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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Glomerulus 

 

Gambar 2. 1 Struktur Glomerulus (Feehally et al., 2019) 

 Glomerulus terdiri dari seberkas kapiler khusus yang melekat pada 

mesangium, yang keduanya tertutup seperti tubulus yang mewakili kapsul 

Bowman. Kapiler dengan mesangium ditutupi oleh sel-sel epitel (podosit) 

membentuk epitel visceral dari kapsul Bowman. Di kutub vaskular, ini 

direfleksikan menjadi epitel parietal dari kapsul Bowman. Pada bagian antara 

kapiler glomerulus dan mesangium pada sisi dan lapisan podosit lain terbentuk 

membran basement glomerulus (GBM). Ruang antara dua lapisan kapsul Bowman 

mewakili ruang kemih, yang pada kutub kemih berlanjut menjadi tubulus lumen 

(Feehally et al., 2019).  
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Glomerulus menerima darah dari arteriol aferen, dan keluar melalui arteriol 

eferen. Ultrafiltrate yang dihasilkan oleh glomerulus terkumpul di ruang Bowman 

(ruang antara glomerulus dan kapsul) dan memasuki bagian tubular panjang dari 

nefron, dimana ultrafiltrate diserap kembali dan dikondisikan. Setiap ginjal 

manusia terdiri dari sekitar 1 juta nefron. Pada kapiler glomerulus, sebagian air 

plasma harus melewati filter yang terdiri dari tiga komponen dasar yaitu sel kapiler 

endotel fenestrated, membran basal yang terletak tepat dibawah sel endotel, dan 

filtrasi slit diapghram yang dibentuk oleh sel epitel yang melindungi membran 

basal pada samping ruang kemih. Zat terlarut berukuran kecil disaring melewati 

kapsul bowman sedangkan elemen dan makromolekul tertahan pada penghalang 

filtrasi (Brunton et al., 2018). Filtrat pada ginjal terbentuk dengan kecepatan 125 

ml/menit, nilai ini dikenal dengan nama laju filtrasi glomerulus (GFR). Jumlah 

filtrat yang dapat dihasilkan oleh ginjal selama sehari sebanyak 180 L filtrat. Ginjal 

melakukan filtrasi dengan sangat efisien karena kapiler glomerulus yang sangat 

permeabel (Amerman, 2016). 

 

Gambar 2. 2 Lapisan Membran Glomerulus (Sherwood, 2016) 

Dinding kapiler glomerulus terdiri dari satu lapisan sel endotel yang 

membesar. Pori-pori yang besar membuat 100 kali lebih permeabel terhadap air dan 

zat terlarut lainnya. Kapiler glomerulus mempunyai pori-pori diantara sel endotel 

yang membentuk dinding kapiler dan pori-pori besar pada sel endotel (fenestrasi). 

Membran basement adalah lapisan agar yang terdiri dari kolagen dan glikoprotein 

yang berada antara glomerulus dan bowman. Kolagen memberikan keuatan struktur 
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dan glikoprotein menghambat filtrasi protein plasma. Lapisan terakhir yaitu lapisan 

yang terdiri dari podosit dan sel-sel epitel yang mengelilingi glomerulus. Podosit 

menanggung pemanjangan foot process primer (memiliki banyak cabang ke 

samping) dan foot process sekunder (menonjol ke kiri dan ke kanan). Foot process 

sekunder antara podosit satu dengan lain berikatan melingkupi glomerulus 

membentuk celah sempit yang disebut celah filtrasi yang menyediakan jalur cairan 

untuk meninggalkan kapiler glomerulus memasuki lumen kapsul bowman 

(Sherwood, 2016).  

 

Gambar 2. 3 Podosit Kapsul Bowman (Sherwood, 2016) 

2.2 Tinjauan Tentang Sindrom Nefrotik (SN) 

2.2.1 Definisi SN 

 Sindrom nefrotik (SN) ditandai oleh proteinuria berat (protein urin harian ≥ 

3,0-3,5 g pada orang dewasa atau rasio protein-kreatinin urin ≥ 2000 mg/g atau ≥ 

300 mg/dL atau 3+ protein pada dipstik urin pada anak-anak. SN merupakan 

sindrom klinis yang menggambarkan proteinuria berat dan hipoalbuminemia yang 

ditandai proteinuria masif  ≥3,5 g/hari dan hipoalbuminea ≤ 3,0 g/dL dan pada anak-

anak ditandai dengan proteinuria masif  ≥ 40 mg/jam/m2 dan hipoalbuminemia ≤ 

2,5 g/dL. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permeabilitas protein serum melalui 

membran dasar pada glomerulus ginjal. Sebagai hasil dari proteinuria masif dan 

hipoalbuminemia, maka sering disertai dengan edema dan dislipidemia. Selain itu, 

kebocoran sejumlah besar protein serum ke dalam urin juga menyebabkan 

peningkatan penyakit infeksi yang lebih tinggi, dan disregulasi keseimbangan 

cairan (Kaneko, 2016; Nishi et al., 2016). 
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2.2.2 Epidemiologi SN 

 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. Pada anak, 

sebagian besar (80%) SN idiopatik mempunyai gambaran patologi anatomi 

kelainan minimal (SNKM). Gambaran patologi anatomi lainnya adalah 

glomerulosklerosis fokal segmental (GSFS) 7-8%, dan 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). 

Insidensi tahunan SN dapat dilihat di seluruh dunia pada anak-anak berusia 

di bawah 16 tahun adalah 2 hingga 7 kasus baru per 100 000, dengan tingkat 

prevalensi 16 kasus per 100 000. Kejadian paling tinggi antara umur 2-5 tahun. 

Laki-laki lebih mudah terpengaruh daripada wanita dengan rasio 2: 1. Tingkat 

kejadian SN pada anak-anak adalah 15 kali lebih tinggi daripada pada orang 

dewasa. Jepang merupakan Negara dengan angka kematian tahunan akibat SN 

tertinggi di dunia, yaitu 447 kematian. Peringkat kedua diduduki oleh Mesir dengan 

angka kematian sebanyak 243 kematian per tahun, dan diikuti oleh Amerika Serikat 

di urutan ketiga dengan insiden 153 kematian setiap tahunnya (Khider et al., 2017). 

Menurut Banh et al., 2016, anak-anak Asia Selatan memiliki insidens SN yang lebih 

besar dari enam kali lipat, sedangkan Asia Timur/Tenggara memiliki tingkat yang 

sama dengan orang Eropa. Meskipun insiden kejadiannya tinggi, tetapi anak-anak 

Asia Selatan dan Asia Tenggara/Timur memiliki hasil yang lebih baik, yaitu remisi 

yang lebih lengkap, kekambuhan yang lebih sedikit, dan periode kekambuhan yang 

lebih lama setelah terapi awal, dibandingkan dengan anak-anak Eropa. 

Pada tahun 2000-2004 dilakukan penelitian multicentre yang melibatkan 

tujuh institusi pediatrik di Indonesia menyebutkan bahwa SN merupakan penyakit 

ginjal tertinggi yang mempengaruhi anak-anak sebesar 35%, diikuti acute 

poststreptococcal acute glomerulonephritis (26 %), dan infeksi saluran kemih (23 

%) (Avner et al., 2016). Pada rentang waktu Januari 2001-Desember 2007, pasien 

SN baru yang dirawat di Bagian IKAFK UNUD/RSUP Sanglah Denpasar tercatat 
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sebanyak 68 kasus. Rentang usia penderita adalah 6 bulan sampai dengan 11 tahun. 

Sebagian besar dijumpai pada laki-laki 50 (73,5%), dan perempuan 18 (26,5%) 

dengan rasio 3:1 (Nilawati, 2012). Data di laboratorium/SMF Ilmu Kesehatan Anak 

FK Unibraw-RSU. Dr. Saiful Anwar Malang dan rasio Januari 2002 hingga 

Desember 2006, menunjukkan sebanyak 101 (34%) pasien SN dari 297 kasus 

seluruh penyakit ginjal (Ismail P et al., 2012). 

2.2.3  Etiologi SN 

 Penyebab SN berdasarkan klasifikasi patogenesisnya terbagi menjadi 2, 

yaitu SN primer dan SN sekunder. SN primer terbagi lagi menjadi 2 yaitu idiopatik 

dan genetik. Dan yang kedua SN sekunder yang terkait dengan penyakit sistemik 

atau disebabkan oleh kondisi yang mempengaruhi ginjal dari luar tubuh (Teeninga, 

2013; Bunkhorst, 2014). Pada idiopatik, penyebab SN ialah minimal change disease 

(MCD), focal segmental glomerulosclerosis (FSGS), dan membranous 

nephropathy (MN) (McCance & Huether, 2014). 

Minimal change disease (MCD), dikenal dengan sebutan nefrosis lipoid 

lebih sering terjadi pada anak laki-laki dengan rasio 2:1 daripada anak perempuan. 

MCD merupakan penyebab utama sindrom nefrotik pada anak-anak dan terjadi 

pada 80% kasus pada anak-anak dibawah 6 tahun dengan rata-rata usia 2,5 tahun. 

Mekanisme terjadinya MCD belum jelas, tetapi beberapa penelitian menjelaskan 

bahwa terjadi peningkatan permeabilitas glomerular yang disebabkan oleh 

pelepasan faktor permeabilitas dari sel T yang bersirkulasi secara abnormal masuk 

ke dalam sel epitel glomerulus. Sirkulasi dari sitokin dan respons sel T juga 

mengubah muatan kapiler dan integritas dari podosit. Diamati dengan mikroskop 

cahaya terlihat glomerulus dan tubulus normal atau ditemukan perubahan yang 

menonjol seperti pembengkakan sel epitel visceral. Kemudian, pada pengamatan 

dengan mikroskop elektron terlihat penghapusan foot processes dengan perubahan 

vili yang menonjol dan berkorelasi dengan tingkat parahnya proteinuria pada SN. 

Tanda klinis MCD yaitu muncul edema secara tiba-tiba dan pada SN disertai 

dengan sedimen urin aseluler. Selain itu juga dapat ditandai dengan hipertensi (30% 

pada anak-anak, 50% pada orang dewasa), hematuria mikroskopis (20% pada anak-

anak, 33% pada orang dewasa), gejala atopi atau alergi (40% pada anak-anak, 30% 

pada orang dewasa), dan penurunan fungsi ginjal (<5% pada anak-anak, 30% pada 
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orang dewasa) (McCance & Huether, 2014; Swiatecka-Urban et al., 2017; Jameson 

et al., 2018; Cross, 2019). 

  

Gambar 2. 4 Kelainan Lesi Minimal (Singh & Loscalzo, 2019) 

Focal segmental glomerulosclerosis atau glomerulosklerosis fokal dan 

segmental (GSFS) merupakan salah satu histopatologis dari SN idiopatik setelah 

MCD. GSFS menyumbang sekitar 40% kasus pada orang dewasa tetapi <20% 

kasus pada anak-anak. GSFS muncul dengan proteinuria berat yang bisa terjadi 

pada usia berapapun. Pada sekitar 80% pasien GSFS primer, pasti terjadi cedera 

podosit dengan bukti eksperimental faktor plasma yang menginduksi permeabilitas 

lebih besar dari membran filtrasi glomerulus ke makromolekul. Lalu, pada 20% 

pasien dengan GSFS sekunder, penyebab lain yang teridentifikasi antara lain 

penggunaan obat-obatan, infeksi, dan mutasi protein dari podosit slit-diaphragm. 

Ketika GSFS diamati menggunakan mikroskop cahaya terdapat lesi sklerotik pada 

sebagian daerah (fokal) glomerulus di area segmental. Terlihat pula tanda selain 

dari sklerosis glomerulus, yaitu adanya hyalinosis atau terdapat endapan hialin pada 

dinding kapiler glomerulus, hiperseluleritas endokapiler, dan ekspansi dari matriks 

mesangial (Steddon et al., 2014; Turner et al., 2016; Cross, 2019). 

