACE inhibitor 

meningkatkan selektivitas permeabilitas membran penyaringan, sehingga 

mengurangi paparan mesangium untuk faktor protein yang dapat merangsang 

proliferasi sel mesangial dan produksi matriks, dua proses tersebut berkontribusi 

terhadap perluasan mesangium pada diabetik nefropati. Karena angiotensin II 

merupakan faktor pertumbuhan, penurunan derajat intrarenal dari angiotensin II 

dapat melemahkan pertumbuhan sel mesangial dan produksi matriks (Bruton et 

al., 2008). Efek samping hiperkalemia umumnya terjadi pada pasien CKD atau 

juga yang mengkonsumsi suplemen kalium, diuretik hemat kalium, ARBs, atau 

penghambat renin langsung. Agioedema terjadi lebih dari 1% pasien. ARB dapat 

digunakan pada pasien dengan riwayat Angioedema akibat pemberian ACE 

inhibitor, dengan hati-hati dimonitoring. Batuk kering terjadi sampai 20% pasien 

(Wells et al., 2015). 

Tabel II.2 Golongan Angiotensin Converting Enzim Inhibitor 

Golongan Nama obat 
Dosis 

Lazim(mg/hari) 

Frekuensi 

Pemberian 

ACE Inhibitor 

Benazepril 10-40 1 atau 2 

Captopril 12.5-25 2 atau 3 

Enalapril 5-40 1 atau 2 

Fosinopril 10-40 1 

Lisinopril 10-40 1 

Moexipril 7.5-30 1 atau 2 

Perindopril 4-16 1 
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Quinapril 10-80 1 atau 2 

Ramipril 2.5-10 1 atau 2 

Trandolapril  1-4  

(DepKes, 2006) 

2.2.8.1.2. Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

Angiotensin Receptor Blocker (ARB) memblok langsung reseptor 

angiotensin tipe 1 yang memperantarai adalah angiotensin II (Wells et al., 2015). 

Efek Angiotensin Receptor Blocker (ARB) adalah merelaksasikan otot polos dan 

dengan demikian menyebabkan vasodilatasi, meningkatkan ekskresi garam dan 

air, mengurangi volume plasma, dan mengurangi hipertrofi sel (Bruton et al., 

2008). Tidak seperti ACE inhibitor, ARB tidak memblokir pemecahan bradikinin. 

Meskipun efek samping batuk lebih kurang, mungkin ada konsekuensi negatif 

karena beberapa efek dari antihipertensi ACE inhibitor mungkin karena 

peningkatan kadar bradikinin (Wells et al., 2015). ACEI dan ARB 

dipertimbangkan menjadi pilihan pertama pada pasien dengan CKD karena efek 

kedua obat tersebut menurunkan tekanan intraglomerular (Joy et al., 2008). ARB 

memiliki potensi teratogenik dan harus dihentikan sebelum trimester kedua 

kehamilan. ARB harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan tekanan 

darah atau fungsi ginjal tinggi yang sangat tergantung pada sistem renin-

angiotensin (misalnya, stenosis arteri ginjal). ARB dapat menyebabkan 

hiperkalemia pada pasien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) atau 

mengkonsumsi suplemen K
+
 atau diuretik hemat kalium (Bruton et al., 2008). 

Tabel II.3 Golongan Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

Golongan Nama obat 
Dosis 

Lazim(mg/hari) 

Frekuensi 

Pemberian 

ARB 

Losartan 50-100 1 atau 2 

Valsartan  80-320 1 

Irbesartan 150-300 1 

Kandesartan  4-32 1 atau 2 

Telmisartan 20-80 1 

Olmesartan 20-40 1 

Eprosartan  20-40 1 

(DepKes, 2006) 

Lanjutan dari halaman 23 
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2.2.8.1.3. Calcium Channel Blocker (CCB) 

