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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Sindrom Nefrotik Resisten Steroid 

2.1.1  Definisi 

 Sindrom Nefrotik Resisten Steroid (SNRS) merupakan suatu keadaan 

dimana penderita sindrom nefrotik (SN) tidak mencapai fase remisi atau 

perbaikan setelah 4 minggu pengobatan steroid dosis penuh ( 2mg/kg/hari ). 

Sindrom nefrotik merupakan suatu penyakit ginjal yang paling sering dijumpai 

pada anak yang ditandai dengan kumpulan gejala seperti proteinuria masif ( >40 

mg/m
2
LPB/jam atau rasio protein/kreatinin pada urin sewaktu >2 mg/mg atau 

dipstick ≥ 2+), hipoalbuminemia ≤ 2,5 g/dL, edema, dan dapat disertai 

hiperkolesterolemia. Keadaan remisi adalah keadaan dimana penderita sindrom 

nefrotik mengalami perbaikan dengan tanda proteinuria negatif ( proteinuria < 4 

mg/m
2
LPB/jam ) tiga hari berturut-turut dalam satu minggu.

1
  Dari uraian di atas  

dapat diketahui bahwa terjadi proteinuria yang menetap pada sindrom nefrotik 

resisten steroid.
 

2.1.2  Etiologi 

 Berdasarkan etiologinya, SNRS bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

kongenital, idiopatik atau primer, dan sekunder. 
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1. Kongenital  

Tipe kongenital paling sering disebabkan mutasi pada NPHS1, NPHS2, dan 

WTI1, tetapi dapat juga disebabkan mutasi pada gen lain dengan uraian sebagai 

berikut:
 23,24 

a. Finnish-type congenital nephrotic syndrome (NPHS1, nephrin) 

b. Denys-Drash syndrome (WT1) 

c. Frasier syndrome (WT1) 

d. Diffuse mesangial sclerosis (WT1, PLCE1) 

e. Autosomal recessive, familial FSGS (NPHS2, podocin) 

f. Autosomal dominant, familial FSGS (ACTN4, α-actinin-4; TRPC6) 

g. Nail-patella syndrome (LMX1B) 

h. Pierson syndrome (LAMB2) 

i. Schimke immuno-osseous dysplasia (SMARCAL1) 

j. Galloway-Mowat syndrome 

k. Oculocerebrorenal (Lowe) syndrome 

2. Primer atau idiopatik 

Pada kejadian primer atau idopatik dapat disebabkan oleh kelainan 

histopatologi sebagai berikut:
25

 

a. Sindrom nefrotik kelainan minimal ( SNKM ) 

b. Glomerulosklerosis fokal segmental ( GSFS ) 

c. Glomerulonefritis proliferatif mesangial difus ( GNMPD ) 

d. Glomerulonefritis membrano-proliferatif ( GNMP )  

e. Glomerulopati membranosa ( GNM ) 
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3. Sekunder 

Terkadang SNRS dapat mengikuti penyakit lain baik infeksi, penyakit 

sistemik, maupun obat-obatan. Hal ini disebut sindrom nefrotik sekunder. Hal ini 

dapat memperburuk prognosis. Berikut ini penyakit lain yang dapat mengikuti 

sindrom nefrotik sekunder: 
24

 

a. Infeksi 

1) Sifilis, toxoplasmosis, cytomegalovirus, rubella kongenital 

2) Hepatitis B dan C 

3) AIDS 

4) Malaria 

b. Penyakit sistemik 

1) Lupus erimatosus sistemik (LES) 

2) Keganasan, seperti leukimia dan limfoma 

3) Vaskulitis, seperti granulomatosis Wegener (granulomatosis dengan 

poliangitis), sindrom Churg-Strauss (granulomatosis eosinofilik dengan 

poliangitis), poliartritis nodosa, poliangitis mikroskopik, purpura 

Henoch Schonlein  

4) Immune complex mediated, seperti post streptococcal (postinfectious) 

glomerulonephritis 

c. Obat-obatan 

1) Penicillamine 

2) Emas 

3) Obat anti inflamasi non steroid  (NSAID) 
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4) Interferon 

5) Air raksa 

6) Heroin 

7) Pamidronate 

8) Lithium 

2.1.3 Klasifikasi 

 Berdasarkan pernyataan beberapa ahli, sindrom nefrotik resisten steroid 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 3,26

 

1. Initial resistence 

Merupakan keadaan tidak tercapainya remisi pada fase awal sindrom nefrotik. 

Respon terhadap terapi lebih jelek dibanding late resistence. Survival rates ginjal 

dari golongan ini pada: 

a. Tahun pertama sebesar 94,6% 

b. Tahun ke-5 sebesar 70,0% 

c. Tahun ke-10 sebesar 56,0% 

d. Tahun ke-15 sebesar 34,0% 

2. Late resistence 

Merupakan keadaan dimana terjadi perbaikan atau remisi pada fase awal 

sindrom nefrotik namun terjadi relaps pada perkembangannya. Respon terapi 

cenderung lebih bagus. Survival rates ginjal dari golongan ini pada: 

a. Tahun pertama sebesar 100% 

b. Tahun ke-5 sebesar 100% 

c. Tahun ke-10 sebesar 83,0% 
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d. Tahun ke-15 sebesar 83,0% 

2.1.4 Manifestasi klinik dan patofisiologi 

Manifestasi klinik pada SNRS tidak jauh berbeda dengan manifestasi 

klinik sindrom nefrotik secara umum. Perbedaan yang dapat ditemukan adalah 

kemungkinan prognosis dan respon pengobatan yang lebih buruk dari sindrom 

nefrotik sensitif steroid.  

