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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Nyeri dan analgesik 

2.1.1 Nyeri 

Nyeri adalah salah satu alasan utama penderita mencari bantuan medis 

dan menjadi tanda vital kelima setelah tekanan darah, respirasi, nadi, dan suhu 

tubuh. Nyeri perlu dikelola dengan baik karena dapat menyebabkan perubahan 

fisiologi, ekonomi, sosial, dan emosional yang berkepanjangan.19 

Menurut Dorland, nyeri didefinisikan kurang lebih sebagai sensasi 

terlokalisasi dari ketidaknyamanan, penderitaan, atau kesakitan, yang dihasilkan 

dari stimulasi ujung saraf khusus yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan 

karena membuat penderita menarik diri dari sumber.20 Sedangkan menurut 

International Association for the Study of Pain (IASP), nyeri merupakan 

pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan 

jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk 

kerusakan tersebut.21 Definisi nyeri tersebut menjelaskan konsep bahwa nyeri 

bukan saja respon sensoris dari suatu proses nosisepsi, melainkan produk 

kerusakan struktural, harus dipercaya seperti apa yang dinyatakan penderita, tetapi 

juga merupakan respon emosional (psikologi) yang didasari atas pengalaman 

termasuk pengalaman nyeri sebelumnya.19 
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Persepsi nyeri sangat subjektif tergantung kondisi emosi dan pengalaman 

emosional sebelumnya. Misalnya toleransi terhadap nyeri akan meningkat 

bersama pemberian analgesik, ansiolitik, antidepresan, pengurangan gejala, 

pengetahuan, pengertian, simpati, persaudaraan, alih perhatian, dan pendekatan 

kepercayaan budaya. Sebaliknya, toleransi terhadap nyeri dapat menurun pada 

keadaan marah, cemas, kebosanan, depresi, kelelahan, penolakan sosial, isolasi 

mental, dan keadaan yang tidak menyenangkan.19 

Klasifikasi nyeri didasarkan oleh banyak hal antara lain waktu durasi 

nyeri, etiologi, intensitas nyeri, lokasi, area nyeri, dan sifat nyeri. Berdasarkan 

waktu durasi nyeri, nyeri dibagi menjadi nyeri akut dan nyeri kronik. Disebut 

nyeri akut apabila berlangsung kurang dari 3 bulan, mendadak akibat trauma atau 

inflamasi, tanda respon simpatis, dan penderita ansietas sedangkan keluarga 

suportif. Di sisi lain, disebut nyeri kronik jika berlangsung lebih dari 3 bulan, 

hilang timbul atau terus-menerus, tanda respon parasimpatis, dan penderita 

depresi sedangkan keluarga lelah.19 Nyeri akut penting karena dapat menjadi 

pengingat mengenai proses terjadinya cedera atau meluasnya cedera dan 

memungkinkan untuk beradaptasi sesuai dengan keadaan yang dialami. 

Sebaliknya, nyeri kronik tidak mengandung tujuan perlindungan maupun 

adaptasi.22 

Mekanisme nyeri meliputi 3 hal penting yaitu mekanisme nosiseptif 

(transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi), perilaku nyeri (neuromatrik 

melzack), dan plastisitas saraf. Pada fase transduksi terjadi konversi stimulus yang 

intens apakah itu stimulus kimiawi seperti pH rendah yang terjadi pada jaringan 
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yang meradang, stimulus panas diatas 42 0C, atau kekuatan mekanis. Pada fase 

transmisi terjadi transfer informasi dari neuron nosiseptif primer ke neuron di 

kornu dorsalis, selanjutnya ke neuron proyeksi yang akan meneruskan impuls ke 

otak. Berikutnya adalah modulasi nyeri yang terjadi pada sistem saraf sentral 

ketika aktivitas nyeri dapat dihambat oleh analgesik endogen seperti endorfin. 