Calcium channel blocker (CCB) menyebabkan relaksasi jantung dan otot 

halus dengan memblokir saluran kalsium, sehingga mengurangi masuknya 

kalsium ekstraseluler ke dalam sel. Hal ini menyebabkan vasodilatasi dan 

penurunan pada tekanan darah. Dihidropiridin Calcium channel blocker dapat 

menyebabkan aktivasi refleks simpatis, dan semua agen (kecuali amlodipin dan 

felodipin) mungkin memiliki efek inotropik negatif (Wells et al., 2015). Pada 

suatu penelitian CCB nondihidroiridin menunjukkan penurunan kemunduran 

fungsi ginjal. Biasanya CCB nonhidropiridin digunakan sebagai lini kedua obat 

antiproteinurik ketika ACEI atau ARB tidak toleransi (Joy et al., 2008). Dalam 

kasus dihidropiridin, takikardia dapat terjadi. Takikardia biasanya kurang ada 

pada terapi dengan verapamil dan diltiazem karena efek kronotropik negatif 

langsung dari dua obat ini. Semua obat calcium channel blocker (CCB) efektif 

bila digunakan sendiri untuk pengobatan hipertensi  ringan sampai sedang (Bruton 

et al., 2008). 

Tabel II.4 Golongan Calcium Chanel Blocker (CCB) 

Golongan 
Nama obat 

Dosis 

Lazim(mg/hari) 

Frekuensi 

Pemberian 

Dyhidropyridine Nifedipin 10-30 1 

Amlodipin 2.5-10 1 

Felodipin 2.5-20 1 

Isradipin 5-10 2 

Isradipin SR 5-20 1 

Nicardipin SR 30-90 1 

Nisoldipin -  

Benzothiazepine Diltiazem 180-360 1 

Phenylakylamine  Verapamil -  

(DepKes, 2006) 
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2.2.8.1.4. Diuretik 

Diuretik adalah obat yang meningkatkan laju aliran urin, secara klinis 

diuretik berguna juga meningkatkan laju ekskresi Na
+
 (natriuresis) dan anion yang 

menyertainya, biasanya Cl
-
. Pemberian diuretik bertujuan untuk mengurangi 

volume cairan ekstraseluler dengan mengurangi jumlah kandungan NaCl dalam 

tubuh (Bruton et al., 2008). Diuretik menurunkan tekanan darah dengan 

menyebabkan diuresis. Penurunan volume plasma berhubungan dengan diuresis 

menyebabkan penurunkan curah jantung dan tekanan darah. Penurunan awal pada 

curah jantung menyebabkan peningkatan kompensasi dalam resistensi pembuluh 

darah perifer (Wells et al., 2015).  

Tabel II.5. Golongan Diuretik. 

Golongan Nama obat Dosis Lazim(mg/hari) 
Frekuensi 

pemberian 

Tiazid Klortalidon 6.25-25 1 

Hidroklorotiazid 12.5-50 1 

Indapamide 1.25-2.5 1 

Metolazone 0.5 1 

Loop Bumetanide 20-80 2 

Furosemide 5 1 

Penahan 

Kalium 

Triamteren 50-100 1 

Triamteren/HCT 37.5-75/24-50 2 

Antagonis 

Aldosterone 

Spironlaktone 25-50 2 

Spironolaktone/HCT 25-50/25-50 1 

(Depkes, 2006) 

2.2.8.2. Obat Anemia 

Menurut KDIGO definisi anemia adalah hemoglobin (Hb) kurang dari 13 

g/dL (130 g/L; 8.07 mmol/L) untuk laki-laki dewasa dan kurang dari 12 g/dL (120 

g/L; 7.45 mmol/L) untuk wanita dewasa (Wells et al., 2015). Anemia merupakan 

temuan yang hampir selalu ditemukan pada pasien penyakit ginjal lanjut. 

Penyebab anemia adalah multifaktorial, termasuk defisiensi produksi eritropoietin, 

faktor dalam siskulasi yang tampaknya menghambat eritropoietin, pemendekan 
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waktu paruh sel darah merah, peningkatan kehilangan darah saluran cerna akibat 

kelainan trombosit, defisiensi asam folat dan besi, dan kehilangan darah dari 

hemodialisis atau sampel uji laboratorium. Walaupun semua faktor yang terdaftar 

dapat berperan dalam anemia akibat gagal ginjal kronik, tampaknya defisiensi 

eritropoietin merupakan penyebab utama anemia, karena pasien berespon baik 

pada pergantian hormone ini (Price and Wilson, 2006).  

