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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ginjal Normal 

2.1.1 Fisiologi 

 

Gambar 2. 1 Anatomi Ginjal (Saladin, 2018) 

Ginjal merupakan organ retroperitoneal yang terletak pada dinding posterior 

abdomen setinggi vertebra torakal 11 hingga lumbal 2 untuk ginjal kanan dan 

vertebra torakal 12 hingga lumbal 3 untuk ginjal sebelah kiri (Standring et al., 

2016). Ginjal pada umumnya memiliki fungsi untuk mempertahankan 

keseimbangan air pada tubuh, mempertahankan osmolaritas cairan tubuh yang 

tepat, mengatur jumlah dan konsentrasi ion, mempertahankan volume plasma yang 

tepat, membantu menjaga keseimbangan asam-basa, mengekskresikan metabolit 

akhir dan senyawa asing, memproduksi enzim renin dan eritropoetin (Sherwood, 

2016). 

 

Gambar 2. 2 Membran Filtrasi Glumerular (Noone et al., 2018) 

Unit fungsional terkecil pada ginjal disebut dengan nefron, pada nefron 

terdapat bagian-bagian yang memiliki peran masing-masing, glomerulus memilki 

fungsi filtrasi, tubulus proksimal memilki fungsi reabsorbsi, lekung henle memiliki 

fungsi untuk pemekatan urin serta tubulus distal memilki fungsi augmentasi (Pearce  
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& Handayono, 2017). Setelah diproses di nefron hasil urin akan dikeluarkan melalui 

kaliks yang menyatu menjadi ureter dan akan ditampung di buli-buli atau vesika 

urinaria, yang apabila terisi 150-500 cc urin, sfingter uretra akan relaksasi dan 

muskulus detrus pada vesika urinaria akan berkontraki dan terjadilah proses yang 

dikenal sebagai miksi (Standring et al., 2016). 

2.1.2 Struktur Lapisan Glomerulus 

Tempat pembentukan filtrat glomerulus, terdiri dari glomerulus, ruang 

bowman, dan kapsul bowman. Glomerulus dibentuk oleh kapiler-kapiler yang 

menuju nefron yang disebut dengan arteri aferen, darah yang mengalir di 

glomerulus akan diarahkan menuju kapsul bowman yang akan difiltrasi, hanya 20% 

yang mengalami filtrasi pada kapsul bowman dan darah yang tidak difiltrasi akan 

kembali ke aliran darah sistemik melalu arteri eferen (Sherwood, 2013). 

 

Gambar 2. 3 Lapisan Membran Glomerulus (Sherwood, 2016) 

 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. Tiga lapisan ini berfungsi untuk 

menyaring molekul-molekul kecil yang terdapat pada plasma yang akan difiltrasi. 

Lapisan pertama dinding kapiler glomerulus terdiri dari satu lapisan datar sel 

endotel. Terdapat banyak pori-pori besar pada sel endotel yang membuat kapiler 

glomerulus 100 kali lebih permeable terhadap air dan zat terlarut daripada kapiler 

lain yang terdapat dalam tubuh. Selain itu sel endotel juga terdapat lubang besar 

atau disebut dengan fenestrasi. Yang kedua ialah membran basal, yang terdiri dari



 

 

kolagen dan glikoprotein. Kolagen memberikan kekuatan struktural dan 

glikoprotein yang bermuatan negatif yang akan menarik protein plasma terutama 

albumin. Albumin nyatanya memiliki ukuran hanya sedikit lebih besar dari 

fenestrasi kapiler glomerulus, dengan adanya muatan negatif pada membran basal 

setiap plasma protein dapat terfiltrasi dengan maksimal. Membran basal terletak di 

antara sel endotel dan podosit foot process, memisahkan lapisan endotel dari lapisan 

epitel di semua bagian glomerulus. Membran basal memiliki tiga lapisan yaitu 

lapisan tipis bagian dalam (lamina rara interna), lapisan tebal (lamina densa), dan 

lapisan tipis bagian luar (lamina rara externa). Lapisan terakhir dari membran 

glomerulus adalah lapisan dalam kapsul bowman. Ini terdiri dari podosit, sel epitel 

mirip gurita yang mengelilingi berkas glomerulus. Podosit memiliki foot process 

yang menutupi membran basal. Podosit foot process terdapat dua macam, yaitu 

primer dan sekunder, podosit foot process primer merupakan podosit yang 

memanjang dan memiliki cabang ke samping, sedangkan podosit foot process 

sekunder merupakan podosit yang melebar ke kanan dan ke kiri dan terdiri dari 

podosit interdigitate. Jarak antara podosit foot process disebut celah filtrasi atau 

filtration slits yang terhubung dengan struktur diafragma tipis atau slit diaphragm 

dengan ukuran pori-pori antara 4-14 nm (Boron, 2012; Sherwood, 2016).  

2.1.3 Filtrasi Glomerular 

Tahap awal pembentukkan urin ialah melalui filtrasi yang terjadi di 

glomerulus yang menghasilkan filtrat glomerular. Tekanan hidrostatik glomerulus 

kapiler atau tekanan darah pada glomerulus kapiler merupakan penyokong 

kekuatan filtrasi. Selain itu tekanan osmotik volume cairan yang terfiltrasi oleh 

glomerulus ke ruang bowman per satuan waktu disebut glomerular filtration rate 

(GFR). GFR rata-rata pada BB 70kg ialah 180 L/hari (125mL/menit) (Eric P, 2014).  

Besarnya GFR sangat ditentukan oleh renal blood flow, tubuh meregulasi 

renal blood flow lewat renin-angiotensin-aldosteron system yang akan mengatur 

besar kecilnya aliran darah yang masuk ke ginjal, selain itu dilatasi dan konstriksi 

arteri aferen akan sangat mempengaruhi seberapa besar darah yang dilewatkan di 

glomerulus (Stuart, 2012). 

GFR diregulasi dengan cara mengatur tekanan dan laju aliran darah (renal 

blood flow) pada kapiler glomerulus. Aliran darah pada kapiler glomerulus sangat 
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ditentukan oleh tekanan darah tubuh. Sedangkan tekanan pada kapiler darah 

ditentukan oleh resistensi pada arteri aferen, apabila arteri aferen menaikan 

resistensinya maka aliran darah akan turun dan GFR akan turun. Begitupula 

sebaliknya apabila arteri aferen menurunkan resistensinya maka aliran darah akan 

semakin meningkat dan GFR akan meningkat (Sherwood, 2016). 

2.2 Sindrom Nefrotik 

2.2.1 Definisi Sindrom Nefrotik 

Sindrom nefrotik merupakan suatu keadaan dimana seorang pasien memiliki 

gejala klinis yaitu proteinuria (> 3.5 g/d), hipoalbuminemia, edema (dapat menjadi 

edema anasarka), dan hiperlipidemia (Tjokroprawiro et al., 2015; Colvin, 2016). 

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). 

Kelainan metabolik dan penyakit sistemik yang menyebabkan sindrom 

nefrotik bekerja dengan cara mengubah jaringan matrik pada daerah podosit dengan 

melakukan pengendapan komponen abnormal dan/atau mengubah struktur. 

Perubahan yang terjadi akan menyebabkan gangguan pada fungsi khusus dan sel 

yang berdiferensiasi (Turner et al., 2016).  

2.2.2 Epidemiologi Sindrom Nefrotik 

Angka kejadian sindrom nefrotik diseluruh dunia adalah 4,7 (kisaran 1,15 – 

16,9) per 100.000 anak dalam penelitian dilaporkan dari 1946 hingga 2014, dan 

proporsi dengan steroid resisten adalah 12,4% (kisaran 2,1 - 27,3%) dari tahun 1986 

hingga 2014. 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; Chanchlani and Parekh, 2016).  
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Angka kejadian sindrom nefrotik bervariasi sesuai usia, ras, dan geografi. 

Insiden steroid responsif sindrom nefrotik pada anak-anak di bawah usia 16 di 

Amerika Serikat dan di Eropa diperkirakan 1-3 per 100.000 per tahun, dengan 

kumulatif prevalensi 16 per 100.000 anak. Angka serupa juga dilaporkan di 

Selandia Baru. Insiden tahunan sindrom nefrotik idiopati di wilayah Paris adalah 

3,35 per 100.000 anak berusia antara 6 bulan dan 15 tahun. Kejadian bulanan 

berkisar antara 2 hingga 13 kasus baru per bulan. Menurut studi retrospektif di 

Kaukasia pada anak-anak menjukkan angka kejadian antara 1,2 dan 2,0 kasus per 

100.000 per tahun, kendati demikian hasil studi retrospektif di Afrika dan Asian 

menunjukkan angka kejadian yang lebih tinggi. Anak-anak di Asia berisiko enam 

kali lebih tinggi mengalami sindrom nefrotik primer dibandingkan dengan di Eropa. 

Asia Selatan dilaporkan memiliki kejadian sindrom nefrotik berkisar antara 7,4 

hingga 16,9 per 100.000 orang dibandingkan dengan orang Eropa, Inggris juga 

memiliki angka kejadian yang serupa. Sementara anak-anak berkulit hitam dan 

hispanik melaporkan bahwa sindrom nefrotik dengan FSGS dan yang resiten 

terhadap steroid lebih tinggi. Selain itu juga, di Afrika sindrom nefrotik primer 

dengan sensitif steroid sangat rendah. Pola histologi pada anak-anak di India, 

Pakistan dann Turki terlihat sama seperti studi di Eropa (Avner et al., 2016; 

Chanchlani and Parekh, 2016; Dossier et al., 2016; Turner et al., 2016). 

Sekitar 90% sindrom nefrotik yang terjadi pada anak-anak tidak disertai 

penyakit ginjal sistemik atau penyakit ginjal lainnya. Penyebab nefrotik sindrom 

pada anak-anak biasanya tidak diketahui atau idiopati, dengan meliputi minimal 

change (85%), FSGS (10%), dan MN (<5%). Dalam studi di Amerika Serikat pada 

orang dewasa menunjukkan FSGS (35%) dan MN (33%) merupakan histologi 

utama, diikuti dengan minimal change (15%). Penyebab sekunder pada orang 

dewasa dengan diabetik nefropati terjadi 50 kasus per 100.000, diikuti dengan lupus 

dan kemudian amiloid (Khider, 2017; McCance, 2014; Avner, 2016; Turner, 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 per tahun 
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pada anak berusia kurang dari 14 tahun mengalami sindrom nefrotik.  Perbandingan 

anak laki-laki dan perempuan 2:1 (Trihono et al., 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. 

2.2.3 Etiologi Sindrom Nefrotik 

Etiologi pada sindrom nefrotik terbagi menjadi primer dan sekunder. Primer 

dibagi menjadi dua yaitu idiopatik dan konginetal (Teeninga, 2013). Sindrom 

nefrotik idiopati merupakan sindrom nefrotik yang penyebabnya masih belum 

diketahui tetapi patogenesis SN idiopatik diduga melibatkan kekebalan tubuh, 

disregulasi, faktor sirkulasi sistemik, atau kelainan struktural bawaan pada podosit 

(Noone et al., 2018). Berdasarkan hasil hispatologi sindrom nefrotik idiopati dibagi 

menjadi tiga, yaitu minimal change nephropathy (MCN), focal segmental 

glomerulosclerosis (FSGS) dan membranous nephropathy (MN) (McCance et al., 

2014). FSGS dan MN merupakan yang umum terjadi pada orang dewasa, 

sedangkan MCN umum terjadi pada anak-anak (Singh and Loscalzo, 2019). 

Kategori konginetal merupakan sindrom nefrotik yang terjadi pada anak anak-anak 

pada tiga bulan pertama. Sindrom nefrotik sekunder ialah yang terjadi akibat dari 

penyakit sistemik, seperti diabetes melitus, lupus eritematosus sistemik, dan 

amiloidosis (McCance et al., 2014). 

2.2.3.1 Sindrom Nefrotik Primer 

2.2.3.1.1  Idiopati 

a. Minimal change nephropathy (MCN) 

  

Gambar 2. 4 Hispatologi Minimal change nephropathy (Singh and Loscalzo, 

2019)  
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Merupakan penyakit yang paling umum penyebab sindrom nefrotik pada 

anak-anak, penyebabnya masih belum jelas. Pada MCN tidak terlihat gangguan 

secara mikroskopis biasa namun manifestasi sindrom nefrotik tetap terlihat 

(Vivareli et al., 2016). 

Pada MCN terlihat perubahan kecil seperti adanya sedikit peningkatan 

matriks mesangial dan hiperseluler mesangial. Dalam beberapa kasus lesi pada 

penyakit ini terlihat jelas. Satu-satunya lesi yang terlihat jelas ialah penipisan difus 

yang terjadi di podosit foot process yang terdeteksi pada mikroskop elektron, tetapi 

lesi ini juga terdapat pada penyakit ginjal lainnya (Ponticelli and Glassock, 2009). 

Keadaan hiperseluler pada matriks mesangial menyebabkan gaya tarikan 

glikoprotein terhadap protein plasma berkurang serta penipisan pada podosit foot 

process menyebabkan perluasaan pori-pori sehingga kehilangan kemampuan untuk 

menyaring protein (Schmitz and Martin, 2008).  

Patogenesis pada MCN tidak pasti, tetapi diduga terjadi perubahan pada 

aktivitas autoimun sel T limfosit dan produksi faktor permeabilitas pada 

glomerular. Perubahan tersebut secara langsung merusak struktur podosit yang 

menyebabkan penurunan foot process dan terjadi proteinuria (Steddon et al., 2014; 

Singh and Loscalzo, 2019).  

b. Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) 

  

Gambar 2. 5 Hispatologi Focal Segmental Glomerulosclerosis (Fogo and 

Kashgarian, 2017) 

Glomerulosklerosis segmental fokal adalah lesi jaringan parut yang 

melibatkan beberapa glomeruli (fokal) dan beberapa kapiler glomerulus 

(segmental). Penyakit ini ditandai dengan cedera podosit primer yang terkait 

dengan perubahan gen pada struktur podosit (bentuk familial) atau lesi yang terjadi 
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karena akibat sekunder seperti penyakit ginjal kronis (terkait dengan HIV atau obat-

obatan). Pada FSGS terdapat peningkatan matriks mesangial, hilangnya sel endotel 

dan lumen kapiler karena adanya sklerosis dan gangguan pada podosit (McCance 

et al., 2019). Penyakit ini merupakan penyebab sindrom nefrotik tersering pada 

dewasa (Rosenberg & Kopp, 2017). 

Patofisiologi penyakit ini diakibatkan karena cedera awal yang menyebabkan 

penurunan podosit foot process, yang jika terjadi keparahan dapat menyebabkan 

apoptosis pada podosit. Podosit umumnya tidak dapat melakukan replikasi, 

sehingga pengurangan jumlah podosit mempengaruhi uncovered areas pada 

glomerular basement membrane (GBM) dimana akan terjadi pembentukan adesi 

antara GBM dan sel epitel parietal. Protein plasma yang difiltrasi akan menumpuk 

pada area sel epitel parietal (ruang periglomerular) dan ruang subendotelial, 

sehingga memicu peradangan interstitial, hialinosis, dan sklerosis segmental. 

