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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjaun tentang Glomerulus Ginjal 

Ginjal merupakan suatu organ dalam tubuh yang terletak di belakang 

peritoneum pada bagian belakang rongga perut. Setiap ginjal diselubungi oleh 

kapsul fibrosa. Selanjutnya dikelilingi oleh lemak perinefrik dan kemudian oleh 

fasia perirenal (perirenal), yang juga terdapat kelenjar adrenal. Korteks merupakan 

bagian luar ginjal dan medula merupakan bagian dalam ginjal yang terdiri dari 

piramida ginjal. Korteks mengandung gromerulli dan medula berisi loop Henle, 

vasa recta, dan ductus colectifus (O’callanghan, 2009). 

 

Gambar 2.1 Fisiologi Ginjal (Hammer & McPhee, 2014) 

 Unit fungsional ginjal adalah nefron. Setiap ginjal manusia memiliki 

sekitar 1 juta nefron. Nefron merupakan struktur yang terdiri dari untaian kapiler 

yang disebut glomerulus. Tempat dimana terjadi penyaringan darah, dan tubulus 

ginjal berfungsi mengatur air dan elektrolit yang akan diserap atau diekskresikan 

dan ditambahkan senyawa-senyawa tertentu (Perlman et al., 2014). 

Glomerulus merupakan bola kapiler yang dilapisi oleh kapsul Bowman, 

kapsul berongga dari epitel tubular tempat urine tersaring atau biasa disebut ruang 

Bowman. Darah memasuki kapiler glomerulus dari arteriol aferen menuju arteriol 

eferen. Pada arteriol eferen terjadi vasokonstriksi sehingga menghasilkan tekanan 

hidrostatik yang tinggi di kapiler glomerulus sehingga membantu proses filtrasi 

dimana air, ion dan molekul kecil yang terlarut dalam darah dipaksa keluar dari 
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kapiler melalui membran filtrasi yang akan masuk ke dalam ruang Bowman 

(O’callanghan, 2009). 

 

Gambar 2.2 Fisiologi glomerulus (Hammer & McPhee, 2014) 

 Struktur glomerulus dan membran filtrasi glomerulus yang lebih terperinci 

terdiri dari sel endotel, membran dasar, dan podosit. Disebut podosit karena 

banyak ekstensi atau foot processes, sel-sel ini terhubung satu sama lain oleh 

desmosom yang dimodifikasi (Hammer & McPhee, 2014). 

 

Gambar 2.3 Struktur detail glomerulus dan membran flitrasi glomerulus 

(Hammer & McPhee, 2014). 

 Protein plasma berukuran besar seperti albumin dan globulin hampir tidak 

dapat melewati membran filtrasi. Sedangkan protein yang lebih kecil, seperti 

banyak hormon peptida dapat melewati membran filtrasi dan terdapat dalam 

filtrat, tetapi massa keseluruhan lebih kecil dibandingkan dengan protein plasma 

berukuran besar dalam darah. Filtrat juga mengandung sebagian besar molekul zat 

anorganik dan zat terlarut organik bermassa rendah dalam konsentrasi hampir 
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sama seperti yang terdapat pada plasma. Zat yang terdapat dalam filtrat pada 

konsentrasi sama seperti yang ditemukan dalam plasma dikatakan bebas filtrasi. 

Banyak komponen darah dengan berat molekul rendah difiltrasi secara bebas. 

Diantara zat yang umumnya termasuk dalam kategori bebas filtrasi adalah ion 

natrium, kalium, klorida, dan bikarbonat; glukosa organik dan urea; asam amino; 

dan peptida seperti insulin dan hormon antidiuretik. Volume filtrat yang terbentuk 

per satuan waktu inilah yang biasa disebut GFR (Glomerular Filtration Rate) 

(Eaton, 2009). 

2.2 Sindrom Nefrotik 

2.2.1 Definisi Sindrom Nefrotik 

Sindrom nefrotik merupakan gejala kompleks termasuk proteinuria (> 3,5 

g / 24 jam), edema, hipoalbuminemia, dan hiperkolesterolemia. Hal ini ditandai 

dengan kerusakan dinding kapiler glomeruli, yang mengubah kapasitasnya untuk 

memfiltrasi zat yang diangkut dalam darah. Hilangnya protein dari ginjal yang 

menyebabkan keadaan hipoalbuminemia mengakibatkan tekanan onkotik serum 

lebih rendah, hal ini dapat menyebabkan komplikasi pada organ dan sistem lain 

seperti keadaan sekitar mata, edema diatas kaki, efusi pleura, edema paru, asites, 

dan anasarca (Merseburger et al., 2014). 

 

Gambar 2.4 Skematis proses kaki podosit normal (kiri) dan proses kaki podosit 

bergabung pada sindrom nefrotik (kanan) (Teeninga, 2013).   

2.2.2 Epidemiologi Sindrom Nefrotik 

Angka kejadian sindrom nefrotik di Amerika Serikat pada orang dewasa 

adalah tiga per 100.000 orang (Kodner, 2016). Sedangkan menurut departemen 

nefrologi di Pakistan diperkirakan tingkat prevalensi keseluruhan sindrom nefrotik 
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sebesar 2 sampai 5 kasus per 100.000 anak dengan prevalensi kumulatif sebesar 

15,5 kasus per 100.000 pada usia anak-anak (Najam-ud-Din et al., 2013). Di 

negara berkembang seperti Indonesia sendiri berdasarkan catatan pada ruang 

perawatan anak RSUP Sanglah Denpasar selama periode 6 tahun (2001-2007), 

terdapat 68 anak menderita sindrom nefrotik. Usia penderita berkisar antara 6 

bulan sampai 11 tahun (rata-rata 5,1) dengan laki-laki berjumlah 50 (73,5%) 

sedangkan perempuan berjumlah 18 (26,5%) dengan rasio 2,7: 1 (Nilawati, 2012). 

Di dunia kejadian tahunan sindrom nefrotik pada anak yang berusia 

kurang dari 16 tahun adalah 2 sampai 7 kasus baru per 100.000, dengan tingkat 

prevalensi 16 kasus per 100.000, dan banyak terjadi pada usia antara 2-5  tahun. 

Laki-laki lebih rentang terkena daripada perempuan dengan rasio sebesar 2:1. 

Kejadian sindrom nefrotik pada anak- anak 15 kali lebih besar daripada orang 

dewasa. Di dunia tercatat bahwa negara Jepang diketahui sebanyak 477 

mengalami kematian akibat sindrom nefrotik, kemudian disusul negara Mesir 

sebanyak 243 anak-anak mengalami kematian, dan negara selanjutnya United 

State dengan 153 yang mengalami kematian (Khider et al., 2017). 

Indonesian Pediatric Nephrology Working Group for chronic kidney 

disease and hemolytic uremic syndrome melakukan penelitian multisenter pada 

tahun 2000-2004. Penelitian melibatkan tujuh institusi pediatrik. Hasil penelitian 

diperoleh bahwa terdapat tiga penyakit ginjal teratas yang mempengaruhi anak-

anak, meliputi sindrom nefrotik (35%), glomerulonefritis akut poststreptokokus 

akut (26%), dan infeksi saluran kemih (23%). Penyakit ginjal lain yang paling 

umum adalah cedera ginjal akut, gagal ginjal kronis, nefrolitiasis, enuresis, dan 

penyakit ginjal bawaan (Avner et al., 2016). 

2.2.3 Etiologi Sindrom Nefrotik 

Penyebab SN dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, berdasarkan 

patogenesisnya yaitu sindrom nefrotik primer dan sindrom nefrotik sekunder. SN 

primer terdiri dari idiopatik dan genetik (Teeninga, 2014). SN idiopatik 

menggambarkan penyakit atau kondisi yang tidak diketahui penyebabnya, yang 

termasuk kedalam kelompok ini terdiri tiga macam jaringan yaitu minimal change 

nephrotic syndrome (MCNS), focal segmental glomerulosclerosis (FSGS), dan 

membranouse nephropathy (MN). SN genetik merupakan SN kongenital yang 
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merupakan bawaan dari lahir. Sedangkan SN sekunder merupakan SN yang dapat 

disebabkan oleh penyakit, seperti diabetes nefropati, amyloidosis, sistemic lupus 

erythematosus (SLE), dan infeksi (Kaneko, 2016: Turner et al., 2016; Arsita, 

2017). 