Pada semua pasien CKD (Chronic Kidney Disease) memulai terapi 

Erythropoetic-Stimulating Agent (ESA) dengan hemoglobin (Hb) antara 9- 10 

g/dl. Kekurangan zat besi adalah penyebab utama resistensi terhadap pengobatan 

anemia dengan Erythropoetic- Stimulating Agent (ESA). Indeks besi harus 

dievaluasi sebelum pemberian ESA. Status besi harus diperhatikan setiap bulan 

selama pemberian terapi ESA dan setiap 3 bulan untuk stabilisasi regimen ESA 

(Wells et al., 2015).  Suplemen besi dibutuhkan oleh banyak pasien dengan ESRD 

karena peningkatan kebutuhan besi hasil dari stimulasi produkasi sel darah merah 

oleh ESA (Hudson, 2008). Efek samping dari terapi besi adalah reaksi alergi, 

hipotensi, pusing, dyspnea, sakit kepala, nyeri punggung bawah, arthralgia, dan 

arthritis. Beberapa reaksi ini dapat diminimalkan dengan mengurangi dosis atau 

laju infus. Sodium ferrik glukonas, sukrosa besi, dan ferumoxytol, memiliki 

catatan keamanan yang lebih baik dari produk dextran besi. Administrasi epoetin 

alfa secara subkutan dapat mempertahankan indeks target 15% sampai 30% lebih 

rendah dari dosis intravena (Wells et al., 2015). 

Pemberian EPO secara eksogen dapat meningkatkan dan memelihara 

hemoglobin, dan mengurangi konsekuensi dilakukannya transfusi (Hermanson et 

al., 2016). EPO biasanya diberikan sebagai injeksi subkutan (25 hingga 125 U / 

KgBB) tiga kali seminggu. Tindakan lain untuk meringankan anemia pada pasien 

CKD adalah meminimalkan kehilangan darah dan memberikan vitamin dan 

transfusi darah. Mengambil sampel darah terkecil yang memungkinkan untuk uji 

laboratorium dan meminimalkan sisa darah pada pemasangan tube pada 

hemodialisis dapat mengurangi kehilangan darah iatrogenik. Multivitamin dan 

asam folat biasanya diberikan setiap hari karena dialisis mengurangi vitamin yang 

larut dalam air. Kompleks besi dekstran atau besi oral dapat diberikan secara 

parenteral (Imferon) karena defisiensi besi dapat disebabkan oleh kehilangan 
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darah dan ikatan dengan antasid. Akhir-akhir ini, transfusi darah packed red cell 

lazim digunakan untuk mengobati anemia pada pasien CKD tetapi sekarang 

terbatas pada pasien dengan kadar hematokrit kurang dari 24% (Price and Wilson, 

2006). 

2.2.8.3. Obat Penyakit Metabolisme Mineral dan Tulang 

Salah satu tindakan pengobatan terpenting untuk mencegah timbulnya 

hiperparatiroidisme sekunder dan segala akibatnya adalah diet rendah fosfat 

dengan pemberian agen yang dapat mengikat fosfat dalam usus. Pencegahan dan 

koreksi hiperfosfatemia mencegah urutan peristiwa yang dapat mengarah pada 

gangguan kalsium dan tulang (Price and Wilson, 2006). Agen pengikat fosfat 

dapat menurunkan penyerapan fosfor dari usus dan merupakan lini pertama untuk 

mengontrol kedua konsentrasi serum fosfat dan kalsium. Risiko hiperkalsemia 

mungkin memerlukan pembatasan penggunaan kalsium dalam asupan makanan. 

Efek samping dari semua pengikat fosfat umumnya terbatas pada efek GI 

termasuk sembelit, diare, mual, muntah, dan sakit perut (Wells et al., 2015). 

Terapi diet fosfor merupakan terapi first line dimana dapat cukup 

mengontrol serum level fosfat. Jika terapi diet tidak cukup dilakukan maka 

dilakukan pemberian agen pengikat fosfat secara oral. Kalsium yang berisi agen 

pengikat fosfat seperti kalsium karbonat telah lama digunakan (Imanishi, 2013). 

