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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

 Sindrom nefrotik merupakan suatu gejala kompleks yaitu proteinuria (> 3,5 g 

/ 24 jam), edema, hipoalbuminemia, dan hiperlipidemia (Merseburger et al., 2014).  

Sindrom ini terjadi akibat adanya kelainan struktural pada filter glomerulus yang 

menyebabkan kegagalan filtrasi glomerulus dalam menyaring protein yang akan 

masuk ke dalam ruang bowman (Steddon et al., 2014). Sindrom nefrotik adalah 

penyakit ginjal umum yang patogenesisnya masih belum jelas. Berdasarkan 

etiologi, sindrom nefrotik diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder. Primer 

dibagi menjadi dua yaitu idiopatik dan konginetal. Idiopati menggambarkan 

penyakit atau kondisi yang tidak diketahui penyebabnya (Kaneko, 2016; Teeninga, 

2013). Sindrom nefrotik kongenital atau bawaan terjadi pada anak-anak yang 

terlihat pada usia 3 bulan pertama (Wang & Mao, 2016). Sedangkan sindrom 

nefrotik sekunder berhubungan dengan penyakit infeksi atau penyakit sistemik 

(Grouzard et al., 2016). 

 Insiden sindrom nefrotik pada anak-anak 15 kali lebih tinggi dari pada orang 

dewasa. Tingkat kejadian pada anak-anak dengan usia di bawah 16 tahun adalah 2 

sampai 7 kasus baru per 100.000, dengan tingkat prevalensi 16 per 100.000, dimana 

insiden puncak terjadi pada usia antara 2-5 tahun dan jarang terjadi pada usia di atas 

8 tahun. Sindrom nefrotik lebih sering terjadi pada pria daripada wanita dengan 

rasio 2:1. Mortalitas tertinggi pada sindrom nefrotik terjadi di Jepang yaitu dengan 

447 kematian setiap tahun. Mesir merupakan negara peringkat kedua dengan 

kematian tertinggi sindrom nefrotik yaitu 243 kematian, diikuti dengan Amerika 

Serikat sebagai peringkat ketiga dengan 153 kematian yang terjadi (Khider et al., 

2017; Banh et al., 2016). Berdasarkan studi multicenter pada tahun 2000-2004 yang 

melibatkan tujuh institusi pediatri di Indonesia, sindrom nefrotik termasuk dalam 

tiga penyakit ginjal terbanyak pada anak-anak dan menempati urutan pertama 

dengan persentase 35%, diikuti dengan glomerulonefritis poststreptokokus akut 

26%, dan infeksi saluran kemih 23% (Avner et al., 2016). Di Indonesia dilaporkan 

6 per 100.000 atau per tahun pada anak berusia kurang dari 14 tahun mengalami 

sindrom nefrotik. Perbandingan anak laki-laki dan perempuan 2:1 (Trihono et al., 
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2012). Menurut hasil studi penelitian deskriptif retrospektif Nilawati, 2012 di 

RSUP Sanglah, Denpasar, selama periode 6 tahun (2001-2007), terdapat 68 anak 

dengan sindrom nefrotik. Usia berkisar dari 6 bulan sampai dengan 11 tahun, laki-

laki 50 (73,5%), perempuan 18 (26,5%) dengan rasio 2,7:1.  

Manifestasi yang terjadi pada pasien sindrom nefrotik biasanya terdapat 

edema yang menyebabkan penambahan berat badan, hal ini terjadi terkait dengan 

proteinuria. Proteinuria menunjukkan bahwa urin 24 jam pasien 3 sampai 5 

mg/kg/hari. Manifestasi tersebut disebabkan akibat dari penambahan volume cairan 

interstisial akibat dari kehilangan protein yang sebagian besar berupa albumin yang 

bertanggung jawab terhadap penurunan tekanan onkotik. Penurunan tekanan 

onkotik ini menyebabkan perpindahan cairan dari intraluminal menuju ke ruang 

intrestisial (Robbins et al., 2010; Brunton et al., 2011). Pasien dengan sindrom 

nefrotik juga mengalami peningkatan kadar kolesterol dan lipoprotein akibat dari 

produksi lipoprotein di hati, transport lipid yang abnormal, dan katabolisme lipid 

yang terganggu yang menghasilkan keadaan dislipidemia (Agrawal et al., 2017). 