Akhirnya, akan ditandai dengan sklerosis global progresif dan fibrosis interstitial. 

Mekanisme yang tepat yang mendasari cedera podosit di FSGS kurang dipahami. 

Imunologis, inflamasi, faktor genetik, dan toksik mungkin memainkan peran (Kher 

et al., 2017). 

c. Membranous Nephropathy (MN) 

 

Gambar 2. 6 Hispatologi Focal Segmental Glomerulosclerosis (Fogo and 

Kashgarian, 2017) 

Penyakit ini merupakan penyakit yang progresif pada kelompok usia 30-50 

tahun, biasa didapatkan pada ras kaukasian dan merupakan penyebab sindrom 

nefrotik tersering kedua, pada penyakit ini membran glomerulus mengalami reaksi 

antigen antibodi sehingga terjadi kerusakan yang berujung pada gangguan filtrasi 
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(Couser, 2017). Membranous nephropathy (MN), juga diketahu sebagai 

membranous glomerulonephropathy, keadaan patologis yang disangkutkan dengan 

perpindahan kompleks imun di glomerulus yang menyebabkan gangguan fungi 

glomerulus (Avner et al., 2016). 

Patologi awal pada MN adalah formasi dari kompleks imun IgG dan sistem 

komplemen pada subepitel sepanjang bagian luar dinding kapiler glomerulus 

dimana glomerulus secara histologis terlihat normal dan mungkin saja salah sangka 

dengan minimal change disease jika hanya memeriksa dengan mikroskop cahaya. 

MN dimulai dengan munculnya kompleks imun pada permukan antar podosit dan 

GBM, dengan perubahan selanjutnya pada podosit, perpindahan matriks 

ekstraseluler, menebalnya GBM, dan dalam beberapa kasus, focal 

glomerulosclerosis, atropi tubulus, dan fibrosis interstisial (Feehally et al., 2019). 

2.2.3.1.2  Konginetal 

Penyakit ginjal yang terkait dengan sindrom nefrotik (SN) pada bayi baru 

lahir jarang terjadi. Sindrom nefrotik kongenital (SNK) adalah bentuk sindrom 

nefrotik yang sangat jarang. SNK didefinisikan sebagai proteinuria yang 

bermanifestasi dalam tiga bulan pertama kehidupan. SN yang muncul selama tahun 

pertama kehidupan (misalnya 4-12 bulan) disebut sebagai NS infantil, dan jika 

memanifestasikan setelah satu tahun, disebut SN masa anak-anak (Lotfi et al., 

2018). 

SNK biasanya disebabkan oleh mutasi resesif autosom gen NPHS1 yang 

mengkodekan protein seperti imunoglobulin, nephrin, pada celah membran podosit. 

Nephrin biasa ditemukan pada podosit untuk memberikan struktur dasar pada slit 

membrane podosit, kehilangan struktur dasar ini akan menyebabkan disfungsi 

filtrasi dan ketidakmampuan filtrasi terhadap protein menyebabkan proteinuria 

berat (McCance et al., 2019). Gen penting lainnya yang menyebabkan SNK adalah 

gen podosin (NPHS2) yang juga biasa ditemukan pada podosit untuk memberikan 

kemampuan filtrasi pada podosit, faktor tumor Wilms 1 gen (WT1) yang dapat 

memicu tumor pada ginjal anak, laminin β2-gen (LAMB2) yang akan memberikan 

struktur normal pada membran basilis, dan Gen PLCe1 (PLCe1, NPHS3) yang 

mengkode pesan untuk proses normal filtrasi ginjal (Avner et al., 2016). 
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2.2.3.2 Sindrom Nefrotik Sekunder  

Sindroma nefrotik sekunder merupakan keadaan dimana terdapat penyakit 

lain yang patogenesisnya tidak berasal dari ginjal yang mampu membuat seseorang 

jatuh kepada keadaan sindroma nefrotik (Tapia & Bhimji, 2017). 

2.2.3.2.1  Diabetes  

Diabetes awalnya menyebabkan fase hiperfiltrasi glomerulus. Perubahan 

glomerular yang terjadi bersifat progresif dan dimulai dengan kehilangan podosit, 

penebalan membran basal glomerulus, ekspansi mesangial, dan sklerosis nodular 

inular. Kehilangan podosit dan penebalan membrane basal glomerulus akan 

mempengaruhi kemampuan filtrasi glomerulus terhadap protein dan dapat 

mengawali terjadinya proteinuria dan sindroma nefrotik (Singh and Loscalzo, 

2019). Pada diabetes, berbagai protein matriks abnormal disimpan. Ada 

kemungkinan bahwa podosit secara langsung terluka oleh kadar glukosa tinggi atau 

oleh protein glikosilasi yang tidak normal, perlukaan ini akan mengarah pada 

sindrom nefrotik (Elliott et al., 2017). 

Perubahan membran basal mungkin terkait dengan defisiensi insulin persisten 

dan/atau hiperglikemia pada kondisi diabetes. Keadaan ini merangsang perubahan 

biokimia dalam komposisi membran basal, terutama defisiensi glikoprotein, 

kerusakan glikoprotein ini dapat menganggu kemampuan gaya tarikan muatan 

negatif terhadap protein plasma yang dapat memicu terjadinya sindrom nefrotik. 

Hipertrofi glomerulus dapat terjadi sebagai respons terhadap hiperfiltrasi 

(peningkatan aliran darah glomerulus pada diabetes) (Xiu, 2012).  

 

Gambar 2. 7 Hispatologi Diabetik Nefropati Glomerulosklerosis Nodular (Singh 

& Loscalzo, 2019) 
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Biasanya sekitar 15 tahun setelah mengidap diabetes, pasien akan mengalami 

diabetik nefropati yang memiliki perkembangan penyakit yang gradual dari 

microalbuminuria sampai albuminuria. Lesi ginjal biasanya nampak sama dengan 

diabetes melitus tipe 1 dan tipe 2, walau diagnosis klinis diabetik nefropati yang 

tertunda ada pasien DM 2, DM 2 dapat memberikan interval yang singkat hingga 

tercapainya diabetik nefropati. Diabetik nefropati hanya muncul pada 30% pasien 

(Fogo and Kashgarian, 2017). 

2.2.3.2.2  Amiliodosis  

 

Gambar 2. 8 Hispatologi Sindrom Nefrotik pada Amiloidosis (Colvin and Chang, 

2016) 

Ini adalah kondisi di mana amiloid (ekstraseluler protein fibrillar) disimpan 

di berbagai jaringan. Amiloidosis merupakan penyebab penting sindrom nefrotik 

pada orang dewasa. Amiloid diendapkan sebagai fibril di glomerulus membran 

basal dan di mesangium ginjal, mengakibatkan penebalan membran dan meningkat 

pembentukan matriks mesangial. Penebalan membran menyebabkan gangguan 

dalam permeabilitas membran yang mengakitbatkan tidak mampunya penyaringan 

protein yang berujung pada proteinuria, pada kasus yang parah proteinuria dapat 

menyebabkan sindrom nefrotik (Xiu, 2012; Cross, 2013).  

2.2.3.2.3  Lupus eritematosus sistemik 

Systemic lupus erythematosus (SLE) atau lupus eritematosus sistemik adalah 

penyakit multisistem yang heterogen atau inflamasi kronis yang ditandai dengan 

manifestasi klinis yang sangat beragam dan adanya produksi serum autoantibodi 

yang bereaksi dengan komponen sel yang berbeda. Kulit, persendian, paru-paru, 

jantung, ginjal, sistem saraf, dan organ-organ lain terlibat dalam penyakit ini 

(Steddon et al., 2014; Avner et al., 2016). 
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Gambar 2. 9 Hispatologi Glomerulus pada Lupus Nefritis (Giannakakis and 

Faraggiana, 2011) 

Lupus nefritis adalah komplikasi peradangan dari sindrom autoimun lupus 

eritematosus sistemik kronis. Komponen ginjal dari penyakit ini dapat disebabkan 

oleh pembentukan autoantibodi yang menyebabkan pengendapan glomerulus oleh 

kompleks imun. Adanya aktivasi komplemen dan inflamasi mengakibatkan 

kerusakan membran glomerulus dengan ekspansi mesangial. Kerusakan-kerusakan 

ini dapat memicu terjadinya sindrom nefrotik (McCance et al., 2019). 

2.2.3.2.4  Infeksi 

 Pada saat infeksi terdapat protein trans-membrane yang penting yaitu TLR 

(toll-like reseptors). Adanya aktivitas dari TLR akan menimbulkan respon 

inflamasi. TLR terutama dihasilkan oleh antigen presenting cells (APCs). Namun, 

beberapa TLR, termasuk TLR 2–4, juga dihasilkan oleh podosit dan sel-sel ginjal 

lainnya dan telah terlibat dalam patogenesis proteinuria. Stimulasi TLR pada 

podosit menghasilkan CD80 yang berlebih yang dapat menyebabkan penataan 

ulang sitoskeleton, pembukaan celah diafragma dan proteinuria (Blaine, 2016). 

2.2.4 Patofisiologi Sindrom Nefrotik 

Proteinuria merupakan patologi dasar dari sindrom ini. Protein seharusnya 

dapat disaring seutuhnya oleh glomerulus yang permukaan kapilernya terdiri dari 

banyak lapisan untuk mencegah molekul berukuran besar seperti protein dapat 

menembus glomerulus, kerusakan membran filtrasi pada glomerulus ini entah 

karena gangguan struktural akibat penyakit kongenital ataupun proses imun yang 
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merusak membran akan berujung pada terganggunya integritas membran 

glomerulus dan menyebabkan kehilangan protein yang cukup banyak (Robbins et 

al., 2010).  

 

Gambar 2. 11 Mekanisme proteinuria (Feehally et al., 2019) 

 Proteinuria pada sindrom nefrotik terjadi karena gangguang 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. Podosit akan membengkak dan kehilangan atau 

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

Biasanya, protein bermuatan negatif seperti albumin ditolak oleh protein bermuatan 

negatif yang terdapat di dalam endotelium (sialoglikoprotein) dan membran basal 

(proteoglikan heparan sulfat) serta oleh penghalang berdasarkan ukuran di 

membran basal glomerulus (GBM) dan celah diafragma, sehingga hanya sejumlah 

Gambar 2. 10 Skema pandangan dari podosit foot process normal (kiri) dan 

proses kaki podosit yang menyatu pada sindrom nefrotik (kanan) (Teeninga, 

2013) 
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kecil albumin yang masuk ke ruang kemih. Pada proteinuri, podosit terluka, yang 

mengarah ke pembengkakan foot process dan cedera pada celah diafragma, dalam 

situasi ini, protein jumlah besar (albumin) dapat melewati GBM dan celah di 

antaranya foot process yang menyatu (McCance et al., 2019; Feehally et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 12 Patofisiologi Sindrom Nefrotik (McCance et al., 2019) 

Akibat dari hilangnya protein yang cukup signifikan lewat urin, kadar serum 

albumin dalam darah akan turun menyebabkan hipoalbuminemia, keadaan ini akan 

menyebabkan tekanan onkotik menurun sehingga cairan intravaskular akan 

berpindah menuju ruangan ektstravaskular yang menyebakan edema yang pada 

keadaan berat dapat menjadi edema anasarka (Cadnapaphornchai et al., 2013). 

Selain itu pula terdapat adanya retensi sodium dan air yang bisa memperparah 

Perubahan permeabilitas glomerular dan kehilangan 
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Peningkatan filtrasi plasma protein 
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keadaan edema ini, hal ini mungkin multifaktorial bias karena kompensasi oleh 

hormon aldosterone, stimulasi sistem saraf simpatik, dan pengurangan faktor 

natriuritek (Robbins et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dua mekanisme underfill dan overfill, mungkin dapat digunakan pada edema 

nefrotik, masing-masing mekanisme menghasilkan edema berbeda. Hipotesis 

underfill dianggap sebagai penyebab utama edema pada sindrom nefrotik, hipotesis 

ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu proteinuria menyebabkan 

hipoalbuminemia yang mengakibatkan penurunan tekanan onkotik menyebabkan 

perpindahan cairan dari kapiler ke jaringan interstisial, yang mana dianggap sebagai 

hipovolemia oleh glumeulus ginjal. Sehingga ginjal melakukan kompensasi dengan 

menaktifkan RAAS, stimulasi AVP, dan stimulasi sistem saraf simpatik, yang akan 

menyebabkan edema berlanjut progresif serta air dan garam kembali direabsorbsi 

dari ginjal. Hipotesis overfill biasanya terjadi pada orang dewasa dengan sindrom 

nefrotik yang kompleks. Beberapa pasein mengalami hipertensi dan peningkatan 

volume plasma selain volume plasma pada interstisial. Pada kasus ini biasanya 

Sindrom 

nefrotik 

Underfill Overfill 

Proteinuria 

Penurunan serum albumin 

• Penurunan GFR 

• Inflamasi Intersisial 

• Peningkatan reabsopsi 

natrium di tubulus 

Penurunan tekanan onkotik plasma 

Penurunan aliran arteri 

efektif 

Aktivasi RAAS dan sistem saraf 

simpatik 

Retensi garam pada ginjal 

Perluasan cairan 

ekstraselular 

Retensi air dan 

garam 
Edema 

Gambar 2. 13 Patofisiologi Edema Pada sindrom nefrotik (Feehally et al., 

2019) 
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pasien mengalami kelainan tubulointerstisial selain patologi pada glumerulus, yang 

mengakibatkan peningkatan reabsorpsi natrium di tubulus. Patofisiologi dasar pada 

mekanisme ini ialah peningkatan aktivasi reabsorpsi natrium oleh sel yang bekerja 

dengan prinsip epitheal Na Channel (ENaC). Retensi natrium menyebabkan 

ekspansi interstitium asimetris karena perubahan sifat intrinsik endotel kapiler 

pembatas. Ini mengarah pada pengembangan edema (Mandal & Prakash, 2014 ; 

Jameson et al., 2018 ; Feehally et al., 2019). 

Hiperlipidemia pada sindrom ini disebabkan karena meningkatnya produksi 

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

terganggu. Sindrom nefrotik merupakan penyebab klinik terjadinya peningkatan 

produksi VLDL yang berlebihan. Ada kompensasi dari hati untuk keadaan sindrom 

nefrotik yang memberikan keadaan hipoalbuminemia dengan cara meningkatkan 

sintesis lipoprotein untuk menjaga tekanan onkotik. Hal ini menyebabkan 

peningkatan stimulus hati untuk sintesis kolesterol LDL dan VLDL. Lipiduria 

merupakan akibat dari hiperlipidemia karena bukan hanya albumin yang menembus 

glomerulus tapi juga lipoprotein yang ikut keluar dari sistem filtrasi ginjal (Agrawal 

et al., 2017; Jameson et al., 2018; McCance et al., 2019). 

2.2.5 Manifestasi Klinik Sindrom Nefrotik 

2.2.5.1 Proteinuria 

Proteinuria adalah keadaan di mana didapatkan urin, terutama albumin pada 

urin. Proteinuria dideteksi dengan pemeriksaan carik celup pada pemeriksaan urin 

24 jam. Proteinuria biasanya ditegakan diagnosisnya apabila dideteksi sebesar >3.5 

g protein/24 jam dan rasio urin protein/kratinin diatas 400 mg/mmol atau 45 mg/mg 

(O’Callaghan, 2009). 