      

Gambar 2.5 A. Glomerulus normal B. Minimal change nephrotic syndrome 

(MCNS) (Singh & Loscalzo, 2019). 

Minimal change nephrotic syndrome (MCNS) pada kondisi klinis dan 

patologis dapat ditunjukkan dengan selektif proteinuria dan hipoalbuminemia 

yang terjadi tanpa adanya infiltrat glomerular seluler atau penebalan deposit. Foot 

process pada kapiler membran basal menyatu dan berubah bentuk karena 

gangguan sel T untuk melepaskan faktor permeabilitas yang mengurangi 

komponen anion pada membran basal sehingga memungkinkan protein lolos ke 

tubulus ginjal. Patologi utama yang terlibat yaitu penipisan pada sel-sel visera 

epitel (podosit). Pada pemeriksaan mikroskop elektron menunjukkan adanya 

penipisan atau fusi total dari proses sel kaki epitel viskeral dan proyeksi mikrovili 

dari epitel sitoplasma. Tipe ini umumnya terjadi pada anak-anak (Mandal, 2014; 

McCance, 2014). 

 

Gambar 2.6 Focal segmental glumerulosclerosis (FSGS) (Singh & Loscalzo, 

2019). 

A B 
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Focal segmental glumerulosclerosis (FSGS) merupakan suatu cacat 

genetik yang diidentifikasikan mempengaruhi transkripsi gen atau susunan 

struktur fungsional podosit yang penting, seperti sitoskeleton aktin, dan kompleks 

adhesi. Gen-gen in termasuk termasuk nephrin (NPHS1), podocin (NPHS2), 

alpha-actinin-4 (ACTN-4), protein terkait CD2 (CD2AP), gen tumor Wilm 

(WT1), dan kation reseptor transien potensial 6 (TRPC6) (Mandal, 2014). FSGS 

ditandai dengan adanya lesi yang ditemukan pada glomeruli yang menyebabkan 

sindrom nefrotik (Turner et al., 2016). Pada pemeriksaan mikrospkop cahaya 

ditandai dengan adanya lesi pada beberapa tetapi tidak semua di glomeruli 

sehingga disebut sebagai fokal yaitu berada dari area segmental dari mesangial 

yang mengalami kolaps atau sklerosis (Setiati et al., 2014). 

 

Gambar 2.7 Membranous nephropaty (MN) (Turner et al., 2016) 

Membranous nephropaty (MN) disebabkan oleh antibodi pada permukaan 

molekul podosit, biasanya autoantibodi (Turner et al., 2016). Nefropati membran 

terjadi pada 10 sampai 30 persen pasien. Secara patologis ditandai dengan adanya 

penebalan deposit yang terletak di subepitel antara podosit dan glomerulus 

basement membran (GBM) pada pemeriksaan mikroskop elektron. Deposit terjadi 

karena akumulasi kompleks imun yang timbul dari sirkulasi. Dimana pada 

keadaan tersebut menyebabkan terjadinya endapan yang khas terkait dengan 

nefropati membran (Mandal, 2014; Kaneko, 2016).  

Sedangkan sindrom nefrotik konginetal adalah sindrom nefrotik yang 

terjadi pada usia tiga bulan pertama setelah kelahiran, sedangkan tiga bulan 

sampai dua belas bulan disebut sebagai sindrom nefrotik infantil. Sebagian besar 

disebabkan oleh mutasi gen (cacat genetik) pada bagian penghalang filtrasi 

glomerulus, terutama nephrin dan podocin. Mutasi pada gen nephrin 
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menyebabkan hilangnya nephrin. Sedangkan mutasi gen podocin menyebabkan 

distorsi ekspresi nephrin ke dalam slit diafragma yang mana podocin merupakan 

podosit protein adaptor yang diperlukan untuk menempatkan secara tepat nephrin 

ke slit diafragma. Karena nephrin merupakan komponen penting yang berada di 

slit diafragma, jika nephrin tidak ada menyebabkan filamen pada slit diafragma 

podosit juga hilang. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tidak adanya nephrin 

akan menyebabkan distorsi slit diafragma, sehingga melalui slit pore podosit yang 

tidak mengandung nephrin terjadi pengeluaran protein plasma ke dalam urin 

(Pardede 2005; Jalanko, 2009). 

Sindrom nefrotik sekunder disebabkan oleh penyakit, yaitu diabetes 

nefropati, amyloidosis, sistemic lupus erythematosus (SLE), dan infeksi. Diabetes 

nefropati adalah suatu sindrom klinis yang ditandai oleh albuminuria dengan 

penurunan laju filtrasi glomerulus secara terus-menerus, dan peningkatan tekanan 

darah arteri. Diabetes nefropati ditandai dengan beberapa gejala, gejala yang khas 

adalah penebalan membran dasar glomerulus. Abnormalitas awal yaitu akibat 

hiperfiltrasi glomerulus terkait hipertensi intraglomerular. Setelah itu terjadi 

penebalan membran basal yang mengarah pada modifikasi patologis pada sel 

mesangial dan vaskular. Mekanisme patologis tersebut menyebabkan 

pembentukan AGEs, akumulasi poliol, dan aktivasi protein kinase C yang 

mengarah pada aktivasi jalur inflamasi yang berperan penting dalam kerusakan 

membran dasar glomerulus (Nazar, 2014). 

Amiloidosis merupakan gangguan yang terjadi akibat agregat protein yang 

larut dan deposit ekstraseluler sebagai fibril yang tidak larut (endapan) dalam 

jaringan yang menyebabkan disfungsi organ progresif. Fibril amiloid terbentuk 

dari agregat protein yang gagal melipat, yang terikat dengan protein lain, 

termasuk komponen  serum amiloid P dan proteoglikan. Perkembangan fibril 

amiloid dapat terjadi akibat tingginya kadar protein yang biasa larut, atau produksi 

protein abnormal yang memiliki kecenderungan untuk membentuk agregat. Ginjal 

merupakan salah satu tempat deposisi amiloid yang sering terjadi. Amiloid dapat 

ditemukan di berbagai tempat di ginjal, tetapi biasanya mendominasi pada 

desposisi glomerulus. Proteinuria dapat terjadi pada sebagian besar individu 
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dengan amiloidosis ginjal dari subnefrotik hingga masif dengan ekskresi protein 

urin sebesar 20 samapi 30 g/hari (Dember, 2006; Pardede, 2017). 

Penyakit sistemic lupus erythematosus (SLE) merupakan penyakit 

autoimun yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Patogenesis dari 

penyakit lupus yaitu kegagalan sistem kekebalan tubuh yang mengarah pada 

pengembangan autoantibodi berbentuk kompleks yang bersirkulasi, aktivasi 

komplemen dan masuknya neutrofil yang menyebabkan peradangan jaringan. 

Mekanisme imunologis ini bertanggung jawab atas banyak komplikasi seperti 

glumerulonefritis. Dari sudut pandang histologis, membran glomerulus diubah 

secara difus, diratakan akibat reaksi terhadap pembentukan kompleks imunologis 

dalam jaringan glomerulus (Fourla et al., 2018). 

Sementara infeksi disebabkan oleh sirkulasi partikel virus. Sehingga dapat 

meyebabkan stimulasi toll-like reseptors (TLRs) pada podosit. Stimulasi ini 

menghasilkan ekspresi yang berlebih pada podosit CD80 yang menyebabkan 

penataan ulang sitoskeleton, pembukaan celah diafragma (slit diaphragm) dan 

menghasilkan kondisi proteinuria (Blaine, 2016).  