Penatalaksanaan pada sindrom nefrotik biasanya merupakan terapi 

simtomatik untuk meredakan gejala-gejala sehingga mampu memperbaiki kualitas 

hidup pasien (Tapia & Bhimji, 2017). Pada pasien sindrom nefrotik yang 

mengalami edema berat, diuretik yang diberikan biasanya loop diuretic atau 

diuretik kuat seperti furesemid yang dapat dikombinasikan dengan spironolakton. 

Bila penanganan edema tidak berhasil, pasien dapat diberikan terapi infus albumin 

terlebih dahulu umtuk menangani hipoalbuminemia, kemudian diberikan 

furosemide (Trihono et al., 2012; Kaku et al., 2015). Jika pasien mengalami 

hiperlipidemia, maka dapat diberikan terapi antara lain lovastatin, atorvastatin 

(Pardede, 2017). Selain statin, fibrat seperti gemfibrozil, clofibrate dan fenofibrate, 

dapat digunakan sebagai terapi lini kedua untuk pengobatan gangguan lipid pada 

pasien dengan sindrom nefrotik (Agrawal et al., 2017). Pada sindrom nfrotik ketika 

terjadi infeksi, diberikan antiobiotik setelah gejala infeksi muncul (Grouzard et al., 

2016). Antibiotik yang biasanya diberikan ialah penisilin, sefalosporin, atau 

makrolida (Ponticelli and Glassock, 2009). Untuk mengatasi proteinuria dapat 

diberikan angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEI), selain itu angiotensin 

II Reseptor Blockers juga dapat diberikan karena memiliki aktivitas yang sama 
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dengan ACE-Inhibitor (Kumar et al., 2013). ACEI yang dapat digunakan ialah 

enalapril (Gouzard, 2016). Sedangkan pada ARB dapat digunakan losartan (Appel, 

2006). Selain ACEI dan ARB, kortikosteroid digunakan untuk mengurangi 

proteinuria. Pada sindrom nefrotik kortikosteroid merupakan terapi lini utama pada 

proteinuria (Downie et al., 2017). Kortikosteroid yang umum digunakan ialah 

prednison (Tjokroprawiro et al., 2017). 

Proteinuria disebabkan karena gangguan pada membran glomerulus, 

gangguan pada membran glomerulus ini sering kali terjadi karena proses inflamasi 

karena imun tubuh sendiri yang merusak struktural ataupun fungsi dari glomerulus 

itu sendiri (Robbins et al., 2010).  Cairan yang disaring dari glomerulus ke dalam 

kapsul bowman harus melewati tiga lapisan yang membentuk membran 

glomerulus: (1) dinding kapiler glomerulus, (2) membran basal atau glomerular 

basement membrane (GBM), dan (3) lapisan bagian dalam kapsul bowman yang 

terdapat podosit (sel epitel khusus) membentuk foot process (Sherwood, 2016). 

Proteinuria pada sindrom nefrotik terjadi karena gangguan pada membran basal dan 

cedera podosit yang mengakibatkan hilangnya muatan negatif dan peningkatan 

permabilitas. Cedera pada podosit menyebabkan adanya kerusakan atau mutasi 

pada slit diafragma/celah pada podosit. Podosit akan membengkak dan kehilangan 

atau fusi pada foot process. Filtrasi meningkat pada tempat yang mengalami fusi 

(McCance et al., 2019). Biasanya protein yang besar (>69 kD) dikeluarkan pada 

saat filtrasi, tetapi pada sindrom nefrotik berbeda, protein jumlah besar (albumin) 

dapat melewati membran basal dan celah di antaranya podosit foot process yang 

menyatu (Viswanath, 2013).   

Untuk mengurangi terjadinya proteinuria maka dapat diberikan terapi 

kortikosteroid. Pemberian kortikosteroid didasari pada efek langsung pada podosit. 

Kortikosteroid mengerahkan efek anti-inflamasi dengan menginduksi apoptosis sel 

limfoid, memperoleh protein anti-inflamasi dan mengganggu jalur sitokin pro 

inflamasi (Teeninga, 2013). Kortikosteroid yang biasa diberikan adalah prednisolon 

atau prednison oral (Larkins, 2015). Terapi steroid dapat digunakan sesuai dengan 

rekomendasi International Study of Kidney Disease in Children (ISKDC) selama 

tidak ada kontraindikasi. Menurut ISKDC prednisolon dimulai pada dosis 60 mg / 
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m2 setiap hari selama 4 minggu dan diikuti oleh 40 mg / m2 pada hari alternatif 

selama 4 minggu ke depan (Zolotas, 2016). 