Pada ginjal yang sehat, pembatasan keluarnya protein pada urin diregulasi 

oleh filter glomerulus, dengan batas protein dengan besar 50 kDa atau bermuatan 

negatif akan terfilter oleh glomerulus tidak luput juga adanya peran reabsorbsi 

tubulus terhadap asam amino yang lolos dari filtrasi glomerulus (Merseburger et 

al., 2014) 

Pada pasien dengan keadaan proteinuria tidak terdapat manifestasi klinis 

apapun, dikarenakan proteinuria adalah suatu tanda bukan gejala. Namun 
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proteinuria inilah sumber manifestasi gejala lain seperti hipoalbuminemia, edema 

dan hiperlipidemia (McCance et al., 2019). 

Tabel II.  1 Parameter Proteinuria pada Sindrom Nefrotik 
Parameter Anak Dewasa 

Dipstik urin 3+ 3+ - 4+ 

Kadar proteinuria >40 mg/m2/jam >3,0 – 3,5 g/hari 

Kadar kreatinin >2,0 mg/mg atau ≥2000 

mg/dL – 3000 mg/dL 

>300 mg/mmol atau 3000 

mg/g 

2.2.5.2 Hipoalbuminemia 

Albumin adalah protein serum utama yang disintesis oleh sel-sel hati. 

Albumin memiliki waktu paruh yang relatif lama, sehingga kadar yang rendah 

mengindikasikan fungsi hati jangka panjang yang tidak mencukupi. Albumin serum 

mungkin rendah karena alasan lain seperti kebocoran dari glomerulus ke urin 

(sindrom nefrotik) atau malabsorpsi protein (Cross, 2013). 

Sedangkan hipoalbuminemia adalah keadaan dimana albumin dinilai rendah 

apabila ditemukan <3,5 gram/dl albumin dalam darah. Keadaan proteinuria yang 

menyebabkan kehilangan protein amat besar pada sindrom nefrotik akan 

menyebabkan hilangnya albumin dalam darah. Hilangnya albumin dalam darah ini 

akan menyebabkan manifestasi lainnya (Merseburger et al., 2014).  

Albumin berfungsi sebagai protein yang memberikan gaya pada tekanan 

onkotik, suatu tekanan cairan yang mencegah adanya cairan berpindah dari sel ke 

jaringan interstisial. Keadaan hipoalbuminemia ini akan membuat tekanan onkotik 

menurun, dengan menurunnya tekanan onkotik maka tidak ada gaya yang menjaga 

cairan agar tidak berpindah dari sel ke jaringan interstisial. Akan ada perpindahan 

cairan dan penumpukan cairan pada jaringan interstisial. Penumpukan ini akan 

tampak sebagai pembengkakan bagian bagian tubuh yang disebut edema 

(Sherwood, 2016). 

2.2.5.3 Edema  

Edema adalah gejala klasik sindrom nefrotik. Faktor-faktor yang 

menyebabkan pada pembentukan edema ialah hipoalbuminemia (penurunan 

tekanan onkotik plasma) dan retensi natrium, perpindahan cairan dari vaskular ke 

ruang interstitial yang menyebabkan berkurangnya volume darah, meningkatnya 

aktivitas aldosteron dan hormon antidiuretik (vasopresin), dan menurunnya 
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konsentrasi natrium, yang semua penyebab tersebut meningkatkan retensi cairan 

(McCance et al., 2019). 

Manifestasi dari edema oleh karena penyakit ginjal adalah pembengkakan, 

paling sering ialah pembengkakan pada tungkai kaki dan pada kelopak mata. 

Pembengkakan pada kaki disebabkan karena gaya gravitasi dan banyaknya 

pembuluh darah kolateral area kaki sehingga sangat rawan terjadi pembengkakan 

pada bagian tungkai kaki. Sedangkan pembengkakan pada kelopak mata sebabkan 

karena banyaknya pembuluh kapiler yang mengaliri kelopak mata dan jaringannya 

yang sangat longgar, banyaknya kapiler membuat aliran yang cukup banyak dan 

jaringan yang longgar membuat penumpukan cairan akan sangat mudah terjadi. 

Terdapat manifestasi lain yaitu edema anasarka, yaitu edema yang terjadi di seluruh 

tubuh, biasanya terjadi pada keadaan yang kronis (Robins et al., 2010)  

2.2.5.4  Hiperlipidemia 

Hiperlipidemia adalah hal yang umum pada pasien dengan sindrom nefrotik, 

ini terjadi akibat penurunan protein plasma, khususnya albumin. Manifestasi ini 

disebabkan oleh peningkatan sintesis kolesterol dan trigliserida hati dan penurunan 

katabolisme lipoprotein sehingga terjadi peningkatan konsentrasi trigliserida, low-

density lipoprotein (LDL), and very-low-density lipoprotein (VLDL) kolesterol. 

Sedangkan konsentrasi high-density lipoprotein (HDL) menurun. Terjadinya 

penurunan katabolisme lipoprotein disebabkan karena hipoalbuminemia yang 

menyebabkan kelebihan asam lemak dalam plasma yang akan menghambat 

lipoprotein lipase dalam jaringan lemak dan serum.  Selain itu, kolesterol lecithin 

acyltransferase yang terbuang bersama urin menyebabkan berkurangnya 

kilomikron dan kliren VLDL. Lipid serum dapat tetap meningkat dari 1 hingga 3 

bulan setelah remisi proteinuria (Blaine, 2016; McCance et al., 2019). 

Dari hasil laboratorium dapat ditemukan kadar kolesterol total >200 mg/dl, 

kadar kolesterol LDL >130 mg/dl, kadar kolesterol HDL <40 mg/dl, trigliserida 

>100 mg/dl. Keadaan hiperlipidemia ini biasanya tidak memiliki manifestasi klinis, 

pasien biasanya tidak memiliki keluhan yang jelas (Robbins et al., 2010; Pardede, 

2017). 
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2.2.6 Komplikasi Sindrom Nefrotik 

2.2.6.1 Gagal Ginjal Akut 

Gagal ginjal akut umumnya terdapat pada orang dewasa yang telah dirawat 

di rumah sakit akibat SN idiopatik, dengan angka mencapai 34%, sedangkan pada 

anak anak dengan SN memiliki kemungkinan lebih yang kecil. Gagal ginjal akut 

pada sindrom nefrotik mungkin terjadi tanpa inflamasi pada glomerular dan terjadi 

pada saat bersamaan dengan sindrom nefrotik atau setelahnya. Pasien dengan SN 

aktif memiliki potensi terhadap faktor resiko terjadinya gagal ginjal akut, yaitu 

perkembangan yang cepat pada penyakit glomerulus itu sendiri, deplesi volume 

intravaskular, infeksi, thrombosis pada vena bilateral ginjal, nefritis interstitial 

diinduksi oleh obat anti-inflamasi non-steroid atau antibiotik, nekrosis tubular akut 

sekunder hingga sepsis aripovolemia dan edema interstitial ginjal yang 

menyebabkan sumbatan vaskular. Obat-obatan nefrotoksik dan SRNS merupakan 

faktor risiko penting yang dapat memodifikasi perkembangan gagal ginjal akut 

pada anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Penggunaan diuretik pada anak 

dengan hemokonsentrasi dan deplesi volume intravaskular mungkin berpengaruh. 

Namun penyebab paling umum gagal ginjal akut ialah azotemia pre-renal 

komplikasi gastroenteritis akut atau terapi agresif diuretik untuk edema (Arora & 

Srivastava, 2007; Rheault et al., 2015; Noone et al., 2018). 

Gagal ginjal akut merupakan komplikasi yang jarang terjadi tetapi 

mengkhawatirkan pada SN. Ketika terjadi proteinuria massif dan kadar albumin 

sangat menurun, sirkulasi volume plasma menurun untuk menghasilkan sirkulasi 

collapse atau pre-renal uremia, biasanya dengan derajat yang ringan. Namun, 

biasanya, gagal ginjal akut yang tidak responsif pada pergantian volume dan terapi 

diuretik yang agresif dapat terlihat dalam bentuk SN tanpa efek deplesi volume. Hal 

ini terjadi mungkin karena adanya kerusakan yang berat pada sel epitel viseral yang 

menyebabkan hampir semua slit pori-pori menghilang dan reduksi berat pada 

permukaan area filtrasi. Dengan proteinuria yang parah, penyumbatan pada nefron 

lumina distal dari pembentukan gips atau kompresi ekstra tubulus dari edema 

interstitial ginjal dapat mengakibatkan peningkatan tekanan pada tubulus 

proksimal, yang menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus (Park & Shin, 

2011). 
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2.2.6.2 Infeksi 

Infeksi adalah keadaan dimana mikroorganisme asing yang berproliferasi 

pada jaringan tubuh manusia dan dapat menembus sistem pertahanan tubuh 

manusia. Mikroorganisme ini mengganggu fungsi tubuh manusia dengan cara 

mengeluarkan toksin dan berkolonisasi pada tubuh manusia (Xiu, 2012). 

Sindrom nefrotik rentan terhadap infeksi. Pada edema, terdapat peningkatan 

tekanan hidrostatik di interstitium yang menyebabkan penurunan perfusi 

interstitium, sehingga mudah mengalami kerusakan kulit dan mengakibatkan 

infeksi. Infeksi yang sering terjadi pada sindrom nefrotik adalah selulitis, 

pneumonia, dan peritonitis. Infeksi virus dapat menjadi serius pada sindrom 

nefrotik yang sedang mendapat kortikosteroid atau imunosupresan lain (Pardede, 

2017). 

Infeksi merupakan penyebab signifikan angka kesakitan dan terkadang 

kematian pada sindrom nefrotik, terutama pada negara berkembang. Enam dari 

sepuluh kematian anak dengan Minimal Change Disease adalah akibat sepsis. 

Pasien anak dengan sindrom nefrotik lebih rentan terkena infeksi dibanding dewasa, 

walau keadaan ini tetap serius pada kedua kelompok usia. Streptococcus pneumonia 

dan Escherachia coli merupakan bakteri yang paling sering ditemukan pada pasien 

infeksi komplikasi dari sindrom nefrotik. Dilaporkan pula adanya kenaikan insiden 

infeksi sistem pernafasan, urin, dan saraf pusat pada infeksi komplikasi dari 

sindrom nefrotik (Turner et al., 2016). 

Infeksi yang terjadi pada pasien sindrom nefrotik biasanya dikarenakan 

gangguan imunitas humoral, selular, serta kerusakan sistem komplemen. Turunnya 

IgG, IgA, dan gammaglobulin merupakan temuan lab yang umum pada sindrom 

nefrotik, hal ini biasa dikarenakan pembentukan yang menurun atau perombakan 

yang meningkat serta banyaknya yang mengalami pembuangan lewat urin. Kadar 

sel T dalam darah juga menurun yang menandakan adanya kerusakan imunitas 

selular. Kerusakan imunitas selular ini berkaitan dengan hilangnya transferrin dan 

zinc lewat urin yang dibutuhkan oleh sel T sebagai antibodi seluler. Hal lain yang 

dapat memicu infeksi ialah edema dalam jumlah besar yang merupakan media 

tumbuh kembang baik bagi mikroorganisme penyebab infeksi, rapuhnya kulit 

pasien juga akan memudahkan bakteri masuk (Setiati et al., 2014). 
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2.2.6.3 Tromboemboli 

Tromboemboli merupakan keadaan penyumbatan suatu pembuluh darah atau 

emboli akibat dari trombus yang terlepas dan bersikulasi secara bebas. Trombus 

dibentuk melalui proses trombosis di mana merupakan terjadinya penggumpalan 

darah di dalam pembuluh darah. Dengan kata lain adanya tromboemboli merupakan 

sumbatan pembuluh darah akibat penggumpalan pembuluh darah dari tempat lain 

(Xiu, 2012). 

Pasien sindrom nefrotik beresiko mengalami komplikasi tromboemboli, yang 

sangat berbahaya. Komplikasi ini biasa terjadi dalam 3 bulan pertama. Anak dengan 

usia diatas 12 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami tromboemboli. 

Beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya tromboemboli adalah keadaan 

hiperkoagulasi, infeksi, imobilisasi, hipovolemi, dan kemungkinan ada keadaan 

genetik yang cenderung mudah mengalami penggumpalan darah. Kejadian 

tromboemboli diperkirakan sekitar 3% dari seluruh kasus. Trombosis pada 

pembuluh darah vena adalah yang paling sering dibanding pembuluh darah lainnya 

(Avner et al., 2016). 

Terjadinya tromboemboli paling sering diakibatkan karena keadaan pasien 

yang hiperkoagulabel atau darah pasien yang mudah membeku. Hal ini dipicu 

karena adanya kehilangan protein yang massif lewat proteinuria pada sindrom 

nefrotik. Kehilangan protein ini termasuk hilangnya protein S dan protein C, 

proetein yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan antithrombin III, suatu 

antikoagulan alami tubuh. Karena berkurangnya antikoagulan pada tubuh maka 

respon tubuh ialah mudahnya terjadi penggumpalan darah (Schrier, 2018). 

2.2.7 Penatalaksanaan Sindrom Nefrotik 

Dalam penatalaksanaan, penting untuk mengetahui beberapa diagnosis 

sindrom nefrotik untuk mengklarifikasi berbagai respon pasien terhadap 

pengobatan. Diagnosis sindrom nefrotik ialah adanya edema, proteinuria masif (> 

40 mgm2/jam atau rasio protein/kreatinin urin > 2,0 mg/mg), dan hipoalbuminemia 

(<2,5 g/dl). Pada SN terdapat remisi yang ditandai dengan berkurangnya proteinuria 

(hingga < 4 mg/m2/jam atau dipstik albumin urin 0 selama 3 hari berturut-turut), 

diikuti dengan berhentinya edema dan normalnya serum albumin sampai pada 

setidaknya 3,5 g/dl. Selanjutnya relaps didefinisikan sebagai kekambuhan 
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proteinuria massif (> 40 mg/m2/jam, protein urin/rasio kreatinin > 2,0 mg/mg, atau 

dipstick albumin urin ≥ 2 + pada 3 hari berturut-turut), hal ini sesuai dengan 

terjadinya edema yang berulang. Relaps dikatakan sering jika dalam enam bulan 

pertama terdapat dua atau lebih relaps atau lebih dari tiga kali kambuh dalam 12 

bulan. Kemudian sindrom nefrotik sensitif steroid yaitu pasien mengalami remisi 

sebagai respons terhadap pengobatan kortikosteroid, dan sindrom nefrotik resisten 

steroid yaitu pasien yang gagal untuk mengalami remisi setelah 8 minggu 

perawatan kortikosteroid. Selain itu terdapat dependent steroid atau ketergantungan 

steroid ialah 2 kali kambuh berturut-turut selama terapi steroid (Geary and 

Schaefer, 2008; Viswanath, 2013; Mandal and Prakash, 2014).  

