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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sindrom Nefrotik

2.1.1 Definisi

Sindrom nefrotik merupakan tanda patognomonik dari penyakit

glomerular. Sindrom nefrotik adalah suatu sindrom klinis yang terdiri dari

proteinuria (dewasa ≥3,5 g/hari ; anak-anak ≥40mg/h per m2),

hipoalbuminemia <3,5 g/dl, edema, hiperkolesterolemia, dan lipiduria5.

Pasien mungkin menjadi sindrom nefrotik jika terdapat fungsi ginjal

seperti di atas, tetapi pada banyak keadaan, gagal ginjal progresif akan

terjadi apabila sindrom nefrotik terjadi dalam waktu lama6.

Sindrom nefrotik mempunyai efek metabolik sistemik yang dapat

memengaruhi keadaan umum pasien. Beberapa kasus dari sindrom

nefrotik merupakan self-limited, dan beberapa kasus lainnya berespon baik

dengan pengobatan spesifik. Berdasarkan responnya terhadap

kortikosteroid sindrom nefrotik dibagi 2 yaitu sindrom nefrotik sensitif

steroid (SNSS) dan resisten steroid (SNRS)1. Prognosis pada SNRS

kurang baik. Seseorang dengan SNRS progress menjadi penyakit ginjal

kronis dalam kurun waktu 5 tahun7. Berdasarkan Studi Internasional

Penyakit Ginjal pada Anak-anak menunjukkan bahwa kasus SNRS terjadi
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pada 70% Glomerulosklerosis fokal segmental, 44% pada

Glomerulonefritis proliferative mesangial difus, 7% pada MCD3,8,9.

Namun demikian, sindrom nefrotik tetap merupakan suatu kondisi kronik.

Tidak semua pasien dengan proteinuria ≥3,5 g/24 jam akan memiliki

semua karakteristik sindrom nefrotik, beberapa memiliki konsentrasi

serum albumin yang normal dan tidak terjadi edema1.

2.1.2 Etiologi

Penyebab utama sindrom nefrotik dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penyebab sindrom nefrotik10

Tipe Lesi Penyebab Tes Serologi

Penyakit Lesi Minimal
(MCD)

Alergi, atopi, NSAID Tidak ada

Glomerulonephritis
Membranosa (MN)

Obat : Penicillin,
NSAIDs

Infeksi : hepatitis B, C;
malaria

Tidak Ada

Hepatitis B surface
antigen, anti-hepatitis
C virus antibodi

Glomerulosklerosis Fokal
Segmental (FSGS)

HIV HIV antibodi

Glomerulonephritis
Membranoproliferatif
(MPGN) tipe 1

C4 nephritic faktor C3 C4

Glomerulonephritis
Membranoproliferatif
(MPGN) tipe 2

C3 nephritic factor C3 C4 normal
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2.1.3 Patofisiologi

2.1.3.1 Hipoalbuminemia

Dampak utama dari gangguan filtrasi ginjal adalah

hipoalbuminemia. Hepar merespon dengan meningkatkan sintesis

albumin, tetapi mekanisme kompensasi ini tidak dapat bertahan lama pada

sindrom nefrotik, mencapai batasnya hingga pada akhirnya serum albumin

menurun drastis10. Tanda klinis dari hipoalbuminemia adalah adanya

garis-garis putih pada kuku yang disebut Muehrcke’s bands1. Sebagai

respon terhadap proteinuria maka tubuh mengkompensasi dengan

meningkatkan sintesis protein, protein yang tidak keluar lewat urin akan

diabsorbsi kembali oleh tubuh dan meningkat konsentrasinya dalam

plasma. Mekanisme ini sangat tergantung pada berat molekul protein,

molekul protein yang besar tidak akan keluar lewat urin dan akan

meningkat dalam plasma, sedangkan molekul protein yang kecil akan

masuk ke dalam urin dan menghilang dari plasma11.