 

Gambar 2. 5 Glomerulosklerosis Fokal dan Segmental (Asinobi et al., 2015) 
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Penyebab SN yang umum pada dewasa nondiabetes diatas 40 tahun adalah 

membranous nephropathy (MN) atau juga disebut nefropati membranosa. MN 

dapat bersifat primer/idiopatik pada 75-85% orang dewasa dan sekitar 25% anak-

anak dengan MN memiliki bentuk idiopatik. MN didefinisikan secara histologis 

dengan adanya deposit imun pada sisi epitel (podosit) membran basal glomerulus, 

dengan penebalan dinding kapiler sekunder akibat produksi membran basement 

baru diantara dan diatas endapan. Endapan antibodi menghasilkan cedera podosit 

dan hilangnya foot processes, tanpa adanya peradangan.  Mekanisme MN diawali 

adanya deposisi subepitel dari antibodi atau antibodi yang bersirkulasi (subkelas 

IgG4) yang terbentuk secara in situ terhadap antigen Phospholipase-A2-Receptor 

(PLA2R protein tipe M) yang terletak pada podosit glomerulus. Kompleks antigen-

antibodi menyebabkan aktifnya fragmen komplemen C5b-C9 dengan cedera 

kemudian sel mesangial dan sel epitel melepaskan mediator inflamasi sehingga 

menghasilkan peningkatan permeabilitas membran, penebalan membran 

glomerulus, dan akhirnya sklerosis glomerulus. Pada pengamatan menggunakan 

mikroskop cahaya, dinding kapiler terlihat normal dan kemudian menebal. Dan 

pengamatan dengan mikroskop elektron menunjukkan kelainan membran dan 

penipisan podosit foot processes (Cross, 2013; McCance & Huether, 2014; Singh 

& Loscalzo, 2019). 

 

Gambar 2. 6 Nefropati Membranosa (Cross, 2019) 

SN kongenital didefinisikan sebagai SN yang terjadi pada anak-anak dan 

terbagi menjadi 3 jenis, 1) <3 bulan: SN kongenital; 2) 3-12 bulan: SN infantil; 3) 

>12 bulan: SN anak-anak. Pada sebagian besar pasien, SN kongenital disebabkan 

oleh mutasi pada gen, yang mengkode protein struktural dan fungsional dari 

membran filtrasi ginjal. Mutasi gen yang bertanggung jawab atas terjadinya SN 
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kongenital sekitar 80% ialah NPHS1 (mengkodekan nephrin, protein transmembran 

yang merupakan komponen penting pada slit diaphragm), NPHS2 (mengkodekan 

podocin, protein yang berinteraksi dengan nephrin pada slit diaphragm), NPHS3 

(mengkodekan fosfolipase C epsilon, protein yang memberikan isyarat dari banyak 

reseptor berpasangan dengan protein G), LAMB2 (mengkodekan laminin beta 2, 

komponen membrane basal glomerulus), dan WT1 (mengkodekan transkripsi 

tumor suppressor) (Mandal, 2017; Kopač, 2018). 

SN sekunder didasari oleh diabetic nephropathy (DN), amiloidosis, lupus 

sistemik eritematosus, dan infeksi. Nefropati diabetik (DN) ditandai oleh adanya 

mikroalbuminemia yang dapat disebabkan oleh hiperfiltrasi dengan pembesaran 

ginjal, penebalan membran basal glomerulus, dan peningkatan progresif dalam 

matriks mesangial. Setelah terjadi kerusakan pada ginjal, maka penebalan membran 

basal dimulai yang mengarah pada modifikasi patologis pada sel mesangial dan 

vaskular. Hal ini termasuk pembentukan advanced glycation end product (AGEs), 

akumulasi poliol, dan aktivasi protein kinase C yang mengarah pada aktivasi jalur 

inflamasi yang dapat menyebabkan kerusakan GBM (Nazar, 2014; Singh & 

Loscalzo, 2019). 

 

Gambar 2. 7 Diabetik Nefropati (Singh & Loscalzo, 2019) 

Amiloidosis adalah adanya fibril amiloid pada glomeruli dan dinding 

pembuluh yang terjadi sekitar 4-17% pada kasus SN dan meningkat pada usia 

lanjut. Fibril amiloid terbentuk karena adanya agregat protein yang gagal melipat 

sehingga berikatan dengan protein lain. Perkembangan fibril amiloid mungkin hasil 

dari protein tingkat tinggi yang larut dalam normal, atau produksi protein abnormal 

yang memiliki kecenderungan untuk membentuk agregat. Terdapat 2 jenis utama 

amiloidosis renal yaitu amiloid primer (AL) dan amiloidosis sekunder (AA). 
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Amiloid primer yaitu kumpulan dari fibril amiloid yang merupakan 

immunoglobulin atau light chain. Sedangkan, amiloidosis sekunder membentuk 

fibril amiloid dari plasma amiloid A pada saat reaksi akut. Pada beberapa pasien 

yang mengalami amiloidosis dapat mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang 

progresif (Mandal, 2017; Setiati et al., 2014; Cross, 2019).  

 

Gambar 2. 8 Amiloidosis (Cross, 2019) 

Lupus sistemik eritematosus merupakan penyakit peradangan kronis yang 

mengakibatkan komplikasi pada ginjal. Beberapa penyebab lupus merujuk terutama 

pada faktor genetik dan keturunan, obat-obatan, dan sinar ultraviolet. Penyakit ini 

disebabkan oleh pengendapan kompleks imun, terutama di dalam kapiler 

glomerulus yang selanjutnya menghasilkan aktivasi yang dimediasi oleh 

komplemen menyebabkan cedera sel mesangial, endotel atau epitel, pola cedera 

tergantung pada tempat terjadinya deposit imun. Mekanisme imunologis ini 

bertanggung jawab pada komplikasi seperti glomerulonefritis. Pada saat diagnosis, 

hampir 1/3 pasien mengalami disfungsi ginjal yang bisa disebut sebagai lupus 

nephritis (Fourla et al., 2018; Cross, 2019) 

 

Gambar 2. 9 Lupus Eritematosus Sistemik (Chaudhury et al., 2016) 
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 Penyebab SN sekunder yang terakhir ialah infeksi. Infeksi dapat 

mengaktifkan sistem imun bawaan dan adaptif. Aktivasi sistem imun bawaan 

dimediasi oleh neutrofil, monosit/makrofag, sel NK, komplemen dan sitokin yang 

dipicu oleh Toll-like Receptors (TLRs) dapat menjadi kompleks imun yang dapat 

menyebabkan kerusakan jaringan dan glormerulus. Kemudian jika infeksi 

berlanjut, maka akan mengaktivasi sistem imun adaptif yang diperantarai oleh sel 

T dan sel B (respon imun antigen spesifik). Mekanisme ini dapat menginduksi 

autoimunitas yang akan menyebabkan peradangan di glomerulus (Couser & 

Johnson, 2014). 

2.2.4 Patofisiologi SN 

Pada awalnya SN terjadi dikarenakan gangguan pada membran basal 

glomerulus dan cedera pada podosit yang mengakibatkan meningkatnya 

permeabilitas terhadap protein dan kehilangan muatan listrik negatif. Kehilangan 

protein plasma terutama albumin dan beberapa imunoglobulin lain terjadi pada 

semua membran filtrasi glomerulus yang mengalami kerusakan. Proteinuria yang 

terus berlanjut menyebabkan pelepasan mediator inflamasi dan sitokin oleh sel T 

dengan fluks leukosit yang menyebabkan terjadinya glomerulusklerois dan fibrosis 

ginjal. Hipoalbuminemia terjadi karena kehilangan albumin pada urin ditambah 

dengan berkurangnya sintesis albumin pada hati, tingginya konsentrasi plasma dan 

berat molekul yang rendah. Kurangnya asupan protein dari anoreksia atau 

malnutrisi dan adanya penyakit liver juga dapat menurunkan kadar albumin plasma 

(McCance & Huether, 2014). 

Hipoalbuminemia yang dihasilkan menyebabkan tekanan onkotik kapiler 

yang rendah, yang mengarah ke tekanan hidrostatik kapiler (Pcap) yang 

menyebabkan retensi natrium garam dan air yang selanjutnya membentuk edema. 

Hilangnya albumin juga merangsang sintesis lipoprotein di hati sebagai kompensasi 

terhadap penurunan tekanan onkotik kapiler dan menyebabkan terjadinya 

peningkatan sintesis lipoprotein ini mengakibatkan peningkatan kolesterol total, 

trigliserida, apolipoprotein B (apoB), dan high-density lipoprotein (HDL). Pada SN 

kadar kolesterol serum dapat mencapai 500 mg/dL dan kadar trigliserida yang 

sangat bervariasi. Hilangnya imunoglobulin dapat meningkatkan resiko terhadap 

infeksi (Geary & Schaefer, 2008; McCance & Huether, 2014; Vaziri, 2016). 
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Proteinuria menyebabkan protein pengikat vitamin D hilang dalam urin 

menghasilkan rendahnya kadar 25-hydroxyvitamin D, tetapi vitamin D plasma tetap 

normal. Glubolin pengikat globulin juga hilang di dalam urin sehingga jumlah 

tiroksin dalam sirkulasi berkurang, tetapi tiroksin bebas dan thyroid-stimulating 

hormone tetap normal (Feehally et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10 Patofisiologi Sindrom Nefrotik (McCance & Huether, 2014). 

2.2.5  Manifestasi Klinik SN 

2.2.5.1 Proteinuria 

 Proteinuria pada SN dikarenakan meningkatnya filtrasi dari makromolekul 

saat melalui dinding kapiler glomerulus dan biasa disebut proteinuria glomerular. 

Hal ini seringkali dikarenakan adanya kelainan pada podosit glomerular (retraksi 

dari foot process atau reorganisasi dari slit diaphgram). Perbedaan potensial listrik 

Peningkatan filtrasi dari protein plasma 

Hilangnya permeabilitas glomerulus dan 

kehilangan muatan negatif 

Proteinuria 

Hipoalbuminemia 
Peningkatan sintesis 

lipoprotein hepatik 

Hiperlipidemia 
Penurunan tekanan 

onkotik plasma 

Penurunan volume 

plasma 
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hasil dari arus transglomerular akan memodulasi fluks makromolekul melalui 

dinding kapiler glomerulus. Pada kondisi normal membran basal glomerulus 

mempunyai 2 mekanisme penghalang dalam mencegah bocornya protein yaitu 

berdasarkan ukuran molekul dan berdasarkan muatan listrik. Kedua mekanisme 

tersebut mengalami gangguan pada penyakit SN. Lalu, konfigurasi molekul protein 

juga menentukan lolos tidaknya protein melalui membran basal glomerulus. 

Berdasarkan ukuran molekul, proteinuria dibagi menjadi 2 yaitu proteinuria selektif 

(protein yang keluar bermolekul kecil, misal albumin) dan proteinuria non-selektif 

(protein yang keluar bermolekul besar, misal immunoglobulin (Setiati et al., 2014). 

 Konsentrasi protein dapat diperkirakan dengan menggunakan tes dipstik 

urin yang mempunyai skala 0 hingga 4+. Tes ini sensitif terhadap albumin tetapi 

tidak sensitif terhadap protein dengan berat molekul yang rendah. Tes dipstik urin 

merupakan pengukuran konsentrasi protein secara semikuantitatif. Metode 

pengukuran secara kuantitatif seperti pengumpulan protein urin selama 24 jam, 

rasio spot urin protein-kreatinin, evaluasi albumin urin, atau rasio albumin kreatinin 

(Singh & Loscalzo, 2019). 

Tabel II. 1 Interpretasi Hasil Tes Dipstik Urin untuk Proteinuria (Singh & 

Loscalzo, 2019) 

SN pada orang dewasa ditandai dengan kadar protein urin >3,0-3,5 g/hari 

atau hasil dipstik urin menunjukkan 3+ sampai dengan 4+. Sedangkan pada anak-

anak ditandai dengan kadar protein urin ≥ 40 mg/jam/m2 atau hasil dipstik urin 

menunjukkan 3+ (Kaneko, 2016; Kliegman et al., 2018). 

2.2.5.2 Hipoalbuminemia 

Keadaan hipoalbuminemia ialah ketika kadar albumin ≤ 2,5 g/dL (Kaneko, 

2016). Konsentrasi albumin dalam plasma ditentukan oleh asupan protein, sintesis 

albumin hati dan kehilangan protein lewat urin. Hipoalbuminemia pada SN 

merupakan kondisi dimana tingkat kehilangan albumin dalam urin melebihi 

Hasil Interpretasi 

0 Negatif 

Trace 15–30 mg/dL 

1+ 30–100 mg/dL 

2+ 100–300 mg/dL 

3+ 300–1000 mg/dL 

4+ >1000 mg/dL 
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kemampuan hati untuk mensintesisnya. Hipoalbuminemia disebabkan oleh 

proteinuria massif akibat penurunan tekanan onkotik plasma. Dalam 

mempertahankan tekanan onkotik plasma, hati berusaha untuk meningkatkan 

sekresi albumin akan tetapi tetap gagal mencegah terjadinya hipoalbuminemia. 