2.2.4 Patofisiologi Sindrom Nefrotik 

Sindrom nefrotik terjadi akibat gangguan pada membran dasar glomerulus 

dan cedera podosit yang menyebabkan aktivasi respon infalamasi akibat 

kerusakan jaringan, sehingga terjadi peningkatan permeabilitas membran terhadap 

protein dan hilangnya muatan listrik. Kelainan pada membran filtrasi glomerulus 

ini menyebabkan hilangnya protein plasma, terutama albumin dan beberapa 

imunoglobulin. Besarnya proteinuria menggambarkan kelainan permeabilitas 

pada membran gomerulus yang menyebabkan hilangnya protein (McCance & 

Hueter, 2014). 

Kondisi hipoalbuminemia pada sindrom nefrotik dapat terjadi akibat 

proteinuria karena albumin merupakan protein plasma. Hipoalbuminemia 

menyebabkan penurunan tekanan onkotik plasma, sehingga cairan bergeser dari 

intravaskular ke jaringan interstisium akibatnya terjadi edema. Akibatnya terjadi 

penurunan volume (hipovolemia) dan meningkatkan pelepasan hormon 

antidiuresis, sehingga terjadi retensi air dan natrium. Retensi natrium dan air oleh  

menyebabkan cairan ekstraseluler meningkat sehingga terjadi edema. Mekanisme 
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lain edema pada sindrom nefrotik juga disebutkan karena adanya retensi natrium 

merupakan kerusakan utama pada ginjal, disebabkan terjadi kerusakan primer 

pada kemampuan nefron distal untuk mengekskresi natrium (McCance & Hueter, 

2014; Arsita, 2017). 

Hiperlipidemia juga terjadi dan biasanya disebabkan oleh kondisi 

hipoalbuminemia sehingga hati melakukan kompensai dengan peningkatan sintesa 

lipoprotein yang mengarah pada kondisi hiperlipidemia. Selain itu disebabkan 

oleh gangguan transport protein dan penurunan katabolisme (akitivitas degradasi) 

lipid karena lipase lipoprotein berkurang akibat hilangnya α-glikoprotein sebagai 

perangsang lipase. Keadaan hiperlipdemia dapat menimbulkan komplikasi 

sindrom nefrotik yaitu peningkatan agregasi platelet dan trombosis. Hilangnya 

protein, mineral, dan vitamin lainnya juga dapat menyebabkan malnutrisi dan 

infeksi. (Agrawl et al., 2017; Turner et al., 2016; Woroniecki et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Patofisiologi sindrom nefrotik (McCance & Hueter, 2014). 
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2.2.5 Manifestasi Klinik Sindrom Nefrotik 

2.2.5.1 Proteinuria 

Proteinuria disebabkan oleh adanya peningkatan permeabilitas kapiler 

terhadap protein akibat adanya kerusakan glomerulus sehingga terjadi aktivasi 

respon infalamasi akibat kerusakan jaringan. Pada keadaan normal mekanisme 

kerja membran basal glomerulus (MBG) yaitu sebagai penghalang untuk 

mencegah  lolosnya protein. Mekanisme penghalang pertama yaitu berdasarkan 

ukuran molekul (size barrier), sedangkan yang kedua berdasarkan muatan listrik 

(charge barrier). Pada sindrom nefrotik, kedua mekanisme penghalang tersebut 

ikut terganggu sehingga terjadi keadaan proteinuria atau lolosnya protein berlebih. 

Selain adanya mekanisme penghalang, konfigurasi molekul protein juga 

menentukan lolos tidaknya protein melalui membran basal glomerulus (MBG). 

Keadaan proteinuria yang berkelanjutan akan menghasilkan pelepasan mediator 

inflamasi dan sitokin oleh sel-sel tubular dengan masuknya leukosit. Sehingga 

menghasilkan glomeruloskeloris progresif dan biopsi ginjal (McCance dan 

Hueter, 2014; Arsita, 2017). Kondisi proteinuria ditandai dengan protein urin 

harian  3.0-3.5 g pada orang dewasa atau rasio protein kreatinin  2000 mg/g 

atau  300 mg/dL atau uji dipstik urin atau uji dipstik urin pada anak-anak dengan 

protein 3+. Sementara pada orang dewasa ditandai dengan uji dipstik protein 3 – 

4+ (Kaneko, 2016; McCloskey & Maxwell, 2017). 

Tabel II.1 Interpretasi hasil uji dipstik urin untuk proteinuria (Singh & Loscalzo, 

2019). 

Nilai Keterangan 

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 

2.2.5.2 Hipoalbuminemia 

Keadaan hipoalbuminemia pada sindrom nefrotik terjadi akibat kehilangan 

albumin dalam urin selama keadaan proteinuria sehingga terjadi penurunan 
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tekanan onkotik. Untuk mempertahankan tekanan onkotik plasma, maka terjadi 

peningkatan sintesis albumin oleh hati. Tetapi hati tidak mampu meningkatkan 

sintesis albumin untuk mengkompensasi kehilangan dalam urin, meskipun hati 

yang normal mensintesis 12-14 g albumin/hari dan dapat meningkatkan produksi 

tiga kali lipat saat dibutuhkan. Sementara banyak hal penting secara biologis 

untuk ditempatkan pada menurunnya tekanan onkotik plasma akibat 

hipoalbuminemia (Mace dan Chugh, 2014; Setiati et al., 2014). Pada kondisi 

hipoalbuminemia berat, dapat menyebabkan kuku putih atau jika sindrom nefrotik 

telah terjadi, terdapat pita putih pada kuku (garis Muerhcke) (McCloskey & 

Maxwell, 2017). 

2.2.5.3 Edema 

 Edema sering ditemukan pada pasien sindrom nefrotik. Edema yang 

biasa terjadi pada kebanyakan pasien yaitu edema ekstremitas bawah dan 

penambahan berat badan (Mandal, 2014). Pasien biasanya mengalami edema 

periorbital (paling terlihat di pagi hari), edema pitting di atas kaki. Edema perifer 

terjadi karena peningkatan volume cairan yang menumpuk di tungkai (limb), 

batang tubuh (trunk), dan alat kelamin (genitals). Pasien dengan sindrom nefrotik 

juga dapat menjadi sesak napas karena efusi pleura dan asites, bahkan dapat 

berkembang menjadi anasarca (edema menyeluruh di seluruh tubuh) 

(Merseburger et al., 2014; McCloskey & Maxwell, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Mekanisme Edema pada Sindrom Nefrotik (Setiati et al., 2014) 
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 Mekanisme terjadinya edema pada sindrom nefrotik dapat dijelaskan 

dengan teori underfill dan overfill. Teori underfill menjelaskan edema terjadi 

karena kondisi hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia menyebabkan penurunan 

tekanan onkotik plasma, akibatnya cairan bergeser dari intravaskuler ke jaringan 

interstisium sehingga terjadi edema. Akibat penurunan tekanan onkotik dan 

bergesernya cairan plasma juga terjadi penurunan volume intravaskular 

(hipovolemia) yang mana dapat mengaktifkan sistem Renin Angiotensin 

Aldosteron. Sehingga merangsang pelepasan hormon antidiuretisis yang akan 

meningkatkan retensi natrium dan air. Retensi natrium dan air oleh ginjal 

menyebabkan cairan ekstraseluler meningkat sehingga terjadi edema. Sementara 

teori overfill menjelaskan bahwa terdapat gangguan dalam ekskresi natrium 

merupakan masalah utama yang menyebabkan retensi cairan. Terjadi kerusakan 

primer pada kemampuan nefron distal untuk mengekskresi natrium sehingga 

terjadi peningkatan retensi natrium dan air disebabkan oleh aktivasi kanal natrium 

epitel (ENaC) oleh enzim proteolitik yang memasuki lumen tubulus yang dipicu 

oleh protein yang hilang dalam urin atau pada keadaan proteinuria masif (>40 

mg/m/jam, rasio protein/ kreatinin >2.0 mg/mg, atau dipstrik albumin urin ≥ 2 

pada 3 hari berturut-turut). Akibatnya terjadi peningkatan volume darah, 

penekanan renin angiotensin dan vasopressin, serta kecenderungan terjadinya 

hipertensi dibanding hipotensi. Keadaan ginjal juga relatif resisten terhadap aksi 

natriuretic peptide.  Meningkatnya volume darah, akibat tekanan onkotik yang 

rendah,  menyebabkan cairan ekstraseluler meningkat sehingga terjadi kondisi 

edema. Apabila terdapat kondisi penurunan GFR maka akan memperparah 

terjadinya retensi natrium yang menyebabkan edema. Selain aktivasi ENaC, 

peradangan leukosit dalam interstitium yang ditemukan pada banyak penyakit 

glomerulus dapat mengganggu ekskresi natrium (Geary & Schaefer, 2008; 

Soewanto et al., 2008; Setiati et al., 2014; Arsita, 2017; McCloskey & Maxwell, 

2017; Feehally, 2019). 