Kalsium karbonat harus diminum (1 hingga 2 g) bersama makanan untuk 

memastikan keefektifan maksimum dalam pengikatan fosfat diet dan kemudian 

akan mencegah absorbsinya. Penelitian pada pasien CKD memperlihatkan bahwa 

koreksi hiperfosfatemia setidaknya dapat mengoreksi sebagian hipokalsemia, 

defisiensi 1,25-dihidroksikolekalsiferol (1,25[OH]2D3), dan kelebihan sekresi 

hormone paratiroid (PTH). Komplikasi utama pada pasien yang meminum 

kalsium karbonat sebagai pengikat fosfat adalah timbulnya hiperkalsemia dari 

peningkatan absorbs Ca
++

 dalam usus (Price and Wilson, 2006). 

2.2.8.4. Obat Asidosis Metabolik 

Asidosis metabolik kronik yang ringan pada penderita uremia biasanya akan 

menjadi stabil pada kadar bikarbonat plasma 16 sampai 20 mEq/L. Keadaan ini 

biasanya tidak berkembang melewati titik tersebut karena produksi H
+
 diimbangi 
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oleh dapar tulang. Penurunan asupan protein dapat memperbaiki keadaan asidosis, 

tetapi bila kadar bikarbonat serum kurang dari 15 mEq/L, beberapa ahli nefrologi 

memberikan terapi alkali, baik natrium bikarbonat maupun sitrat pada dosis 1 

mEq/kg/hari secara oral, untuk menghilangkan efek sakit pada asidosis metabolik, 

termasuk penurunan massa tulang yang berlebihan (Price dan Wilson, 2006). 

Penatalaksanaan pasien gejala ringan sampai asidemia sedang adalah (HCO3) 12-

22 mEq/L [12-22mmol/L]; pH 7,2-7,4. Terapi alkali dapat digunakan untuk 

mengobati pasien dengan asidosis metabolik akut karena asidosis hiperkloremik, 

namun perannya kontroversial pada pasien dengan asidosis laktat. Natrium 

bikarbonat direkomendasikan untuk meningkatkan pH sampai 7,2. Natrium 

bikarbonat diberikan secara intravena (IV) untuk menaikkan pH menjadi 7,2 dan 

HCO3
-
 menjadi 8 sampai 10 mEq/L (8-10 mmol/L) (Wells et al., 2015).  

Natrium Bicarbonat (NaHCO3) digunakan untuk terapi asidosis metabolik, 

termasuk asidosis tubulus renal. Efek samping yang ditimbulkan akibat 

pengunaan obat ini adalah sendawa, distensi lambung, dan kembung (Koniewski 

dan Wesson, 2013). Asidosis ginjal biasanya tidak diobati kecuali bila bikarbonat 

plasma turun 15 mEq/L, ketika gejala-gejala asidosis dapat mulai timbul. Asidosis 

berat dapat tercetus bila suatu asidosis akut terjadi pada penderita yang 

sebelumnya sudah mengalami asidosis kronik ringan (Price dan Wilson, 2006). 

2.2.8.5. Obat Hiperkalemia 

Salah satu komplikasi yang paling serius pada penderita uremia adalah 

hiperkalemia. Bila K
+
 serum mencapai kadar sekitar 7 mEq/L, dapat terjadi 

disritmia yang serius dan juga henti jantung. Selain itu, hiperkalemia makin 

diperberat lagi oleh hipokalsemia, hiponatremia, dan asidosis. Karena alasan ini, 

jantung penderita harus dipantau terus untuk mendeteksi efek hiperkalemia (dan 

efek semua ion lain) terhadap konduksi jantung (Price dan Wilson, 2006). Terapi 

pilihan untuk hiperkalemia tidak berubah banyak sejak dikenalkannya resin 

penukar kation natrium polistiren sulfonat (Kayexalate) lebih dari 50 tahun yang 

lalu. Sekarang ini terapi lain yang digunakan adalah kalsium, insulin, dan 

bikarbonat (Sterns et al., 2016). Hiperkalemia akut dapat diobati dengan 

pemberian glukosa dan insulin intravena yang akan memasukkan K
+
 kedalam sel, 

atau dengan pemberian kalsium glukonat 10% intravena dengan hati-hati 
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sementara EKG penderita harus terus diawasi akan kemungkinan timbulnya 