Selain itu, peningkatan reabsorpsi dan katabolisme albumin pada tubulus proksimal 

juga dapat menyebabkan hipoalbuminemia (Geary & Schaefer, 2008; Arsita, 2017). 

2.2.5.3 Edema 

Edema merupakan gejala paling umum pada pasien SN. Penyebab utama 

edema ialah hipovolemia sekunder akibat berkurangnya albumin plasma dan cacat 

ginjal primer. Teori underfill dan overfill dapat digunakan untuk menjelaskan 

terjadinya edema pada pasien SN. Teori underfill dianggap sebagai penyebab utama 

edema pada SN dikarenakan proteinuria menyebabkan hipoalbuminemia yang 

mengakibatkan penurunan tekanan onkotik plasma pada glomerulus atau dapat 

dikatakan sebagai hipovolemia. Aktivitas ini dihasilkan dari berbagai mekanisme 

seperti sistem renin angiotensin aldosterone (RAAS), sistem saraf simpatik, dan 

sistem vasopresor yang dapat menyebabkan retensi air dan natrium dan terbentuk 

edema. Retensi NaCl pada SN dengan cepat menyebabkan ekspansi volume 

intravaskular yang ditandai dengan hipertensi berat. Edema underfill biasanya 

ditandai dengan hipotensi postural, riwayat kelainan lesi minimal (MCD), kadar 

albumin serum < 2,0 g/dL, dan laju filtrasi glomerulus estimasi > 75% (Ponticelli 

& Glassock, 2009; Trihono et al., 2012; Mandal, 2017).  

Teori overfill menyatakan bahwa terjadinya edema pada orang dewasa 

dengan SN lebih kompleks. Edema overfill ditandai dengan adanya hipertensi, 

kadar albumin serum > 2,0 g/dL, dan laju filtrasi glomerulus estimasi < 50%.  

Pasien SN yang memiliki hipertensi atau perluasan volume plasma dan volume 

interstisial menyebabkan edema sekunder dikarenakan mekanisme ginjal primer. 

Selain itu, pasien yang memiliki kelainan tuberointerstisial yang menyebabkan 

peningkatan reabsorpsi natrium juga dapat menyebabkan edema. Pada anak-anak, 

penyebab edema bukan hanya hipovolemia, tetapi retensi natrium juga menjadi 

pemicu edema (Trihono et al., 2012; Mandal, 2017). 
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2.2.5.4 Hiperlipidemia 

Hiperlipidemia sering ditemukan pada pasien dengan proteinuria berat 

sehingga disebut sebagai manifestasi klinis dari SN. Peningkatan kolesterol total 

plasma dan trigliserida biasanya dikarenakan penurunan konsentasi albumin plasma 

dan meningkatnya ekskresi protein menyebabkan hati meningkatkan sintesis 

lipoprotein dan mengakibatkan perubahan metabolisme lipoprotein. Peningkatan 

sintesis lipoprotein menyebabkan ketidaknormalan berbagai kadar kolesterol pada 

pasien SN antara lain kolesterol total >240 mg/dl, kolesterol LDL >130 mg/dl, 

kolesterol HDL <35 mg/dl, dan kadar TG > 200 mg/dl. Kadar kolesterol serum pada 

SN dapat mencapai 500 mg/dL. Hiperlipidemia ini disebabkan oleh berbagai 

mekanisme yaitu (1) peningkatan sintesis hepatik, (2) peningkatan sekresi HDL 

hepatik, dan (3) penurunan aktivitas Lecithin cholesterol acyltransferase. Ketiga 

mekanisme ini secara sinergis menghasilkan peningkatan LDL, IDL, VLDL, 

lipoprotein (a), dan penurunan HDL (Buemi et al., 2005; Ponticelli & Glassock, 

2009; Feehally et al., 2019). 

 

Gambar 2. 11 Lipid Abnormal pada Sindrom Nefrotik (Feehally et al., 2019) 

Kadar LDL meningkat dikarenakan defisiensi reseptor LDL yang 

mengakibatkan peningkatan jumlah LDL yang kaya kolesterol di sirkulasi plasma 

yang selanjutnya menstimulasi biosintesis kolesterol dengan peningkatan HMG-
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CoA reduktase. Kadar TG meningkat dikarenakan peningkatan kadar VLDL yang 

disebabkan oleh gangguan katabolisme pada konversi VLDL dan IDL menjadi 

LDL yang dipengaruhi penurunan aktivitas dan jumlah dari enzim lipoprotein 

lipase (LPL). Disfungsi dan berkurangnya jumlah dari LPL pada saat lipolysis 

VLDL dan kilomikron merupakan peranan penting dalam terjadinya 

hipertrigliseridemia. Selanjutnya, penurunan kadar HDL dikarenakan kekurangan 

jumlah enzim Lecithin Cholesterol Acyltransferase (LCAT) yang memiliki fungsi 

dalam katalisator pembentukan HDL. Defisiensi enzim ini dikarenakan hilang dan 

ikut terekskresi dengan urin (Setiati et al., 2015; Turner et al., 2016; Vaziri, 2016).  

Selanjutnya, hiperlipidemia dapat berkembang meningkatkan terjadinya 

aterogenesis dan hiperkoagulabilitas. Lipoprotein (a) menghasilkan percepatan 

penyakit aterosklerotik dan penghambatan fibrinolisis. Percepatan aterosklerosis 

pada SN dapat menyebabkan stroke iskemik atau infark miokard (Liebeskind, 

2014). 

2.2.6  Penatalaksanaan SN 

 Penatalaksanaan SN meliputi terapi terapi spesifik untuk pengobatan 

kelainan dasar ginjal atau penyakit penyebab pada SN sekunder, mengurangi atau 

menghilangkan proteinuria, memperbaiki hipoalbuminemia serta mencegah dan 

mengatasi komplikasi nefrotiknya (Kharisma, 2017). 

2.2.6.1 Terapi Proteinuria 

Proteinuria merupakan faktor resiko penentu progresivitas SN, progresivitas 

kerusakan glomerulus, perkembangan glomerulosklerosis dan kerusakan 

tubulointerstisial. Koreksi proteinuria merupakan faktor risiko utama yang dapat 

dimodifikasi untuk mengurangi progresivitas menjadi gagal ginjal stadium akhir. 

Tujuan terapi pada pasien SN adalah dengan menurunkan proteinuria serendah-

rendahnya. Kortikosteroid merupakan terapi dasar untuk menginduksi remisi 

proteinuria pada paasien SN dengan MCD yang mengarah ke remisi pada anak-

anak dan dewasa masing-masing 95% dan 80-90%. Terapi steroid pada MCD 

memiliki 2 tahap yaitu fase induksi, yang mana steroid diberikan setiap hari agar 

menginduksi remisi dan diirini oleh tahap kedua fase tapering, dimana steroid 

dialihkan ke regimen alternatif dan diturunkan secara bertahap (Blaine, 2016). 

Kortikosteroid mempunyai 2 mekanisme kerja pada SN, yaitu mempunyai efek 
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imunomodulator yang dapat menghilangkan dampak dari sirkulasi plasma dan 

mempunyai efek langsung pada podosit atau slit diapghram sehingga mempercepat 

pemulihan membran filtrasi glomerulus (Teeninga, 2013). Pemberian 

kortikosteroid untuk pasien SN baru umumnya diberikan prednison 60 mg/m2/hari 

(maksimum 80 mg / hari) selama 4 hingga 8 minggu, diikuti dengan 40 mg/m2/hari 

selama 4 hingga 8 minggu, dan pengobatan dengan kortikosteroid dihentikan secara 

tapering off (bertahap) (Geary & Schaefer, 2008). 

 ACE inhibitor digunakan untuk terapi proteinuria pada pasien dengan 

penyakit ginjal. Obat ini menghasilkan vasodilatasi arteriol eferen sehingga 

menyebabkan penurunan tekanan intraglomerular dan mengakibatkan penurunan 

transpor protein melintasi filter glomerulus. Efek antiproteinuria ACE inhibitor 

lebih besar pada pasien dengan ekskresi protein urin yang besar (Prabu & Shatri, 

2015; Kliegman et al., 2018). ACEI juga mempunyai efek renoprotektor melalui 

penurunan sintesis transforming growth factor (TGF-β1) dan plasminogen 

activator inhibitor (PAI-1). Obat golongan ACE inhibitor yang sering digunakan 

pada SN ialah captopril dengan dosis 0,3 mg/kgbb diberikan tiga kali sehari, 

enalapril dapat diberikan 0,5 mg/kgbb/hari dalam 2 dosis terbagi, dan lisinopril 

dengan dosis tunggal 0,1 mg/kgbb. Selain dengan pemberian ACE Inhibitor, 

pemberian angiotensin receptor blocker (ARB) juga dapat digunakan untuk 

mengurangi proteinuria. Mekanisme kerjanya sama seperti ACE Inhibitor yaitu 

menurunkan ekskresi protein di urin melalui penurunan tekanan hidrostatik dan 

mengubah permeabilitas glomerulus. Obat golongan ARB yang biasanya diberikan 

ialah losartan 0,75 mg/kgbb dengan dosis tunggal. Pemberian kombinasi ACEI dan 

ARB memberikan hasil penurunan proteinuria lebih banyak (Trihono et al., 2012). 

2.2.6.2 Terapi Hipoalbuminemia 

 Hipoalbuminemia termasuk salah satu tanda klinis dari edema. Edema dapat 

diatasi dengan pemberian diuretik. Jika pemberian diuretik tidak berhasil atau 

terjadinya edema refrakter, biasanya disebabkan oleh hipoalbuminemia berat (≤ 

1g/dL). Hal ini dapat diatasi dengan pemberian infus albumin 20-25% dengan dosis 

1 g/kgBB selama 2-4 jam untuk menarik cairan dalam jaringan interstisial dan pada 

akhir diberikan furosemid iv dengan dosis 1-2 mg/kgBB. Jika perlu, dapat diberikan 

suspensi albumin setelah jeda 1 hari untuk memberikan kesempatan untuk 
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pergeseran cairan dan mencegah terjadinya overload cairan. Selain itu kontrol 

proteinuria juga dapat memperbaiki hipoalbuminemia dan mengurangi resiko 

komplikasi yang dapat terjadi (Trihono et al., 2012; Setiati et al., 2014; Pardede, 

2017). 

2.2.6.3 Terapi Edema 

Edema terjadi pada pasien dengan penurunan kontraktilitas miokard, 

sindrom nefrotik, atau sirosis (DiPiro, 2015). Terdapat tiga strategi dasar untuk 

mengatasi edema, yaitu koreksi penyakit yang mendasarinya, pembatasan asupan 

natrium, dan pemberian diuretik. Tindakan yang paling diinginkan adalah 

mengoreksi penyakit primer, namun hilangnya protein pada SN yang dikarenakan 

perubahan struktural dalam sirkulasi portal dan glomeruli mungkin tidak dapat 

diperbaiki. Strategi kedua yaitu pembatasan asupan asupan natrium. Terapi non 

farmakologis ini harus dilakukan untuk pengobatan edema dan hipertensi. Namun, 

kepatuhan merupakan kendala utama. Oleh karena itu, diuretik tetap menjadi 

landasan pengobatan edema yang disebabkan oleh SN (Brunton et al., 2011). 

 Diuretik adalah terapi farmakologis utama untuk edema. Diuretik loop 

adalah yang paling kuat, diikuti oleh diuretik thiazide dan diuretik hemat kalium 

(Wells et al., 2015). Sebelum pemberian diuretik, terlebih dahulu diberikan albumin 

intravena 25% dengan dosis 1-2g/kgbb/hari melalui infus kontinu atau terbagi 6-8 

jam untuk mencegah deplesi intravaskular sampai 4-6 jam sebelum diberikannya 

diuretik (Geary & Schaefer, 2008). Diuretik yang biasanya diberikan ialah 

golongan loop diuretic seperti furosemid 1-3 mg/kgbb/hari. Diuretik juga dapat 

dikombinasikan dengan spironolakton (antagonis aldosteron, diuretik hemat 

kalium) 2-4 mg/kgbb/hari. Bila diperlukan, suspensi albumin dapat diberikan 

selang sehari untuk memberi kesempatan pergeseran cairan dan mencegah overload 

cairan. Bila asites sedemikian berat sehingga mengganggu pernapasan dapat 

dilakukan pungsi asites berulang (Trihono et al., 2012). 