2.2.5.4 Hiperlipedemia  

Hiperlipidemia pada sindrom nefrotik dihubungkan dengan adanya 

peningkatan sintesis lipid dan lipoprotein hati, dan menurunnya katabolisme. 

Keadaan proteinuria, menyebabkan kondisi hipoalbuminemia sehingga 
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menstimulasi sintesis lipoprotein oleh hati yang mengarah pada kondisi 

hiperlipidemia. Selain itu disebabkan oleh gangguan transport protein karena 

kondisi hipoalbuminemia yang mana albumin mengangkut kolesterol dalam darah 

dan terjadi penurunan katabolisme (akitivitas degradasi) lipid karena lipase 

lipoprotein berkurang akibat hilangnya α-glikoprotein sebagai perangsang lipase. 

Adanya hiperlipidemia dapat mempercepat penyakit ateroklerosis dan 

menghambat fibrinolisis. Mempercepatnya ateroklerosis pada sindrom nefrotik 

dapat menyebabkan infark miokrad atau stroke iskemik (O’callanghan, 2009; 

Aminoff et al., 2014; Agrawl et al., 2017; Tuner et al., 2016; Downie, 2017).  

2.2.6 Komplikasi Sindrom Nefrotik 

Komplikasi yang terjadi pada sindrom nefrotik, meliputi: gangguan 

tromboembolik karena kebocoran antitrombin III, infeksi disebabkan oleh 

hilangnya immunoglobulin, gagal ginjal akut karena hipovolemia, kekurangan 

protein oleh keseimbangan nitrogen negatif, dan retardasi pertumbuhan pada 

anak-anak ( Merseburger et al., 2014). 

2.2.6.1 Tromboemboli 

Pasien sindrom nefrotik berisiko lebih tinggi mengalami trombosis arteri 

dan vena. Pada anak-anak dengan MCNS beresiko 2% sampai 8%, sedangkan 

pada orang dewasa jauh lebih tinggi. Hal ini terjadi akibat pasien sindrom nefrotik 

memiliki beberapa kelainan koagulasi terhadap antitrombin III yang mana 

membuat mereka rentan terhadap tromboemboli (Mandal, 2014).  

Menurut Caplan, 2008, patogenesis dari komplikasi tromboemboli pada 

pasien sindrom nefrotik masih belum jelas. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan pengembangan tromboemboli vena dan arteri, meliputi cedera sel 

endotel, hiperaktivitas platelet dan hiperagregasi sekunder akibat peningkatan 

aktivitas adenosin biophosphate yang mengarah ke trombosis. Mekanisme lain 

dari trombosis yaitu hiperviskositas dan gangguan koagulasi sekunder kaskade 

akibat ekskresi urin yamg berlebihan terhadap koagulasi protein seperti 

antitrombin (AT), lolosnya protein S dan protein C, hipoalbuminemia dan 

peningkatan kadar dari beberapa faktor koagulasi prokoagulan seperti V,VII,VIII, 

dan X. 
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2.2.6.2 Infeksi  

Infeksi merupakan salah satu komplikasi paling umum pada pasien 

dengam sindrom nefrotik, terutama pada anak-anak. Sebagian besar infeksi 

berhubungan dengan kekambuhan dan ketergantungan steroid yang sering terjadi 

pada anak-anak dengan sindrom nefrotik. Ada beberapa penjelasan untuk 

terjadinya peningkatan resiko infeksi, termasuk edema yang dapat menyebabkan 

masuknya dan penyebaran infeksi, hilangnya faktor B dan D dalam urin pada 

sistem komplemen alternatif, gangguan fungsi fagostik polimorf dan efek 

sekunder kortikosteroid dan terapi sitotoksik (Wu et al., 2012). 

Menurut Arsita, 2017, infeksi pada SN terjadi akibat defek imunitas 

humoral, seluler, dan gangguan sistem komplemen. Penurunan igG, igA, dan 

gamma globulin sering ditemukan pada pasien sindrom nefrotik karena 

menurunnya sintesis atau katabolisme yang meningkat dan banyak yang keluar 

melalui urin. Jumlah sel T dalam sirkulasi berkurang sehingga mengakibatkan 

gangguan imunitas seluler. Hal ini berkaitan dengan keluarnya transferin dan zinc 

yang dibutuhkan oleh sel T agar berfungsi dengan normal. 

2.2.6.3 Gagal Ginjal Akut 

Gagal ginjal akut adalah komplikasi sindrom nefrotik yang jarang terjadi  

tetapi membahayakan. Ketika kondisi proteinuria masif meningkat dan kadar 

albumin sangat menurun, volume sirkulasi dalam plasma berkurang untuk 

menghasilkan kolaps sirkulasi atau uremia pra-ginjal, biasanya terjadi pada 

tingkatan normal. Namun gagal ginjal akut yang tidak responsif terhadap 

pergantian volume dan terapi diuretik agresif dapat dilihat dalam bentuk SN 

tertentu tanpa adanya penurunan volume. Hal ini mungkin terjadi karena 

gangguan parah pada sel-sel epitel viseral yang menghasilkan hampir seluruhnya 

kehilangan pori-pori celah dan kerusakan yang parah pada area permukaan yang 

digunakan untuk filtrasi. Dengan adanya proteinuria berat, penyumbatan nefron 

lumina distal dari pembentukan gips atau kompresi ekstratubula dari edema 

intestitial ginjal dapat mengakibatkan peningkatan tekanan tubulus proksimal, 

yang menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus. Gagal ginjal biasanya 

terjadi karena adanya edapan oleh sepsis, agen radiokontras, nekrosis tubular akut 

dari antibiotik nefrotoksik dan agen inflamasi non steroid. Jika gagal ginjal 
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bertahan selama lebih dari beberapa hari, dialisis mungkin diperlukan untuk 

pemulihan total (Park & Shin, 2011). 

2.2.7 Terapi Sindrom Nefrotik 

Penanganan sindrom nefrotik berfokus untuk mengurangi keadaan klinis 

gejala pada sindrom nefrotik dengan beberapa penanganan. Keadaan klinis gejala 

ini seperti proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, dan edema. Sehingga 

terapi disesuaikan dengan gejala yang timbul pada pasien sindrom nefrotik 

(Trihono et al., 2012). 

2.2.7.1 Proteinuria 

Pengggunaan kortikosteroid merupakan terapi lini pertama untuk 

mengatasi gangguan pada glomerulus. Kortikosteroid mempunyai aktivitas untuk 

imunosupresif dan antiinflamasi yaitu mengurangi produksi dan atau pelepasan 

banyak zat yang memediasi proses inflamasi, seperti prostaglandin, leukotrien, 

faktor pengaktif platelet, faktor nekrosis tumor dan interleukin-1 (IL-1). Efek 

kortikosteroid pada pasien sindrom nefrotik dapat dijelaskan berdasarkan dua 

prespektif yaitu sebagai imunomodulator dan imunosupresan. Efek dari 

imunomodulator yaitu mempunyai efek langsung pada podosit dan atau celah 

diafragma untuk meningkatkan pemulihan dari membran penghalang filtrasi 

glomerulus. Sementara untuk efek imunosupresan, bertanggungjawab pada efek 

anti inflamasi dengan cara menginduksi apoptosis sel limfoid, sehingga terjadi 

ekspresi protein anti inflamasi dan mengganggu jalur proinflamasi yang dimediasi 

oleh sitokin (Teeninga, 2014). Dosis yang diberikan yaitu 60 mg/m/hari sampai 

80 mg/hari selama empat minggu diikuti dengan 40 mg/m/hari sampai 60 mg/ hari 

dalam dosis terbagi selama tiga hari berturut-turut dalam seminggu selama empat 

minggu. Kemudian dosis dikurangi setelah empat minggu. (Mandal, 2014; Dipiro 

et al., 2017). 