Inti dari kelainan pada sindrom nefrotik secara umum adalah 

meningkatnya permeabilitas glomerulus terhadap protein akibat perubahan 

muatan negatif pada membran basalis glomerulus yang pada keadaan normal 

berperan untuk membatasi filtrasi protein serum. Hal ini mengakibatkan 

protenuria masif, yang kemudian menyebabkan turunnya kadar protein serum, 

terutama albumin serum.
27

 

Pada kasus idiopatik, menurut hasil biopsinya, terlihat penipisan luas pada 

prosesus kaki podosit, selain itu dapat juga berhubungan dengan gangguan kompleks 

pada sistem imun, terutama imun yang dimediasi oleh sel T. Pada glomerulosklerosis 

fokal segmental ( GSFS ), faktor plasma yang diproduksi oleh bagian dari limfosit 

yang teraktivasi, bertanggung jawab terhadap naiknya permeabilitas dinding kapiler. 

Selain itu, mutasi pada protein podosit (podocin, α-actinin 4) dan MYH9 (gen podosit) 

dikaitkan dengan glomerulosklerosis fokal segmental ( GSFS ). Sindrom nefrotik 

resisten steroid dapat dikaitkan dengan mutasi NPHS2 (podocin) dan gen WT1, serta 

komponen lain dari aparatus filtrasi glomerulus, seperti celah pori, dan termasuk 

nephrin, NEPH1, dan CD-2 yang terkait protein.
28 
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a. Proteinuria 

Proteinuria merupakan kelainan utama pada SNRS dan keadaan ini masih 

menetap walaupun sudah dilakukan terapi. Jika ekskresi protein ≥ 40 mg/jam/m
2
 

luas permukaan badan, maka keadaan ini dikategorikan sebagai proteinuria berat, 

yang digunakan sebagai pembeda proteinuria ringan pada pasien non sindrom 

nefrotik.
25

  

Penting pada penderita SNRS untuk diperhatikan waktu terjadinya 

resistensi terhadap steroid atau gagalnya mencapai remisi, apakah terjadi pada 

fase awal empat minggu setelah pemberian terapi steroid dosis penuh 

( 2mg/kg/hari ) atau pada relaps setelah beberapa periode tercapai remisi. Hal ini 

dapat menentukan prognosis penyakit terhadap respon terapi.
3
 

b. Hipoalbuminemia 

Pada penderita sindrom nefrotik resisten steroid, seperti halnya pada 

sindrom steroid secara umum, hipoalbuminemia merupakan suatu menifestasi 

klinik akibat bocornya protein ke dalam urin dalam jumlah banyak. Hal ini telah 

dibuktikan dengan sebuah analisis immunochemical, didapatkan bahwa lebih dari 

80% protein yang disekresi dalam proteinuria adalah albumin.
29

 

Jumlah albumin dalam tubuh manusia ditentukan oleh masukan nutrisi 

yang akan disinstesis hepar dan pengeluaran akibat degradasi metabolik. Ekskresi 

renal, dan gastointestinal. Pada keadaan normal, laju sintesis albumin, degradasi 

dan hilangnya dari tubuh adalah seimbang. Pada anak dengan sindrom nefrotik 

terdapat hubungan terbalik antara laju ekskresi protein urin dan derajat 

hipoalbuminemia. Namun keadaan ini tidak berkorelasi secara kuat, terutama pada 
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anak dengan proteinuria yang menetap lama dan tidak responsif steroid, albumin 

serumnya dapat kembali normal atau hampir normal dengan atau tanpa perubahan 

pada laju ekskresi protein. Laju sintesis albumin pada sindrom nefrotik dalam 

keadaan seimbang ternyata tidak menurun, bahkan meningkat atau normal. 

Namun, pada suatu penelitian pada anak dengan hipoalbuminemia pada sindrom 

nefrotik, ditemukan kenaikan laju sintesis dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa 

kapasitas meningkatkan sintesis hati terhadap albumin tidak cukup untuk 

mengkompensasi laju kehilangan albumin yang abnormal.
27

 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hilangnya albumin dalam urin 

bukan satu-satunya kontributor terjadinya hipoalbuminemia dan terdapat suatu 

sistem homeostasis albumin kompleks yang berperan lebih besar dalam 

hipoalbuminemia. Terjadi perubahan multipel pada sistem homeostasis albumin 

yang tidak dapat dikompensasi dengan baik oleh adanya sintesis albumin hepar.29 
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c. Edema 

 

Gambar 1. Skema teori underfilled 

 

Gambar 2. Skema teori overfilled 
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Meltzer dkk mengusulkan dua bentuk patofisiologi sindrom nefrotik, yaitu 

tipe nefrotik dan nefritik. Tipe nefrotik ditandai dengan volume plasma rendah 

dan vasokonstriksi perifer dengan kadar renin plasma dan aldosteron yang tinggi. 