Tabel II.  2 Interpretasi Hasil Dipstik Urin (Singh, 2019) 
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 

Terapi yang diberikan pada sindrom nefrotik biasanya merupakan terapi 

simtomatik untuk meredakan gejala-gejala sehingga mampu memperbaiki kualitas 

hidup pasien, seperti misalnya pada edema diberika diuretika dan pada 

hiperlipidemia diberikan golongan statin (Tapia & Bhimji, 2017). Dibawah ini 

merupakan terapi yang diberikan pada sindrom nefrotik sesuai dengan gejala yang 

muncul 

2.2.7.1 Proteinuria  

 Kortikosteroid adalah terapi utama untuk menginduksi remisi dari proteinuria 

pada pasien SN dengan terutama dengan MCN, remisi dapat mencapai hingga 95% 

pada anak dan 80-90% pada dewasa. Pada pasien sindrom nefrotik dengan MCN 

terjadi penurunan fosforilasi nephrin di jaringan ginjal. Steroid bekerja dengan 

meningkatkan fosforilasi nephrin pada podosit (Braine, 2016). Selain itu 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). Kortikosteroid dianggap bekerja dengan beberapa mekanisme, tetapi secara 

keseluruhan mekanisme spesifik tidak sepenuhnya dipahami. Efek utama 
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kortikosteroid adalah melalui regulasi ekspresi gen sitokin melalui reseptor 

glukokortikoid, bertindak untuk menginduksi pengkodean gen untuk sitokin anti-

inflamasi dan menekan gen untuk sitokin proinflamasi. Penelitian terbaru juga 

mengatakan bahwa kortikosteroid menekan fungsi sel-T untuk menstabilkan 

sitoskeleton podosit (Downie et al., 2017). Untuk menghentikan proses inflamasi 

diberikan obat-obat imunosupresif dan yang paling umum digunakan ialah 

kortikosteroid prednison 1 mg/kgBB atau 60 mg/hari selama 4-12 minggu yang 

selanjutnya dilakukan tappering off selama 2-3 bulan (Tjokroprawiro et al., 2017). 

Terapi steroid yang rekomendasikan The International Study of Kidney Disease in 

Children (ISKDC), prednisolon dimulai pada dosis 60 mg/m2 setiap hari selama 4 

minggu dan diikuti oleh 40 mg/m2 pada hari-hari alternatif selama 4 minggu 

berikutnya. Dosis steroid harian diberikan sebagai dosis tunggal di pagi hari lebih 

baik daripada dibagikan dalam dosis terbagi. Sebagian besar anak merespons pada 

minggu kedua setelah pemberian. Jika belum terdapat respon pada pemberian 

steroid harian setelah 4 minggu, perlu dipertimbangkan dengan dosis tinggi 

intravena metilprednisolon selama 3 hari berikutnya (Zolotas and Krishnan, 2016). 

 Selain kortikosteroid, penatalaksanaan proteinuria yang semakain banyak 

digunakan ialah Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI), yang juga dapat 

digunakan sebagai kontrol hipertensi pada anak dengan dengan SRNS atau SDNS. 

Stimulasi renin-angiotensin aldosterone (RAA) sistem sangat penting untuk 

genesis lesi glomerulus yang mengarah ke proteinuria. RAA blokade sistem telah 

terbukti berhasil untuk mengurangi proteinuria (De Seigneux and Martin, 2009). 

Efek antiproteinurik ACEI disebabkan oleh kemampuan mereka untuk mengurangi 

laju aliran plasma kapiler glomerulus, mengurangi tekanan hidrolik transkapiler, 

dan mengubah permselektivitas dari penghalang filtrasi glomerulus. Pada beberapa 

studi yang telah dilakukan, angiotensin receptor blocker (ARB) terbukti memiliki 

efek yang sama (Geary and Schaefer, 2008). Sejumlah penelitian telah 

menunjukkan bahwa angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACE) dan 

angiotensin receptor blocker (ARB) adalah kardioprotektif dan dapat mengurangi 

proteinuria dan memperlambat perkembangan penyakit ginjal (Feehally et al., 

2019). Antihipertensi (ACE & ARB) yang sering digunakan sebagai antiproteinuria 

antara lain kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril, dan losartan (Pardede, 2017). 
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Dosis losartan yang dapat diberikan ialah 100 mg / hari (Appel, 2006). Pada 

percobaan randomize crossover menunjukkan bahwa enalapril dapat mengurai 

proteinuria, enalapril dosis rendah mengurangi median rasio albumin / kreatinin 

urin sebesar 33%, sedangkan dosis tinggi enalapril mengurangi rasio sebesar 52% 

(Geary and Schaefer, 2008). Dosis enalapril per oral 0,2 hingga 0,6 mg/kg/hari 

dalam 2 dosis terbagi (mulai dengan dosis terendah dan ditingkatkan secara 

bertahap jika perlu sampai proteinuria berkurang). Pemantauan hiperkalemia jika 

memadai perlu dilakukan (Gouzard et al., 2016). Terdapat studi yang menunjukkan 

bahwa dosis supramaximal ARB (contoh Irbesartan 900 mg) dapat sangat 

mengurangi proteinuria. Jika terjadi proteinuria berat persisten meskipun 

menggunakan dosis maksimal dari salah satu terapi (ACE-Inhibitor atau ARB), 

blokade ganda sistem RAA mungkin bermanfaat (De Seigneux and Martin, 2009). 

2.2.7.2 Hipoalbuminemia 

 Pada sindrom nefrotik, hipoalbuminemia disebabkan oleh proteinuria massif 

dengan akibat penurunan tekanan onkotik plasma sehingga cairan bergeser dari 

intravaskular ke jaringan interstitium dan menjadi edema. Akibat penurunan 

tekanan onkotik plasma dan bergesernya cairan plasma terjadi hipovolemia, dan 

ginjal melakukan kompensasi dengan meningkatkan retensi natrium dan air. 

Hipoalbuminemia dapat diperbaiki dengan kontrol proteinuria. Pembatasan asupan 

protein 0,8-1,0 g/kgBB/hari dapat mengurangi proteinuria (Setiati et al., 2014; 

Arsita, 2017). Pada pasien dengan edema dan hipoalbuminemia terapi diuretik dan 

albumin akan menginduksi diuresis dan natriuresis. Diketahui juga bahwa respons 

diuretik bersifat kurang optimal pada sebagian pasien dengan hipoalbuminemia 

karena dapat menyebabkan berkurangnya distribusi furosemid yang terikat albumin 

ke sel tubular proksimal untuk sekresi ke dalam lumen tubular, walaupun 

menggunakan dosis tinggi atau dalam kombinasi dengan diuretik yang lain. 

Respons yang terjadi tampaknya terkait dengan volume intravaskular yang relatif 

rendah dan aktivasi terkait neurohumoral (sistem saraf simpatis dan hormon 

antidiuretik) dan sistem renin-angiotensin II-aldosteron. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa infus albumin menginduksi diuresis dan natriuresis mungkin 

dengan meningkatkan volume intravaskular dengan penekanan sistem hormonal 

yang telah dijelaskan diatas (Duffy et al., 2015). Pemberian albumin intravena 
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dapat meningkatkan efek diuresis dengan cara meningkatkan penghantaran diuretik 

pada tempat kerjanya dengan meningkatkan volume plasma  (Arsita, 2017). 

Penanganan deplesi intravaskular dapat dimulai dengan diberikan albumin 25% 

intravena pada 1-2 g/kg/hari baik sebagai infus kontinu atau dibagi 6-8 jam. 

Perawatan albumin harus dilanjutkan selama 4 hingga 6 jam sebelum pemberian 

awal diuretik untuk meminimalkan risiko memburuknya deplesi volume 

intravaskular yang mungkin ada. Secara umum, peningkatan secara perlahan serum 

albumin sekitar 2,8 g/dl cukup untuk memulihkan tekanan onkotik intravaskular 

dan volume (Geary and Schaefer, 2008). 

2.2.7.3 Edema 

Pada pasien sindrom nefrotik yang mengalami edema berat, diuretik yang 

diberikan biasanya loop diuretic atau diuretik kuat seperti furesemid yang dapat 

dikombinasikan dengan spironolakton. Pemberian diuretik perlu pemantauan 

eletrolit kalium dan natrium darah. Bila penanganan udema tidak berhasil, pasien 

dapat diberikan terapi infus albumin terlebih dahulu, kemudian diberikan furosemid 

(Trihono et al., 2012). Terapi nonfarmakologi yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi edema yaitu dengan pembatasan asupan garam (1 – 2 g/hari) (Geary and 

Schaefer, 2008). Pengurangan edema harus dilakukan bertahap, dengan target 

penurunan berat badan 0,5-1 kg/hari, karena penurunan secara agresif dapat 

menyebabkan gangguan elektrolit, gagal ginjal akut, dan tromboemboli sebagai 

akibat terjadinya hemokonsentrasi (Arsita, 2017). 

Loop diuretic adalah agen dengan efikasi yang tinggi, menghambat 20-30% 

resorpsi natrium di tubulus ginjal. Obat ini melewati dari aliran darah ke lumen 

melalui tubulus proksimal, di mana mereka kemudian menghambat transpor Na-K-

2Cl di ascending limb pada lengkung henle, meningkatkan eliminasi natrium, 

kalium, dan klorin. Furosemid paling sering digunakan di antara loop diuretic 

lainnya, dapat diberikan secara oral atau intravena. Antagonis aldosteron 

menghambat pengikatan aldosteron untuk reseptor mineralokortikoid di collecting 

tubule dan menekan reabsorpsi melalui saluran natrium. Antagonis aldosteron 

memiliki efek diuretik yang kurang, tetapi memiliki efek hemat kalium yang baik. 

Karena itu, mereka digunakan dalam kombinasi dengan loop atau diuretik thiazide 

untuk mencegah hipokalemia dan penguatan efek diuretic (Kaku et al., 2015). Dosis 
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pemberian loop diuretic furosemid menurut ikatan dokter anak Indonesia ialah 1-3 

mg/kgbb/hari per oral atau dapat diberikan secara intavena dengan dosis 0,5 – 1 

mg/kg tiap 6 – 12 jam, bila perlu dikombinasikan dengan spironolakton (antagonis 

aldosteron, diuretik hemat kalium) 2-4 mg/kgbb/hari. Bila pemberian diuretik tidak 

berhasil (edema refrakter), biasanya terjadi karena hipovolemia atau 

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

25% dengan dosis 1 g/kgbb selama 2-4 jam untuk menarik cairan dari jaringan 

interstisial dan diakhiri dengan pemberian furosemid intravena 1-2 mg/kgbb 

(Trihono et al., 2012; Geary and Schaefer, 2008) 

2.2.7.4 Hiperlipidemia 

Pada sindrom nefrotik sentitif steroid, hiperlipidemia bersifat sementara dan 

akan menurun seiring dengan remisi, biasanya tidak menyebabkan komplikasi dan 

tidak memerlukan obat penurun lemak, cukup dengan diit rendah lemak. Pada 

sindrom nefrotik resisten steroid, sering terjadi hiperlipidemia dengan berbagai 

risiko, sehingga selain diit rendah lemak jenuh, dapat dipertimbangkan pemberian 

obat penurun lemak seperti inhibitor HMG-coA reductase (statin: simvastatin, 

atorvastatin, lovastatin) dan probucol. Statin menghambat secara kompetitif 

koenzim HMG-CoA reduktase, yakni enzim yang berperan pada sintesis kolesterol, 

terutama dalam hati. Penghambatan enzim ini menyebabkan penurunan konsentrasi 

kolesterol seluler sementara, yang kemudian mengaktifkan kaskade sinyal seluler 

dan berpuncak pada aktivasi protein pengikat elemen regulasi sterol (SREBP), yaitu 

faktor transkripsi yang mengatur ekspresi gen yang mengkode reseptor low density 

lipoprotein (LDL).  Pemberian inhibitor HMG CoA reduktase direkomendasikan 

jika ditemukan kelainan biokimiawi yang menetap selama 3-6 bulan, yakni 

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

mg/dL. Obat inhibitor HMG CoA reductase antara lain lovastatin 0,4-0,8 mg/kgbb 

malam hari dan dosis dapat dinaikkan setiap bulan dengan dosis maksimum 40 

mg/12 jam. Atorvastatin 10-20 mg per hari untuk anak > 5 tahun atau 0,2-1,6 

mg/kgbb malam hari dan dosis dapat dinaikkan setiap bulannya hingga dosis 

maksimum 80 mg setiap malam (Pardede, 2017; Dewi et al., 2017). 

Fibrat, seperti gemfibrozil, clofibrate dan fenofibrate, adalah obat golongan 

lain yang digunakan sebagai terapi lini kedua untuk pengobatan gangguan lipid 
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pada pasien dengan sindrom nefrotik. Mekanismenya adalah meningkatkan 

aktivitas LPL, efek senyawa ini pada lipid dimediasi oleh interaksinya dengan 

PPAR, yang mengatur gen transkripsi. Fibrat berikatan dengan PPARα dan 

mengurangi trigliserida. Stimulasi yang dimediasi PPARα dari oksidasi asam 

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

Peningkatan sintesis LPL akan meningkatkan pembersihan lipoprotein yang kaya 

trigliserida. Berkurangnya produksi hati apo C-III, yang berfungsi sebagai 

penghambat lipolisis dan klirens yang dimediasi reseptor, akan meningkatkan 

klirens VLDL. Peningkatan HDL-C yang dimediasi fibrate disebabkan oleh 

stimulasi PPARα apo A-I dan ekspresi apo A-II, yang meningkatkan level HDL. 

Fibrat menurunkan sintesis trigliserida dan menurunkan kadar trigliserida serum 

hingga 30-50%. Firat memiliki efek yang jauh lebih sederhana pada tingkat serum 

dari yang diinduksi oleh golongan lain, dengan khas pengurangan sekitar 10%. 

Gemfibrozil biasanya diberikan dengan dosis 600 mg yang diminum dua kali 

sehari, 30 menit sebelum makan pagi dan sore. Fenofibrate tersedia dalam tablet 48 

dan 145 mg atau kapsul yang mengandung 67, 134, dan 200 mg (Golightly et al., 

2013; Agrawal et al., 2017; Brunton et al., 2018).  

2.2.7.5 Infeksi 

Jika terjadi infeksi, obati segera setelah muncul gejala tetapi jangan rutin 

memberikan antibiotik profilaksis (Grouzard et al., 2016). Antibiotik yang biasanya 

diberikan ialah penisilin, sefalosporin, atau makrolida. Ini dapat mengatasi infeksi 

streptokokus, tetapi tidak dapat mengatasi dengan baik dalam menangani 

glomerulonefritis seperti lesi glomerulus yang diakibatkan oleh kompleks imun 

yang sudah terbentuk (Ponticelli and Glassock, 2009). 