Obat golongan angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) pada 

pasien SN digunakan untuk mengurangi proteinuria. Cara kerja obat ini dalam 

menurunkan ekskresi protein di urin melalui penurunan tekanan hidrostatik dan 

mengubah permeabilits glomerulus. ACEI juga mempunyai efek renoprotektan 

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

activator inhibitor (PAI)-1, keduanya merupakan sitokin penting yang berperan 
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dalam terjadinya glomeruloklerosis. Selain itu golongan angiotensin receptor 

blocker (ARB) juga digunakan untuk mengurangi proteinuria karena mempunyai 

efektivitas yang sama dengan ACE inhibitor. Pasien yang tidak toleran terhadap 

ACEI dapat menggunakan golongan angiotensin receptor blocker (ARB). Dosis 

yang biasa digunakan untuk golongan ACEI pada seperti kaptopril 0.3 mg/kgBB 

diberikan tiga kali sehari, enalapril 0.5 mg/kgBB dibagi dalam dua dosis, 

lisinopril 0.1 mg/kgBB dosis tunggal. Sedangkan untuk golongan ARB seperti 

losartan 0.75 mg/kgBB dosis tunggal (Trihono et al., 2012; Mandal, 2014).  

2.2.7.2 Hipoalbuminemia 

Kondisi hipoalbuminemia merupakan manifestasi yang terjadi pada pasien 

SN. Terapi yang diberikan yaitu dengan diit protein atau kontrol proteinuria untuk 

memperbaiki kondisi hipoalbuminemia. Pemberian diit tinggi protein dianggap 

sebagai kontraindikasi karena akan menambah beban glomerulus untuk 

mengeluarkan sisa metabolisme protein saat filtrasi (hiperfiltrasi), sehingga 

menyebabkan sklerosis glomerulus. Sementara, diit rendah protein akan 

menyebabkan malnutrisi protein dan menyebabkan hambatan pertumbuhan pada 

anak. Sehingga pasien sindrom nefrotik cukup diberikan diit protein normal sesuai 

dengan recommended daily allowance (RDA) yaitu 1,5-2 g/kgBB/hari. Terapi 

albumin dapat diberikan apabila pemberian diuretik tidak berhasil, biasanya 

karena terjadi hipovolemia atau hipoalbuminemia berat ( 1 g/dL). Diberikan 

terapi infus albumin 20-25% bertujuan untuk menarik cairan dari jaringan 

intestisial. (Trihono et al., 2012; Pardede, 2017, Setiati et al., 2014). Selain itu 

fungsi dari albumin adalah mempertahankan tekanan onkotik intravaskular 

(osmotik koloid) dan memudahkan pengangkutan zat. Albumin mempunyai peran 

penting dalam mempertahankan homeostasis di dalam tubuh. Protein terlarut 

merupakan satu-satunya zat yang tidak menembus pori-pori membran kapile yang 

bertanggung jawab atas tekanan osmotik membran kapiler. Sekitar 75% dari total 

tekanan osmotik koloid berhubungan dengan albumin (Hankins, 2006). 

2.2.7.3 Edema 

Pasien SN mengalami peningkatan total cairan tubuh dan natrium 

sehingga terjadi kondisi edema. Langkah umum untuk mengontrol edema yaitu 

pembatasan konsumsi garam, cairan moderat, dan penggunaan diuretik yang tepat. 
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Rekomendasi diet termasuk pemeliharaan asupan protein sekitar 130% sampai 

140% dari RDA untuk yang sudah berusia, serta menghindari lemak jenuh yang 

dapat memperburuk kondisi hiperlipidemia (Geary & Schaefer, 2008). 

Pasien nefrotik sindrom, diuretik merupakan terapi yang dibutuhkan untuk 

mengatasi edema dan digunakan sebagai immunosupresi dan atau untuk 

efektifitas sistem RAAS. Pengurangan edema pada sindrom nefrotik harus 

dilakukan bertahap, yaitu dengan target penurunan berat badan 0,5-1 kg/ hari. 

Penurunan berat badan secara agresif dapat menyebabkan gangguan elektrolit, 

gagal ginjal akut, dan tromboemboli sebagai akibat hemokonsentrasi. Terapi lini 

pertama untuk edema pada sindrom nefrotik adalah diuretik kuat (loop diuretic). 

Loop diuretic paling banyak digunakan, karena merupakan diuretik paling kuat 

dan memiliki aksi cepat. Loop diuretic memiliki efektivitas yang tertinggi dalam 

memobilisasi Na dan Cl dari tubuh. Loop diuretic merupakan diuretik paling 

efektif, karena pars asendens bertanggung jawab untuk reabsorpsi 25-30 % NaCl 

yang disaring. Loop diuretic bekerja dengan menghambat transport natrium-

kalium-klorida di ascenden limb pada lengkung henle, sehingga meningkatkan 

eliminasi natrium, kalium, klorin. Loop diuretic dapat diberikan secara oral atau 

intravena. Onset diuresis lebih cepat dan kadar puncak lebih besar dengan terapi 

intravena, karena bioavaibilitasnya yang lebih besar dan cepat. Penelitian 

membuktikan bahwa furosemid dengan dosis 1 mg/kgBB secara intravena dua 

kali lebih efektif dibandingkan furosemid dalam dosis 2 mg/kgBB yang diberikan 

secara oral. Diuretik yang biasa diberikan pada pasien sindrom nefrotik yaitu 

furosemid dengan dosis oral awal 1 mg/kg/hari yang diberikan dua atau tiga dosis 

terpisah. Ketika diuretik diberikan, cairan yang hilang berasal dari ruang 

intravaskular. Sehingga menghasilkan penurunan tekanan hidrolik kapiler, 

kemudian volume plasma akan diisi kembali dengan mobilisasi cairan edema 

ekstrakapiler ke ruang intravaskuler (Kaku, 2015; Turner et al., 2016). Pada 

pemberian furosemid, kondisi hipokalemia dapat terjadi sehingga meningkatkan 

risiko kram otot rangka dan aritmia jantung (Brunton et al., 2011). 

Untuk terapi tambahan diuretik lini kedua biasanya digunakan pada 

resisten terhadap diuretik, terapi yang dapat ditambahkan meliputi diuretik tiazid 

dan antagonis aldosteron (spironolakton, epleron) atau amilorida. Terapi dengan 
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kombinasi spironolacton atau amiloride akan dibutuhkan apabila kondisi retensi 

cairan yang parah, tetapi harus dihindari pada pasien dengan hiperkalemi atau 

hipotensi. Penambahan amilorid atau spironolakton terhadap pemberian loop 

diuretik juga dapat meminimalisir hipokalemia.  Mekanisme kerja dari amiloride 

yaitu memblokir saluran Na epitel. Akibatnya, kekuatan pendorong untuk K+ 

dihilangkan dan sekresi K+ berkurang.  Sedangkan mekanisme aksi spironolakton 

yaitu menghambat pengikatan aldosteron dengan reseptor mineralkortikoid pada 

tubulus collecting dan menekan reabsorbsi melalui saluran natrium. Spironolakton 

memiliki efektivitas yang rendah dalam mobilisasi Na dari tubuh (efek diuretik 

yang kurang), namun spironolakton memiliki sifat dalam retensi K (efek 

konservasi kalium). Oleh karena itu diberikan kombinasi dengan loop diuretic 

atau diuretik thiazid untuk mencegah hipokalemia dan penguatan terhadap efek 

diuretik. Sementara diuretik tiazid dapat ditambahkan dalam beberapa kondisi, 

karena bertindak pada tempat aksi yang berbeda di nefron. Diuretik thiazide 

berkerja dengan cara menghambat kotransporter natrium atau klorida di tubulus 

distal. Resopsi natrium di tubulus distal ginjal meningkat pada sindrom nefrotik, 

sehingga diuretik thiazid dianggap bermanfaat. Diuretik thiazid digunakan ketika 

loop diuretic tidak dapat mengontrol edema, dengan penggunaan yang hati-hati 

terhadap kondisi hipokalemia. Namun penggunaan diuretik kombinasi dapat 

menyebabkan penurunan volume sehingga harus dipantau dengan teliti meliputi 

gejala, berat badan, detak jantung, tekanan darah meningkat, dan tes laboratorium 

(Katzung et al., 2009; Kaku, 2015; Turner et al., 2016; Pardede, 2017).  