2.1.3.2 Edema

Terdapat dua mekanisme yang berpengaruh dalam pembentukan

nefritik edema. Mekanisme pertama, dimana lebih sering terjadi pada anak

dengan Minimal Change Disease, edema muncul sebagai konsekuensi dari

turunnya tekanan onkotik plasma oleh karena serum albumin yang rendah

dimana terjadi transudasi cairan dari dalam pembuluh darah menuju ke
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ruang ekstraseluler sesuai dengan hukum Starling11. Terjadinya penurunan

volume darah yang bersirkulasi menstimulasi sistem renin-angiotensin

yang mengakibatkan aldosteron-induced sodium retention di tubulus

distal12.

Pada banyak pasien sindrom nefrotik, tampaknya ada defek utama

dalam kemampuan nefron distal untuk mengekskresi sodium,

kemungkinan berhubungan dengan aktivasi epithelial sodium channel oleh

enzim proteolitik yang masuk ke lumen tubulus pada keadaan proteinuria

berat12. Sebagai hasilnya terdapat peningkatan volume darah,penekanan

rennin-angiotensin dan vasopresin, serta tendensi kearah terjadinya

hipertensi daripada hipotensi. Peningkatan volume darah bersamaan

dengan rendahnya tekanan onkotik plasma memicu terjadinya transudasi

cairan ke ruang ekstraseluler dan terjadi edema13. Mekanisme terjadinya

edema dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Mekanisme terjadinya edema10.

2.1.3.3 Hiperlipidemia dan Lipiduria

Hiperlipidemia merupakan temuan yang sering dijumpai pada

pasien dengan proteinuria berat dan dianggap sebagai tanda klinis pada

sindrom nefrotik6. Kolesterol serum, VLDL, LDL, trigliserida meningkat

sedangkan HDL dapat meningkat, normal atau menurun. Hal ini

disebabkan karena peningkatan sintesis lipid di hepar dan penurunan

katabolisme di perifer14. Peningkatan sintesis lipoprotein lipid distimulasi

oleh penurunan albumin serum dan penurunan tekanan onkotik14. Tanda

klinis dari hiperlipidemia misalnya terjadi xanthelasma pada mata1. Pada
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hiperlipidemia tidak jarang didapatkan konsetrasi serum kolesterol

melebihi 500 mg/dl(13 mmol/L) dan kadar serum trigliserid yang tinggi.

Terdapat penelitian yang membuktikan bahwa hiperlipidemia

berkontribusi pada kejadian penyakit ginjal progresif melalui berbagai

mekanisme12. Meskipun demikian bukti klinik yang mendukung peran

statin dalam menurunkan penyakit ginjal kronik tidak meyakinkan.

Lemak bebas sering ditemukan pada sedimen urin. Sumber lemak

ini berasal dari filtrate lipoprotein melalui membrane basalis glomerulus

yang permeabel14. Mekanisme hiperlipidemia pada sindrom nefrotik dapat

dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Mekanisme hiperlipidemia pada sindrom nefrotik10.
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2.1.4 Klasifikasi

2.1.4.1 Penyakit Lesi Minimal (MCD)

Minimal change disease merupakan penyebab sindrom nefrotik

pada 90% anak usia <10 tahun, 50-70% pada anak usia >10 tahun, dan 10-

15% pada orang dewasa15.

Kelainan utama pada MCD adalah adanya defek filtrasi glomerulus

terhadap protein. Dalam kondisi normal, filtrasi protein dilakukan oleh

membran basal glomerulus dan celah diafragma yang memanjang di antara

podosit13. Molekul albumin berukuran lebih kecil dari barier dan

merupakan molekul anion sehingga albumin dikeluarkan lewat urin1.

Patogenesis proteinuria pada MCD masih belum jelas13. Bukti

penelitian yang ada menyebutkan bahwa MCD terjadi akibat gangguan

pada sel T10. Melalui mekanisme yang belum sepenuhnya dipahami, sel T

mengeluarkan suatu sitokin atau faktor yang menyebabkan lenyapnya

podosit dan proteinuria. Penelitian pada tikus didapati berbagai

kemungkinan factor yang berasal dari sel T yang menyebabkan penyakit

serupa16. Faktor tersebut antara lain adanya interleukin-8, tumor nekrosis

faktor, dan faktor permeabilitas lain10.