hipotensi disertai pelebaran kompleks QRS. Efek dari tindakan ini hanya bersifat 

sementara dan hiperkalemia harus dikoreksi dengan dialisis. Bila kadar K
+
 tidak 

dapat diturunkan dengan dialisis, maka dapat digunakan resin penukar kation 

natrium polistiren sulfonat (Kayexalate). Setiap gram dari resin akan mengikat 

satu mEq K
+
. Kayexalate dapat diberikan melalui mulut atau dengan dimasukkan 

melalui rektal. Bila diberikan secara rektal, 50 sampai 100 gram dicampur dengan 

200 sampai 300 ml air. Untuk mempermudah pertukaran K
+
, tambahkan 25 

sampai 30 ml sorbitol 70% (suatu alkohol osmotik aktif yang sukar diabsorpsi dan 

mempunyai efek laksatif) (Price dan Wilson, 2006). 

2.2.8.5. Obat Dislipidemia 

Prevalensi hiperlipidemia meningkat selama penurunan fungsi ginjal. 

KDIGO guidelines merekomendasikan terapi dengan statin (misal, atorvastatin 20 

mg, fluvastatin 80 mg, rosuvastatin 10 mg, simvastatin 20 mg) pada orang dewasa 

berumur 50 tahun atau lebih tua dengan stadium CKD 1 sampai 5 tanpa dialisis. 

Pada pasien dengan ESRD, profil lipid harus ditetapkan sedikitnya setiap tahun 

dan 2 sampai 3 bulan setelah perubahan pengobatan (Wells et al., 2015). Pasien 

CKD pada stadium 3 yang juga mempunyai penyakit vaskuler dapat 

menggunakan terapi statin, tapi sampai sekarang tidak ada bukti kuat bahwa 

pasien CKD tanpa penyakit pembuluh darah atau  dengan peningkatan stadium 

CKD dapat menggunakan obat-obat tersebut. Selian itu, resiko miopati meningkat 

dari penggunaan fibrat dan statin pada CKD. Oleh karena itu dosis fibrat harus 

diturunkan pada pasien CKD dengan stadium 3 dan 4 dan fibrat harus dihindarkan 

pada CKD stadium 5. Statin harus dimulai dengan dosis awal yang rendah (Duli et 

al., 2016) 

2.3. Tinjauan tentang Captopril pada Chronic Kidney Disease 

2.3.1. Captopril pada Chronic Kidney Disease 

Captopril adalah kompetitif spesifik penghambat ACE (Angiotensin 

Converting Enzyme), enzim tersebut bertanggung jawab pada perubahan 

angiotensin I menjadi angiotensin II (Chick et al., 2014). Captopril diindikasikan 

untuk pengobatan hipertensi, gagal jantung, paska infark miokard dan diabetik 
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nefropati (Ashley dan Currie, 2009). Efek kaptopril bermanfaat pada hipertensi 

dan gagal jantung terhadap hasil dari menghambatan sistem renin angiotensin 

aldosteron. Captopril merupakan ACEI golongan sulfidril dan berikatan dengan 

albumin atau protein plasma lain. Captopril membentuk disulfida dan engogenous 

thiol yang mengandung senyawa (sistein, glutation) maupun disulfide dimer dari 

senyawa induk (Chik et al., 2014).  

Bukti terbaru menunjukkan bahwa kaptopril dapat bermanfaat untuk pasien 

dengan hipertensi esensial atau diabetes mellitus bergantung insulin. Selain itu 

untuk menurunkan tekanan darah sistemik, obat ini secara langsung menurunkan 

tekanan intraglomerular dengan mendilatasi secara selektif pada arteriol eferen. 