 

Gambar 2.10 Tempat aksi diuretik (Ter Maaten et al., 2015). 



24 
 

 
 

Pemberian infus albumin dibutuhkan pada keadaan edema dengan kadar 

albumin < 2,0 g/dL. Pemberian infus albumin diberikan dengan indikasi gejala 

atau tanda syok akibat penurunan volume sirkulasi yang efektif dan edema 

refrakter yang tidak direspon oleh diuretik. Efek dari albumin hanya sementara, 

dan jika diperlukan infus albumin dapat diulang. Infus albumin diberikan 20-25% 

dengan dosis 1g/kgBB selama 3-4 jam diikuti dengan pemberian furosemid 

intravena 1-2 mb/kgBB pada pertengahan dan diakhir infus albumin. Pemberian 

infus albumin dengan furosemid dapat meningkatkan efektivitas furosemid (efek 

diuresis) dengan meningkatkan volume intravaskuler sehingga memperbaiki 

perfusi ginjal dan transportasi obat ke ginjal. Peningk atan kadar albumin 

mencapai 2,8 g/dL sudah dalam kondisi adekuat untuk memperbaiki volume dan 

tekanan onkotik vaskuler Pemberian infus albumin akan meningkatkan transfer 

natrium dan cairan dari interstitium ke intravaskular dengan meningkatkan 

osmolaritas darah (Kaku, 2015; Pardede, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.11 Management edema pada pasien sindrom nefrotik  (Feehally, 

2019). 

 

Diuretik kuat (loop diuretic) oral 

(furosemid 40 mg bid) 

Dosis ditingkatkan sampai terjadi diuresis 

atau 

Furosemid 250 mg sehari 

Tambahkan thiazid oral  

(hidroklorotiazid 25-50 mg sehari) 

Ganti dengan loop diuretic  IV bolus (max 

furosemide 80 tid) atau infus (max furosemid 

500 mg setiap hari) 

Tambahkan: 20% albumin 50-100 ml IV 

diikuti dengan IV bolus diuretik 

Monitor serum K+ 

Jika terjadi hipokalemia: 

Tambahkan: Suplement K, 

spironolakton 50-200 mg sehari  

atau amiloride 5-20 mg sehari  

atau  

Respon (-) 

Respon (-) 

Respon (-) 

Respon (-) 
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Menurut Trihono et al., 2012, tata laksana diuretik pada pasien sindrom 

nefrotik dianjurkan selama ada edema berat. Biasanya digunakan loop diuretic 

seperti furosemid dengan dosis yang disesuaikan untuk anak yaitu 1-3 

mg/kgBB/hari. Apabila diperlukan kombinasi dengan spironolakton (antagonis 

aldosteron, diuretik hemat kalium) 2-4 mg/kgBB/hari. Sebelum pemberian 

diuretik perlu dihilangkan kondisi hipovolemia. Pada pemberian diuretik lebih 

dari 1-2 minggu perlu dilakukan pemantauan elektrolit kalium dan natrium darah. 

Apabila pemberian diuretik tidak berhasil, biasanya karena terjadi hipovolemia 

atau hipoalbuminemia berat ( 1 g/dL), dapat diberikan infus albumin 20-25% 

dengan dosis 1g/kgBB selama 2-4 jam yang bertujuan untuk menarik cairan dari 

jaringan intestisial dan diakhiri dengan pemberian furosemid intravena 1-2 

mg/kgBB. 

Tabel II. 2 Dosis diuretik untuk sindrom nefrotik (Kaku, 2015). 

Diuretik Dosis anak Interval 

(jam) 

Rute Dosis dewasa 

Loop diuretic 

Furosemid 

Neonatus:  

1 mg/kg/dosis 

Anak-anak:  

1-4 mg/kg/hari 

1-2 mg/kg/dosis 

Setelah 

pemberian IV 

pada 1-2 mg/kg, 

dilanjutkan 

dengan 0,1-0,4 

mg/kg/jam  

 

12-24 

 

6-12 

6-12 

Dilanjutkan 

 

IV/oral 

 

Oral 

IV 

IV 

 

40-80 mg 

setiap hari  

Diuretik thiazid  

Hydroklorthiazid 

(Kombinasi dengan 

furosemid) 

 

Anak-anak:  

1-2 mg/kg/hari 

 

 

12-24 

 

 

Oral 

 

25-100 mg 

setiap hari 

atau diberikan 

dua kali sehari 

Antagonis aldosteron 

Spironolakton 

(Kombinasi dengan 

furosemid) 

 

Anak-anak:  

1-3 mg/kg/hari 

 

 

6-12 

 

 

Oral 

50-100 

mg/hari 

diberikan 

secara terbagi 

Tetapi pada pasien SN, distribusi oleh diuretik kuat seperti furosemid 

terganggu pada kondisi hipoalbuminemia. Karena sekresi diuretik ginjal sangat 

tergantung pada konsentrasi albumin. Diuretik akan mengikat albumin dalam 

cairan tubular sehingga menurunkan jumlah obat yang tidak terikat dan aktif yang 

tersedia untuk berinteraksi dengan reseptor tubularnya.  Ketika albumin urin > 4 
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g/ l, sebanyak 65% dari diuretik yg mencapai cairan tubular dan terikat dengan 

albumin. Akibatnya, terapi dimulai dengan dosis dua sampai tiga kali lebih tinggi 

dari dosis normal yang dianjurkan pasien dengan sindrom nefrotik guna untuk 

memastikan pengiriman jumlah obat bebas yang cukup ke tempat aksi (Sica, 

2012). 

2.2.7.1 Hiperlipidemia 

Kondisi hiperlipidemia juga ditemukan pada pasien SN. Profil lipid yang 

khas meliputi peningkatan total kolesterol plasma, very low density lipoprotein 

(VLDL), dan low density lipoprotein (LDL), trigliserida, dan lipoprotein A serta 

menurunnya kolesterol high density lipoprotein (HDL) (Geary dan Schaefer, 

2008). Penanganan hiperlipidemia biasa digunakan obat golongan inhibotor 

HmgCoA reduktase (statin) (Mandal, 2014). 

Mekanisme kerja obat golongan statin yaitu menghambat secara 

kompetitif koenzim HmgCoA reduktase, yakni enzim yang berperan dalam 

sintesis koleterol, terutama di dalam hati. Penghambatan enzim menyebabkan 

penurunan konsentrasi kolesterol seluler sementara, kemudian akan mengaktifkan 

kaskade sinyal seluler dan mengaktivasi protein pengikat elemen regulasi sterol 

(SREBP). SREBP merupakan faktor transkripsi yang mengatur ekspresi gen yang 

mengkode reseptor low density lipoprotein (LDL). Ekspresi reseptor LDL yang 

meningkat menyebabkan peningkatan penyerapan LDL plasma, sehingga kadar 

kolesterol LDL plasma menurun. Penghambatan HmgCoA reduktase oleh statin 

juga menyebabkan peningkatan aktivitas reseptor peroksisom-proliferator 

aktivator-alfa (PPARα), seperti fibrat untuk mensintesis Apolipoprotein AI (apo 

AI) di hati sehingga meningkatkan pembentukan prekursor HDL partikel. 

Mekanisme lain, statin juga mereduksi aktivitas CETP (Cholesterol Ester 

Transfer Protein) yang akan menaikkan kadar HDL 3-15% dibandingkan dengan 

penggunaan obat golongan lain (Dewi & Merry, 2017).  