2.3  Kortikosteroid 

2.3.1 Definisi Kortikosteroid 

Kortikosteroid merupakan kelas hormon steroid yang diproduksi oleh korteks 

adrenal. Korteks adrenal terdiri dari tiga zona. Zona glomerulosa, terletak di bawah 

kapsul, mensintesis aldosteron yang merupakan mineralokortikoid (MC) paling 

kuat pada manusia. Zona fasikulasi (zona tengah) menghasilkan kortisol 

(hidrokortison), yang merupakan glukokortikoid (GC). Kemudian terdapat zona 

fasikulata dan zona retikularis (zona terdalam) yang mengekskresi 
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adrenalandrogen. Baik alami maupun sintetis, kortikosteroid digunakan untuk 

pengobatan gangguan fungsi adrenal. Kortikosteroid juga lebih sering digunakan 

untuk pengobatan berbagai peradangan dan gangguan imunologis dan dalam dosis 

yang jauh lebih besar. Hormon steroid diklasifikasikan menjadi mineralokortikoid, 

glukokortikoid, dan steroid yang memiliki aktivitas androgenik atau estrogenik. 

Pada manusia, glukokortikoid yang utama ialah kortisol, sedangkan 

mineralokortikoid ialah aldosterone (Katzung et al., 2012; Singh et al., 2015).   

 

Gambar 2. 14 Struktur Kimia Aldosteron (Wexler, 2014) 

Mineralkortikoid memiliki peran dalam menahan garam dan disintesis di sel-

sel zona glomerulosa, terutama aldosterone (Neal, 2005). Aldosterone merupakan 

mineralokortikoid primer yang dikontrol oleh RAAS. Meniralokortikoid menjaga 

keseimbangan cairan dengan merangsang reabsorpsi garam pada tubulus renal 

(McCuistion et al, 2015). 

 

 

Gambar 2. 15 Struktur Kimia Kortisol (Waxler, 2014) 
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Glukokortikoid memiliki peran dalam mempengaruhi metabolisme 

karbohidrat dan protein, disintesis dalam sel-sel zona fasikulata dan zona 

retikularis. Glukokortikoid digunakan untuk menekan inflamasi, alergi, dan respon 

imun (Neal, 2005). Glukokortikoid memiliki efek langsung dan tidak langsung 

dalam proses fisiologi dan biokimia yang beragam. Glukokortikoid memerankan 

peranan penting dalam terapi yang berhubungan dengan ketidakcukupan kerja 

korteks adrenal, yaitu sebagai komponen kunci dalam terapi beberapa penyakit 

berbahaya, seperti penyakit autoimun dan juga dapat digunakan sebagai 

imunosupresan pada transplantasi dan sebagai antiinflamasi (Wang, 2015).  

 

Gambar 2. 16 Struktur Umum Kortikosteroid (Siswandono, 2016) 

Modifikasi molekul telah dilakukan pada kortikosteroid alami dan sudah 

banyak dihasilkan obat-obatan yang sangat berguna untuk pengobatan berbagai 

macam penyakit. Hubungan struktur dan aktivitas hormon kortikosteroid ialah (1) 

secara umum, karekteristik struktur yang penting dari kortikosteroid ialah rangkap 

C4-C5, gugus keton pada C3, dan rantai samping 17B-ketol (COCH2OH) karena 

dapat menunjang aktivitas. Sejumlah senyawa yang tidak mempunyai system C3-

keto masih mempunyai aktivitas cukup besar sehingga diduga gugus ini kecil 

sumbangannya terhadap kespesifikan interaksi obat-reseptor (2) Pada konsep 

interaksi obat-reseptor, cincin C dan D lebih penting dibanding cincin A dan B (3) 

Substitusi gugus 21-OH dengan gugus F meningkatkan aktivitas glukokortikoid 

dan mineralkortikoid, tetapi substitusi dengan gugus Cl atau Br akan 

menghilangkan aktivitas (4) Adanya substituent 2a-CH3, 9a-F, 21-OH 

meningkatkan aktivitas glukokortikoid dan mineralkortikoid (Siswandono, 2016).  
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Secara umum struktur hormon glukokortikoid mengandung gugus keton atau 

hidroksi pada C11 dan gugus α-OH pada C17. Gugus 11β-OH ini sangat penting 

untuk interaksi obat-reseptor (gugus farmakofor). Contoh: kortison, tidak aktif pada 

in vitro tetapi aktif pada in vivo, oleh karena pada in vivo gugus keton C11 direduksi 

menjadi gugus hidroksi (hidrokortison) sehingga senyawa dapat berinterksi secara 

serasi dengan reseptor. Demikian pula prednison, secara in vivo direduksi menjadi 

prednisolon. Pemasukan gugus α-CH3 pada posisi 2, 6 dan 16 meningkatkann 

aktivitas glukokortikoid. Pemasukan gugus 2 α-CH3 meningkatkan aktivitas 

glukokortikoid oleh karena pengaruh halangan ruangnya dapat mencegah reduksi 

gugus 3-keton, baik pada in vitro maupun in vivo.  Pemasukan substituent 9 α-F 

dapat meningkatkan aktivitas oleh karena adanya gugus yang bersifat penarik 

elektron tersebut dapat menimbulkan efek induksi pada gugus 11β-OH sehingga 

senyawa menjadi asam dan kemampuan interaksi obat-reseptor, yang melibatkan 

ikatan hidrogen, menjadi lebih baik, dapat melindungi gugus 11β-OH dari proses 

oksidasi metabolik. Pemasukkan ikatan rangkap antara C1-C2 meningkat secara 

nyata aktivasi glukokortikosteroid dan aktivitas antiradang. Pemasukkan ikatan 

rangkap pada C1-C2 cincin A akan mengubah bentuk konformasi cincin sehingga 

interaksi dengan reseptor menjadi lebih baik dan menghasilkan peningkatan efek 

antiradang (Siswandono, 2016). 

2.3.2 Mekanisme Kerja Kortikosteroid 

Mekanisme kerja dasar pada kortikosteroid yaitu memberikan efek fisiologis 

melalui aktivasi baik reseptor glukokortikoid (GR) atau reseptor mineralokortikoid 

(MR) dalam jaringan target untuk mengubah ekspresi gen yang responsif terhadap 

kortikosteroid. Misalnya, GR dalam sel sitoplasma berikatan dengan ligan steroid 

untuk membentuk kompleks hormon-reseptor yang akhirnya berpindah ke inti sel. 

Kompleks ini mengikat urutan DNA spesifik dan mengubah ekspresinya. 

Kompleks yang terbentuk mungkin menginduksi transkripsi mRNA mengarah pada 

sintesis protein baru. Meski kurang dipelajari seperti glukokortikoid, 

mineralokortikoid memiliki mekanisme aksi yang sama dalam regulasi gen 

(Wexler, 2014).  
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Gambar 2. 17 Mekanisme Antiinflamasi pada Kortikosteroid (Siswandono, 2016) 

Pada mekanisme antiinflamasi, glukokortikoid memberikan peranannya. 

Glukokortikoid memiliki kemampuan untuk antiinflamasi dan imunosupresif. 

Mekanismenya sangat komplek dan belum diketahui secara pasti. Namun diketahui 

bahwa glukokortikoid dapat menyebabkan atrofi timus dan menurunkan jumlah 

limfosit, sel plasma dan eosinophil dalam darah. Dengan memblokir produksi dan 

pelepasan sitokin dan mediator lain, kortikosteroid mengganggu peran integrasi 

limfosit T dan B, makrofag dan monosit dalam respon imun dan alergi. Selain itu, 

adanya penghambatan tidak langsung pada fosfolipase A2 karena steroid 

merangsang biosintesis protein lipomodulin, sehingga menghalangi pelepasan 

mediator proses inflamasi, yaitu asam arakidonat dan metabolitnya (prostaglandin, 

leukotrient, tromboksan dan prostasklin) dari ikatan membran fosfolipid. Sintesis 

siklooksigenase-2 dalam sel inflamasi berkurang, sehingga menurunkan 

prostaglandin. Selain itu, gangguan terhadap hasil degranulasi sel mast menurunkan 

histamin dan permeabilitas kapiler. Glukokortikosteroid dapat memblok jalur 

siklooksigenase dan lipooksigenase, sedangkan NSAID hanya memblok jalur 

siklooksigenase saja, sehingga glukokortikoid memiliki efek antiinflamasi lebih 
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besar dibanding NSAID (Siswandono,2016; Clark et al., 2012; Bryant & Knights, 

2015)   

2.3.3 Efek Farmakologi Kortikosteroid 

Efek farmakologi pada kortikosteroid ialah (1) Antiinflamasi dan 

imunosupresan, glukokortikoid mencegah atau menekan reaksi inflamasi penuh 

terhadap agen infeksi, fisik, atau imunologis, menghambat kejadian inflamasi awal 

seperti edema, eksudasi seluler, deposisi fibrin, dilatasi kapiler, migrasi leukosit ke 

dalam area, dan aktivitas fagositosis. (2) Efek metabolit, glukokortikoid 

mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, lemak, elektrolit, air dan kalsium. 

(3) Efek pada metabolisme tulang, kortisol menghambat jumlah dan fungsi 

osteoblas, dan sintesis kolagen. Osteoporosis adalah konsekuensi utama pemberian 

glukokortikoid kronis. Pertumbuhan melambat pada anak-anak. (4) Efek sistem 

saraf pusat, kenaikan puncak konsentrasi plasma kortisol terjadi pada saat bangun 

dan terendah pada saat tidur. Secara umum, tingginya konsentrasi kortisol perlu 

diwaspadai, tetapi gangguan suasana hati yang parah dapat terjadi dengan 

ketidaknormalan kadar glukokortikoid yang tinggi. Konsentrasi yang rendah dapat 

menyebabkan perasaan lesu. (5) Keseimbangan air dan elektrolit, efek utama 

mineralokortikoid adalah regulasi ekskresi elektrolit di ginjal. Aldosteron 

menghasilkan peningkatan reabsorpsi natrium dan peningkatan ekskresi kalium dan 

hidrogen dalam tubulus ginjal. Efek serupa pada transportasi kation di sebagian 

besar jaringan lainnya berperan dalam semua aktivitas sistemik mineralokortikoid. 

(6) Aksi pada hematologis, glukokortikoid menyebabkan peningkatan jumlah 

sirkulasi sel darah merah, trombosit, neutrofil dan penurunan jumlah limfosit, 

monosit, eosinofil dan basofil dalam darah. (7) Efek pada saluran GI, 

glukokortikoid menghambat sekresi prostasiklin dan meningkatkan basal keduanya 

dan sekresi asam lambung nokturnal. (8) Efek pada sistem kardiovaskular, efek 

utama kortikosteroid pada sistem kardiovaskular adalah akibat dari pengaruhnya 

terhadap volume plasma, retensi elektrolit, sintesis epinefrin, dan kadar angiotensin, 

yang bersama-sama menghasilkan pemeliharaan tekanan darah normal dan output 

jantung. (9) Efek pada sistem endrokrin, selain efek pada sekresi ACTH, 

kortikosteroid mempengaruhi kerja beberapa hormon lainnya. Kortisol 



38 

 

 

 

meningkatkan sekresi hormon pertumbuhan pada pasien dengan akromegali 

(Bennett et al., 2012; Waller et al., 2014; McKay, 2003). 

2.3.4 Indikasi Kortikosteroid 

Steroid adalah salah satu obat golongan yang paling banyak digunakan dan 

perannya dalam terapi penyakit paru, inflamasi, dermatologis, dan onkologis telah 

dijelaskan dengan baik (Grover et al., 2007). Beberapa indikasi kortikosteroid 

menurut Liu et al., (2013) ialah 

Alergi dan pernapasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dermatologi 

 

Endrokinologi 

 

Gastroenterologi 

 

 

Hematologi 

 

 

Reumatologi / 

Imunologi 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 

 

 

: 

 

Eksaserbasi asma sedang sampai berat 

Eksaserbasi akut pada penyakit paru obstruktif 

kronik 

Alergi rhinitis 

Dermatitis atopic 

Urtikaria/angioedema 

Anafilaksis 

Alergi obat dan makanan 

Polip hidung 

Pneumonitis hipersensitifitas 

Sarcoidosis 

Pneumonia eusinofilik akut dan kronis 

Interstitial lung disease 

Pemphigus vulgaris 

Dermatitis kontak akut dan berat 

Insufiensi adrenal 

Hiperplasia adrenal bawaan 

Kolitis ulserativa 

Penyakit Crohn 

Hepatitis autoimun 

Limfoma / leukemia 

Anemia hemolitik 

Purpura trombositopenik idiopatik 

Radang sendi 

Lupus erythematosus sistemik 
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Oftalmologi 

 

Lain-lain 

 

 

 

 

: 

 

: 

Polymyalgia rheumatica 

Polymyositis / dermatomyositis 

Poliarteritis 

Vaskulitis 

Uveitis 

Keratoconjunctivitis 

Sklerosis multipel 

Transplantasi organ 

Sindrom nefrotik 

Hepatitis aktif kronis 

Edema serebral 

2.3.5 Kontraindikasi Kortikosteroid 

Kontraindikasi terhadap kortikosteroid bersifat relatif (Bennett et al., 2012). 

Hipersensitivitas ialah kontraindikasi umum pada kortikosteroid (Yasir, 2018). 

Pada glukokortikoid harus digunakan dengan sangat hati-hati pada pasien dengan 

tukak lambung, penyakit jantung atau hipertensi dengan gagal jantung, pasti 

penyakit menular seperti varisela dan TBC, psikosis, diabetes, osteoporosis, atau 

glaucoma (Katzung et al., 2012). Selain itu, kontraindikasi pada kortikosteroid 

menurut Yasir, (2018) ialah  

Sistemik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topikal 
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: 

Infeksi jamur sistemik 

Administrasi intratekal 

Malaria serebral 

Diberikan bersama vaksin virus hidup atau vaksin virus 

hidup yang dilemahkan (jika glukokortikoid digunakan 

dalam dosis imunosupresif)  

Purpura trombositopenik idiopatik (pemberian IM) 

Digunakan pada bayi prematur (formulasi yang 

mengandung benzil alkohol) 

Dermatologis: Infeksi bakteri, virus, atau jamur pada 

mulut atau tenggorokan (triamcinolone) 
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Oftalmik: Infeksi okular purulen yang tidak diobati, 

infeksi okular jamur atau mikobakteri, konjungtivitis 

virus, atau keratitis. 

2.3.6 Farmakokinetik dan Farmakodinamik Kortikosteroid 

 Absorpsi steroid sintetis yang diberikan secara oral cepat. Sebagian besar t½ 

plasmanya adalah 1-3 jam tetapi efek maksimum secara biologis terjadi setelah 2-

8 jam (Bennett et al., 2012). Ester dari hidrokortison tertentu yang larut dalam air 

diberikan secara intravena untuk mencapai konsentrasi obat yang tinggi secara 

cepat di bagian tubuh yang diinginkan. Efek dengan jangka waktu yang lebih lama 

didapatkan dengan injeksi suspensi hidrokortison secara intramuskular, berupa 

esternya. Perubahan minor dari struktur kimia mungkin saja mempengaruhi laju 

absorpsi, waktu onset obat, dan durasi dari efek obat. Glukokortikoid juga diserap 

secara sistemik dari tempat administrasi lokalnya, misal pada ruang sinovial, 

kantung konjungtiva, kulit, dan saluran nafas. Efek obat ini diperpanjang, saat 

tempat pemberian obat ditutupi dengan dressing yang oklusif atau saat area kulit 

yang dilibatkan cukup luas, absorpsi sangat mungkin memberikan efek sistemik, 

termasuk penekanan aksis HPA (hipothalamus-pituitary-adrenal aksis) (Brunton et 

al., 2018). 