Beberapa penelitian bahwa abnormalitas pada podosit

berkontribusi terhadap kejadian MCD mulai muncul13. Sebagai contoh,

MCD berhubungan dengan ekspresi dari CD80 pada podosit, dan CD80

ini bisa ditemukan pada urin pasien yang menderita MCD. Penelitian
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eksperimental memperlihatkan bahwa ekspresi CD80 oleh podosit

menghasilkan perubahan bentuk pada glomerulus dan proteinuria12.

Penelitian lain menyebutkan bahwa release interleukin(IL)-13 dari

sel T juga terlibat pada kejadian proteinuria15. Pada tikus peningkatan

produksi sel T dan overproduksi IL-13 dapat menginduksi sindrom

nefrotik. Belum satupun yang dapat dibuktikan aktif pada sebagian besar

pasien dengan MCD. Temuan terakhir bahwa mutasi gen nefrin

menyebabkan sindrom nefrotik congenital (tipe Finnish)20.

Manifestasi klinik yang pada MCD biasanya terjadi edema selama

beberapa hari sampai minggu dengan retensi cairan >3% dari berat badan1.

Dua pertiga kasus sindrom nefrotik diawali oleh infeksi, paling sering

saluran nafas atas, tetapi penyebab yang signifikan masih belum diketahui.

Distribusi edema bersifat mengikuti gaya gravitasi, tetapi lebih sering

edema terjadi pada wajah terutama di sekeliling mata4 dan genital yang

menimbulkan ketidaknyamanan terutama pada pria1. Gross edema

mungkin dapat mengakibatkan ulserasi dan infeksi pada kulit yang utuh.

MCD bermanifestasi sebagai sindrom nefrotik yang timbul

perlahan pada anak yang tampak sehat11. Pada anak-anak, mikroskopik

hematuria jarang ditemukan dan tidak ditemukan adanya hipertensi17.

Menurut penelitian University of Zagreb School Medicine, insidensi

mikroskopik hematuria pada MCD lebih rendah dari lesi yang lain18.

Fungsi ginjal pada umumnya normal, tetapi konsentrasi serum kreatinin
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kadang-kadang sedikit meningkat pada orang dewasa. Mungkin juga

diikuti oleh kejadian hipovolemia, yang harus dihindari terutama saat

pemberian diuretik intensif.

Lebih dari 90% kasus berespons baik terhadap pemberian

kortikosteroid19. Namun demikian, sebelum kortikosteroid digunakan,

morbiditas dan mortalitas pasien dengan MCD sangat tinggi karena

komplikasi yang ditimbulkan pada umumnya infeksi. Infeksi yang

ditimbulkan menjadi masalah yang serius pada saat itu. Berdasarkan data

dari International Study of Kidney Disease in Children tahun 1984

terdapat 6 dari 389 anak-anak dengan MCD meninggal karena sepsis15.

Peritonitis merupakan masalah utama pada anak-anak di negara

berkembang11. Streptococcus pneumonia, Haemophillus influenza, dan

bakteri berkapsul lainnya juga terlibat. Anak-anak dengan sindrom

nefrotik yang berulang seharusnya mendapatkan imunisasi selama masa

remisi dan obat profilaksis penicillin oral selama relaps11. Peritonitis

jarang terjadi pada orang dewasa yang sudah memiliki antibodi yang dapat

melawan bakteri ini dan pemberian antibiotik profilaksis tidak diperlukan

pada pasien dewasa.

Gambaran patologi MCD dengan menggunakan mikroskop cahaya

glomerulus tampak hampir normal20. Sel tubulus kontortus proksimal

dipenuhi oleh lemak, tetapi hal ini disebabkan oleh reabsorbsi lipoprotein

yang lolos13. Gambaran di tubulus kontortus proksimal merupakan dasar
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penamaan lama untuk penyakit ini yaitu nefrosis lipoid. Dengan

mikroskop elektron, dinding kapiler glomerulus tampak normal. Satu-

satunya kelainan glomerulus yang nyata adalah lenyapnya tonjolan kaki

podosit yang uniform dan difus20. Oleh karena itu, sitoplasma podosit

tampak melapisi aspek eksterna membran basal glomerulus, menyebabkan

obliterasi jaringan alur antara podosit dan membran basal glomerulus. Juga

terdapat vakuolisasi sel epitel, pembentukan mikrovilus, dan kadang-

kadang pengelupasan fokal. Perubahan pada podosit bersifat reversibel

setelah proteinuria reda13.