Pemberian HMG-coA reduktase (statin) direkomendasikan untuk 

diberikan apabila ditemukan kelainan biokimia selama 3-6 bulan, yaitu kolesterol 

total > 200 mg/dL, kolesterol LDL > 130 mg/dL, trigliserida > 100 mg/dL. Obat 

yang biasa diberikan meliputi lovastatin, atorvastatin, dan simvastatin. Pemberian 

terapi dengan dosis pada anak meliputi lovastatin 0,4-0,8 mg/kgBB malam hari 
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dan dosis dapat dinaikkan setiap bulan dengan dosis maksismum 40 mg/12 jam, 

atorvastatin dosis 10-20 mg per hari untuk anak > 5 tahun atau 0,2-1,6 mg/kgBB 

malam hari dan dosis dapat dinaikkan setiap bulan samapi dosis maksimum 80 mg 

setiap malam. Sedangkan simvastatin mempunyai risiko terjadinya rabdomiolisis. 

Pada sebuah penelitian membuktikan bahwa dalam waktu 2-4 bulan setelah 

pemberian statin terdapat penurunan kolestero; total 40%, kolesterol LDL 44%, 

trigliserida 33%, namun tidak ada perubahan kadar kolesterol HDL (Pardede, 

2017). 

Golongan fibrat seperti gemfibrozil, clofibrat, dan fenofibrat merupakan 

terapi lini kedua yang untuk hiperlipidemia pada pasien sindrom nefrotik. Fibrat 

menurunkan sintesis trigliserida dan menurunkan kadar trigliserida serum sekitar 

30-50%. Mekanisme kerja fibrat yaitu berikatan dengan PPARa dan mengurangi 

trigliserida melalui stimulasi oksidasi asam lemak yang mana dimediasi oleh 

PPARa, sehingga meningkatkan sintesis LPL dan mengurangi ekspresi apo C-III. 

Adanya peningkatan sintesis LPL , akan meningkatkan pembersihan lipoprotein 

yang kaya akan trigliserida. Sementara berkurangnya produksi apo C-III oleh hati  

berfungsi sebagai penghambat lipolisis dan klirens yang dimediasi reseptor, 

sehingga akan meningkatkan klirens VLDL. Peningakatan yang dimediasi fibrat 

dalam HDL-C disebabkan oleh atimulasi PPARa dari apo A-I dan ekspresi Apo-

II, yang akan meningkatkan level HDL. Fibrat mempunyai efek yang jauh lebih 

sederhana pada tingkat serum LDL dari yang diinduksi oleh gen lain, dengan ciri 

khas pengurangan sekitar 10%. Gemfibrozil biasa diberikan dalam dosis 600 mg 

dua kali sehari, minimal 30 menit sebelum makan pada pagi dan sore hari (Agrawl 

et al., 2017; Brunton et al., 2018). 

2.2.7.2 Infeksi 

Infeksi yang terjadi pada sindrom nefrotik harus diberikan terapi antibiotik 

yang tepat. Terapi untuk mengatasi infeksi pada sindrom nefrotik meliputi 

penisilin, sefalosporin, atau makrolida. Golongan antibiotik tersebut dapat 

mengatasi infeksi streptokokus, tetapi tidak mengubah keadaan glomerulus seperti 

semula. Hal ini terjadi karena adanya lesi glomerulus yang disebabkan oleh 

kompleks imun yang sudah terbentuk (Ponticelli & Glassock, 2009). 
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2.3 Tinjauan Umum Furosemid  

2.3.1 Definisi Umum Furosemid 

Furosemid; Frusemide, Furosemida, Furosemide, Furosemidi, 

Furosemidum, Furoszemid, Furozemidas (Sweetman et al., 2009). Asam 4-kloro-

N-furfuril-5-sulfamoilantranilat; C12H11ClN2O5S. Furosemida mengandung tidak 

kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 101,0% C12H11ClN2O5S, dihitung terhadap 

zat yang telah mengalami pengeringan. Pemerian  serbuk hablur; putih hingga 

hampir kuning; tidak berbau. Praktis tidak larut dalam air; mudah larut dalam 

aseton, dimetilformamida dan larutan alkali hidroksida; larut dalam metanol; agak 

sukar larut dalam etanol; sukar larut dalam eter; sangat sukar larut dalam 

kloroform (Kemenkes RI, 2013). Simpan pada suhu 25C, boleh disimpan antar 

15C sampai 30C, dan terlindung dari cahaya. Injeksi furosemid merupakan larutan 

basa dan seharusnya tidak dicampurkan atau dilarutkan dengan injeksi glukosa 

atau larutan asam lainnya. Injeksi furosemid (10 mg/ mL) stabil selama 48 jam 

dalam suhu ruang yang terlindung dari cahaya matahari, dan stabil selama 14 pada 

lemari es. Tidak ditemukan pertumbuhan bakteri dan jamur (Sweetman et al., 

2009). 

 
Gambar 2.12 Struktur furosemid (Sweetman et al., 2009). 

2.3.2 Farmakokinetika Furosemid 

Furosemid cukup cepat diabsorpsi dari saluran gastroint estinal. 

Bioavaibilitas sekitar 60 sampai 70 % tetapi absorpsi bervariasi dan tidak 

menentu. Waktu paruh furosemid pada keadaan normal sekitar 2 jam meskipun 

berkepanjangan pada neonatus dan pada pasien dengan gangguan ginjal dan hati 

(Sweetman et al., 2009). Ikatan protein sebesar 91-99 % dan volume distribusi 

yaitu 0.07-0.2 L/kg (Ashley, 2019). Sekitar 65% furosemid diekskresikan tidak 

berubah dalam urin, dan sisanya dikonjugasi asam glukuronat di ginjal. Oleh 

karena itu, pada pasien dengan penyakit ginjal, waktu paruh plasma furosemid 
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menjadi panjang karena ekskresi urin dan konjugasi di ginjal berkurang (Brunton 

et al., 2011).   

2.3.3 Farmakodinamika Furosemid 

Furosemid menghambat kotranspor Na/K/Cl sehingga menghambat 

reabsorpsi air pada nefron dengan menghalangi reseptor natrium, kalium, klorida 

pada ascenden limb di lengkung Henle (Gambar 2.10).  Kondisi ini terjadi dengan 

membatasi klorida menempati reseptornya, kemudian menjaga sekresi natrium 

dari lumen lengkung Henle ke interstitium basolateral. Hal ini menyebabkan 

lumen berubah menjadi lebih hipertonik, sementara interstitium basoteral menjadi 

kurang hipertonik, sehingga demikian menurunkan gradien osmotik untuk 

reabsorpsi air ke semua nefron. Karena lengkung ascenden tebal bertanggung 

jawab sekitar 25% terhadap reabsorpsi natrium pada nefron, maka furosemid 

sangat efektif dan merupakan diuretik kuat yang mempunyai efikasi yang baik 

(Saad, 2018). 

2.3.4 Indikasi Furosemid 

Furosemid merupakan diuretik kuat dengan aksi cepat. Seperti loop 

diuretic lainnya, furosemid digunakan dalam pengobatan edema, termasuk edema 

paru, gangguan ginjal dan hepar. Furosemid juga digunakan untuk manajemen 

terapi hipertensi.  

2.3.5 Dosis Klinis Furosemid 

Dosis furosemid untuk edema (Lacy et al., 2009): 

Dewasa 

Oral   : 20 – 80 mg/dosis, ditingkatkan secara bertahap 20 – 40 mg/dosis 

dalam 6 – 8 jam; interval dosis perawatan biasanya dua kali sehari atau setiap 

hari. 

IM; IV  : 20 – 40 mg/ dosis, dapat diulang dalam 1 – 2 jam sesuai 

kebutuhan dan ditingkatkan sebesar 20 mg/dosis dengan dosis berikutnya sampai 

1000 mg/hari; Interval dosis biasanya 6 – 12 jam. 

IV dilanjutkan infus: IV bolus 20 – 40 mg, diikuti oleh IV infus 10 – 40 mg/jam. 

Jika output urin <1 ml/kg/jam, dosis digandakan seperlunya sampai dosis 

maksimum 80 – 160 mg/jam. 