2.2.6.4 Terapi Hiperlipidemia 

Hiperlipidemia umumnya ditemukan pada anak-anak dengan SN. Terapi 

farmakologis terhadap hiperlipidemia pada anak-anak dengan SN refrakter dapat 

mengurangi risiko untuk komplikasi kardiovaskular di kemudian hari dan risiko 

perkembangan penyakit (Geary & Schaefer, 2008). Dalam mengatasi 
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hiperlipidemia, dapat melakukan terapi diet dengan membatasi asupan lemak total 

25%-35% kalori dan lemak jenuh hingga kurang dari 7% kalori, dan kolesterol 

makanan hingga 200 mg/hari (Alldredge et al, 2013). Jika pasien mengalami 

kelainan biokimiawi yang menetap selama 3 sampai 6 bulan yaitu kolesterol total 

>200mg/dL, kolesterol LDL >130mg/dL, trigliserida >100 mg/dL, maka 

direkomendasikan pemberian obat penurun lemak (Pardede, 2017). 

Berdasarkan systematic review yang dilakukan oleh Kong et al, 2013, 

dengan judul Lipid-lowering agents for nephrotic syndrome (Review) ditemukan 

hasil bahwa hanya terdapat dua golongan obat yang digunakan yaitu golongan statin 

dan golongan fibrat (Kong et al, 2013). Statin merupakan first-line treatment 

pengobatan hiperlipidemia pada pasien dengan SN. Ketika digunakan sebagai 

monoterapi, statin merupakan agen penurun kolesterol total dan LDL yang paling 

potensial (Wells et al., 2015; Agrawal et al., 2017). Manfaat terapeutik lain dari 

statin yaitu stabilisasi plak, peningkatan fungsi endotel koroner, penghambatan 

pembentukan trombus trombosit, dan aktivitas antiinflamasi (Clark et al., 2012; 

Brunton et al., 2018). 

Obat golongan statin yang diberikan yaitu lovastatin 0,4-0,8 mg/kgBB 

malam hari dan dosis dapat dinaikkan setiap bulan maksimal 40mg/12 jam. Selain 

lovastatin, dapat juga diberikan atorvastatin dengan dengan dosis 10-20 mg/hari 

untuk anak diatas lima tahun dan untuk dibawah lima tahun 0,2-1,6 mg/kgBB dan 

dapat dinaikkan setiap bulan hingga dosis maksimum 80 mg setiap malam. 

Penelitian menyatakan bahwa pemberian statin selama 2-4 bulan dapat menurunkan 

kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida masing-masing 40%; 44%; dan 

33%. Namun tidak ditemukan perubahan pada kadar HDL (Pardede, 2017). 

Fibrat berikatan dengan PPARα dan mengurangi trigliserida melalui 

stimulasi oksidasi asam lemak yang dimediasi oleh PPAR, meningkatkan sintesis 

LPL sehingga meningkatakan pembersihan lipoprotein yang tinggi akan 

trigliserida, dan mengurangi ekspresi apo C-III yang berfungsi mehngmbat lipolisis. 

Peningkatan HDL-C yang dimediasi fibrat disebabkan oleh stimulasi PPARα dari 

apo A-I dan ekspresi apo A-II, yang meningkatkan level HDL. Fibrat yang sering 

dipergunakan ialah gemfibrozil, fenofibrat, dan bezafibrat (Brunton et al., 2018). 

Gemfibrozil dapat diberikan dengan dosis 600 mg per oral sekali sehari, dengan 
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dosis maksimal 1200 mg. Selanjutnya, fenofibrat diberikan per oral dengan dosis 

48-145 mg dengan dosis maksimal 145 mg/hari. Untuk golongen fibrat yang 

terakhir yaitu bezafibrat dapat diberikan per oral 200 mg 2-3 kali/hari (Lacy et al., 

2008; Golightly et al., 2013). 

Dalam menurunkan kadar kolesterol, statin juga dapat dikombinasikan 

dengan fibrat. Simvastatin, pravastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin dapat 

dikombinasikan dengan fenofibrat tanpa ada interaksi yang signifikan secara klinis. 

Kombinasi ini juga telah terbukti aman dan efektif. Selain fenofibrat, gemfibrozil 

dapat dikombinasikan dengan sebagian statin. Obat ini berinteraksi dengan statin 

yang terlibat dengan enzim glukuronidasi yang dapat meningkatkan AUC dari 

statin (Moutzouri et al., 2010). 

2.2.6.5 Terapi Infeksi 

 Apabila yang menyebabkan kelainan pada ginjal ialah infeksi, dapat 

diresepkan pemberian antibiotik berupa penisilin, sefalosporin, atau makrolida. 

Intervensi ini untuk menghilangkan antigen seperti infeksi streptokokus, tetapi 

tidak dapat memperbaiki glomerulonefritis dikarenakan telah terbentuknya 

kompleks imun. Antibiotik terutama diindikasikan untuk mencegah penyebaran 

streptokokus nefritogenik pada orang sekitar. Antibiotik profilaksis tidak 

diindikasikan untuk penggunaan jangka panjang (Ponticelli & Glassock, 2009). 

2.2.7 Komplikasi 

 Sindrom nefrotik dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan nitrogen 

menjadi negatif akibat proteinuria masif sehingga menurunkan massa otot, lipiduria 

akibat peningkatan sintesis lipid dan lipoprotein hati dan menurunnya katabolisme, 

hiperkoagulasi akibat peningkatan fibrinogen, hiperagregasi trombosit, dan 

penurunan fibrinolisis, gangguan metabolisme kalsium dan tulang, infeksi, 

gangguan fungsi ginjal dengan proteinuria masif yang menyebabkan inflamasi 

tubulointersisial ginjal (Prabu & Shatri, 2015). Kemungkinan efek toksik obat yang 

terikat protein mengalami peningkatan karena hipoalbuminemia menyebabkan 

kadar obat bebas dalam plasma lebih tinggi. Hipertensi tidak jarang ditemukan 

sebagai komplikasi SN terutama dikaitkan dengan retensi natrium dan air (Arsita, 

2017). 
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2.2.7.1 Infeksi 

 Komplikasi infeksi yang disebabkan SN masih menjadi penyebab signifikan 

pada morbiditas hingga mortalitas, khususnya di negara berkembang. 6 dari 10 

kematian dari 389 anak-anak dengan SNKM berasal dari sepsis. Anak-anak dengan 

SN lebih mudah terserang infeksi daripada dewasa tetapi infeksi serius dapat terjadi 

pada anak-anak maupun dewasa. Beberapa infeksi yang sering terjadi pada pasien 

SN ialah pneumokokus, Streptococcus pneumonia, Escherichia coli, infeksi saluran 

kemih (ISK), infeksi saluran pernapasan, dan sistem saraf pusat. Mekanisme defek 

imun belum diketahui secara pasti, tetapi diduga kehilangan imunoglobulin dan 

molekul mediator imun yang lain berkontribusi terhadap resiko infeksi. Kadar 

imunoglobulin diturunkan tetapi tidak ke tingkat yang terkait dengan infeksi pada 

hipogamaglobulinaemia bawaan (Turner et al., 2016).  

2.2.7.2 Tromboemboli 

 Risiko terjadinya komplikasi tromboemboli pada anak-anak dengan SN 

terjadi sekitar 1,8-5%. Faktor-faktor yang berperan meningkatkan risiko trombosis 

selama sindrom nefrotik meliputi abnormalitas koagulasi kaskade, seperti 

peningkatan sintesis faktor pembekuan di liver (faktor I, II, V, VII, VIII, X, dan 

XIII), dan hilangnya inhibitor koagulasi seperti antithrombin III dalam urin. Risiko 

prothrombotik lain termasuk peningkatan agregasi trombosit (trombositosis), 

hiperviskositas yang dihasilkan karena meningkatnya kadar fibrinogen, 

hiperlipidemia, imobilisasi yang berkepanjangan, dan penggunaan diuretik. Selain 

itu, diuretik ditemukan menjadi salah satu faktor risiko iatrogenik utama untuk 

trombosis. Sebagian besar kejadian trombosis berasal dari vena, yaitu vena tungkai 

dalam, vena ileofemoral, dan vena cava inferior. Selain itu, penggunaan kateter 

vena sentral selanjutnya dapat meningkatkan risiko trombosis. Trombosis vena 

ginjal (RVT) juga dapat terjadi dan dapat bermanifestasi sebagai hematuria berat 

dengan atau tanpa gagal ginjal akut (Geary & Schaefer, 2008).  

2.2.7.3 Gagal Ginjal Akut 

 Kerusakan ginjal akut merupakan komplikasi yang dulunya dianggap tidak 

penting. Tetapi sekarang menjadi komplikasi tertinggi pada pasien yang dirawat di 

Rumah Sakit. Sebuah penelitian multi-center dari Amerika Serikat melaporkan 

bahwa sekitar 58,6% dari 336 anak yang dirawat di rumah sakit karena menderita 
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SN membuktikan bahwa kerusakan ginjal akut teridentifikasi bersamaan dengan 

infeksi, penggunaan obat nefrotoksik, dan Steroid Resistance Nephrotic Syndrome 

(SRNS). Ketika proteinuria masif berkembang dan kadar albumin menurun drastis, 

volume sirkulasi dalam plasma berkurang untuk menghasilkan sirkulasi kolaps atau 

uremia pra-ginjal dengan derajat yang ringan. Namun, GGA yang tidak responsif 

terhadap penggantian volume dan terapi diuretik agresif dapat dilihat pada SN 

tertentu tanpa penurunan volume. Dengan proteinuria yang parah, oklusi lumina 

nefron distal dari pembentukan gips atau kompresi ekstratubula dari edema 

interstitial ginjal dapat mengakibatkan peningkatan tekanan tubulus proksimal, 

yang menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus. Beberapa hal lain yang dapat 

berkontribusi terjadinya kerusakan ginjal akut ialah penggunaan diuretik dengan 

hemokonsentrasi, vena thrombosis ginjal, nekrosis tubular akut, nefritis interstisial, 

NSAID, sepsis, dan agen radiokontras. Jika gagal ginjal berlangsung selama 

beberapa hari, maka diperlukan dialisis untuk pemulihan total (Park & Shin, 2011; 

Noone et al., 2018). 

2.3 Tinjauan Statin 

2.3.1 Definisi Umum Statin 

 Statin merupakan obat yang sering digunakan dalam dunia kesehatan untuk 

menurunkan kadar kolesterol. Statin pertama kali diisolasi dari jamur Penicillium 

citrinum oleh Endo et al dan diidentifikasi sebagai inhibitor biosintesis kolesterol 

pada tahun 1976. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh Brown and Goldstein yang 

menetapkan bahwa statin bekerja dengan menghambat 3-hydroxy-3-methyl-

glutaryl-CoA reductase (HMG-CoA reductase). Statin pertama yang dipelajari pada 

manusia adalah compactin, lalu berganti nama menjadi mevastatin. Lalu Alberts et 

al di Merck mengembangkan statin pertama yang disetujui penggunaannya pada 

manusia, yaitu lovastatin (sebelumnya mevinolin) yang diisolasi dari Aspergillus 

terreus. Turunan dari lovastatin adalah pravastatin dan simvastatin. Senyawa 

sintetik dalam golongan obat statin antara lain atorvastatin, fluvastatin, 

rosuvastatin, dan pitavastatin (Brunton et al., 2011). 

 Struktur kimia statin terbagi menjadi dua segmen, yaitu (1) farmakofor 

terdiri dari asam dihydroxyheptanoic yang merupakan analog dari target HMG-

CoA dan (2) farmakofor yang memiliki struktur cincin hidrofobik kompleks yang 
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secara kovalen terkait dengan substrat analog dan terlibat dalam ikatan dengan 

HMG-CoA reduktase. Struktur cincin dapat sebagian dikurangi naftalena 

(lovastatin, simvastatin, pravastatin), pirol (atorvastatin), indol (fluvastatin), dan 

pirimidin (rusovastatin). Perbedaan fungsional antara statin alami dan sintetik 

terletak pada interaksi dan penghambatan HMG-CoA reduktase. Senyawa sintetik 

diketahui lebih banyak berinteraksi dengan HMG-CoA reduktase dikarenakan 

karakteristik strukturnya. Atorvastatin dan rusovastatin memiliki interaksi ikatan 

hidrogen tambahan. Selain itu, rusovastatin menunjukkan interaksi polar antara 

grup metana sulfonamide dan enzim HMG-CoA reduktase. Dengan sifat ini 

rusovastatin dapat menghambat HMG-CoA reduktase sebanyak 50%. Statin yang 

bersifat lipofilik memiliki bioavaibilitas yang rendah dan secara pasif dapat 

menembus sel-sel jaringan ekstrahepatik sehingga dapat menyebabkan toksisitas 

otot. Untuk statin hidrofilik memiliki sifat yang lebih hepatoselektif (Meor Anuar 

Shuhaili et al., 2017).  