2.1.4.2 Glomerulonephritis Membranosa(MN)

Nefropati Membranosa (MN) merupakan penyakit glomerulus di

mana terdapat penimbunan immunoglobulin G dan komplemennya pada

podosit di lapisan subepitelial dinding kapiler glomerulus1. Kebanyakan

kasus muncul dengan penyebab awal yang tidak jelas. Idiopatik MN

(primary) merupakan penyebab utama sindrom nefrotik pada orang tua

usia >60 tahun, orang-orang Kaukasia, dan jarang terjadi pada anak-

anak11. Nefropati Membranosa sekunder biasanya disebabkan oleh

penyakit autoimun ( Systemic Lupus Eritematosus, Autoimmune

Thyroiditis), infeksi (Hepatitis B dan C), obat-obatan, dan keganasan

(kanker kolon dan paru)15. Nefropati Membranosa sekunder banyak terjadi

pada anak-anak terutama yang disebabkan oleh virus hepatitis B dan

Systemic Lupus Eritematosus11.
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Nefropati Membranosa adalah suatu bentuk nefritis imun kronis.

Meskipun kompleks yang terbentuk dari antigen eksogen misal virus

hepatitis B atau endogen misal pada penderita lupus dapat menyebabkan

MN, tetapi kini diperkirakan sebagian besar bentuk idiopatik diakibatkan

oleh adanya antibodi yang bereaksi in situ dengan antigen glomerulus atau

dengan antigen endogen13. Lesi sangat mirip dengan lesi yang terjadi pada

nefritis Heymann eksperimental, dipicu oleh antibodi terhadap kompleks

antigen megalin dan suatu antigen serupa juga terdapat pada manusia.

Kerentanan tikus terhadap nefritis Heymann dan manusia terhadap MN

berkaitan dengan lokus HLA, yang memengaruhi kemampuan tubuh

menghasilkan antibodi terhadap antigen nefritogenik19. Oleh karena itu,

MN idiopatik, seperti nefritis Heymann, dianggap sebagai suatu penyakit

autoimun yang berkaitan dengan gen kerentanan dan disebabkan oleh

antibodi terhadap autoantigen ginjal20.

Berkaitan dengan peran endapan imun, tidak ditemukan adanya

neutrofil, monosit atau trombosit sementara komplemen hampir selalu

ditemukan, diperantarai adanya efek langsung dari C5b-C9, membran

attack complex pada sel epitel glomerulus menyebabkan kebocoran pada

kapiler glomerulus20. Membran attack complex mengakibatkan

teraktivasinya sel epitel dan mesangium glomerulus, memicunya

mengeluarkan protease dan oksidan yang merusak dinding kapiler.
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Nefropati Membranosa dapat terjadi pada semua umur dan ras,

tetapi MN lebih sering terjadi pada pria daripada perempuan dengan

perbandingan 2:115. Idiopatik MN lebih sering terjadi pada orang dewasa,

insidensi tertinggi terjadi pada dekade 3 dan 5. MN pada anak-anak lebih

sering terjadi karena adanya suatu infeksi misalnya hepatitis B11. 70-80%

pasien bermanifestasi sebagai sindrom nefrotik, sedangkan sisanya 20-

30% bermanifestasi sebagai proteinuria asimptomatik subnefrotik (<3,5

g/24 jam). Proteinuria yang terjadi pada MN bersifat non-selektif.

Globulin keluar melalui urin, begitu pula dengan albumin yang

molekulnya lebih kecil. Nefropati membranosa memperlihatkan perjalanan

penyakit yang bervariasi dan sering indolen1. Pada 30-40% kasus sering

terjadi hematuria mikroskopik, tetapi hematuria makroskopik dan kristal

sel darah merah jarang terjadi. Pada saat diagnosis hanya 10-20% kasus

ditemukan adanya hipertensi1.