 Berdasarkan penelitian Liern et al., 2016, yang bertujuan untuk melihat 

perbandingan penggunaan steroid berkepanjangan dan pengobatan biasa sindrom 

nefrotik resisten steroid primer, melakukan pembagian dua kelompok pada total 

populasi secara acak, pasien berusia 1-11 tahun dengan episode pertama sindrom 

nefrotik yang sensitif terhadap steroid. Dalam kelompok A (27 pasien), pengobatan 

steroid berkepanjangan dengan metilprednisolon rute oral diberikan dengan dosis 

awal (1×48 mg/m2) PO perhari kemudian dilakukan tappering off setelah 6 minggu 

yaitu dosis (1×33 mg/m2) PO perhari selanjutnya pada minggu ke 13 menjadi (1×24 

mg/m2) PO perhari kemudian (1×18 mg/m2) PO perhari pada minggu ke 20 dan 

akhirnya (1×9 mg/m2) PO perhari. Dalam kelompok B (29 pasien), pengobatan 

biasa yang terdiri dari metilprednisolon rute oral dengan dosis awal 48 mg/m2 

perhari kemudian dilakukan tappering off (1×33 mg/m2) PO perhari dan akhirnya 

diberikan plasebo. Hasil dari pembagian kelompok diatas menunjukkan rata-rata 

waktu untuk kambuh pertama adalah 114 hari untuk kelompok A dan 75 hari untuk 

kelompok B. Perbedaan waktu untuk tanggapan awal terhadap pengobatan dan 

hingga mencapai remisi antara kedua kelompok tidak signifikan. Tidak ada 

perbedaan toksisitas steroid antara kedua kelompok. Lamanya pengobatan 

memiliki dampak pada jumlah kambuh tanpa meningkatkan toksisitas steroid.  

Berdasarkan penelitian Sinha et al., 2014, yang bertujuan untuk mengetahui 

efek terapi berkepanjangan pada frekuensi kambuh, menguji pada 181 pasien, 1–12 

tahun, dengan episode pertama sindrom nefrotik yang sensitif terhadap steroid. 

Pasien dibagi menjadi dua grup yaitu 3 bulan dan 6 bulan pemberian prednisolon 

rute oral. Pasien menerima terapi standar dengan prednisolon pada (1 x 2 mg/kg) 

PO selama 6 minggu, kemudian (1 x 1,5 mg/kg) PO untuk 6 minggu selanjutnnya. 

Hasil yang didapatkan pada analisis intention-to-treat dari jumlah relaps pada 1 

tahun adalah 1,26 dalam kelompok 6 bulan dan 1,54 dalam kelompok 3 bulan 

(selisih 0,28). Hasil menunjukkan bahwa perpanjangan terapi prednisolon awal dari 

3 bulan hingga 6 bulan tidak mengurangi frekuensi relaps pada anak-anak dimana 

perbedaan tidak signifikan. Proporsi pasien yang mengalami relaps dan keparahan 

dari penyakit tidak memberikan perbedaan yang berarti.
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Berdasarkan uraian diatas memperlihatkan bahwa pemberian kortiosteroid pada 

pasien sindrom nefrotik untuk mengatasi proteinuria memiliki pola penggunaan yang 

bervariasi. Di Indonesia, menurut penelitian Nilawati, 2012 yang dilakukan di 

Denpasar, menunjukkan 85,2% respons terapi terhadap steroid. Maka penelitian ini 

dilakukan bertujuan untuk mengkaji tentang profil penggunaan kortikostreroid pada 

pasien sindrom nefrotik pada Rumah Sakit Daerah Saiful Anwar dengan menggunakan 

data rekam medik.  

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan obat golongan kortikosteroid pada pasien sindrom 

nefrotik di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Terdapat dua tujuan pada penelitian ini yaitu  

1.3.1. Tujuan Umum  

  Mengetahui pola penggunaan obat golongan kortikosteroid pada sindrom 

nefrotik di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan obat golongan kortikosteroid terkait bentuk 

sediaan, dosis, frekuensi, rute pemberian dan lama penggunaan pada pasien sindrom 

nefrotik RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat pada penelitian ini yaitu  

1.4.1. Manfaat Bagi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap terkait 

dengan penggunaan obat golongan kortikosteroid pasien sindrom nefrotik sehingga 

dapat memberikan masukan pada Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Saiful Anwar 

Malang 

1.4.2. Manfaat Bagi Ilmu pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu media informasi 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk pelayanan kefarmasian 

klinis, terutama pada pasien sindrom nefrotik 