 

 

Gambar 2. 12 Obat Golongan Statin (Brunton et al., 2011) 

2.3.2 Indikasi Statin 

 Statin digunakan sebagai first-line treatment dalam pengobatan 

hiperlipidemia pada SN. Selain itu dapat digunakan sebagai profilaksis primer dan 

sekunder pada hiperkolesterolemia. Statin juga dapat digunakan untuk mencegah 

terjadinya CVD pada berbagai penyakit (Peripheral Arterial Disease (PAD), 
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Diabetes Melitus (DM), Chronic Kidney Disease (CKD), dan Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease (COPD)), hiperkolesterolemia familial, dan pasien dengan 

riwayat keluarga kardiovaskular. Secara umum, statin lebih efektif pada individu 

dengan faktor resiko tinggi daripada kadar kolesterol tertentu, antara lain (1) 

Individu dengan penyakit kardiovaskular aterosklerotik (ASCVD) dan myocardial 

infarction (MI), (2) Individu dengan peningkatan kolesterol LDL > 190 mg/dL, (3) 

Individu usia 40-75 tahun dengan DM dan kolesterol LDL antara 70-189 mg/dL 

tanpa bukti klinik ASCVD, (4) Individu usia 40-75 tahun  memiliki kolesterol LDL 

70-189 mg/dL tanpa DM atau ASCVD tetapi memiliki resiko ASCVD. Individu 

dengan bukti ASCVD dan memiliki kolesterol LDL > 190 mg/dL diobati dengan 

statin berpotensi tinggi untuk menurunkan kolesterol LDL >50%. Selain itu 

diberikan statin dengan potensi rendah dengan penurunan kolesterol LDL antara 

30-50% (Satoskar et al., 2015; Wijayanto & Kencana, 2016). 

2.3.3 Farmakokinetika Statin 

 Sifat farmakokinetik dari statin tergantung dari beberapa faktor seperti 

bentuk aktif atau bentuk lakton, lipofilik atau hidrofilik, absorpsi dan metabolisme. 

Statin diberikan secara oral sebagai asam hidroksi aktif, kecuali untuk lovastatin 

dan simvastatin yang diberikan sebagai prodrug lakton dan dihidrolisis menjadi 

asam hidroksi. Persentasi absropsi berkisar antara 30-98% dan waktu untuk 

mencapai konsentrasi plasma puncak (t maks) adalah 4 jam. Absorpsi bergantung 

pada waktu pemberian dan asupan makanan. Target utama statin adalah hati, 

efisiensi first-pass metabolism lebih penting daripada tingkat bioavaibilitas untuk 

mencapai efek statin. Profil kelarutan mengatur hepatoselektivitas statin dan efek 

penghambatannya pada HMG-CoA reduktase. Statin lipofilik memasuki hepatosit 

dengan difusi pasif, sedangkan serapan statin hidrofilik dimediasi oleh pembawa. 

Statin lipofilik menunjukkan aktivitas yang efisien di hati dan ekstrahepatik, 

sedangkan statin hidrofilik lebih hepatoselektif (Gazzerro et al., 2012).
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Tabel II. 2 Farmakokinetik Statin (Gazzerro et al., 2012) 

 Atorvastatin Rusovastatin Simvastatin Fluvastatin Lovastatin Pravastatin 

Dosis 40 20-40-80 40-50 20-40 40 40 

Bentuk dosis Asam terbuka Asam terbuka Lakton Asam terbuka Lakton Asam terbuka 

Waktu konsumsi 
Setiap 

saat/hari 

Setiap 

saat/hari 
Malam hari Hendak tidur 

Dengan makanan pagi 

dan malam 
Hendak tidur 

Absorpsi (%) 30 50 65-85 98 31 37 

tmax 2-4 3-4 1,3-2,4 0,5-1,5 2-4 0,9-1,6 

Bioavaibilitas (%) 12 20 <5 10-35 <5 18 

Kelarutan Lipofilik Hidrofilik Lipofilik Lipofilik Lipofilik Hidrofilik 

Efek makanan pada 

bioavaibilitas 
↓ 13 Tidak ada Tidak ada ↑ 15-25 ↑ 50 ↓ 30 

Ikatan protein >98 89 >95 >98 96-98,5 43-54 

logP 1,11 -0,33 1,60 1,27 1,70 -0,84 

Jalur metabolic primer CYP3A4 CYP2C9 CYP3A4 CYP2C9 CYP3A4 CYP3A4 

Metabolit Aktif Tidak ada Aktif 
Terutama 

inaktif 
Aktif 

Terutama tidak 

aktif 

IC50 15,2 12 18,1 17,9 2,7-11,1 55,1 

Ekskresi hati (%) >70 90 78-97 >68 >70 46-66 

Ekskresi renal (%) 2 10 12 6 30 60 

Clearance 0,25  0,45 0,97 0,26-1,1 0,81 

t1/2 (jam) 11-30 20 1,9-3 0,5-2,3 2,5-3 0,8-3 

Keterangan: 

 IC = Inhibiting Concentration; tmax = Waktu mencapai konsetrasi maksimum; tmax = Waktu paruh obat. 
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First-pass metabolism statin yang luas di hati menyebabkan bioavailabilitas 

sistemik dan metabolit hepatiknya bervariasi antara 5-30% dari dosis yang 

dikonsumsi. Metabolit dari semua statin, kecuali fluvastatin dan pravastatin, 

memiliki beberapa aktivitas penghambatan HMG-CoA reduktase. Dalam kondisi 

steady-state, sejumlah kecil obat induk dan metabolitnya yang diproduksi di hati 

dapat ditemukan dalam sirkulasi sistemik. Setelah lakton simvastatin dan lovastatin 

ditransformasikan ke hati menjadi SVA dan LVA, sejumlah kecil inhibitor aktif 

HMG-CoA reduktase jumlahnya sama dengan bentuk lakton, dapat ditemukan 

dalam sirkulasi sistemik. Dalam plasma, >95% statin dan metabolitnya terikat 

protein, kecuali pravastatin dan metabolitnya yang hanya terikat 50% (Brunton et 

al., 2011). 

2.3.4 Mekanisme Kerja Statin 

 

Gambar 2. 13 Site of Action Statin pada Biosintesis Kolesterol (Sirtori, 2014) 

Statin bekerja menurunkan kadar LDL dengan menghambat secara 

kompetitif enzim HMG-CoA reduktase. Dengan mengurangi konversi HMG-CoA 

menjadi mevalonat, sehingga menghambat langkah awal dan pembatasan laju 
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dalam biosintesis kolesterol. Statin juga mempengaruhi kadar kolesterol darah 

dengan menghambat sintesis kolesterol hepatik, yang menghasilkan peningkatan 

ekspresi gen reseptor LDL. Respons terhadap berkurangnya kadar kolesterol bebas 

dalam hepatosit, SREBP yang terikat pada membran memisah dan ditranslokasikan 

ke nukleus. Kemudian faktor transkripsi mengikat elemen respons sterol dari gen 

reseptor LDL, lalu meningkatkan transkripsi, dan meningkatkan sintesis reseptor 

LDL. Selain itu, degradasi reseptor LDL juga dikurangi. Oleh karena itu, semakin 

banyak jumlah reseptor LDL pada permukaan hepatosit menyebabkan peningkatan 

penghapusan LDL dari darah, sehingga menurunkan kadar LDL-C (Brunton et al., 

2011). 

Statin selain menurunkan kadar kolesterol total dan kolesterol LDL, juga 

memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar trigliserida (TG). Terdapat 2 

mekanisme dalam menurunkan kadar TG, pertama yaitu dengan peningkatan 

pembersihan VLDL dan sisa partikel VLDL dari sirkulasi sistemik (oleh 

peningkatan reseptor LDL). Dan kedua dikarenakan oleh berkurangnya sekresi 

partikel VLDL dari hati. Namun, efektivitas penurun TG bergantung pada 

efektivitas penurunan kolesterol LDL (semakin besar penurunan kolesterol LDL, 

maka penurunan TG juga lebih besar) dan pada pasien dengan TG tingkat dasar 

(semakin tinggi kadar TG, maka semakin besar persentase pengurangan yang 

dihasilkan oleh statin) (Alldredge et al., 2013; Brunton et al., 2018). 

 

Gambar 2. 14 Mekanisme Kerja Statin (Clark et al., 2012) 
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2.3.5 Efek Farmakologis dan Dosis Statin 

 Penghambatan HMG CoA reduktase di hati akan menyebabkan penurunan 

kadar kolesterol LDL, trigliserida, dan peningkatan kolesterol HDL. Kadar 

kolesterol LDL diturunkan secara log liner sebanyak 6% pada dosis awal dengan 

setiap peningkatan dosis. Efek maksimal pada kolesterol plasma dicapai dalam 7-

10 hari. Statin efektif pada semua pasien dengan kadar kolesterol LDL yang tinggi, 

kecuali pada pasien dengan HoFH yang memiliki respon sangat lemah terhadap 

dosis statin biasa karena kedua alel kode gen reseptor LDL untuk reseptor LDL 

yang disfungsional. Kemudian penurunan trigliserida ≥ 250 mg/dL dikurangi secara 

substansial dan persentase penurunan yang dicapai mirip dengan persentase 

penurunan kolesterol LDL. Statin dapat meningkatkan kadar HDL sebesar 5-10% 

pada pasien laki-laki dan wanita yang mempunyai kadar HDL masing-masing 40-

50 mg/dL dan 50-60 mg/dL terlepas dari statin dan dosis yang digunakan. Tetapi 

pada pasien yang mempunyai kadar kolesterol HDL < 35 mg/dL mungkin memiliki 

efek yang berbeda dan perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan efek statin 

pada kolesterol dengan kadar HDL rendah (Brunton et al., 2018). Menurut PERKI, 

2013, statin dapat menurunkan kolesterol LDL 18-55%, meningkatkan kolesterol 

HDL 5-15%, dan menurunkan TG 7-30%. 

Tabel II. 3 Dosis Obat Golongan Statin untuk Hiperlipidemia pada SN (Ponticelli 

& Glassock, 2009) 

 

  

No Nama Obat Dosis Dosis Maksimal 

1 Lovastatin 10-20 mg sekali sehari 

pada pagi hari 

80 mg 

2 Simvastatin 20-40 mg sekali sehari 

pada pagi hari 

80 mg 

3 Pravastatin 10-40 mg sekali sehari 80 mg 

4 Fluvastatin 20-40 mg sekali sehari 80 mg 

5 Atorvastatin 10-40 mg sekali sehari 80 mg 

6 Rusovastatin 5-20 mg sekali sehari 40 mg 
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Tabel II. 4 Dosis Statin untuk Mencapai Penurunan Kolesterol LDL (Brunton et 

al., 2011) 

No Obat 20-

25% 

26-30% 31-

35% 

36-

40% 

41-

50% 

51-

55% 

1 Atorvastatin - - 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg 

2 Fluvastatin 20 mg 40 mg 80 mg - - - 

3 Lovastatin 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg - - 

4 Pravastatin 10 mg 20 mg 40 mg  - - 

5 Rosuvastatin - - - 5 mg 10 mg 
20 mg, 

40 mg 

6 Simvastatin - 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg - 

Tabel II. 5 Rangkuman berbagai obat golongan statin (Clark et al., 2012) 

Karakteristik Atorvast

atin 

Fluvastat

in 

Lovastati

n 

Pravastat

in 

Rusovastat

in 

Simvastati

n 

LDL-C (%) - 50 - 24 - 34 - 34 - 50 - 41 

TG (%) - 29 - 10 - 16 24 - 18 - 18 

HDL-C (%) + 6 + 8 + 9 + 12 + 8 + 12 

T1/2 (jam) 14 1-2 2 1-2 19 1-2 

Penetrasi CNS Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 

Ekskresi renal 

dari dosis yang 

diabsorpsi 

2 <6 10 20 10 13 

Keterangan: 

 LDL-C = Low-density lipoprotein cholesterol; TG = Triacylglycerol; HDL-

C = High-density lipoprotein cholesterol; CNS = Central nervous system. 