Laju filtrasi glomerulus ( LFG ) masih baik dengan kadar albumin yang rendah 

dan biasanya terdapat pada sindrom nefrotik kelainan minimal (SNKM) yang 

sensitif terhadap steroid. Karateristik patofisiologis kelompok ini sesuai dengan 

teori underfilled. Di pihak lain, kelompok kedua atau tipe nefritik, ditandai dengan 

volume plasma tinggi tekanan darah tinggi dan kadar renin plasma dan aldosteron 

rendah. Kelompok kedua ini dijumpai pada glomerulonefritis kronik dengan laju 

filtrasi glomerulus yang relatif lebih rendah dan albumin plasma yang lebih tinggi. 

Pasien kelompok kedua ini resisten terhadap steroid dengan kelainan bukan 

kelainan minimal ( BKM ). Karateristik kelompok kedua ini sesuai dengan teori 

overfilled.
28

 

d. Kelainan metabolisme lipid 

Pada penderita sindrom nefrotik resisten steroid, seperti halnya pada 

penderita sindrom nefrotik secara umum, terjadi peningkatan liporotein, trigliserid, 

maupun kolesterol. Rendahnya albumin dalam darah merangsang sintesis protein 

secara menyeluruh. Hiperlipidemia juga disertai oleh penurunan degradasi lemak 

karena hilangnya alfa-glikoprotein sebagai perangsang lipase. Apabila albumin 

serum kembali normal, maka umumnya kelainan lipid ini menjadi normal 

kembali.
16 
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2.1.5 Penatalaksanaan 

Pengelolaan SNRS harus dilakukan secara cermat dan tepat mengingat 

sulitnya pengobatan dan prognosis yang lebih jelek dari kelompok senstif steroid. 

Menurut para ahli, alangkah baiknya jika dapat dilakukan pemeriksaan biopsi 

ginjal pada penderita SNRS.
 3

 Sebagian besar anak dengan SNRS mempunyai 

gambaran histopatologis non kelainan minimal. Tetapi terkadang, tidak semua 

tempat pelayanan kesehatan sanggup untuk melakukan biopsi ginjal. Maka dari 

itu, selain biopsi ginjal, para klinisi juga dapat memantau respon pasien terhadap 

pengobatan untuk menentukan prognosis yang akan digunakan sebagai dasar 

langkah-langkah pengobatan selanjutnya. 

Selain itu, penting juga untuk melakukan beberapa pemeriksaan penunjang 

sebagai berikut:
 1
 

1. Urinalisis 

2. Protein kuantitatif 

3. Pemeriksaan darah tepi lengkap 

a. darah tepi lengkap 

b. albumin dan kolesterol serum 

c. Ureum, kreatinin, dan klirens kreatinin  

d. Kadar komplemen C3 

2.1.6 Pengobatan SNRS 

Pada pasien SNRS sebelum dimulai pengobatan sebaiknya dilakukan 

biopsi ginjal untuk melihat gambaran patologi anatomi, karena gambaran patologi 

anatomi mempengaruhi prognosis pasien. Pasien dengan SNRS idiopatik dengan 
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gambaran histopatologis sindrom nefrotik kelainan minimal ( SNKM ), 

glomerulosklerosis fokal segmental (GSFS), dan glomerulonefritis 

mesangioproliferatif ( GNMP ) akan mendapatkan pengelolaan terapi yang sama.
 3

 

 

 

Gambar  3 . pengobatan sindrom nefrotik resisten streoid 

Keterangan Gambar: 

a. Sitostatik oral: siklofosfamid 2-3 mg/kgBB/hari dosis tunggal selama 3-6 

bulan 

b. Prednison alternating dosis 40 mg/m
2
LPB/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 
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c. Siklofosfamid puls dengan dosis 500-750 mg/m
2
 LPB diberikan melalui infus 

satu kali sebulan selama 6 bulan yang dapat dilanjutkan tergantung keadaan 

pasien. 

d. Prednison alternating dosis 40 mg/m
2
LPB/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). 

1. Siklofosfamid (CPA) 

Pemberian CPA oral pada sindrom nefrotik resisten steroid dilaporkan 

dapat menimbulkan remisi. Pada sindrom nefrotik resisten steroid yang 

mengalami remisi dengan pemberian CPA, bila terjadi relaps dapat dicoba 

pemberian prednison lagi karena sindrom nefrotik yang resisten steroid dapat 

menjadi sensitif kembali. Namun bila pada pemberian steroid dosis penuh tidak 

terjadi remisi (terjadi resisten steroid) atau menjadi dependen steroid kembali, 

dapat diberikan siklosporin.
 1

 Skema pemberian CPA oral dan puls dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

2. Siklosporin (CyA) 

Pada sindrom nefrotik resisten steroid, CyA dilaporkan dapat 

menimbulkan remisi total sebanyak 20% pada 60 pasien dan remisi parsial pada 

13%.
1
 

Efek samping CyA adalah hipertensi, hiperkalemia, hipertrikosis, 

hipertrofi gingiva, dan juga bersifat nefrotoksik yaitu menimbulkan lesi  
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tubulointerstisial. Oleh karena itu pada pemakaian CyA perlu pemantauan 

terhadap:
 1

 