Obat ACE inhibitor juga menurunkan proteinuria. Obat-obatan ACE inhibitor 

menurunkan tekanan intraglomerulus dan memperlambat perkembangan gagal 

ginjal kronis (Price dan Wilson, 2006). Obat golongan ACEI yaitu captopril, yang 

diketahui dapat menurunkan GFR dan ekskresi albumin pada urin melaui efek 

vasodilasi pada arteriol glomerulus efferent dan afferent terutama pada  efferent, 

yang menyebabkan penurunan tekanan pada intra-glomerulus (KDIGO, 2012). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hrenak et al, yang membandingkan captopril 

dengan olmesartan, dan melatonin pada level yang sama, dapat menghambat 

induksi-doksorubisin nefrotoksik dan dapat memberikan efek renoprotektif selain 

itu secara signifikan dapat mengurangi tingkat beban oksidatif dan mencegah 

penurunan dari densitas glomerular (Hrenak et al., 2013). 

 

 

 

Gambar 2.4. Struktur captopril (Sweetman, 2009) 

2.3.2. Mekanisme Captopril 

Captopril merupakan inhibitor kompetitif spesifik angiotensin converting 

enzyme yaitu enzim yang mengkonversi angiotensin I menjadi angiotensin II. 

Angiotensin II diketahui menengahi perubahan sistem hemodinamik maupun 
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sirkulasi intra-renal. Selain itu hormon ini telah diketahui berperan penting pada 

proteinuria dan perkembangan penyakit ginjal. (Kolesnyk, 2010). ACEI 

menurunkan tekanan darah sistemik  secara langsung dengan menurunkan tekanan 

intraglomerular dengan mendilatasi secara selektif pada arteriol eferen (Price dan 

Wilson, 2006).  

ACE inhibitor memblokir ACE (juga disebut Bradykinase), sehingga 

menghambat konversi angiotensin I menjadi angiotensin II. Angiotensin II adalah 

vasokonstriktor kuat yang juga merangsang sekresi aldosteron, menyebabkan 

peningkatan natrium dan reabsorpsi air dengan disertai kehilangan kalium. 

Dengan menghalangi ACE, vasodilatasi dan penurunan aldosteron terjadi. ACE 

inhibitor juga memblokir degradasi bradikinin dan merangsang sintesis zat 

vasodilatasi lainnya (prostaglandin E2 dan prostasiklin) (Joy et al., 2008). 

Beberapa mekanisme yang ikut dalam proteksi renal oleh ACE inhibitor. Terjadi 

peningkatan tekanan kapiler glomerulus  karena cidera glomerular, dan ACE 

inhibitor menurunkan parameter ini dengan menurunkan tekanan darah arterial 

dan dengan melebarkan arteriol eferen ginjal (Bruton et al., 2008). Pada suatu 

pengamatan bahwa ACE inhibitor menurunkan tekanan darah pada pasien dengan 

aktivitas renin plasma yang normal menunjukkan bahwa bradikinin dan mungkin 

jaringan yang memproduksi ACE adalah penting dalam hipertensi. Peningkatan 

bradikinin meningkatkan efek penurunan tekanan darah ACE inhibitor, tetapi juga 

bertanggung jawab untuk efek samping batuk kering. ACE inhibitor efektif 

mencegah kemunduran hipertrofi ventrikel kiri dengan mengurangi rangsangan 

langsung oleh angiotensin II pada sel-sel miokard (Joy et al., 2008). 

2.3.3. Farmakodinamik dan Farmakokinetik Captopril 

Captopril diabsorbsi secara cepat dan mempunyai bioavaibilitas 75% 

(Bruton et al., 2008). Captopril diabsorbsi di saluran pencernaan dan konsentrasi 

puncak dicapai dalam waktu sekitar satu jam. Captopril terikat protein plasma 

sekitar 30%. Captopril dalam menembus plasenta dan ditemukan dalam ASI 

sekitar 1% dari konsentrasi darah ibu. Obat ini sebagian besar diekskresikan 

dalam urin, 40% sampai 50% sebagai unchanged drug, sisanya berupa disulfide 

dan metabolit lainnya. Waktu paruh eliminasi dilaporkan 2 sampai 3 jam tetapi 

meningkat pada gangguan ginjal. Captopril dihilangkan oleh hemodialisis. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