2.3.6 Efek Samping Statin 

 Efek samping penting terkait penggunaan statin adalah kerusakan hati dan 

miopati yang tergantung pada dosis yang digunakan dan kemungkinan terjadi pada 

3 bulan pertama penggunaan (4,2 kasus/1000 pasien) dengan resiko paling tinggi 

pada fluvastatin. Mekanisme kerusakan hati oleh statin ialah hepatoseluler dan 

kolestatik. Jika aminotransferase meningkat tiga kali batas normal, maka dianjurkan 

untuk menurunkan dosis statin atau mengganti dengan obat lain. Cedera otot pada 

penggunaan statin juga merupakan efek yang memprihatinkan, meskipun miopati 

parah hanya terjadi pada 0,1-0,5% pasien. Tingkat cedera dimulai dari myalgia, 

miopati, myositis, mionekrosis hingga rhabdomiolisis. Rhabdomiolisis parah 

terlihat ketika statin digunakan bersama dengan gemfibrozil atau cyclosporine. 
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Cedera otot terendah disebabkan oleh fluvastatin dan tertinggi disebabkan oleh 

penggunaan simvastatin pada dosis 80 mg/hari. Efek samping lainnya ialah 

proteinuria karena penggunaan rosuvastatin dan simvastatin, tetapi tidak ada 

peningkatan resiko gagal ginjal. Resiko diabetes meningkat jika menggunakan 

statin dengan dosis tinggi (Almarzooq & Singh, 2016). 

2.3.7 Interaksi Statin 

 Penggunaan obat bersama dengan konsumsi statin harus dipertimbangkan 

terkait interaksi yang mungkin terjadi, terutama untuk obat penyakit 

kardiovaskuler. Statin berinteraksi dengan obat-obatan yang menghambat atau 

menginduksi enzim CYP dan obat lain sebagai subsrat untuk transporter. 

Fluvastatin dan rusovastatin dimetabolisme oleh CYP2C9 dan pravastatin oleh 

cytosolic sulfotransferases (SULT) sehingga interaksinya paling rendah disbanding 

statin lain. Atorvastatin memiliki interaksi obat yang signifikan dengan antibiotik 

makrolid (azitromisin, erythromycin, dan klaritromisin), obat antijamur 

(itrakonazol dan flukonazol), inhibitor HIV-protease, Calcium channel blocker 

(diltiazem dan verapamil) dan cyclosporin. Jus grapefruit harus dihindari jika 

menggunakan atorvastatin atau simvastatin karena jus grapefruit menghambat 

metabolisme presistemik dari kedua obat yaitu CYP3A4. Penghambatan 

metabolisme sistemik menyebabkan peningkatan bioavailabilitas dan karenanya 

peningkatan konsentrasi obat plasma dan kemungkinan efek samping, khususnya 

mialgia dan miopati (Bryant & Knights, 2015). 

2.3.8 Kontraindikasi 

 Statin dikontraindikasikan pada wanita hamil atau wanita menyusui. Pada 

wanita usia subur, kontrol kelahiran harus didiskusikan dan statin harus dihentikan 

sebelum konsepsi. Selain itu, tes fungsi hati harus dilakukan sebelum memulai 

pengobatan statin dan penyakit hati sedang hingga berat merupakan kontraindikasi 

terhadap terapi statin (Feingold & Grunfeld, 2018) 

2.4 Terapi Statin pada Hiperlipidemia 

2.4.1 Mekanisme Kerja Statin pada SN 

 Statin tidak hanya memiliki kemampuan untuk menghambat biosintesis 

kolesterol dengan penghambatan pada HMG CoA reduktase, selain itu statin juga 

memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi dan meningkatkan fungsi endotel.  
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Aktivitas antiinflamasi bekerja dengan menghambat pelepasan sitokin macrophage 

migration inhibitory factor (MIF), angiotensin II, produksi endotel, dan platelet-

derived growth factor (PDGF). Selain itu, statin juga menghambat nuclear factor-

kB transcription (NF-kB) yang memainkan peran penting dalam mengatur respon 

inflamasi sel mesangial. Dengan demikian, statin dapat menganggu transduksi 

sinyal intraseluler aktivasi inflamasi (Buemi et al., 2005). 

 Endotel pembuluh darah memainkan peran dinamis dalam vasokonstriksi. 

Statin dalam hal ini meningkatkan pembentukan NO endotel dengan merangsang 

dan meningkatkan regulasi sintase endotel nitrat oksida (eNOS) yang mengarah 

pada peningkatan fungsi endotel. Terdapat beberapa mekanisme statin dalam 

meningkatkan fungsi endotel, mekanisme pertama adalah terkait dengan 

pensinyalan Rho/Rho kinase (ROCK), dimana statin meningkatkan stabilitas dari 

eNOS mRNA yang mengarah pada peningkatan ekspresi eNOS. Mekanisme kedua 

dimana statin mengaktifkan eNOS yang dimediasi melalui protein serin-treonin 

kinase Akt. Statin dengan cepat mempromosikan aktivasi Akt dalam sel endotel, 

yang mengarah ke fosforilasi eNOS dan peningkatan angiogenesis. Mekanisme 

ketiga adalah dengan menurunkan caveoilin-1 dimana dengan penghambatan 

caveolin-1 dapat mengarah pada pemulihan aktivitas eNOS dalam sel endotel. 

Caveolin-1 merupakan protein membran integral yang berikatan dengan eNOS di 

caveolae, sehingga menghambat produksi NO secara langsung. Dan mekanisme 

terakhir adalah dengan peningkatan mobilisasi sel progenitor endotel (EPC). 

Penelitian lain menyebutkan bahwa terapi dengan statin cenderung meningkatkan 

potensi fibrinolitik sel endotel, mengurangi sintesis plasminogen activator 

inhibitor-1 (PAI-1) dan meningkatkan tissue plasminogen aktivator. PAI-1 

mempunyai efek dalam mengurangi pecahnya plak aterosklerotik dan 

meningkatkan pengembangan plak. Semua statin kecuali pravastatin efektif 

menurunkan produksi PAI-1. Atorvastatin lebih efektif daripada simvastatin dalam 

menurunkan konsentrasi PAI-1 dikarenakan atorvastatin merupakan golongan 

statin yang paling poten dalam menurunkan kadar kolesterol. (Buemi et al., 2005; 

Zhou & Liao, 2010;  Brunton et al., 2011; Kumar et al., 2016; Sahebkar et al., 

2016). 
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2.4.2 Penggunaan Statin pada SN 

 Obat golongan statin menghambat laju biosintesis kolesterol hati endogen 

yaitu hydroxymethylglutaryl coenzyme A (HMG CoA) reduktase. Hal ini 

menyebabkan peningkatan sintesis reseptor LDL di hati dan peningkatan 

pembersihan LDL dari sirkulasi sehingga kolesterol LDL plasma dan kolesterol 

LDL menurun. Efek maksimum statin didapat setelah 1 bulan penggunaan statin. 

Semua statin menyebabkan penurunan kolesterol total dan kolesterol LDL yang 

bergantung pada dosis yang digunakan (Bryan & Knight, 2015). Statin dengan t½ 

pendek ≤ 4 jam lebih efektif jika diberikan pada malam hari daripada di pagi hari 

kecuali atorvastatin dan rosuvastatin keduanya memiliki waktu paruh lebih lama 

dan dapat dikonsumsi pada waktu lain untuk mengoptimalkan kepatuhan. Obat 

golongan statin yang paling poten ialah atorvastatin dan rosuvastatin karena mampu 

menurunkan kadar kolesterol total dan LDL sebesar 25 hingga 45%. Namun, 

rosuvastatin dapat menyebabkan meningkatnya keparahan proteinuria dan 

disfungsi ginjal (Vaziri, 2016; Bennett et al., 2012; Brunton et al., 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Olbricht et al, 1999, bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas dan keamanan simvastatin, laju penurunan GFR yang diukur 

dengan pembersihan inulin, dan perubahan proteinuria selama periode pengobatan 

dua tahun. Penelitian ini dilakukan dengan multicenter, two-year, double blind, 

placebo controlled study pada 56 pasien dengan glomerulonefritis primer, 

hiperkolesterolemia akibat SN yang diberikan (1x10 mg) po simvastatin 

menghasilkan perubahan berarti dalam kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol 

high-density lipoprotein (HDL), dan trigliserida masing-masing -39%, -47%, + 1%, 

dan -30%. Hal ini menunjukkan bahwa pengobatan jangka panjang dengan 

simvastatin pada pasien SN dengan hiperkolesterolemia efektif dan aman. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Langslet et al, 2016, dengan prospective 

study bertujuan untuk mengkarakterisasi efikasi dan keamanan atorvastatin selama 

3 tahun dan untuk menilai dampak pertumbuhan dan perkembangan pada anak-

anak berusia 6–15 tahun dengan HeFH. Penelitian dilakukan pada 272 pasien yang 

diberikan atorvastatin dengan dosis (1x5 mg) po atau (1x10 mg) po dengan 

peningkatan dosis sampai (1x80 mg) po berdasarkan LDL kolesterol menghasilkan 

penurunan presentasi baseline LDL-C sebanyak 48,3% pada TS 1 dan 39,9% pada 
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TS ≥ 2. Hal ini menunjukkan bahwa Atorvastatin selama 3 tahun berkhasiat, tidak 

mengganggu pertumbuhan, dan dapat ditoleransi dengan baik oleh anak-anak dan 

remaja dengan HeFH yang berusia 6–15 tahun. 

2.4.3 Obat Golongan Statin 

2.4.3.1 Atorvastatin 

 

Gambar 2. 15 Struktur Atorvastatin (Brunton et al., 2011) 

Indikasi 

 Hiperlipidemia dan hiperkolestrolemia (Ashley & Dunleavey, 2014). 

Farmakokinetik 

 Atorvastatin cepat diserap dari saluran pencernaan. Ini memiliki 

bioavailabilitas absolut yang rendah sekitar 12% karena pembersihan pra sistemik 

di mukosa gastrointestinal dan / atau metabolisme first-pass di hati, tempat kerjanya 

yang utama. Atorvastatin dimetabolisme oleh sitokrom P450 isoenzim CYP3A4 

menjadi sejumlah metabolit aktif. Ini 98% terikat dengan protein plasma. Waktu 

paruh eliminasi plasma rata-rata atorvastatin adalah sekitar 14 jam meskipun paruh 

aktivitas penghambatan untuk HMG-CoA reduktase sekitar 20 sampai 30 jam 

karena kontribusi metabolit aktif. Atorvastatin diekskresikan sebagai metabolit, 

terutama dalam empedu (Sweetman, 2009). 

Dosis 

- 10-40 mg sekali sehari (maksimal 80 mg/hari) (Ponticelli & Glassock, 

2009). 

- Anak < 5 tahun: 0,2-1,6 mg/kgBB; Anak > 5 tahun: 10-20 mg, dosis 

maksimum 80 mg setiap malam (Pardede, 2017). 

Sediaan 

 Actalipid® (Actavis) Tablet salut selaput 10 mg; 20 mg; 40 mg. Atovar® 

(Fahrenheit) Tablet salut selaput 10 mg; 20 mg; 40 mg. Atorsan® (Sandoz) Tablet 
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salut selaput 10 mg; 20 mg; 40 mg. Atorvastatin Yarindo® (Yarindo Farmatama) 

Tablet salut selaput 20 mg. Atorwin® (Sanofi Aventis) Tablet salut selaput 10 mg; 

20 mg. Debostin® (Otto) Tablet salut selaput 10 mg; 20 mg; 40 mg. Lipitor® 

(Pfizer) Tablet salut selaput 10 mg; 20 mg; 40 mg. Removchol® (Novell Pharma) 

Tablet salut selaput 20 mg; 40 mg. Stator® (Dexa Medica) Tablet salut selaput 10 

mg; 20 mg. Stavinor (Pharos) Tablet salut selaput 10 mg; 20 mg; 40 mg. Truvaz® 

(Kalbe Farma) Tablet 10 mg; 20 mg. (IAI, 2017). 

Interaksi 

• Anti-aritmik: konsentrasi mungkin meningkat oleh dronedarone. 

• Antibakteri: azitromisin, eritromisin, klaritromisin atau asam fusidat 

mungkin meningkatkan risiko miopati - hindari atorvastatin setidaknya 7 

hari setelah asam fusidic berhenti; konsentrasi meningkat karena 

klaritromisin - atorvastatin tidak lebih dari 20 mg; hindari dengan 

telithromycin; meningkatkan risiko miopati dengan daptomycin; 

konsentrasi mungkin dikurangi oleh rifampicin. 

• Antikoagulan: dapat mengurangi antikoagulan secara sementara efek 

warfarin. 

• Antifungi: peningkatan risiko miopati itraconazole - jangan melebihi 40 mg 

atorvastatin1; peningkatan risiko miopati dengan flukonazol, ketoconazole, 

posaconazole, vorikonazol dan mungkin imidazol dan triazoles lainnya - 

hindari. 