 Setelah absorbsi, dalam kondisi tubuh manusia normal 90% atau lebih 

kortisol dalam plasma terikat secara reversibel pada protein. Di sebagian besar 

jaringan, hanya fraksi dari kortikosteroid yang tidak terikat yang aktif dan mampu 

memasuki sel. Dua plasma protein yang bertanggung jawab terhadap kemampuan 

mengikat steroid oleh tubuh ialah: cortisol binding globulin/CBG (atau dikenal 

sebagai transcortin) dan albumin. CBG adalah suatu alpha-globulin yang disekresi 

oleh hati yang memiliki afinitas tinggi terhadap steroid tapi secara relatif memiliki 

kapasitas ikat total yang lebih kecil. Sedangkan albumin yang juga diproduksi hati, 

memiliki total kapasitas ikat yang lebih tinggi namun afinitasnya rendah. Pada 

jaringan dengan waktu transit kapiler yang lama (misal limpa dan hati), steroid 

berpisah dari albumin (Brunton et al., 2018). Pada pasien dengan albumin serum 

sangat rendah, dosis steroid harus diturunkan untuk mengurangi kapasitas 

pengikatan (Bennett et al., 2012). Pada konsentrasi steroid yang tinggi, kapasitas 

ikat CBG semakin tinggi, dan sedikit lebih banyak fraksinya dibanding steroid 
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bebas. CBG relatif memiliki afinitas yang tinggi terhadap kortisol dan afinitas yang 

rendah untuk aldosteron dan metabolit steroid yang terkonjugasi glukuronid, pada 

wanita hamil produksi CBG meningkat karena kenaikan estrogen. Level aldosteron 

juga meningkat 3 hingga 10 kali pada kehamilan, membuktikan kenaikan 

progesterone berfungsi sebagai MR antagonis karena progesteron juga merupakan 

antogonis GR, hal ini mungkin menyebabkan kenaikan level kortisol. Metabolisme 

dari steroid melibatkan penambahan atom O dan H secara sekuensial, diikuti 

konjugasi untuk membentuk derivat yang larut air. Reduksi 3-keton menjadi derivat 

3-hidroksil, membentuk tetrahidrokortisol, terjadi di hati. Hampir seluruh A ring-

reduced steroid dikonjugasi melalui 3-hidroksil dengan sulfat atau glukoronid lewat 

suatu reaksi enzimatik yang terjadi di hepar dan kadang juga sebagian kecil di 

ginjal. Hasilnya adalah substansi larut air yang diekskresikan di urin. Tidak ada 

bukti ekskresi melalui bilier ataupun fekal terjadi pada ekskresi obat ini (Brunton 

et al., 2018). 

 Tiga obat pilihan untuk aktivitas glukokortikoid (anti-inflamasi) adalah 

prednisolone (4 kali potensi dari hidrokortison), deksametason (30 kali) dan 

betametason (30 kali), semua dengan aktivitas retensi natrium yang minimal. Untuk 

aktivitas mineralokortikoid, obat pilihan adalah fludrokortison (150 kali potensi 

hidrokortison), dengan aktivitas anti-inflamasi yang jauh lebih rendah. Beberapa 

kortikosteroid yang biasa digunakan dibandingkan dalam tabel dibawah, 

menunjukkan potensi relatif, dosis dan beberapa data farmakokinetik (Bryant & 

Knights, 2015). 

Tabel II.  3 Data Farmakokinetik Kortikosteroid (Brunton et al., 2018; Bryant and 

Knights, 2015). 

Kortikosteriod Dosis 

ekuivalen 

(mg) 

Potensi 

Anti-

inflamasi 

Potensi 

retensi 

Na 

 

t½ 

plasma 

(jam) 

Durasi aksi 

Short-acting 

Kortison 25 0,8 0,8 0,5 8-12 jam 

Hidrokortison 20 1 1 1,5-2 8-12 jam 
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Tabel II. 3 Data Farmakokinetik Kortikosteroid           (Lanjutan dari halaman 41) 

(Brunton et al., 2018; Bryant and Knights, 2015). 
Kortikosteriod Dosis 

ekuivalen 

(mg) 

Potensi 

Anti-

inflamasi 

Potensi 

retensi 

Na 

 

t½ 

plasma 

(jam) 

Durasi aksi 

Intermediet-acting 

Fludrocortison - 10 125 0,5-3 1-2 hari 

Metilprednisolon 4 5 0,5 3-4  24-36 jam 

Prednisolon 5 4 0,8 3-4 24-36 jam 

Prednison 5 4 0,8 1 24-36 jam 

Triamsinolon 4 5 0 2-5 18-36 jam 

Long-acting 

Betametason 0,75 25 0 3-6,5 2-3 hari 

Dexametason  0,75 25 0 3-4 2-3 hari 

2.3.7 Efek samping Kortikosteroid 

Efek samping terkait dengan kerentanan individu, dosis dan durasi. Terapi 

jangka panjang menyebabkan obesitas sentral dengan moon-face dan buffalo hump.  

Striae pink kemerahan muncul di perut, pinggul dan daerah dada, dan kulit bisa 

menjadi rapuh. Pasien dapat mengalami ekimosis spontan dan mudah memar 

(Cushingoidism) (Satoskar et al., 2015). Efek kortikosteroid yang kuat dapat 

menyebabkan kerusakan pada kelenjar adrenal menghasilkan produksi kortisol 

berlebih. Potensi efek samping jangka panjang semakin terlihat seperti 

meningkatnya nafsu makan dan penambahan berat badan, timbunan lemak di dada, 

wajah, punggung atas, dan perut, retensi air dan garam yang menyebabkan 

pembengkakan/edema, tekanan darah tinggi, diabetes, tanda hitam dan biru, 

memperlambat penyembuhan luka, osteoporosis, katarak atau masalah penglihatan, 

jerawat, kelemahan otot, penipisan kulit, peningkatan kerentanan infeksi, tukak 

lambung atau gangguan gastrointestinal, hiperglikemi, mudah berkeringat, 

perubahan suasana hati, masalah psikologis seperti depresi dan penekanan atau 

krisis pada adrenal,  dan terhambatnya pertumbuhan pada anak-anak. Selain itu 

pada mineralokortikoid dapat menyebabkan hiperkalemi dan hipertensi. Efek 

samping dapat diminimalkan dengan mengikuti perintah dokter dan 
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mempertahankan dosis serendah mungkin. Jika gejala sudah terkontrol, maka 

dilakukan penurunan dosis. Hindari pengaturan dosis sendiri, baik dengan 

menambahkan lebih banyak atau menghentikan obat tanpa jadwal (Battista, 2012; 

Wexler, 2014;).  

2.3.8 Interaksi dan Manajemen Efek 

Obat-obatan yang berinteraksi dengan kortikosteroid bila diberikan 

bersamaan akan menimbulkan efek- efek yang akan dijelaskan pada tabel di bawah 

ini 

Tabel II.  4 Interaksi dan Manajemen Efek pada Kortikosteroid (Bryant & 

Knights, 2015) 
Obat Efek dan manajemen 

Amphotericin B (parenteral) Dapat menyebabkan hipokalemia berat. Jika diberikan 

bersamaan, pantau kadar kalium serum dengan cermat 

Antasida, misalnya 

magnesium trisilicate; resin 

pengikat asam empedu 

Ketika diberikan bersamaan, penurunan absopsi steroid 

dapat terjadi. Dosis harus dipisahkan oleh 

setidaknya 2 jam, dan peningkatan dosis steroid 

mungkin diperlukan 

Obat anti diabetes (oral) atau 

Insulin, obat lain yang 

mempengaruhi 

konsentrasi glukosa darah 

Glukokortikoid dapat meningkatkan kadar glukosa 

serum, oleh karena itu penyesuaian dosis dari satu atau 

kedua obat mungkin diperlukan 

Aprepitant (antiemetik) Dapat meningkatkan konsentrasi deksametason dan 

metilprednisolon; mungkin diperlukan steroid dosis 

oral yang dibagi dua 

-conazol agen antijamur 

(itraconazole) 

Mengurangi metabolisme dan meningkatkan efek 

klinis beberapa glukokortikoid, termasuk inhalasi 

Budesonide, pemberian pada kasus kronis harus 

dipantau dan dosis glukokortikoid mungkin perlu 

Dikurangi 

Digoxin Dapat mengakibatkan peningkatan potensi toksisitas 

(disritmia) yang berhubungan dengan hipokalemia 

Diuretik Efek retensi natrium dan cairan dari adrenokortikoid 

dapat mengurangi keefektifan agen diuretik. Pantau 

dengan cermat untuk edema dan retensi cairan. 

Diuretik hemat kalium diberikan dengan 

adrenokortikoid dapat menyebabkan hipokalemi berat, 

sedangkan efek hemat kalium diuretik dapat menurun. 

Pantau kadar kalium serum dan respons pasien dengan 

cermat 
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Tabel II.  4 Interaksi dan Manajemen Efek pada            (Lanjutan dari halaman 43) 

Kortikosteroid (Bryant & Knights, 2015) 
Obat Efek dan manajemen 

Obat yang memengaruhi 

konsentrasi kalium 

Efek dapat diubah oleh kortikosteroid sistemik, yang 

mengurangi kadar K+ dan dapat menyebabkan 

hypokalemia, kadar K+ serum harus dipantau jika 

diberikan bersamaan 

Agen yang menginduksi 

enzim hati 

Barbiturat, karbamazepin, fenitoin, dan lainnya dapat 

mengurangi efek adrenokortikoid karena peningkatan 

metabolisme. Pantau kadar hidrokortison serum 

dengan cermat, peningkatan dosis mungkin diperlukan. 

Benzodiazepine lebih aman 

Non-steroidal 

antiinflammatory 

drugs (NSAIDs) 

Dapat menyebabkan perdarahan GI, yang dapat 

diperburuk oleh kortikosteroid, jika perlu, gunakan 

dosis efektif NSAID yang terendah untuk waktu yang 

sesingkat mungkin 

Vaksin, virus hidup dan 

lainnya Imunisasi 

Umumnya, imunisasi tidak dianjurkan untuk pasien 

yang menerima dosis glukokortikoid sebagai 

imunosupresan, karena efek imunisasi akan berkurang 

dan pada pasien dapat terjadi komplikasi neurologis 

atau munculnya penyakit dari virus yang diberikan 

2.4 Kortikosteroid pada Sindrom Nefrotik 

Hormon steroid pertama kali diisolasi dan diidentifikasi ada tahun 1936. Saat 

tahun 1946, kortison pertama kali dibuat dengan sintesa parsial dari asam empedu. 

Di sisi lain, adrenocorticotropin hormone (ACTH) diekstraksi dari kelenjar 

pituitari babi dan domba menggunakan metode presipitasi isoelektrik pada tahun 

1940. Pada awal tahun 1950, injeksi intramuskular kortison dan ACTH pertama kali 

digunakan untuk pengobatan SN pasa anak oleh Arneil dan Wilson dari Glasgow. 

Pemberian kortison dan ACTH ini tergolong singkat, hanya selama 5 hari sekali 

sehari 100-300 mg kortison intramuskular untuk penelitian awal dan 12 hari sekali 

sehari 40-80 mg ACTH intramuskular untuk penelitian kedua. Selanjutnya, 

prednison pertama kali disintesa melalui oksidasi kortison. ACTH dan kortison 

secara cepat digantikan oleh prednisolon dan prednison dimana mereka daat 

diberikan secara oral tanpa harus injeksi rutin setiap hari (Pal & Kaskel, 2016). Saat 

ini terapi lini pertama untuk SN adalah kortikosteroid oral, dimana pada tahun 

1960an obat ini terbukti dapat menurunkan angka kematian secara dramatis (hingga 

3%) dan menginduksi remisi sekitar 80% kasus SN pada anak (Downie et al., 2017). 
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2.4.1 Mekanisme Kortikosteroid pada Sindrom Nefrotik 

Kortikosteroid diduga bekerja dengan berbagai mekanisme, namun 

mekanisme kerja obat ini pada SN secara spesifik belum sepenuhnya dipahami. 

Efek utama obat ini adalah dengan regulasi gen yang mengekspresikan sitokin 

melalui reseptor glukokortikoid, bekerja dengan cara menginduksi gen yang 

mengkode sitokin anti-inflamasi dan menekan gen yang mengekspresikan sitokin 

pro-inflamasi (Downie et al., 2017). Pada penelitian terbaru, menunjukkan bahwa 

glukokortikoid memberikan efek langsung pada podosit dalam penyakit glomerular 

melalui pengaturan reseptor glukokortikoid. Selain dapat mencegah apoptosis pada 

podosit, glukokortikoid juga dapat merangsang pemulihan dari sel yang cedera 

(Zang, 2013). 

Efek terapi glukokortikoid pada SN dapat didasarkan pada dua perspektif 

berikut : efek imunomodulator yang dapat menghilangkan dampak dari sirkulasi 

faktor plasma dan efek langsung pada podosit dan/atau celah diafragma yang 

mungkin menginduksi pemulihan penghalang pada filtrasi glomerulus (Teeninga, 

2013). 

 

Gambar 2. 18 Mekanisme Efek Terapeutik Glukokortikoid pada Sindrom Nefrotik 

(Teeninga, 2013) 

Glukokortikoid seperti prednisolon memberikan efek anti-inflamasi dengan 

menginduksi apoptosis sel limfoid, menginduksi protein anti-inflamasi dan 

mengganggu jalur pro-inflamasi yang dimediasi sitokin. Studi yang berfokus pada 
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efek imunomodulator GC pada sindrom nefrotik telah banyak membahas proses 

mediasi sitokin. Beberapa penelitian telah melaporkan adanya peningkatan kadar 

sitokin plasma atau meningkatnya kadar sitokin dalam supernatan dari sel yang 

dikultur pada fase aktif SN. Selain itu, GC menginduksi apoptosis pada limfosit dan 

sel hematopoetik lainnya, sedangkan sel lain dilindungi terhadap apoptosis oleh 

GC. Efek perlindungan ini terlihat dalam sel-sel epitel mammae, fibroblas dan 

hepatosit, serta dalam sel-sel membran basal glomerulus dan podosit. GC 

ditemukan memiliki efek pro-survival pada podosit in vitro dengan menghambat 

faktor pro-apoptosis dengan memicu antiapoptosis. Efek menguntungkan 

glukokortikoid pada sindrom nefrotik membantu podosit dalam melanjutkan bentuk 

asli mereka dan membangun kembali fungsi celah diafragma, dengan cara ini 

membangun kembali pembatas filtrasi glomerulus (Teeninga, 2013). 