Anak  
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Oral   : 0,5 – 2 mg/kg/dosis dapat ditingkatkan 1 mg/kg/dosis pada 

masing-masing dosis berikutnya sampai efek tercapai hingga maksimum dosis 6 

mg/kg/dosis tidak lebih sering dari 6 jam. 

IM; IV  : 1 mg/kg/dosis, ditingkatkan setiap dosis berikutnya 1mg/kg/dosis 

dengan interval 6 – 12 jam sampai didapatkan respon hingga 6 mg/kg/dosis. 

 Dosis furosemid untuk edema pada sindrom nefrotik adalah  

Anak  : 1-3 mg/kgBB/hari, apabila tidak menurun atau tidak ada diuresis 

dosis dinaikkan 2 kali lipat (maksimum 4-6 mg/kgBB/hari) secara oral. Bolus 

furosemid IV 1-3 mg/kgBB/dosis atau per infus dengan kecepatan 0,1 – 1 

mg/kgBB/jam (Trihono et al., 2012). 

Dewasa : 40 mg dua kali sehari, dosis ditingkatkan sampai terjadi diuresis 

atau furosemid 250 mg sehari secara oral.  Bolus furosemid IV (maksimal 80 mg 

tiga kali sehari) atau  infus (maksimal 500 mg setiap hari) (Feehally, 2019).  

2.3.6 Kontraindikasi Furosemid 

Hipersensitif terhadap furosemide, beberapa komponen, atau sulfonilurea; 

anuria; pasien dengan koma hepatik atau dalam keadaan deplesi elektrolit yang 

parah sampai kondisi membaik atau yang sudah diperbaiki (Lacy et al., 2009). 

2.3.7 Efek Samping Furosemid 

Efek samping furosemid terjadi apabila dalam dosis tinggi dan jarang 

terjadi efek yang serius. Efek samping yang umumnya terjadi yaitu keseimbangan 

cairan dan elektrolit termasuk hiponatremia, hipokalemia, dan alkalosis 

hipokloremik, terutama setelah penggunaan dosis besar atau penggunaan jangka 

panjang (Sweetman et al., 2009). Tetapi disebutkan bahwa efek samping yang 

biasa terjadi pada penggunaan furosemid yaitu hipokalemia (Merseburger et al., 

2014). Efek yang mungkin akan dikeluhkan pasien meliputi, kelemahan, 

kelelahan, pusimg dan kram. Reaksi lain yang kurang umum termasuk ruam kulit, 

mual, diare dan jarang terjadi pankreatitis akut, trombositopenia dan neutropenia 

(Satoskar et al., 2015). 

2.3.8 Interaksi Furosemid 

Beberapa obat yang berpotensi menimbulkan interaksi jika dikonsumsi 

bersama furosemid, meliputi (Ashley, 2018) : 
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 Analgesik : meningkatkan resiko nefrotoksi dan dapat menantagonis efek 

diuretik jika digunakan dengan NSAID. 

 Anti aritmia : resiko toksik terhadap jantung dengan anti aritmia jika dalam 

kondisi hipokalemia, efek dari lidcaine dan mexiletine bersifat antagonis 

 Anti bakteri : meningkatkan resiko dari ototoksik aminoglikosida, 

polimiksin,dan vankomisis 

 Antidepresan : meningkatkan resiko hipokalemia reboxetin; efek hipotensi 

meningkat dengan MAOI; meningkatkan resiko hipertensi postural trisiklik 

 Glikosida jantung : meningkatkan toksisitas jika terjadi hipokalemia 

 Sitotoksik : konsentrasi furosemid meningkat oleh dasabuvir, ombitasvir 

dan paritaprevir dapat mengunangi dosis furosemid; meningkatkan resiko 

hipokalemi pada ventrikel aritmia dengan arsenik trioksida; meningkatkan 

resiko nefrotoksi dan ototksik dengan senyawa platinum. 

2.3.9 Bentuk Sediaan Furosemid 

Furosemid yang berada dipasaran saat ini ada dalam beberapa bentuk 

sediaan dengan bermacam rute penggunaan, meliputi Afrosic® (Heroic) tablet 40 

mg; Diuvar® (Gracia Pharmaindo) injeksi 10 mg/ml; Farsiretic® (Ifars) tablet 

40 mg; Farsix® (Fahrenheit) Injeksi 10 mg/ ml; Furosemide (Indo Farma) tablet 

40 mg, injeksi 10mg/ml; Furosemid (Kimia Farma) tablet 40 mg; Gralixa® 

(Graha Farma) tablet 20 mg, 40mg; Impugan® (Actavis) Injeksi 10 mg/ml, tablet 

40 mg; Lasix® (Sanovi Aventis) tablet 40 mg, injeksi (ampul) 20 mg/ 2 ml; 

Mediresix® (First Medipharma) tablet 40 mg; Uresix® (Caprifarmindo) tablet 40 

mg, injeksi 10 mg/ml; Yekasix® (Yekastria Farma) tablet 40 mg (Ikatan 

Apoteker Indonesia, 2015; Medidata, 2015). 

2.3.10 Furosemid pada sindrom nefrotik 

Furosemid merupakan diuretik kuat (loop diuretic), mempunyai aksi kerja 

cepat yang biasa diberikan untuk mengatasi keadaan edema pada pasien sindrom 

nefrotik (Turner et al., 2016). Karena retensi garam oleh ginjal pada pasien 

sindrom nefrotik cukup besar, maka loop diuretic yang kuat seperti furosemid 

harus diberikan (Arsita, 2017). Furosemid mempunyai aksi kerja dengan 

menghambat kotransport natrium-kalium-klorida pada ascendending limb di 

lengkung henle (Gambar 2.10) (Pardede, 2017). Dosis yang diberikan pada anak 
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dengan sindrom nefrotik yaitu 1-3 mg/kgBB/hari (Trihono et al., 2012). 

Sedangkan literatur lain menyebutkan pada orang dewasa dosis yang dapat 

diberikan 40-80 mg setiap hari. Seperti yang diketahui, furosemid merupakan obat 

yang familiar dan sering digunakan. Di Indonesia sendiri hanya terdapat sediaan 

furosemid untuk golongan loop diuretic. Furosemide sering digunakan dalam 

mengatasi edema pada sindrom nefrotik (Kaku et al., 2015). 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Departement of Paediatrics di 

India, digunakan diuretik kuat furosemid sebagai terapi edema pada sindrom 

nefrotik. Dari penelitian tersebut sebanyak 23 anak dengan sindrom nefrotik 

diberikan furosemid secara intravena dengan dosis (1x1 mg/kg), hasil yang 

didapatkan bahwa 19 anak memiliki eksresi urin yang baik, sedangkan 4 anak 

tersisa mempunyai ekresi urin kurang baik dalam waktu 2 jam. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa furosemid dapat digunakan untuk terapi diuretik pada pasien 

sindrom nefrotik (Karla et al., 2017). 

Selain itu, dilakukan penelitian oleh BMC nephrology terhadap 24 pasien 

Chronic kidney disease (CKD) dengan edema dan hipoalbuminemia diberikan 

terapi furosemid (1x40 mg) iv dan kombinasi furosemid (1x40 mg) iv dengan 

albumin (1x50 mg) iv. Didapatkan hasil bahwa terapi furosemid setelah 6 jam 

terdapat perbedaan signifikan kenaikan volume urin dan urin natrium, sedangkan 

setelah 24 jam tidak terdapat perbedaan signifikan kenaikan volume urin dan 

natrium antara kedua kelompok terapi tersebut. Ini mungkin disebabkan oleh 

durasi pendek aksi dari furosemide yang mana mempunyai waktu paruh yang 

pendek (1-2 jam). Natriuresis yang signifikan dan ekskresi air oleh diuretik 

tercatat bekerja dalam periode 6 jam. Namun ekskresi natrium secara bertahap 

menurun pada 18 jam, karena dihubungkan dengan terjadinya penurunan volume 

yang mengarah pada mekanisme penahan natrium (Phakdeekitcharoen & 

Booyanwat, 2012). 

 