• Antiviral: peningkatan risiko miopati atazanavir, boceprevir (mengurangi 

dosis atorvastatin), dan mungkin darunavir, fosamprenavir, indinavir, 

lopinavir, ritonavir, saquinavir atau tipranavir (maks dosis atorvastatin 10 

mg); konsentrasi berkurang oleh efavirenz dan mungkin etravirine; hindari 

dengan dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir, dan telaprevir; kemungkinan 

peningkatan risiko miopati dengan ledipasvir  mengurangi dosis 

atorvastatin; konsentrasi meningkat oleh simeprevir - pertimbangkan untuk 

mengurangi ddosis atorvastatin. 

• Calcium channel blocker: konsentrasi meningkat oleh diltiazem - 

peningkatan risiko miopati; konsentrasi verapamil juga meningkat mungkin 

peningkatan risiko miopati - pertimbangkan mengurangi dosis atorvastatin. 
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• Ciclosporin: peningkatan risiko miopati – tidak melebihi 10 mg atorvastatin. 

• Cobicistat: mengurangi dosis atorvastatin. 

• Colchicine: kemungkinan peningkatan risiko miopati. 

• Jus Grapefruit: konsentrasi mungkin meningkat. 

• Obat penurun lipid: peningkatan risiko miopati dengan fibrat, gemfibrozil 

(hindari) dan asam nikotinat (Ashley & Currie, 2019). 

Efek Samping 

Efek samping yang paling umum dari terapi dengan statin adalah gangguan 

gastrointestinal. Efek samping lain yang terjadi termasuk sakit kepala, ruam kulit, 

pusing, penglihatan kabur, insomnia, dan dysgeusia. Peningkatan konsentrasi 

serum-aminotransferase yang reversibel dapat terjadi dan fungsi liver harus 

dipantau. Hepatitis dan pankreatitis telah dilaporkan. Reaksi hipersensitivitas 

termasuk anafilaksis dan angioedema juga dilaporkan terjadi. Miopati, ditandai 

dengan mialgia dan kelemahan otot berkaitan dengan peningkatan konsentrasi 

kreatin fosfokinase, terutama pada pasien yang mengkonsumsi dengan siklosporin, 

turunan asam fibrat, atau asam nikotinat. Rhabdomyolysis dengan gagal ginjal akut 

jarang terjadi (Sweetman, 2009). 

Kontraindikasi 

 Hipersensitif terhadap atorvastatin atau komponen dari formulasi; penyakit 

hati aktif; peningkatan transaminase serum persisten yang tidak dapat dijelaskan; 

kehamilan; menyusui (Lacy et al., 2008). 

2.4.3.2 Simvastatin 

 

Gambar 2. 16 Struktur Simvastatin (Brunton et al., 2011) 

Indikasi 

 Hiperkolestrolemia primer(Ashley & Dunleavey, 2014). 

Farmakokinetik 
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 Simvastatin diserap dari saluran pencernaan dan dihidrolisis menjadi bentuk 

β-hydroxyacid aktif. Metabolit aktif lainnya telah terdeteksi dan sejumlah metabolit 

tidak aktif juga terbentuk. Simvastatin adalah substrat untuk isoenzim sitokrom 

P450 CYP3A4 dan mengalami firstpass metabolism yang luas di hati, tempat 

kerjanya yang utama. Kurang dari 5% dari dosis oral mencapai sirkulasi sebagai 

metabolit aktif. Baik simvastatin dan metabolit β-hydroxyacid-nya sekitar 95% 

terikat dengan protein plasma. Simvastatin terutama diekskresikan dalam feses 

melalui empedu sebagai metabolit. Sekitar 10 hingga 15% pulih dalam urin, 

terutama dalam bentuk tidak aktif. Waktu paruh dari metabolit β-hydroxyacid aktif 

adalah 1,9 jam (Sweetman, 2009). 

Dosis 

 20-40 mg sekali sehari pada pagi hari, maksimal 80 mg/hari (Ponticelli & 

Glassock, 2009). 

Sediaan 

 Cholestat® (Kalbe Farma) Tablet 10 mg; 20 mg. Detrovel® (Fahrenheit) 

Tablet 5 mg; 10 mg. Ethicol® (Ethica) Kapsul 10 mg. Lesvatin® (Garcia 

Pharmindo) Tablet salut selaput 10 mg. Lipinorm® (Dankos) Tablet 10 mg; 20 mg. 

Mersivas (Mersifarma TM) Tablet salut selaput 10 mg. Mevastin® (First 

Medipharma) Tablet salut selaput 10 mg. Norpid® (Graha Farma) Tablet salut 

selaput 10 mg; 20 mg. Pontizoc® (Nufarindo) Tablet 10 mg. Preschol® 

(Promedrhardjo) Tablet 10 mg. Rendapid® (Bernofarm) Tablet 5 mg; 10 mg; 20 

mg. Rocoz® (Pyridam) Kapsul 10 mg. Selvim® (Ifars) Kaplet  10 mg; Tablet salut 

selaput 20 mg. Simvaschol® (Galenium Pharmasia Laboratories) Tablet salut 

selaput 10 mg. Simvastatin (Hexpharm Jaya) Tablet salut selaput 10 mg; 20 mg. 

Simvastatin (Inflon) Tablet 20 mg. Simvastatin (Mulia Farma Suci) Tablet 10 mg. 

Simvastatin (Pertiwi Agung) Tablet 10 mg. Simvastatin (Pharma Lab) Tablet 10 

mg. Sinova® (Combiphar) Tablet 10 mg. Sintrol® (Solas Langgeng Sejahtera) 

Kaplet 10 mg. Stimpid® (Otto) Tablet 10 mg. SVT® (Hexpharm Jaya) Tablet salut 

selaput 10 mg; 20 mg. Tianvas® (Mutifa) Tablet 10 mg. Valansim® (Pertiwi 

Agung) Tablet 10 mg. Valemia® (Sanbe Farma) Tablet 5 mg; 10 mg. Vidastat 

(Darya-Varia) Kaplet salut 10 mg; 20 mg. Zocor® (Schering Plough) Tablet salut 

selaput 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg (IAI, 2017). 
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Interaksi 

• Anti-aritmik: peningkatan risiko miopati amiodaron jika dikonsumsi 

dengan simvastatin melebihi dosis 20 mg; peningkatan risiko miopati 

dengan dronedarone. 

• Antibakteri: peningkatan risiko miopati klaritromisin, daptomisin, 

eritromisin dan asam fusidat - hindari; kemungkinan peningkatan miopati 

dengan azitromisin; konsentrasi mungkin berkurang oleh rifampicin. 

• Antikoagulan: efek coumarin meningkat. 

• Antiepilepsi: konsentrasi dikurangi oleh carbamazepine dan 

eslicarbazepine. 

• Antifungi: peningkatan risiko miopati dengan flukonazol, itrakonazol, 

posakonazol, ketoconazole, vorikonazol dan mungkin miconazole - hindari; 

kemungkinan peningkatan risiko miopati imidazoles. 

• Antiviral: peningkatan risiko miopati atazanavir, indinavir, lopinavir, 

ritonavir atau saquinavir dan mungkin fosamprenavir, lopinavir atau 

tipranavir - hindari; konsentrasi dikurangi oleh efavirenz; hindari dengan 

boceprevir, dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir, dan telaprevir; 

kemungkinan peningkatan risiko miopati ledipasvir - kurangi dosis 

simvastatin; konsentrasi meningkat oleh simeprevir - pertimbangkan untuk 

mengurangi dosis simvastatin. 

• Calcium-channel blockers: peningkatan risiko miopati dengan verapamil, 

diltiazem dan amlodipine - jangan melebihi 20 mg simvastatin. 

• Ciclosporin: peningkatan risiko miopati - hindari. 

• Cobicistat: hindari dengan simvastatin. 

• Colchicine: kemungkinan peningkatan risiko miopati. 

• Grapefruit: peningkatan risiko miopati - hindari. 

• Antagonis hormon: kemungkinan peningkatan risiko miopati dengan 

danazol - hindari.  

• Agen penurun lipid: peningkatan risiko miopati dengan fibrat - jangan 

melebihi 10 mg simvastatin kecuali dengan fenofibrate1; gemfibrozil - 

hindari; konsentrasi meningkat oleh lomitapide – tidak melebihi 40 mg 

simvastatin; peningkatan risiko miopati dengan asam nikotinat. 
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• Ranolazine: konsentrasi meningkat oleh ranolazine, dosis maksimum 

simvastatin adalah 20 mg. 

• Ticagrelor: konsentrasi simvastatin meningkat; dosis maksimum 

simvastatin adalah 40 mg (Ashley & Currie, 2019). 

Efek Samping 

 Efek samping yang paling umum dari terapi dengan simvastatin adalah 

gangguan gastrointestinal. Efek samping lain yang terjadi termasuk sakit kepala, 

ruam kulit, pusing, penglihatan kabur, insomnia, dan dysgeusia. Peningkatan 

konsentrasi serum-aminotransferase yang reversibel dapat terjadi dan fungsi liver 

harus dipantau. Hepatitis dan pankreatitis telah dilaporkan. Reaksi hipersensitivitas 

termasuk anafilaksis dan angioedema juga dilaporkan terjadi. Miopati, ditandai 

dengan mialgia dan kelemahan otot berkaitan dengan peningkatan konsentrasi 

kreatin fosfokinase, terutama pada pasien yang mengkonsumsi dengan siklosporin, 

turunan asam fibrat, atau asam nikotinat. Rhabdomyolysis dengan gagal ginjal akut 

jarang terjadi (Sweetman, 2009). 

Kontraindikasi 

 Hipersensitif terhadap simvastatin atau komponen dari formulasi; penyakit 

hati aktif; peningkatan transaminase serum persisten yang tidak dapat dijelaskan; 

kehamilan; menyusui (Lacy et al., 2008). 

2.4.3.3 Fluvastatin 

 

Gambar 2. 17  Struktur Fluvastatin (Brunton et al., 2011). 

Indikasi 

 Hiperkolesterolemia primer, memperlambat perkembangan aterosklerosis, 

pencegahan dari kejadian koroner sekunder setelah intervensi koroner perkutan 

(Ashley & Dunleavey, 2014). 
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Farmakokinetik 

 Fluvastatin cepat dan sepenuhnya diserap dari saluran pencernaan dan 

mengalami first-pass metabolisme di hati, tempat kerjanya yang utama. 

Metabolisme terutama oleh sitokrom P450 isoenzim CYP2C9, dengan hanya 

sejumlah kecil dimetabolisme oleh CYP3A4. Bioavaibilitas absolut sekitar 24%. 

Ini lebih dari 98% terikat dengan protein plasma. Sekitar 90% diekskresikan dalam 

feses, terutama sebagai metabolit, dengan hanya sekitar 6% diekskresikan dalam 

urin (Sweetman, 2009). 

Dosis 

• 20-40 mg sekali sehari, maksimal 80 mg/hari (Ponticelli & Glassock, 2009). 

• 20-80 mg sehari pada pagi hari (Ashley & Currie, 2019). 

Sediaan 

 Lescol/Lescol XL® (Novartis Indonesia) Kapsul 40 mg; Tablet XL 80 mg 

(IAI, 2017).  

Interaksi 

• Antibakteri: rifampicin meningkatkan metabolisme; peningkatan risiko 

miopati dengan daptomycin; hindari selama 7 hari setelah dosis terakhir 

asam fusidat. 

• Antikoagulan: efek antikoagulan ditingkatkan. 

• Antiepilepsi: konsentrasi salah satu atau kedua obat dapat ditingkatkan 

dengan fosphenytoin dan phenytoin. 

• Anti jamur: konsentrasi meningkat oleh flukonazol - peningkatan risiko 

miopati. 

• Antiviral: kemungkinan peningkatan risiko miopati dengan ledipasvir - 

kurangi dosis fluvastatin; hindari dengan paritaprevir. 

• Ciclosporin: pengobatan bersamaan dengan ciclosporin dapat menyebabkan 

risiko toksisitas otot. 

• Kolkisin: kasus miopati yang terisolasi telah dilaporkan. 

• Obat penurun lipid: peningkatan risiko miopati dengan gemfibrozil, fibrat 

dan asam nikotinat - hindari dengan gemfibrozil (Carolina Ashley & Currie, 

2019). 
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Efek Samping 

Efek samping yang paling umum dari terapi dengan fluvastatin adalah 

gangguan gastrointestinal. Efek samping lain yang terjadi termasuk sakit kepala, 

ruam kulit, pusing, penglihatan kabur, insomnia, dan dysgeusia. Peningkatan 

konsentrasi serum-aminotransferase yang reversibel dapat terjadi dan fungsi liver 

harus dipantau. Hepatitis dan pankreatitis telah dilaporkan. Reaksi hipersensitivitas 

termasuk anafilaksis dan angioedema juga dilaporkan terjadi. Miopati, ditandai 

dengan mialgia dan kelemahan otot berkaitan dengan peningkatan konsentrasi 

kreatin fosfokinase, terutama pada pasien yang mengkonsumsi dengan siklosporin, 

turunan asam fibrat, atau asam nikotinat. Rhabdomyolysis dengan gagal ginjal akut 

jarang terjadi (Sweetman, 2009). 