2.4.2 Pemberian Kortikosteroid pada Sindrom Nefrotik 

 

Gambar 2. 19 Tata laksana sindrom nefrotik (Trihono et al., 2012) 

Terapi inisial pada anak dengan sindrom nefrotik idiopatik tanpa 

kontraindikasi steroid sesuai dengan anjuran ISKDC adalah diberikan prednison 60 

mg/m2 LPB/hari atau 2 mg/kgbb/hari (maksimal 80 mg/hari) dalam dosis terbagi 

untuk menginduksi remisi. Dosis prednison dihitung sesuai dengan berat badan 

ideal (berat badan terhadap tinggi badan). Prednison dosis penuh (full dose) inisial 



47 

 

 

 

diberikan selama 4 minggu. Bila terjadi remisi dalam 4 minggu pertama, 

dilanjutkan dengan 4 minggu kedua dengan dosis 40 mg/m2 LPB (2/3 dosis awal) 

atau 1,5 mg/kgbb/hari, secara alternating (selang sehari), 1 kali sehari setelah 

makan pagi. Kurangi dosis 5 hingga 10 mg / m2 setiap minggu untuk tapering dosis 

sebelum berhenti. Bila setelah 4 minggu pengobatan steroid dosis penuh, tidak 

terjadi remisi, pasien dinyatakan sebagai resisten steroid (Trihono et al., 2012; 

Viswanath, 2013).  

Berdasarkan literatur Kidney Disease Improving Global Outcomes (KGIDO) 

tahun 2012 dan 2013 pemberian steroid hanya 8 minggu, maka akan terlalu banyak 

kasus yang mengalami relaps setelah pengobatan selesai. Oleh karena itu, batasan 

resisten diperpanjang lagi menjadi 8 minggu, ditambah dengan tapering off sebelum 

prednison diberhentikan. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa batasan resisten adalah 

setelah pemberian prednison 8 minggu (atau 12 minggu jika memakai rekomendasi 

1). Apabila pasien remisi pada empat minggu pertama disebut early responder 

sedangkan jika pada empat minggu kedua disebut late responder. Rekomendasi 

KDIGO dipublikasikan dalam Kidney International Supplement 2012 dan J 

Pediatric Nephrology 2013. Dalam rekomendasi KDIGO tersebut, pengobatan 

inisial sindrom nefrotik dengan prednison/prednisolone, memberi dua pilihan (1) 

Prednison oral dosis penuh (full dose) selama 6 minggu (60 mg/m2/hari atau 2 mg 

/ kg per hari, maksimum 60 mg), dilanjutkan 4-6 minggu dengan dosis alternating, 

diberikan single dose pagi hari (2) Pemberian prednison dosis penuh 4 minggu, 

dilanjutkan dengan 4 minggu kedua 40 mg/m2 per hari atau 1,5 mg/kgbb per hari 

alternating, jadi tetap 8 minggu seperti sebelumnya, tetapi dilanjutkan 2-5 bulan 

untuk penurunan dosis (tapering off) sebelum prednison dihentikan. Pengobatan 

inisial sindrom nefrotik dengan prednisone 6-6 minggu pernah dilakukan di 

Departemen Ilmu Kesehatan Anak RS Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan hasil 

jumlah remisi lebih banyak namun secara statistik tidak signifikan. Pemberian 

prednisone 6-6 minggu dilakukan juga di Jerman dan berhasil membuktikan secara 

signifikan mengurangi relaps dibandingkan skema ISKDC 4-4 minggu(Alatas et 

al., 2015; Noone et al., 2018). 
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Gambar 2. 20 Pemberian Kortikosteroid pada Sindrom Nefrotik (Alatas et al., 

2015) 

Pemberian kortikosteroid pada pasien sindrom nefrotik relaps, diberikan 

prednisone full dose sampai remisi minimal 2 minggu, maksimal 4 minggu. 

Kemudian dilanjutkan dengan alternating dose 40 mg/m2 LPB/hari selama 4 

minggu diberikan prednison dosis penuh sampai remisi (maksimal 4 minggu).  Pada 

pasien SN remisi yang mengalami proteinuria kembali ≥ ++ tetapi tanpa edema, 

sebelum pemberian prednison, dicari lebih dahulu pemicunya, biasanya infeksi 

saluran nafas atas. Bila terdapat infeksi diberikan antibiotik 5-7 hari, dan bila 

kemudian proteinuria menghilang tidak perlu diberikan pengobatan relaps. Bila 

sejak awal ditemukan proteinuria ≥ ++ disertai edema, maka diagnosis relaps dapat 

ditegakkan, dan prednison mulai diberikan (Trihono et al., 2012; Alatas et al., 

2015). 

 

Gambar 2. 21 Pengobatan SN relaps sering dan Dependen Steroid dengan 

Siklofosfamid (CPA) (Alatas et al., 2015) 
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Pada sindrom nefrotik yang sering relaps atau dependen steroid pengobatan 

lanjutan adalah pemberian steroid jangka panjang dan penggunaan kortikosteroid 

sparing agent. Jika terjadi relaps sering diberi prednison dosis penuh sampai terjadi 

remisi (paling sedikit 2 minggu) dilanjutkan dengan dosis alternating bersama 

dengan obat kortikosteroid sparing agent. Setelah diberikan prednison dosis penuh 

diteruskan dengan dosis 1,5 mg/kgbb secara alternating. Dosis ini kemudian 

diturunkan perlahan/bertahap 0,2 mg/kgbb setiap 2 minggu. Penurunan dosis 

tersebut dilakukan sampai dosis terkecil yang tidak menimbulkan relaps yaitu 

antara 0,1 – 0,5 mg/kgbb alternating. Dosis ini disebut dosis threshold dan dapat 

dipertahankan selama 6-12 bulan, kemudian dicoba dihentikan. Bila relaps terjadi 

pada dosis prednison antara 0,1 – 0,5 mg/kgbb alternating, maka relaps tersebut 

diterapi dengan prednison 1 mg/kgbb dalam dosis terbagi, diberikan setiap hari 

sampai terjadi remisi. Setelah remisi maka prednison diturunkan menjadi 0,8 

mg/kgbb diberikan secara alternating, kemudian diturunkan 0,2 mg/kgbb setiap 2 

minggu, sampai satu tahap (0,2 mg/kgbb) di atas dosis prednison pada saat terjadi 

relaps yang sebelumnya atau relaps yang terakhir. Bila relaps terjadi pada dosis 

prednison > 0,5 mg/kgbb alternating, tetapi < 1,0 mg/kgbb alternating tanpa efek 

samping yang berat, dapat dicoba dikombinasikan sparing agent, seperti levamisol 

selang sehari 2,5 mg/kgbb selama 4-12 bulan, atau langsung diberikan 

siklofosfamid (CPA). Bila relaps pada dosis > 1 mg/kgbb alternating atau dosis < 

1 mg/kgbb tetapi disertai efek samping steroid yang berat, pernah relaps dengan 

gejala berat antara lain hipovolemia, trombosis, dan sepsis diberikan siklofosfamid 

(CPA) dengan dosis 2-3 mg/kgbb/hari selama 8-12 minggu. Pada SN idiopatik yang 

tidak responsif dengan pengobatan steroid dianjurkan untuk pemberian siklosporin 

dengan dosis 4-5 mg/kgbb/hari (100-150 mg/m2 LPB). Dosis tersebut dapat 

mempertahankan kadar siklosporin darah berkisar antara 150-250 mg/mL 

(Trihono et al., 2012; Alatas et al., 2015). 
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Gambar 2. 22 Diagram pengobatan SN relaps sering atau dependen steroid 

(Trihono et al., 2012) 

Sindrom nefrotik yang resisten terhadap steroid dapat diobati dengan 

imunosupresif non-corticosteroid (yaitu siklofosfamid atau siklosforin) atau 

kombinasi kortikosteroid dan imunosupresif non kortikosteroid untuk 

memperpanjang remisi. Sindrom nefrotik resisten steroid terdiri dari resisten primer 

dan sekunder. Resisten primer apabila terjadi pada pengobatan inisial (awal) yaitu 

setelah diberi preparat kortikosteroid selama 8-12 minggu tidak terjadi remisi. 

Sedangkan resisten sekunder jika pada pasien sindom nefrotik yang telah berulang 

kali mendapat steroid (relaps frekuen) atau dependen steroid. Rituximab intravena, 

antibodi monoklonal, telah terbukti menginduksi dan memperpanjang remisi pada 

beberapa anak dengan steroid dependen atau sindrom nefrotik yang resisten. Obat 

imunosupresan yang dianjuran oleh KDIGO 2013 pada sindrom nefrotik resisten 

steroid adalah kalsineurin inhibitor, MMF, dan tambahan pemberian ACE-inhibitor 

dan/atau angiotensin II reseptor bloker (ARB) (Mandal & Prakash, 2014; Alatas et 

al., 2015; Kher et al., 2017). Pada SRNS, layak dipertimbangkan pemberian 
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methylprednisolone intravena dengan dosis tinggi (Zolotas & Krishnan, 2016). 

Dosis metilprednisolon IV 20-30 mg / kg (maksimum 1000 mg) atau jika tidak 

tersedia dapat diberikan deksametason IV: 5 mg / kg (Trihono et al., 2012; 

Grouzard et al., 2016).  

 

Gambar 2. 23 Pengobatan sindrom nefrotik resisten steroid (Trihono et al., 2012) 

Keterangan: 

• Sitostatik oral: siklofosfamid 2-3 mg/kgbb/hari dosis tunggal selama 3-6 bulan 

• Prednison alternating dosis 40 mg/m2LPB/hari selama pemberian siklofosfamid 

oral. Kemudian prednison ditapering-off dengan dosis 1 mg/kgbb/hari selama 1 

bulan, dilanjutkan dengan 0,5 mg/kgbb/hari selama 1 bulan (lama tapering off 2 

bulan).  

atau 

• Siklofosfamid puls dengan dosis 500-750 mg/m2 LPB diberikan melalui infus 

satu kali sebulan selama 6 bulan yang dapat dilanjutkan tergantung keadaan 

pasien. 

• Prednison alternating dosis 40 mg/m2LPB/hari selama pemberian siklofosfamid 

puls (6 bulan). Kemudian prednison ditapering-off dengan dosis 1 mg/kgbb/hari 

selama 1 bulan, dilanjutkan dengan 0,5 mg/kgbb/hari selama 1 bulan (lama 

tapering off 2 bulan). 

Berdasarkan penelitian Liern et al., pada tahun 2016 mengenai penggunaan 

kortikosteroid pada sindrom nefrotik, 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 methylprednisolone 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 
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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 yang 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 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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2.4.3 Obat Golongan Kortikosteroid pada Sindrom Nefrotik 

2.4.3.1 Prednison 

Struktur 

 

Gambar 2. 24 Struktur Kimia Prednison (Sweetman, 2009) 

Indikasi 

Antiinflamasi & imunosupresan, proses alergi dan keadaan alergi, gangguan 

endokrin, gangguan rematik, penyakit pada kolagen, penyakit kulit, penyakit 

pernapasan, gangguan hematologi, penyakit neoplastic, keadaan edematous (karena 

sindrom nefrotik), penyakit GI, multiple sclerosis; meningitis tuberculosis, 

trikinosis dengan keterlibatan neurologis atau miokard. Penggunaan offlabel: 

COPD, distrofi otot Duchenne, graves ophthalmopathy (Tatro, 2013).  

Farmakokinetik 

Absopsi prednison ialah 50-90% dan dapat berubah pada keadaan 

hipertiroidisme. Persentase prednison yang terikat protein sekitar 65-91% 

tergantung pada konsentrasinya. Prednison di metabolisme di hepar, dimana 

dikonversi dari prednison (tidak aktif) menjadi prednisolon (aktif). Proses 

metabolism ini dapat terganggu jika terjadi disfungsi hati. Waktu paruh eliminasi 

pada fungsi ginjal normal ialah sekitar 3,5 jam. Prednison di ekskresikan melalui 

urin dalam porsi yang kecil (Lacy, 2008).  

Dosis 

Dosis prednison sebagai menurut Lacy, (2008) adalah 

• Sebagai antinflamasi dan imunosupresan 

Kisaran dosis umum untuk dewasa:  

Oral: Awal: 5-60 mg / hari 

Tappering dosis prednison (rejimen lain tersedia): 
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Hari 1: 30 mg dibagi 10 mg sebelum sarapan, 5 mg saat makan siang, 5 mg saat 

makan malam, 10 mg pada waktu tidur 

Hari 2: 5 mg saat sarapan, 5 mg saat makan siang, 5 mg saat makan malam, 10 mg 

saat tidur 

Hari 3: 5 mg 4 kali / hari (dengan makan dan sebelum tidur) 

Hari 4: 5 mg 3 kali / hari (sarapan, makan siang, tidur) 

Hari 5: 5 mg 2 kali / hari (sarapan, tidur) 

Hari 6: 5 mg sebelum sarapan 

• Sebagai terapi pada sindrom nefrotik 

Anak-anak : Oral : Awal: 2 mg / kg / hari atau 60 mg / m2 / hari diberikan setiap 

hari dalam 1-3 dosis terbagi (maksimum: 80 mg / hari) hingga urin bebas protein 

atau selama 4-6 minggu, diikuti dengan dosis pemeliharaan: 2 mg / kg / dosis atau 

40 mg / m2 / dosis diberikan setiap hari di pagi hari, secara bertahap dan dihentikan 

setelah 4-6 minggu. Catatan: Tidak ada pedoman pengobatan yang pasti. Dosis 

tergantung pada protokol institusi dan respons individu. 

Sediaan  

Ifison® (Imfarmind) tablet 5 mg, Inflason® (Berlico Mulia Farma) kaplet 5 

mg, Kokosone® (Afi Farma) kaplet 5 mg, Lexacort® (Pertiwi Agung) tablet 5 mg, 

Prednisone (Afi Farma) tablet 5 mg, Prednison (Holi Pharma) tablet 5 mg, 

Prednison (Mega Esa Farma) tablet 5 mg, Prednison (Phyto Kemo Agung Farma) 

5 mg, Prednisone (Sejahtera Lestari Farma) 5 mg, Prednisone (Zenith) tablet 5 

mg, Remacort® (Novapharin) kaplet 5 mg (IAI, 2017). 

Kontraindikasi 

Infeksi jamur atau bakteri sistemik, pemberian vaksin virus hidup, sindrom 

cushing (Ehrenpreis & Ehrenpreis, 2001). 

Interaksi 

Interaksi yang timbul pada prednisone menurut Tatro, (2013) adalah 

− Antikolinesterase: Antagonis efek antikolinesterase pada miastenia gravis.  

− Antikoagulan, oral: Mengubah dosis antikoagulan. Barbiturat, hidantoin 

(misalnya Fenitoin), rifampisin: Penurunan efek farmakologis prednison.  

− Siklosporin: Meningkatkan toksisitas siklosporin.  

− Estrogen, ketoconazole, kontrasepsi oral: Penurunan prednison.  
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− Relaksan otot nondepolarisasi: Dapat mempotensiasi, menetralkan, atau tidak 

memberikan efek pada aksi blokade neuromuskuler.  

− Salisilat: Mengurangi kadar serum dan efikasi salisilat. 

− Somatrem: Penghambatan efek pertumbuhan mempromosikan somatrem.  

− Theophilin: Perubahan aktivitas farmakologis dari salah satu agen. 

2.4.3.2 Prednisolon 

Struktur 

 

Gambar 2. 25 Struktur Kimia Prednisolon (Sweetman, 2009). 