Secara keseluruhan, walaupun proteinuria menetap pada 60%

pasien, hanya sekitar 40% pasien mengalami penyakit progresif yang

berakhir pada gagal ginjal setelah 2 sampai 20 tahun13. Sebanyak 10%

sampai 30% lainnya memperlihatkan perjalanan penyakit jinak dengan

remisi proteinuria yang parsial atau total.

Dengan mikroskop cahaya, tahap awal dari penyakit ini, kelainan

pada glomerulus dan interstitium masih belum tampak13. Pada tahap lanjut

terjadi abnormalitas berupa penebalan difus dinding kapiler disertai
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dengan hiperselularitas19. Dengan menggunakan mikroskop elektron,

penebalan tersebut sebagian disebabkan oleh endapan di subepitel yang

melekat ke GBM dan dipisahkan satu sama lain oleh tonjolan kecil mirip

duri matriks GBM sering disebut dengan pola “spike and dome”6. Seiring

dengan perjalanan penyakit, duri-duri ini menutupi endapan dan

menggabungkannya ke dalam GBM, serta podosit kehilangan tonjolan

kakinya20. Pada tahap lanjut penyakit ini, endapan yang telah menyatu

tersebut mengalami katabolisasi dan akhirnya lenyap, meninggalkan

rongga-rongga di dalam GBM. Rongga ini kemudian terisi oleh endapan

bahan mirip GBM. Pada perkembangan selanjutnya, glomerulus

mengalami sklerosis dan pada akhirnya terjadi hialinisasi total13.

Pemeriksaan dengan immunofluoresens memperlihatkan endapan

immunoglobulin dan komplemen granular di sepanjang GBM.

2.1.4.3 Glomerulosklerosis Fokal Segmental (FSGS)

Glomerulosklerosis Fokal Segmental merupakan salah satu tanda

dari kelainan pada glomerulus. Secara histologis ditandai dengan sklerosis

yang mengenai sebagian glomerulus dan melibatkan hanya beberapa

segmen setiap glomerulus. Penyebab dari kelainan ini bervariasi misalnya

mutasi genetik protein podosit, trauma, infeksi virus, keracunan obat, dan

penyebab lainnya13. Dari semua penyebab di atas, trauma langsung pada

podosit dianggap sebagai penyebab utama penyakit ini19.
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Studi yang ada menyebutkan bahwa pada pasien yang di biopsi

ginjal menunjukkan kenaikan angka prevalensi kejadian FSGS pada

dewasa dan anak-anak20. Di negara Brazil, FSGS merupakan penyebab

terbanyak penyakit ginjal primer15. Sebuah analisis terhadap angka

kejadian end-stage renal disease yang disebabkan oleh FSGS di Amerika

menyebutkan bahwa selama kurun waktu 21 tahun telah terjadi

peningkatan kejadian dari 0,2% tahun 1980 menjadi 2,3% tahun 200016.

Glomerulosklerosis fokal segmental lebih sering terjadi pada laki-laki

daripada wanita dan insidensi kejadian pada anak-anak dan dewasa kulit

hitam lebih sering daripada Kaukasians21. Di negara Amerika, FSGS lebih

sering menyebabkan sindrom nefrotik idiopatik pada orang-orang

keturunan Afrika yang tinggal di Amerika16.

Patogenesis FSGS idiopatik atau primer tidak dapat diketahui. Data

penelitian menyebutkan bahwa FSGS merupakan bentuk agresif dari MCD

(Minimal Change Disease)13. Pada beberapa kasus biopsi awal pasien

FSGS menunjukkan gambaran lesi seperti pada MCD akan tetapi pada

biopsi ulang menunjukkan lesi FSGS. Hal ini mungkin disebabkan karena

kesalahan sampling saat biopsi awal. Pada kasus lain, dengan sampling

yang benar FSGS benar-benar tampak pada biopsi awal.