1) Kadar CyA dalam darah: dipertahankan antara 150-250 nanogram/mL 

2)  Kadar kreatinin darah berkala 

3) Biopsi ginjal setiap 2 tahun 

Penggunaan CyA pada SNRS telah banyak dilaporkan dalam literatur, tetapi 

karena harga obat yang mahal maka pemakaian CyA jarang atau sangat selektif.
 1
 

3. Metilprednisolon puls 

Mendoza dkk. melaporkan pengobatan SNRS dengan metil prednisolon 

puls selama 82 minggu ditambah prednison oral dan siklofosfamid atau 

klorambusil 8-12 minggu. Metilprednisolon dosis 30 mg/kgBB (maksimum 1000 

mg) dilarutkan dalam 50-100 mL glukosa 5%, diberikan dalam 2-4 jam.(Tabel 2)
 1
 

 

Tabel 2. Protokol metilprednisolon dosis tinggi. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu ke- Metilprednisolon Jumlah Prednison oral 

1 – 2 30 mg/kgBB, 3 x 

seminggu 

6 Tidak diberikan 

3 – 10 30 mg/kgBB, 1 x 

seminggu 

8 2 mg/kgBB, 

dosis tunggal 

11 – 18 30 mg/kgBB, 2 

minggu sekali 

4 Dengan atau 

tanpa taper off 

19 – 50 30 mg/kgBB, 4 

minggu sekali 

8 Taper off pelan-

pelan 

51 – 82 30 mg/kgBB, 8 

minggu sekali 

4 Taper off pelan-

pelan 
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Keterangan:  

Dosis maksimum metilprednisolon 1000 mg; dosis maksimum prednison 

oral 60 mg. Siklofosfamid (2-2,5 mg/kgBB/hari) atau klorambusil (0,18-0,22 

mg/kgBB/hari) selama 8-12 minggu dapat diberikan bila proteinuria masif masih 

didapatkan setelah pemberian metilprednisolon selama 10 minggu. 

4. Obat imunosupresif lain 

Obat imunosupresif lain yang dilaporkan telah digunakan pada SNRS 

adalah vinkristin, takrolimus, dan mikofenolat mofetil. Karena laporan dalam 

literatur yang masih sporadik dan tidak dilakukan dengan studi kontrol, maka obat 

ini belum direkomendasi di Indonesia.
 1

 

5. Pemberian obat imunosupresif untuk mengurangi proteinuria 

Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) dan angiotensin receptor 

blocker (ARB) telah banyak digunakan untuk mengurangi proteinuria. Cara kerja 

kedua obat ini dalam menurunkan ekskresi protein di urin melalui penurunan 

tekanan hidrostatik dan mengubah permeabilitas glomerulus. ACEI juga 

mempunyai efek renoprotektor melalui penurunan sintesis transforming growth 

factor (TGF)-β1 dan plasminogen activator inhibitor (PAI)-1, keduanya 

merupakan sitokin penting yang berperan dalam terjadinya glomerulosklerosis. 1
 

Pada SNSS relaps, kadar TGF-β1 urin sama tinggi dengan kadarnya pada SNRS, 

berarti anak dengan SNSS relaps sering maupun dependen steroid mempunyai 

risiko untuk terjadi glomerulosklerosis yang sama dengan SNRS.
30

 Dalam 

kepustakaan dilaporkan bahwa pemberian kombinasi ACEI dan ARB memberikan 

hasil penurunan proteinuria lebih banyak.
31,32
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Pada anak dengan SNRS dianjurkan untuk diberikan ACEI saja atau 

dikombinasikan dengan ARB, bersamaan dengan steroid atau imunosupresan lain. 

Jenis obat ini yang bisa digunakan adalah:
1
 

1) Golongan ACEI: kaptopril 0.3 mg/kgBB diberikan 3 x sehari, enalapril 0.5 

mg/kgBB/hari dibagi 2 dosis, lisinopril 0,1 mg/kgBB dosis tunggal 

2) Golongan ARB: losartan 0,75 mg/kgBB dosis tunggal 

6. Pengobatan komplikasi SNRS 

1) Infeksi 

Penderita SNRS sangat rentan terhadap infeksi, bila terdapat infeksi perlu 

segera ditangani dengan pemberian antibiotik. Infeksi utama yang sering terjadi 

adalah selulitis dan peritonitis primer. Bila terjadi peritonitis primer (biasanya 

disebabkan oleh kuman Gram negatif dan Streptococcus pneumoniae) perlu 

diberikan pengobatan penisilin parenteral dikombinasi dengan sefalosporin 

generasi ketiga yaitu sefotaksim atau seftriakson selama 10-14 hari. Infeksi lain 

yang sering ditemukan adalah pneumonia dan infeksi saluran napas atas karena 

virus.
1 

Dianjurkan memberi edukasi kepada orangtua pasien untuk menghindari 

kontak dengan pasien varisela. Bila terjadi kontak diberikan profilaksis dengan 

imunoglobulin varicella-zoster, dalam waktu kurang dari 96 jam.
 1
 

2) Hiperlipidemia 

Pada sindrom nefrotik resisten steroid terjadi peningkatan kadar LDL dan 

VLDL kolesterol, trigliserida dan lipoprotein (a) (Lpa) sedangkan kolesterol 

HDL menurun atau normal. Zat-zat tersebut bersifat aterogenik dan 
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trombogenik, sehingga dapat meningkatkan   progresivitas glomerulosklerosis  

dan morbiditas  kardiovaskular.
33

 Pasien dianjurkan untuk mempertahankan 

berat badan normal untuk tinggi badannya, dan diit rendah lemak jenuh. Dapat 

dipertimbangkan untuk memberikan obat penurun lipid seperti inhibitor 

HMgCoA reduktase (statin).
34

 

3) Hipokalsemia 

Penyebab terjadi hipokalsemia: 

a. Penggunaan steroid jangka panjang yang menimbulkan osteoporosis 

dan osteopenia 

b. Kebocoran metabolit vitamin D.  