Indikasi 

Sebagai antiinflamasi dan imunosupresan, gangguan pada endokrin, 

reumatik, hematologi, penyakit pada kolagen, pernapasan, neoplastik, GI, alergi, 

penolakan organ akut atau kronis (Kizior, 2019). 

Farmakokinetik 

Prednisolon secara hepatik dimetabolisme dan diekskresikan dalam urin 

sebagai konjugat sulfat dan glukuronida, dengan proporsi prednisolon yang tidak 

berubah. Persentase prednisolon terikat protein ialah 70-95% dan 11-30% yang 

dieksresikan dalam urin. Waktu paruh prednisolon ialah 2-4 jam (Ashley & Currie, 

2019). 

Dosis 

Dosis prednisolon sebagai menurut Lacy, (2008) adalah 

• Dosis pada dewasa 

Dosis umum: Oral: 5-60 mg / hari 

• Dosis untuk terapi sindrom nefrotik pada anak 
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Oral: Awal (3 episode pertama): 2 mg / kg / hari atau 60 mg / m2 / hari (maksimum: 

80 mg / hari) dalam dosis terbagi 3-4 kali / hari sampai urin bebas protein selama 3 

hari berturut-turut (maksimum: 28 hari), diikuti oleh 1-1,5 mg / kg / dosis atau 40 

mg / m2 / dosis yang diberikan setiap hari selama 4 minggu 

Dosis pemeliharaan (untuk yang sering kambuh): 0,5-1 mg / kg / dosis diberikan 

setiap hari selama 3-6 bulan 

Kontraindikasi 

Oral / Parenteral: Infeksi jamur sistemik, pemberian vaksin virus hidup. IM: 

purpura trombositopenik idiopatik; sensitivitas sulfit (Ashley & Currie, 2019). 

Interaksi 

Interaksi yang dapat terjadi menurut Ashley & Currie, (2019) adalah 

− Aldesleukin: hindari penggunaan bersamaan. 

− Antibakteri: metabolisme dipercepat oleh rifamycin, metabolisme mungkin 

dihambat oleh eritromisin, konsentrasi isoniazid mungkin berkurang. 

− Antikoagulan: kemanjuran coumarin dan fenindione dapat diubah. 

− Antiepileptik: metabolisme dipercepat oleh carbamazepine, fosphenytoin, 

phenobarbital, fenitoin dan primidon. 

− Antijamur: peningkatan risiko hipokalaemia dengan amfoterisin maka 

dihindari, metabolisme mungkin terhambat oleh itraconazole dan 

ketoconazole. 

− Ciclosporin: laporan langka kejang pada pasien pada siklosporin dan 

kortikosteroid dosis tinggi peningkatan kadar prednisolon; meningkat kadar 

siklosporin dilaporkan dengan prednisolon. 

− Cobicistat: konsentrasi mungkin meningkat oleh cobicistat. Meningkatan 

risiko pada penekanan adrenal. 

− Diuretik: peningkatan efek hipokalemia dari acetazolamide, loop diuretik 

dan diuretik thiazide. 

− Vaksin: kortikosteroid dosis tinggi dapat merusak respons imun terhadap 

vaksin, hindari penggunaan bersamaan dengan vaksin hidup. 
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2.4.3.3 Metilprednisolon 

Struktur 

 

Gambar 2. 26 Struktur Kimia Metilprednisolon 

Indikasi 

Antiinflamasi atau imunosupresif dalam pengobatan gangguan hematologis, 

alergi, atau neoplastik. Off-Label: Cedera sumsum tulang belakang akut (Kizior, 

2019). 

Farmakokinetik 

Metabolisme di hati terjadi terutama melalui enzim CYP3A4 untuk metabolit 

tidak aktif, yang diekskresikan dalam urin. Persentase yang terikat protein ialah 40–

60 %. Dieksresikan dalam urin <10%. Waktu paruh normal 2,4-3,5 jam (Ashley & 

Currie, 2019). 

Dosis 

Menurut Lacy, (2008) dosis metilprednisolon sebagai antiinflamasi dan 

imunosupresan adalah 

Oral: 2-60 mg per hari dalam 1-4 dosis terbagi untuk awal pemakaian, diikuti 

dengan pengurangan bertahap ke tingkat serendah mungkin sesuai dengan respon 

klinis yang dipertahankan. 

I.V. (natrium suksinat): 10-40 mg selama beberapa menit dan diulangi dengan IV. 

atau I.M. pada interval yang tergantung pada respon klinis, ketika dosis tinggi 

diperlukan, berikan 30 mg / kg selama periode 30 menit dan dapat diulang setiap 4-

6 jam selama 48 jam. 

Sediaan  

Carmeson® (Sampharindo Perdana) tablet 4 mg, 8 mg. Comedrol® 

(Berlico Mulia Farma) kaplet 4 mg. Flason® (Ikapharmindo) tablet 4 mg, 8 mg. 
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Fumethyl® (Futamed) kaplet 16 mg, 4 mg. Gamesolone® (Galenium Pharmasia 

Laboratories) tablet 4 mg, 8 mg. Glomeson® (Lucas Djaya) tablet 4 mg. Grason® 

(Grafa Farma) tablet 4 mg, 8 mg. Intidrol® (Interbat) tablet 4 mg, 16 mg. Inxilon® 

(Hexapharm Jaya) tablet 4 mg. Lexcomet® (Molex Ayus) tablet 4mg, 16 mg. 

Medixon® (Ferron Par) tablet 4 mg & 8 mg, injeksi 125 mg & 500 mg. 

Meproson® (Meprofarm) tablet 4 mg. Mesol® (Gracia Pharmindo) tablet 8 mg. 

Metcor® (Genero Pharmaceutical) tablet salut selaput 8 mg. Methylon® 

(Bernofarm) tablet 4 mg, injeksi 125 mg. Methylprednisolone (Infion) tablet 4 mg, 

8 mg. Methylprednisolone OGB Medikon (Medikon) tablet 4 mg. 

Methylprednisolone Hexpharm (Hexpharm Jaya) tablet 4 mg, 16 mg. 

Metidron® (Medikon Utama) tablet 4 mg, 16 mg. Metison® (Hexpharm Jaya) 

table 4 mg, 16 mg. Nichomedson® (Nicholas) tablet 4 mg, 8 mg, 16 mg. Ometilson 

Tab® (Mutifa) tablet 4 mg. Phadilon® (Phapros) injeksi 125 mg & 500 mg, tablet 

4 mg. Prednicort® (Otto) kaplet 4 mg, 8 mg. Prednox® (Pyridam) kaplet 4 mg, 8 

mg, 16 mg, injeksi 125 mg. Pretilon® (Sandoz) tablet 4 mg. Prolon® 

(Promedrahardjo) tablet 8 mg. Sanexon® (Sanbe Farma) tablet 4 mg, 8 mg, 16 mg, 

injeksi 125ml/2ml, 500mg/8ml. Simdrol-4® (simex) tablet 4 mg. Simdrol-125® 

(Simex) injeksi 125 mg. Somerol® (Soho) tablet 16 mg. Sonicor® (Global Multi 

Pharmalab) tablet 4 mg. Stenirol® (Guardian Pharmatama) kaplet 4 mg, tablet 8 

mg, 16 mg. Stesolon® (First Medipharma) tablet 4 mg, 16 mg. Thimelon® 

(Ethica) tablet 8 mg. Tisolon® (Nufarindo) tablet 4 mg, 8 mg. Toras® (Pharos) 

tablet 4 mg, 8 mg, injeksi 125 mg. Urbason® (Sanofi Aventis) tablet 4 mg. 

Vadrol® (Novapharin) tablet 4 mg. Xilon® (Mahakam Beta Farma) tablet 4 mg, 8 

mg, 16 mg, injeksi 125 mg. Yalone® (Yarindo Farmatama) tablet 4 mg, 8 mg (IAI, 

2017). 

Kontraindikasi 

Hipersensitif terhadap metilprednisolon. Administrasi dari vaksin virus hidup 

atau dilemahkan, infeksi jamur sistemik, trombositopenia purpura idiopatik (Kizior, 

2019). 

Interaksi 

Interaksi menurut Tatro, (2013) 

− Antikolinesterase: Efek antagonis antikolinesterase pada miastenia gravis.  
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− Barbiturat: Dapat mengurangi efek farmakologis metilprednisolon.  

− Hydantoins, rifampisin: Dapat meningkatkan klirens dan mengurangi 

kemanjuran metilprednisolon.  

− Ketoconazole: Dapat mengurangi klirens methylprednisolone.  

− Antibiotik Macrolide: Secara signifikan mengurangi klirens 

methylprednisolone; mungkin perlu pengurangan dosis.  

− Salisilat: Dapat mengurangi kadar serum dan kemanjuran salisilat. 

2.4.2.4 Dexametason 

Struktur 

 

Gambar 2. 27 Struktur Kimia Dexametason (Sweetman, 2009) 

Indikasi 

Antiinflamasi dan alergi, diagnosis penyakit cushing, hiperplasia adrenal 

bawaan, edema serebral, croup, mual dan muntah pada kemoterapi, penyakit 

rematik (British National Formulary, 2011) 

Farmakokinetik 

Kortikosteroid dimetabolisme terutama di hati, tetapi dimetabolisme juga di 

jaringan lain, dan diekskresikan dalam urin. Metabolisme sintetis kortikosteroid 

lebih lambat karena afinitas pengikat protein lebih rendah sehingga potensinya 

lebih tinggi dibandingkan dengan kortikosteroid alami. Persentase dexametason 

yang terikat protein adalah 77%. 65% dari dosis deksametason diekskresikan dalam 

urin dalam waktu 24 jam. Waktu paruh normal 3.5–4.5 jam (Ashley & Currie, 

2019). 

Dosis 

Dosis dexamethasone sebagai antiinflamasi dan imunosupresan menurut 

Lacy, (2008) 
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Oral, I.M., I.V: 0.75-9 mg / hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam 

Intra-artikular, intralesi, atau jaringan lunak: 0,4-6 mg / hari  

Sediaan  

Bimadex® (Bima Mitra Farma) kaplet 0,5 mg, 0,75 mg. Cardibu® 

(Sampharindo Perdana) tablet 0,5 mg, 0,75 mg. Cortidex® (Sanbe Farma) tablet 

0,5 mg, injeksi 5 mg/ml. Danasone® (Hexpharm Jaya) tablet 0,5 mg, injeksi 5 

mg/ml. Dexamethasone (Afi Farma) tablet 0,5 mg. Dexamethasone (Holi Pharma) 

tablet 0,5 mg. Dexamethasone (Indofarma) tablet 0,5 mg, injeksi 5 mg/ml. 

Dexanel® (Nellco) tablet 0,5 mg. Dexicorta® (Zenith) tablet 0,5 mg. Etason® 

(Otto) tablet 0,5 mg, injeksi 5 mg/ml. Flacoid (Yekartia Farma) kaplet 0,5 mg, 0,75 

mg. Grathazon® (Graha Farma) kaplet 0,5 mg. Hufadexon® (Gratia Husada 

Farma) kaplet 0,5 mg, 0,75 mg. Ifidex® (Imfarmind) kaplet 0,5 mg, 0,75 mg. 

Indexon® (Interbat) tablet 0,5 mg. Kalmethason® (Kalbe Farma) injeksi 4 

mg/ampl, 5 mg/ampl, 30 mg/vial. Kemotason® (PhyroKemoAgung) tablet 0,5 mg. 

Kokodex® (Afi Farma) kaplet 0,75 mg, 0,5 mg. Lanadexon® (Pertiwi Agung) 

kaplet 500mcg. Licodexon® (Berlico Mulia Farma) kaplet 0,5 mg, 0,75 mg. 

Megasonum® (Mega Esa Farma) kaplet 0,5 mg,0,75 mg. Molacort® (Molex 

Ayus) tablet 0,5 mg, 0,75 mg. Novadex® (Novapharin) kaplet 0,5 mg,0,75 mg. 

Nufadex® (Nufarindo) tablet 0,5 mg,0,75 mg. Nufadex® M (Nufarindo) kaplet 

500 mg. Omedesen® (Mutifa) tablet 0,5 mg. Oradexon® (Quamed) tablet 0,5 mg. 

Prodexon® (Meprofarm) kaplet 0,5 mg. Pycameth® (Tropica Mas) tablet 0,5 mg, 

0,75 mg. Ramadexon® (Rama Emerald MS) tablet 0,5 mg. Scandexon® (Tempo 

Scan Pasific) tablet 0,5 mg. Selexon® (Sejahtera Lestari Farma) kaplet 0,5 mg. 

Tazimut® (Balatif) tablet 0,5 mg, 0,75 mg. Trifason® (Trifa) tablet 0,5 mg. 

Zecaxon® (First Medipharma) tablet 0,5 mg, 0,75 mg (IAI, 2017). 

Kontraindikasi 

Infeksi jamur sistemik, penggunaan IM pada purpura trombositopenik 

idiopatik, administrasi vaksin virus hidup, monoterapi topikal pada infeksi bakteri 

primer, penggunaan intranasal pada infeksi lokal yang tidak diobati yang 

melibatkan mukosa hidung, penggunaan oftalmik pada keratitis herpes simpleks 

superfisial akut, penyakit jamur pada struktur okular, vaccinia, varisela, dan 

tuberkulosis okular (Tatro, 2013). 
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Interaksi 

Interaksi yang dapat terjadi menurut Ashley & Currie, 2019 adalah 

− Aldesleukin: hindari penggunaan bersamaan. 

− Antibakteri: metabolisme dipercepat oleh rifamycin, metabolisme mungkin 

dihambat oleh eritromisin, konsentrasi isoniazid mungkin berkurang. 

− Antikoagulan: kemanjuran coumarin dan fenindione dapat diubah. 

− Antiepileptik: metabolisme dipercepat oleh carbamazepine, fosphenytoin, 

phenobarbital, fenitoin dan primidon. 

− Antijamur: peningkatan risiko hipokalaemia dengan amfoterisin, maka 

dihindari, metabolisme mungkin terhambat dengan itraconazole dan 

ketoconazole, caspofungin konsentrasi mungkin berkurang (mungkin perlu 

ditingkatkan dosis). 

− Antivirus: konsentrasi indinavir, lopinavir, saquinavir dan telaprevir 

mungkin berkurang, hindari dengan rilpivirine; konsentrasi mungkin 

meningkat ritonavir. 

− Ciclosporin: terdapat laporan kejang pada pasien pada penggunaan 

ciclosporin dan kortikosteroid dosis tinggi. 

− Cobicistat: konsentrasi mungkin meningkat oleh cobicistat. 

− Sitotoksik: mungkin menurunkan konsentrasi axitinib, meningkatkan dosis 

axitinib. 

− Diuretik: peningkatan efek hipokalemia dari acetazolamide, loop diuretik 

dan diuretik thiazide. 

− Netupitan: konsentrasi deksametason peningkatan dosis deksametason. 

− Vaksin: kortikosteroid dosis tinggi dapat merusak respons imun terhadap 

vaksin, hindari penggunaan bersamaan dengan vaksin hidup.  