Penelitian yang lain menyebutkan bahwa cedera pada sel epitel

visera yang kemudian menyebabkan kerusakan sel tersebut diperkirakan

merupakan tanda utama FSGS16. Seperti pada MCD, factor dalam darah
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yang meningkatkan permeabilitas diperkirakan berperan aktif dalam

pembentukan penyakit. Hialinosis dan sklerosis mencerminkan

terperangkapnya protein dan lemak plasma di fokus hiperpermeabel dan

reaksi sel mesangium terhadap protein dan endapan fibrin tersebut15. IgM

dan protein komplemen yang ditemukan pada lesi diperkirakan terjadi

akibat perembesan nonspesifik dan terperangkapnya zat tersebut dalam

glomerulus yang rusak19.

Berbeda dengan kasus MCD, pasien dengan penyakit ini

memperlihatkan insidensi hematuria dan hipertensi yang lebih tinggi,

proteinuria bersifat non-selektif, dan secara umum FSGS berespons buruk

terhadap kortikosteroid1. Manifestasi yang paling sering terjadi pada FSGS

idiopatik adalah proteinuria asimptomatik dan bersifat nonselektif15. Pada

anak-anak, sekitar 10-30% pasien dengan proteinuria asimptomatik lebih

sering terdeteksi pada pemeriksaan urin rutin11. Pada orang dewasa,

proteinuria asymptomatik terdeteksi waktu pemeriksaan obstetrik dan

pemeriksaan fisik saat mendaftar pekerjaan15. Insidensi kejadian

proteinuria pada anak-anak sekitar 70-90%, pada orang dewasa 50-70%.

Edema juga merupakan manifestasi yang muncul pada FSGS11. Hipertensi

ditemukan pada 30-50% pada semua umur. Hematuria mikroskopik

ditemukan pada 25-75% kasus, dan penurunan GFR terjadi pada 20-30%

kasus FSGS21.
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Pada pemeriksaan menggunakan mikroskop cahaya, pada

permulaan penyakit lesi yang terjadi hanya mengenai sebagian glomerulus

sehingga disebut fokal dan awalnya terjadi hanya pada glomerulus

jukstamedula20. Seiring dengan perkembangan penyakit, akhirnya semua

tingkatan korteks terkena. Secara histologi, FSGS ditandai dengan lesi

yang terbentuk di sebagian rumpun di dalam glomerulus dan tidak terjadi

di glomerulus yang lain sehingga disebut segmental13. Oleh karena itu

penyakit ini bersifat fokal-segmental. Pada lesi tampak peningkatan

matriks mesangium, membran basal yang kolaps, dan endapan massa

hialin, serta butir-butir lemak pada glomerulus. Pada pemeriksaan dengan

imunofluoresens memperlihatkan endapan immunoglobulin (IgM) dan

komplemen di bagian hialinosis13. Pada pemeriksaan menggunakan

mikroskop elektron, sel epitel visera kehilangan tonjolan kaki, seperti pada

MCD, serta terlepasnya epitel dengan derajat yang lebih parah disertai

pengelupasan GBM di bawahnya10.

2.1.4.4 Glomerulonephritis Membranoproliferatif (MPGN)

Glomerulonephritis Membranoproliferative atau Mesangiocapillary

glomerulonephritis secara histologis ditandai dengan lesi proliferatif difus

dan pelebaran pada lengkung kapiler sering disertai dengan double-

countured appearance12. Terdapat tiga tipe MPGN13, tipe I ditandai

dengan deposit imun pada rongga subendothelial menyebabkan penebalan

dinding kapiler dan pada mesangium. Tipe II juga dikenal sebagai dense
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deposit disease (DDD), ditandai dengan deposit yang terjadi pada sel

mesangium dan membran basal glomerulus, tubulus, dan kapsula

Bowman. Tipe III merupakan bentuk variasi Tipe I di mana deposit

elektron lebih banyak terdapat pada subendothelial dan subepitelial.

Penyakit ini dibarengi dengan terjadinya gangguan dan remodeling pada

lamina densa membran basal glomerulus.