Maka dari itu, pasien yang mendapat terapi steroid jangka lama (lebih dari 

tiga bulan) dianjurkan pemberian suplementasi kalsium 250-500 mg/hari 

dan vitamin D (125-250 IU).
35

 Pemberian kalsium glukonas 10% sebanyak 

0,5 mL/kgBB intravena apabila sudah terjadi tetani.
1
 

4) Hipovolemia 

Pada keadaan relaps dapat terjadi hipovolemia dengan gejala hipotensi, 

takikardia, ekstremitas dingin, dan sering disertai sakit perut. Pasien harus segera 

ditangani dengan infus NaCl fisiologis dengan cepat sebanyak 15-20 mL/kgbb 

dalam 20-30 menit, dan disusul dengan albumin 1 g/kgbb atau plasma 20 

mL/kgbb (tetesan lambat 10 tetes per menit). Bila hipovolemia telah teratasi dan 

pasien tetap oliguria, diberikan furosemid 1-2 mg/kgbb intravena.
1
 

5) Hipertensi 
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Terjadi akibat toksisitas steroid. Pengobatannya diawali dengan ACE 

inhibitor (angiotensin converting enzyme), ARB (angiotensin receptor blocker), 

calcium channel blockers, atau antagonis β adrenergik, sampai tekanan darah di 

bawah persentil 90.
 36

 

6) Efek samping steroid 

Pemberian steroid jangka lama dapat menimbulkan efek samping yang 

signifikan, oleh karena itu, hal tersebut harus diedukasikan kepada pasien dan 

orangtuanya. Efek samping tersebut meliputi peningkatan risiko infeksi, retensi 

air dan garam, hipertensi, peningkatan napsu makan, gangguan pertumbuhan, 

perubahan perilaku, dan demineralisasi tulang. Dianjurkan melakukan 

pemantauan terhadap gejala-gejala cushingoid, pengukuran tekanan darah, 

pengukuran berat badan dan tinggi badan setiap 6 bulan sekali, dan evaluasi 

timbulnya katarak setiap tahun sekali.
37

 

 Evaluasi pengobatan dilakukan setiap bulan pada fase awal pengobatan 

kemudian dilanjuntkan setiap tiga sampai empat bulan. Respon terapi dibagi 

menjadi remisi total atau remisi parsial. Remisi total adalah keadaan dimana 

proteinuria sudah negatif ( dengan menggunakan tes dipstik ) atau rasio protein 

dengan kreatinin urin sewaktu ( Up/Uc ) <0.2. Remisi parsial didefinisikan 

sebagai keadaan perbaikan dimana proteinuria +1 sampai +2 (atau rasio Up/Uc 

diantara 0,2 sampai 2), albumin serum >2.5 g/dL, dan tidak ada edema. Disebut 

keadaan tidak respon terapi jika proteinuria +3 sampai +4 (atau rasio Up/Uc 

diantara >2), albumin serum <2.5 g/dL, dan masih terdapat edema . Target utama 
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terapi adalah pencapaian keadaan remisi total. Pencapaian remisi parsial sudah 

dianggap memuaskan.
3
 

2.1.7 Indikasi Biopsi Ginjal 

 Sindrom nefrotik resisten steroid merupakan indikasi dilakukannya biopsi 

ginjal. Selain itu dianjurkan juga untuk melakukannya sebelum pemberian 

siklosporin.
3,35

 

2.2 Laju Filtrasi Glomerulus pada Sindrom Nefrotik Resisten Steroid 

2.2.1 Pengukuran laju filtrasi glomerulus 

Tujuan dari laju filtrasi glomerulus adalah mengukur fungsi filtrasi ginjal. 

Selain pengukuran laju filtrasi glomerulus secara langsung, dapat juga 

mengunakan prinsip klirens. Klirens berarti volume plasma yang dibersihkan dari 

suatu zat dalam jangka waktu tertentu. Klirens zat yang diukur harus difiltrasi 

bebas oleh glomerulus, tidak boleh direabsorbsi, tidak disekresi di tubulus, dan 

tidak terikat protein plasma. Dengan memperhitungkan syarat di atas, zat yang 

paling memenuhi syarat adalah imulin. Walaupun pengukuran klirens inulin 

merupakan baku emas untuk pengukuran laju filtrasi glomerulus, pelaksanaannya 

yang sulit dan tidak praktis meembuatnya jarang digunakan oleh para klinisi.
36

 