Kontraindikasi 

 Hipersensitif terhadap fluvastatin atau komponen dari formulasi; penyakit 

hati aktif; peningkatan transaminase serum persisten yang tidak dapat dijelaskan; 

kehamilan; menyusui (Lacy et al., 2008). 

2.4.3.4 Pravastatin 

 

Gambar 2. 18 Struktur Pravastatin (Brunton et al., 2011) 

Indikasi 

 Hiperkolesterolemia (Ashley & Currie, 2019). 

Farmakokinetik 

 Pravastatin cepat diserap tetapi tidak semuanya diserap dari saluran 

pencernaan dan mengalami first-pass metabolism yang luas di hati, tempat kerjanya 

yang utama. Bioavaibilitas absolut pravastatin adalah 17%. Sekitar 50% dari obat 

yang beredar terikat dengan protein plasma. Waktu paruh eliminasi plasma 

pravastatin adalah 1,5 hingga 2 jam. Sekitar 70% dari dosis oral pravastatin 

diekskresikan dalam feses, sebagai obat yang tidak diserap dan melalui empedu, 

dan sekitar 20% diekskresikan dalam urin (Sweetman, 2009). 
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Dosis 

 10-40 mg sekali sehari, maksimal 80 mg/hari (Ponticelli & Glassock, 2009) 

 10-40 mg sehari pada malam hari (Carolina Ashley & Currie, 2019). 

Sediaan 

 Gravastin® (Indofarm) Kaplet 10 mg; 20 mg. Koleskol® (Metiska Farma) 

Tablet 10 mg. Mevachol® (Meprofarm) Tablet 10 mg; 20 mg. Novales® (Novell 

Pharma) Tablet 10 mg; 20 mg (IAI, 2017). 

Interaksi 

• Antibakteri: peningkatan risiko miopati dengan daptomycin, fusidic acid 

(avoid) dan telithromycin; konsentrasi meningkat oleh klaritromisin dan 

eritromisin. 

• Antiviral: peningkatan risiko miopati dengan atazanavir dan boceprevir; 

konsentrasi mungkin meningkat oleh darunavir; konsentrasi dikurangi oleh 

efavirenz. 

• Ciclosporin: peningkatan risiko miopati. 

• Colchicine: kemungkinan peningkatan risiko miopati. 

• Obat penurun lipid: peningkatan risiko miopati dengan fibrat, gemfibrozil 

(hindari) dan asam nikotinat (Ashley & Currie, 2019). 

Efek Samping 

Efek samping yang paling umum dari terapi dengan pravastatin adalah 

gangguan gastrointestinal. Efek samping lain yang terjadi termasuk sakit kepala, 

ruam kulit, pusing, penglihatan kabur, insomnia, dan dysgeusia. Peningkatan 

konsentrasi serum-aminotransferase yang reversibel dapat terjadi dan fungsi liver 

harus dipantau. Hepatitis dan pankreatitis telah dilaporkan. Reaksi hipersensitivitas 

termasuk anafilaksis dan angioedema juga dilaporkan terjadi. Miopati, ditandai 

dengan mialgia dan kelemahan otot berkaitan dengan peningkatan konsentrasi 

kreatin fosfokinase, terutama pada pasien yang mengkonsumsi dengan siklosporin, 

turunan asam fibrat, atau asam nikotinat. Rhabdomyolysis dengan gagal ginjal akut 

jarang terjadi (Sweetman, 2009). 
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Kontraindikasi 

 Hipersensitif terhadap pravastatin atau komponen dari formulasi; penyakit 

hati aktif; peningkatan transaminase serum persisten yang tidak dapat dijelaskan; 

kehamilan; menyusui (Lacy et al., 2008). 

2.4.3.5 Lovastatin 

 
Gambar 2. 19 Struktur Lovastatin (Brunton et al., 2011). 

Indikasi 

 Untuk mengurangi peningkatan kolesterol total, LDL-C, apolipoprotein B, 

dan trigliserida, dan meningkatkan HDL-C pada pasien dengan hiperkolesterolemia 

primer (Sweetman, 2009). 

Farmakokinetik 

 Lovastatin diserap dari saluran pencernaan dan dihidrolisis menjadi bentuk 

β-hydroxyacid aktif. Tiga metabolit lain juga telah diisolasi. Lovastatin adalah 

substrat untuk isoenzim sitokrom P450 CYP3A4 dan mengalami firstpass 

metabolism yang luas di hati, tempat kerjanya yang utama; kurang dari 5% dari 

dosis oral mencapai sirkulasi. Konsentrasi plasma puncak terjadi dalam 2 hingga 4 

jam, dan konsentrasi steady-state dicapai setelah 2 hingga 3 hari dengan dosis 

harian. Lovastatin dan metabolit β-hidroksiacidnya lebih dari 95% terikat dengan 

protein plasma. Lovastatin terutama diekskresikan dalam empedu sebagai 

metabolit; sekitar 85% dari dosis telah diambil dari feses dan sekitar 10% dari urin. 

Waktu paruh metabolit aktif adalah 1 hingga 2 jam. (Sweetman, 2009). 

Dosis 

- 10-20 mg sekali sehari pada pagi hari, maksimal 80 mg/hari (Ponticelli 

& Glassock, 2009). 

- 0,4-0,8 mg/kgbb malam hari dengan peningkatan dosis setiap bulan, 

dosis maksimum 40 mg/12 jam (Pardede, 2017). 
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Sediaan 

 Belvas® (Tempo Scan Pacific) Tablet 5 mg; 10 mg. Cholvastin® (Sanbe 

Farma) Tablet 20 mg. Hi-Chol® (Sampharindo Perdana) Tablet 20 mg. Justin® 

(Ifars) Tablet 20 mg. Lichorol® (Yekatria Farma) Tablet 20 mg. Lipovas® (Tempo 

Scan Pacific) Tablet 20 mg. Lofacol® (Ferron Far) Tablet 20 mg. Lotivas® (Ethica) 

Tablet 20 (IAI, 2017). 

Interaksi 

 Apabila digunakan bersamaan dengan statin lain dapat meningkatkan 

terjadinya miopati dan rhabdomiolisis. Resiko miopati meningkat bila digunakan 

bersamaan dengan turunan asam fibrat (gemfibrozil) dan asam nikotinat. Selain itu 

resiko miopati meningkat ketika berinteraksi dengan obat yang dapat meningkatkan 

konsentrasi statin dalam plasma dan menghambat isoenzim P450 CYP3A4 

termasuk siklosporin, itrakonazol, ketokonazol, erythromycin, klaritromisin, 

telithromisin, HIV-protease inhibitor, nefazodone, danazol, amiodarone, verapamil 

dan mungkin berinteraksi dengan jus grapefruit. Dapat menyebabkan pendarahan 

dan peningkatan waktu prothrombin dengan antiokoagulan (kumarin) (Sweetman, 

2009). 

Efek Samping 

Efek samping yang paling umum dari terapi dengan lovastatin adalah 

gangguan gastrointestinal. Efek samping lain yang terjadi termasuk sakit kepala, 

ruam kulit, pusing, penglihatan kabur, insomnia, dan dysgeusia. Peningkatan 

konsentrasi serum-aminotransferase yang reversibel dapat terjadi dan fungsi liver 

harus dipantau. Hepatitis dan pankreatitis telah dilaporkan. Reaksi hipersensitivitas 

termasuk anafilaksis dan angioedema juga dilaporkan terjadi. Miopati, ditandai 

dengan mialgia dan kelemahan otot berkaitan dengan peningkatan konsentrasi 

kreatin fosfokinase, terutama pada pasien yang mengkonsumsi dengan siklosporin, 

turunan asam fibrat, atau asam nikotinat. Rhabdomyolysis dengan gagal ginjal akut 

jarang terjadi (Sweetman, 2009). 

Kontraindikasi 

 Hipersensitif terhadap lovastatin atau komponen dari formulasi; penyakit 

hati aktif; peningkatan transaminase serum persisten yang tidak dapat dijelaskan; 

kehamilan; menyusui (Lacy et al., 2008). 
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2.4.3.6 Rusovastatin 

 

Gambar 2. 20 Struktur Rusovastatin (Brunton et al., 2011) 

Indikasi 

 Hiperlipidemia (Ashley & Currie, 2019). 

Farmakokinetik 

 Rosuvastatin tidak sepenuhnya diserap dari saluran pencernaan, dengan 

bioavaibilitas absolut sekitar 20%. Konsentrasi plasma puncak dicapai sekitar 5 jam 

setelah dosis oral. Rosuvasatatin mengalami firstpass metabolism luas oleh liver, 

tempat kerjanya yang utama terutama oleh sitokrom P450 isoenzim CYP2C9. Obat 

ini 90% terikat dengan protein plasma. Waktu paruh eliminasi rosuvastatin adalah 

sekitar 19 jam. Sekitar 90% dari dosis oral rosuvastatin muncul dalam feses, 

termasuk obat yang diserap dan tidak diserap, dan sisanya diekskresikan dalam 

urin; sekitar 5% dari dosis diekskresikan tidak berubah dalam urin (Sweetman, 

2009). 

Dosis 

 5–20 mg sekali sehari, maksimal 40 mg/hari (Ponticelli & Glassock, 2009). 

Sediaan 

 Recansa® (Sanofi Aventis) Tablet salut selaput 10 mg; 20 mg (Ping., 2014).  

Interaksi 

• Antibakteri: eritromisin mengurangi konsentrasi rosuvastatin; peningkatan 

risiko miopati dengan daptomycin dan fusidic acid - hindari. 

• Antikoagulan: efek coumarin dan fenindion ditingkatkan. 

• Anti jamur: konsentrasi meningkat oleh itrakonazol - kurangi dosis 

rosuvastatin. 

• Antiviral: peningkatan risiko miopati dengan atazanavir, darunavir, 

dasabuvir, fosamprenavir, indinavir, ledipasvir, lopinavir, paritaprevir, 
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ritonavir, saquinavir, dan tipranavir - kurangi dosis rosuvastatin, hindari 

dengan fosamprenavir, indinavir, ledipasvir, ritonavir, dan saquinavir. 

• Ciclosporin: peningkatan risiko miopati - hindari. 

• Clopidogrel: konsentrasi rosuvastatin meningkat, dosis rosuvastatin 

maksimum 20 mg dalam fungsi ginjal normal. 

• Colchicine: kemungkinan peningkatan risiko miopati. 

• Sitotoksik: konsentrasi meningkat oleh eltrombopag - kurangi dosis 

rosuvastatin. 

• Obat penurun lipid: peningkatan risiko miopati dengan ezetimibe, fibrat, 

gemfibrozil (hindari) dan asam nikotinat - kurangi dosis rosuvastatin. 

• Teriflunomide: peningkatan konsentrasi oleh teriflunomide - kurangi dosis 

rosuvastatin (Ashley & Currie, 2019). 

Efek Samping 

 Efek samping yang paling umum dari terapi dengan rosuvastatin adalah 

gangguan gastrointestinal. Efek samping lain yang terjadi termasuk sakit kepala, 

ruam kulit, pusing, penglihatan kabur, insomnia, dan dysgeusia. Peningkatan 

konsentrasi serum-aminotransferase yang reversibel dapat terjadi dan fungsi liver 

harus dipantau. Hepatitis dan pankreatitis telah dilaporkan. Reaksi hipersensitivitas 

termasuk anafilaksis dan angioedema juga dilaporkan terjadi. Miopati, ditandai 

dengan mialgia dan kelemahan otot berkaitan dengan peningkatan konsentrasi 

kreatin fosfokinase, terutama pada pasien yang mengkonsumsi dengan siklosporin, 

turunan asam fibrat, atau asam nikotinat. Rhabdomyolysis dengan gagal ginjal akut 

jarang terjadi (Sweetman, 2009). 

Kontraindikasi 

 Hipersensitivitas pada rosuvastatin atau komponen dari formulasi; penyakit 

hati aktif; peningkatan transaminase serum persisten yang tidak dapat dijelaskan (> 

3 kali ULN); kehamilan; menyusui (Lacy et al., 2008). 