33 
 

Absorbsi akan berkurang dengan adanya makanan. Boavaibilitas dan konsentrasi 

puncak captopril menunjukkan penurunan sekitar 25 sampai 55% ketika diberikan 

bersamaan dengan makanan dalam single dose (Sweetman, 2009). Karena terjadi 

penurunan bioavaibilitas oral kaptopril, obat harus diberikan 1 jam sebelum 

makan (Bruton et al., 2008). Namun, secara klinis hal ini tidak signifikan, pada 

beberapa studi menunjukkan pemberian bersamaan dengan makanan tidak 

berpengaruh pada efek antihipertensi captopril (Sweetman, 2009) 

2.3.4. Dosis dan Rute Pemberian Captopril pada Chronic Kidney Disease 

Captopril diberikan secara oral. Dosis oral captopril dengan rentang 6,25 mg 

sampai 150 mg dua sampai tiga kali sehari (Bruton et al., 2008). Rute sublingual 

dan intravena juga telah dicoba, tetapi rute tersebut tidak dapat digunakan. Dalam 

pengobatan hipertensi dosis oral awal adalah 12,5 mg dua kali sehari, meningkat 

secara bertahap dengan interval 2 sampai 4 minggu sesuai dengan respon, karena 

ada kemungkinan penurunan terjal tekanan darah pada beberapa pasien ketika 

memulai terapi dengan ACE inhibitor, pemberian dosis pertama sebaiknya 

diberikan pada waktu tidur. Dianjurkan dosis awal 6,25 mg dua kali sehari jika 

captopril diberikan dengan diuretik atau pada pasien lansia. Jika dimungkinkan 

diuretik harus dihentikan 2 atau 3 hari sebelum diberikan captopril. Dosis 

pemeliharaan adalah 25 sampai 50 mg dua kali sehari dan normalnya tidak 

melebihi 50 mg tiga kali sehari. Jika hipertensi tidak mengatasi dikendalikan pada 

dosis ini, penambahan obat kedua atau alternative lainnya harus dipertimbangkan. 

Di Amerika Serikat dosis tinggi sampai 150 mg tiga kali sehari telah disarankan 

untuk pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol dengan dosis captopril yang 

lebih rendah jika dikombinasi dengan terapi diuretik (Sweetman, 2009). 

Pemberian captopril pada gangguan ginjal, dosis kaptopril harus diturunkan 

atau interval dosis ditingkatkan pada orang dewasa dengan gangguan ginjal, 

tergantung pada klirens kreatinin pasien (ClCr). Dosis yang direkomendasikan: 

a. ClCr 21 sampai 40 mL/menit per 1.73 m
2
: dosis awal harian 25 mg dan dosis 

maksimum harian 100 mg. 

b. ClCr 10 sampai 20 mL/menit per 1.73 m
2
: dosis awal harian 12.5 mg dan 

dosis maksimum harian 75 mg. 
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c. ClCr dibawah 10 mL/menit per 1.73 m
2
: dosis awal harian 6.25 mg dan dosis 

maksimum harian 37.5 mg. 

Jika diuretik perlu diberikan, loop diuretik harus dipilih dari pada diuretik thiazide 

(Sweetman, 2009) 

2.3.5. Interaksi Captopril 

Interaksi yang berpotensi berbahaya dengan obat-obatan lainnya: 

a. Anastetik: meningkatkan efek hipotensi. 

b. Analgesik: antagonisme efek hipotensi dan peningkatan resiko kerusakan 

ginjal dengan NSAID, hiperkalemia dengan ketorolak dan NSAID lainnya. 

c. Siklosporin: peningkatan risiko hiperkalemia dan nefrotoksisitas 

d. Diuretik: meningkatkan efek hipotensi, hiperkalemia dengan diuretik hemat 

kalium. 

e. Epoetin: peningkatan risiko hiperkalemia, antagonisme efek hipotensi 

f. Lithium: mengurangi ekskresi, kemungkinan toksisitas lithium ditingkatkan 

g. Kalium: peningkatan risiko hiperkalemia. 

h. Tacrolimus: peningkatan risiko hiperkalemia dan nefrotoksisitas (Ashley dan 

Currie, 2009) 