Selain klirens inulin, klirens kreatinin dan ureum dapat juga digunakan 

untuk mengukur laju filtrasi glomerulus. Pada anak, pengukuran laju filtrasi 

glomerulus menggunakan klirens cenderung sukar karena sulitnya melakukan 

penampungan urin pada anak. Maka dari itu, pada anak, dapat mengunakan kadar 

kreatinin dan ureum serum. Penggunaan kadar ureum serum dinilai kurang tepat 

dibandingkan kadar kreatinin serum karena banyak dipengaruhi faktor ekstra 
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renal.
13

 Berikut ini adalah rumus Schwartz untuk menghitung perkiraan laju 

filtrasi glomerulus dari kadar kreatinin serum.
 1,7,37

 

eLFG = k x L/Scr 

eLFG : estimated LFG (ml/menit/1,73 m
2
)  

L : tinggi badan (cm)  

Scr : serum kreatinin (mg/dL)  

k : konstanta (bayi aterm:0,45; anak dan remaja putri:0,55; remaja 

putra:0,7) 

Nilai normal laju filtrasi glomerulus anak usia 2-15 tahun adalah 102,5-136,9 

ml/menit/1,73 m
2
.
27

 

2.2.2 Manifestasi klinik dan patofisiologi 

Secara teoritis, menurut ilmu fisiologi, penurunan kadar albumin dalam 

serum menyebabkan penurunan tekanan onkotik pembuluh darah. Hal ini 

berakibat pada bocornya cairan dari dalam pembuluh darah ke  intersisial. 

Kebocoran tersebut menurunkan jumlah aliran darah yang masuk ke ginjal 

sehingga cenderung meningkatkan fraksi filtrasi ginjal, yang akan menaikkan 

tekanan osmotik koloid di kapiler glomerulus, selain itu penurunan aliran darah 

ginjal juga dapat mengakibatkan penurunan tekanan hidrostatik kapiler 

glomerulus.  Hal tersebut dapat menurunkan laju filtrasi glomerulus.
9,10

  
 

Berdasarkan penelitian di Swedia yang dilakukan untuk menganalisa 

fungsi ginjal pada penderita sindrom nefrotik sesuai gambran histopatologisnya, 

didapatkan laju filtrasi glomerulus yang lebih rendah secara signifikan pada fase 

nefrotik ( fase dimana kadar albumin serum < 2,5 gr/dL ) dibandingkan laju 
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filtrasi glomerulus pada keadaan remisi. Baik pada fase nefrotik maupun keadaan 

remisi, penderita dengan kelainan minimal memiliki laju filtrasi glomerulus yang 

signifikan lebih tinggi dibanding penderita bukan kelainan minimal. Padahal, 

menurut data statistik, sebagian besar penderita SNRS memiliki gambaran 

histopatologi bukan kelainan minimal. Sehingga dapat diartikan bahwa pada 

penderita SNRS laju filtrasi glomerulus cenderung lebih rendah dibanding dengan 

kelompok sensitif steroid.
10 

Pada analisa data pasien SNRS di sebuah rumah sakit di Iran, didapatkan 

angka rata-rata laju filtrasi glomerulus pada anak dengan SNRS adalah 110.70 ± 

19.56 mL/min/1.73 m
2
 dengan range dari 60 sampai 150 mL/min/1.73 m

2
. Seperti 

data yang tertera, dapat dilihat bahwa perubahan laju filtrasi glomerulus yang 

terjadi sangat bervariasi dan tidak signifikan.
26

 Hal ini sedikit bertentangan 

dengan teori berdasarkan ilmu fisiologi. Keadaan ini dimungkinkan karena 

terdapat faktor lain yang mempengaruhi laju filtrasi glomerulus selain kadar 

albumin serum, seperti apakah ada penyakit lain yang menyertai SNRS atau 

adanya kelainan lain selain kelainan pada glomerulus.
 

2.2.3 Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi laju filtrasi glomerulus 

1. Aliran darah ginjal dan penyakit yang mempengaruhi hemodinamika ginjal 

Aliran darah yang masuk ke ginjal berpengaruh terhadap tekanan osmotik 

dan tekanan hidrostatik kapiler glomerulus yang bekerjasama mengatur laju 

filtrasi glomerulus. Aliran darah ginjal ditentukan oleh gradien tekanan pada 

pembuluh renal. Jumlah cairan yang ada dalam pembuluh darah dapat 

menentukan banyak darah yang akan difiltrasi oleh ginjal. Oleh sebab itu, 
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masukan cairan ke dalam tubuh, suatu penyakit yang dapat menghambat aliran 

darah ginjal atau mempengaruhi hemodinamika ginjal seperti obstruksi saluran 

kemih, atau keadaan kehilangan cairan dari dalam tubuh dapat mempengaruhi laju 

filtrasi glomerulus.
9 

2. Aktivitas sistem saraf simpatis  

Aktivasi sistem saraf simpatis ginjal yang kuat dapat mengakibatkan 

penurunan tekanan darah, konstriksi arteriol ginjal dan menurunkan aliran darah 

ginjal serta laju filtrasi glomerulus. Rangsangan simpatis yang ringan atau sedang 

memberikan pengaruh kecil pada aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus 

misalnya pada penurunan tekanan pada baroreseptot sinus karotid yang sedikit. 