Meskipun pathogenesis dari penyakit ini masih tumpang tindih,

MPGN tipe I dan II memeliki pathogenesis yang berbeda10. Sebagian

besar kasus MPGN tipe I disebabkan oleh adanya komplek imun dalam

darah, sebagai contoh ketika host tidak dapat mengeliminasi antigen asing

yang masuk ke dalam tubuh secara efektif. Pada orang dewasa usia >30

tahun, MPGN tipe I berhubungan erat denga kejadian crioglobulinemia

dan infeksi virus hepatitis C6. MPGN tipe I juga berkaitan dengan antigen

pada infeksi baik virus (hepatitis C dan B), bakteri (endokarditis) dan

infeksi malaria. MPGN tipe I merupakan hasil dari deposisi kompleks

imun pada glomerulus untuk membentuk kompleks imun in situ.

Kompleks imun tersebut terletak pada mesangium dan subendothel

dinding kapiler.

Patogenesis MPGN tipe II belum diketahui secara pasti. Pada anak-

anak dan dewasa umur < 30 tahun dengan MPGN tipe II sering

berhubungan dengan adanya faktor nefritik C3(C3NeF) yang dapat

mengaktifkan jalur komplemen alternatif11. Faktor nefritik ini adalah suatu
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immunoglobulin yang bereaksi dengan C3 konvertase jalur komplemen

alternatif dan berfungsi menstabilkannya. Oleh karena itu, C3NeF adalah

suatu antibodi dan seperti pada penyakit autoimun lainnya terdapat

predisposisi genetik untuk timbulnya MPGN10. Hipokomplementemia

lebih mencolok pada tipe II, sebagian disebabkan oleh konsumsi C3 yang

berlebihan dan sebagian oleh penurun sintesis C3 di hati19.

Manifestasi utama pada MPGN adalah sindrom nefrotik, walaupun

terkadang manifestasi MPGN berupa hematuria mikroskopik. MPGN tipe

I pada anak-anak dan dewasa muda biasanya idiopatik dan muncul sebagai

penyakit ginjal primer tanpa menifestasi sistemik11. Seorang anak di

Jepang yang menjalani screening urinalisis di sekolahnya ditemukan

adanya tekanan darah rendah dan proteinuria15. Oleh karena itu,

identifikasi awal penyakit ini melalui screening dapat langsung dilakukan

penanganan awal. MPGN tipe II pada anak perempuan lebih sering terjadi

daripada laki-laki 3:2. Biasanya terdiagnosa saat pasien berumur antara 5-

15 tahun1.

Pada pasien dewasa dengan MPGN tipe II ditemukan lipodistrofi

partial terutama di daerah wajah dan bagian tubuh atas. Beberapa pasien

dengan MPGN tipe II juga memiliki keluhan lapang pandang menyempit

dan mengalami buta warna serta waktu adaptasi suasana gelap yang lebih

lama dengan pigmentasi pada retinal10. Ketika MPGN dihubungkan

dengan crioglobulinemia sistemik pasien biasanya memiliki infeksi HCV
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kronik dan menampilkan tiga manifestasi yaitu lemah, atralgia, dan

purpura. Purpura yang terjadi biasanya tidak sakit, palpable, dan

nonpruritik, muncul selama 4-10 hari dan terlokalisasi di daerah

ekstremitas.

Pemeriksaan menggunakan mikroskop cahaya, kedua tipe serupa.

Glomerulus besar dan memperlihatkan proliferasi sel-sel mesangium serta

terdapat sebukan leukosit. Glomerulus tampak lobuler, membran basal

glomerulus menebal dan dinding kapiler glomerulus sering

memperlihatkan kontur ganda13. Apabila menggunakan pemeriksaan

imunofluoresensi kedua tipe memperlihatkan gambaran yang berbeda20.

MPGN tipe I ditandai dengan endapan elektron di subendotel. Pada

pemeriksaan imunofluoresens terdapat endapan C3 dalam pola granular

dan juga sering terdapat endapan IgG dan komponen-komponen awal

komplemen (C1q dan C4). MPGN tipe II, lamina densa dan ruang

subendotel membrane basal glomerulus mengalami transformasi menjadi

struktur ireguler mirip pita yang sangat electron-dense. C3 terdapat dalam

fokus granule-linier ireguler di membrane basal dan mesangium dalam

agregat sirkular khas. IgG biasanya tidak ditemukan, demikian juga

komponen awal komplemen.