Antasida bisa menurunkan bioavaibilitas dari ACE inhibitor, ACE inhibitor 

dapat meningkatkan level plasma dari digoxin, dan dapat meningkatkan reaksi 

hipersensitivitas allupurinol (Bruton et al., 2008). Obat ACE inhibitor dapat 

meningkatkan konsentrasi lithium serum pada pasien yang menerima terapi 

lithium. Penggunaan ACE dengan diuretik hemat kalium (termasuk antagonis 

aldosteron), suplemen kalium, atau ARB dapat mengakibatkan kenaikan 

berlebihan pada kalium (Joy et al., 2008) 

2.3.6. Kontraindikasi Captopril 

ACE inhibitor dikontraindikasikan pada ibu hamil (Wells et al., 2015). Pada 

pasien wanita usia subur harus diberi konseling mengenai ACE inhibitor 

utamanya berhubungan pada malformasi kongenital bila dikonsumsi pada 

trimester pertama dan fetopathy (sekelompok kondisi yang mencakup gagal ginjal, 

displasia ginjal, hipotensi, oligohidramnion, hipotensi paru, hypocalvaria, dan 

kematian) bila dikonsumsi pada trimester kedua dan ketiga (Joy et al., 2008) 
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2.3.7. Efek Samping Captopril 

Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah sakit kepala (1.8%); lain 

termasuk pusing (1.6%), ruam (1.1%), mual (1%), gangguan rasa (0.9%), dan 

batuk (0.8%). Penelitian ini dikecualikan pada pasien dengan gangguan ginjal, 

tapi survey awal pada 6737 pasien yang memakai captopril tunggal atau dalam 

kombinasi menemukan bahwa efek samping ruam dan dysgeusia lebih sering 

terjadi pada pasien dengan gangguan ginjal (terjadi pada 6,2% dan 3,2%, masing-

masing dari pasien yang menerima captopril 150 mg per hari atau kurang) 

dibandingkan dengan pasien yang memiliki  serum kreatinin normal (4.3% dan 

2.2%). Frekuensi kedua gejala tersebut akan lebih tinggi pada pasien yang diberi 

dosis yang lebih tinggi. Gejala hipotensi terjadi pada sekitar 5% pasien dan tidak 

dipengaruhi oleh dosis atau fungsi ginjal (Sweetman, 2009). Efek samping 

captopril yang lain yakni agioedema yang terjadi pada 0.1- 0,5% pasien, ACE 

inhibitor menyebabkan pembengkakan cepat pada hidung, tenggorokan, mulut, 

glotis, laring, bibir, dan/atau lidah. Efek tak diinginkan ini, disebut angioedema, 

tampaknya tidak berhubungan dengan dosis, dan jika itu terjadi, efek ini timbul 

dalam minggu pertama terapi, biasanya dalam beberapa jam pertama setelah dosis 

awal. Obstruksi jalan napas dan gangguan pernapasan dapat menyebabkan 

kematian. Meskipun mekanisme ini tidak diketahui, angioedema mungkin 

melibatkan akumulasi bradikinin atau penghambatan 1-esterase inhibitor (Bruton 

et al., 2008). 

2.3.8. Sediaan Captopril di Indonesia 

Tabel II.6. Daftar Nama Dagang Captopril di Indonesia 

No. 
Nama Dagang Pabrik Sediaan 

1. Acendril Harsen Tab 12,5 mg; 25 mg 

2. Acepress Benofarm Tab 12,5 mg; 25 mg 

3. Captensin Kalbe Farma Tab 12,5 mg; 25 mg 

4. Captopril Hexpharm Tab 12,5 mg; 25 mg; 50 mg 

5. Captopril Indofarma Tab 25 mg 

6. Dexacap Dexa Medica Tab 12,5 mg; 25 mg; 50 mg 

7. Farmoten Fahrenheit Tab 12,5 mg; 25 mg 
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8. Metopril Metiska Tab 12,5 mg; 25 mg; 50 mg 

9. Tensicap Sanbe Farma Tab 12,5 mg; 25 mg 

10. Tensobon Coronet Crown Tab 25 mg 

11. Vapril Pharos Tab 12,5 mg; 25 mg 

(MIMS, 2013) 
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