Pada gangguan akut dan berat, seperti yang ditimbulkan oleh reaksi pertahanan, 

iskemia otak, atau perdarahan berat berperan penting dalam menurunkan laju 

filtrasi glomerulus.
 9

  

3. Kontrol hormonal 

Hormon yang dapat menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus 

penurunan laju filtrasi glomerulus dan aliran darah ginjal, antara lain ialah 

norepinefrin dan epinefrin. Pada umumnya, kadar hormon-hormon tersebut sejajar 

dengan aktivitas sistem saraf simpatis, yang berarti hanya memberi sedikit 

pengaruh pada hemodinamika ginjal kecuali pada kondisi ekstrem, seperti 

perdarahan hebat.
 9

  

Vasokonstriktor ginjal yang lain, yaitu angiotensin II,  dapat membantu 

autoregulasi laju filtrasi glomerulus guna mencegah terjadinya penurunan laju 
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filtrasi glomerulus. Obat-obat penghambat pembentukan angiotensin II, seperti 

ACE Inhibitors dan ARB dapat menurunkan nilai laju filtrasi glomerulus.
 9

  

4. Usia 

Seiring dengan bertambahnya usia dan fungsi ginjal anak yang makin 

optimal, kadar kreatinin serum juga meningkat. Padahal, sesuai dengan rumus 

Schwartz, kadar kreatinin serum berbanding terbalik dengan nilai estimated laju 

filtrasi glomerulus.
 37

 Menurut penelitian terdahulu, didapatkan penurunan laju 

filtrasi glomerulus pada usia 5 tahun.
36,38,39

 

2.2.4  Laju filtrasi glomerulus pada remisi SNRS 

Para ahli menyatakan bahwa keadaan dimana angka laju filtrasi 

glomerulus sudah mencapai ≥ 80 mL/min/1.73 m
2
 serta tidak ditemukannya 

abnormalitas pada urin ( tidak ada hematuria dan proteinuria ) sudah bisa 

dianggap bahwa penderita telah mencapai remisi sempurna dari penyakit SNRS.
26

  

2.3 Pemberian Protein pada Sindrom Nefrotik Resisten Steroid dan 

Pengaruhnya terhadap Laju Filtrasi Glomerulus 

Suplemen ekstrak ikan gabus kaya akan protein, terutama kandungan 

albuminnya. Pemberian suplementasi adekuat diharapkan dapat meningkatkan 

kadar albumin serum. 

Berdasarkan teori ilmu fisiologi, jika kadar albumin serum meningkat, 

diharapkan tekanan onkotik pembuluh darah juga meningkat sehingga dapat 

menghentikan bocornya cairan dari dalam pembuluh darah ke  intersisial. 

Berhentinya kebocoran ini akan meningkatkan jumlah aliran darah yang masuk ke 
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ginjal sehingga terjadi peningkatan tekanan hidrostatik kapiler darah dan laju 

filtrasi glomerulus akan meningkat kembali dalam batas normal.
9,10

 

Sehingga diharapkan pemberian suplemen ekstrak ikan gabus secara tidak 

langsung dapat meningkatkan laju filtrasi glomerulus kembali ke normal. 

Diharapkan dengan kembalinya laju filtrasi glomerulus dalam keadaan normal 

dapat mengembalikan fungsi ginjal yang pernah rusak. Selain itu diet tinggi 

protein juga dapat memenuhi peningkatan kebutuhan gizi anak-anak dengan 

SNRS sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh dengan baik. 

2.4 Suplementasi kapsul ekstrak ikan gabus 

2.4.1 Gambaran umum ikan gabus 

Pemberian suplemen albumin yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

suplemen ekstrak ikan gabus yang sudah dikemas dalam bentuk kapsul. Ikan 

gabus atau Ophiocephalus striatus merupakan salah satu jenis ikan tawar yang 

mengandung kadar protein yang sangat tinggi, terutama kadar albuminnya. 

2.4.1.1 Karateristik ikan gabus 

Ikan gabus adalah ikan jenis perairan umum yang banyak ditemukan di 

perairan Indonesia, seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, 

Singkep, Flores, Ambon, dan Maluku.
40

  

2.4.1.2 Kandungan nutrisi ikan gabus 

Kadar protein ikan gabus lebih tinggi  25,5% dibandingkan dengan kadar 

protein ikan emas ( 16% ), ikan kakap ( 20% ), ikan bandeng ( 20% ), ikan lele 

( 17,71% ) dan ikan sarden ( 21,1% ).
41

 Kandungan protein ikan gabus lebih tinggi 

daripada bahan pangan yang dikenal sebagai sumber protein seperti telur, daging 
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ayam maupun daging sapi. Kadar protein per 100 gram ikan gabus adalah 2.0 

gram dan lebih tinggi dibandingkan telur sebesar 12,8 gram. daging ayam sebesar 

18,2 gram serta daging sapi sebesar 18,8 gram.
42 

Dalam ikan gabus, kandungan 

proteinnya dapat mencapai 25,2% dan albuminnya mencapai 6,224g/100g daging 

ikan gabus.
43

 

Proses pembuatan ekstrak ikan gabus dilakukan dengan mengekstrak 

daging ikan sehingga mengjasilkan ekstrak yang putih hingga kekuningan, sedikit 

sedimen, dan bau amis yang tajam dan khas. Aroma amis yang tajam dapat 

dikurangi dengan menambahkan bahan-bahan penghilang aroma.
44

 

Tabel 3. Kandungan nutrisi dalam 100ml ekstrak ikan gabus 

Zat gizi Nilai 

Protein (g) 

Albumin (g) 

Lemak total (g) 

Glukosa total (g) 

Zan (mg) 

Cu (mg) 

Fe (mg) 

3,36 ± 0,29 

2,17 ± 0,14 

0,77 ± 0,66 

0,07 ± 0,02 

3,34 ± 0,8 

2,34 ± 0,98 

0,20 ± 0,09 
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Tabel 4. Kandungan asam amino dalam ikan gabus
44

 

Asam amino  Jumlah (mg/g)  

Arginin  

Fenilalanin  

Histidin  

Isoleusin  

Leusin  

Lisin  

Metionin  

Sistein  

Treonin  

Tirosin  

Triptofan  

Valin  

360  

230  

130  

320  

470  

560  

180  

70  

280  

190  

60  

330  

 

2.4.1.3 Manfaat ekstrak ikan gabus dalam kesehatan 

            Banyak para klinisi yang melakukan penelitian dengan ekstrak ikan gabus 

sebagai diet tambahan alternatif untuk meningkatkan kadar albumin serum pada 

penderita penyakit tertentu dengan gejala hipoalbuminemia. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Arief Pattiha, setelah hari ke-4 pemberian kapsul ekstrak ikan 

gabus, terdapat perbedaan bermakna antara kelompok yang diberi ekstrak kan 

gabus dengan kelompok yang diberi plasebo. Kadar prealbumin kelompok ekstak 

ikan gabus sebesar 20,8 g/dl sedangkan yang mengonsumsi plasebo hanya 9,0 g/dl 
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dan kadar albuminnya meningkat secara pasti dari hari ke-4, hari ke-7, hari ke-14, 

dan hari ke-21.
 20 

           Penelitian yang dilakukan di bangsal anak RSUP dr. Kariadi Semarang 

oleh Trully  Kusumawardhani membuktikan bahwa terdapat perbedaan protein 

total dan albumin yang bermakna antara kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol setelah tiga minggu pemberian suplementasi tepung ikan gabus. Tepung 

ikan yang diberikan berkisar minimal 25% dari kebutuhan protein penderita.
17 

           Menurut penelitian lain yang dilakukan di lokasi sama, yaitu di RSUP dr. 

Kariadi Semarang belum lama ini oleh Geniza Gilda, juga membuktikan bahwa 

pemberian suplementasi kapsul ekstrak ikan gabus terbukti meningkatkan 

albumin.
18 

Namun untuk pengaruhnya terhadap  kadar kolesterol tidak 

bermakna.
19 

2.4.2 Kapsul VipAlbumin 

         Dalam satu kapsul VipAlbumin mengandung 500mg ekstrak ikan gabus 

(Ophiocephalus striatus) dengan kandungan albumin sebanyak 150mg. Suplemen 

ini diproduksi dan disediakan oleh PT. Royal Medicalink Pharmalab. Dosis 

VipAlbumin adalah 3x2 kapsul per hari. Pada keadaan hipoalbuminemia, pasca 

operasi dan luka bakar diberikan 3x4 kapsul per hari. Sebagai suplemen dapat 

dikonsumsi 1x1 kapsul per hari.
45
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Tabel 5. Nilai nutrisi terkandung dalam satu kapsul ekstrak ikan gabus 

VipAlbumin
20

 

Parameter uji Hasil Uji Satuan 

Protein  85,6 % 

Albumin  30,2 % 

Lemak  5,3 % 

Omega 3 2,03 % 

Omega 6 2,11 % 

Omega 9 0,92 % 

Vitamin: 

- Vitamin A 

- Vitamin B1 

- Vitamin B2 

- Vitamin B6 

- Vitamin B12 

- Vitamin E 

- Vitamin D3 

 

1500 

0,9 

1,11 

0,70 

0,76 

9,11 

51,5 

IU/100g 

mg/100g 

mg/100g 

mg/100g 

mg/100g 

mg/100g 

IU/100g 

Mineral   

- Ca 

- P 

- Mg 

- Zn 

186 

126 

39,0 

3,0 

mg/100g 

mg/100g 

mg/100g 

mg/100g 

Anti bakteri Ig+ 2,11 IU/g 

Asam arakhidonat 20,11 mg/100g 



36 

 

Tabel 5. Nilai nutrisi terkandung dalam satu kapsul ekstrak ikan gabus 

VipAlbumin
20 

(lanjutan) 

Asam amino  

Aspartat  

Glutamat  

Serin  

Glisin  

Alanin  

Leusin  

Valin  

Triptofan  

Hidroksi prolin  

Prolin  

Phenilalanin  

Histidin 

 

1,04 

15,0 

1,00 

1,11 

2,11 

1,60 

2,11 

3,00 

8,10 

1,00 

0,81 

1,00 

 

gr/100gr 

gr/100gr 

gr/100gr 

gr/100gr 

gr/100gr 

gr/100gr 

gr/100gr 

gr/100gr 

gr/100gr 

gr/100gr 

gr/100gr 

gr/100gr 

 

 

 

 

 

 

  