Terakhir dari mekanisme nosiseptif adalah persepsi dimana pada fase ini 

merupakan titik kesadaran individu terhadap nyeri. Selanjutnya adalah 

neuromatrik melzack yang dianggap bertanggung jawab terhadap pembentukan 

persepsi individu terhadap nyeri dan menentukan perilaku nyeri. Akhir dari 

mekanisme nyeri adalah plastisitas saraf yang menyebabkan perubahan dari 

adaptif menjadi maladaptif.19 

2.1.2 Analgesik 

Analgesik berarti tidak adanya nyeri pada respons terhadap rangsangan 

yang biasanya menyakitkan.21 Untuk menghilangkan nyeri, selain dengan 

modalitas farmakologi, bisa juga dengan modalitas terapi fisik, psikologi, 

pembedahan, serta blok saraf perifer dan saraf sentral. Modalitas terapi 

farmakologi mencakup analgesik opioid, analgesik nonopioid, dan obat ajuvan.19 

Prinsip terapi farmakologi antara lain: 

1. Pemberian lewat mulut atau oral. 

2. Agar terbebas dari nyeri, pemberian analgesik sebaiknya berdasarkan waktu 

atau sesuai jadwal, jangan menggunakan bila perlu saja. 
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3. Menggunakan anak tangga three step analgesic ladder WHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Three step analgetic ladder23 

 

4. Tepat obat atas indikasi dan tepat dosis secara individual.23 

Analgesik golongan opioid diberikan untuk nyeri sedang sampai berat 

dengan efek samping pada sistem gastrointestinal seperti mual, muntah, konstipasi 

hingga retensi urin dan sedasi. Golongan opioid dibagi menjadi opioid lemah 

seperti kodein, tramadol dan opioid kuat seperti morfin, fentanil.19 

Berbeda dengan analgesik opioid, analgesik nonopioid seperti 

parasetamol dan OAINS hanya dapat mengurangi nyeri paskaoperasi yang 

bersifat ringan sampai sedang. Golongan ini digunakan sebagai tambahan 

penggunaan opioid dosis rendah untuk menghindari efek samping opioid yaitu 

depresi napas dan jika kemungkinan terdapat banyak peradangan.19,24 Golongan 

obat ajuvan seperti antikonvulsi, antidepresi, neuroleptik, dan kotikosteroid 

seringkali dipakai pada nyeri kronik berat.19 
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2.2 Natrium diklofenak 

Natrium diklofenak merupakan salah satu OAINS derivat asam 

fenilasetat.25 Selain antiinflamasi, natrium diklofenak juga mempunyai aktivitas 

lain sebagai analgesik dan antipiretik. Senyawa ini merupakan inhibitor 

cyclooxygenase nonselektif yang potensinya jauh lebih besar daripada 

indometasin, naproksen, atau beberapa senyawa lain. Berikut ini adalah struktur 

kimia natrium diklofenak: 

 

 

 

 

Gambar 2. Rumus struktur kimia natrium diklofenak7 

 

Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim cyclooxygenase (COX) 

sehingga produksi prostaglandin di seluruh tubuh akan menurun. Penghambatan 

terhadap enzim cyclooxygenase-2 (COX-2) diperkirakan memediasi efek 

antipiretik (penurunan suhu tubuh saat demam), analgesik (pengurangan rasa 

nyeri), dan antiinflamasi (anti peradangan). Sedangkan penghambatan enzim 

COX-1 menyebabkan gangguan pada pencernaan berupa luka atau ulkus di 

lambung disamping gangguan pembekuan darah.26 

Natrium diklofenak sering digunakan untuk penanganan simptomatik 

jangka lama pada artritis reumatoid, osteoartritis, dan spondilitis ankilosa. 

Senyawa ini mungkin juga berguna untuk penanganan jangka pendek cedera otot 

rangka akut, bahu nyeri akut (bisipital tendinitis dan subdeltoid bursitis), nyeri 
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paskaoperasi, dan dismenorea. Selain itu, ada juga bentuk larutan yang digunakan 

untuk penanganan radang paskaoperasi setelah pengangkatan katarak.7 

Efek samping timbul pada sekitar 20% pasien, akibatnya sekitar 2% 

pasien menghentikan terapi.7 Efek saluran cerna merupakan yang paling umum 

diantaranya mual, gastritis, perdarahan, pembentukan ulkus hingga perforasi 

dinding usus. Efek samping lain meliputi eritema kulit, sakit kepala, reaksi alergi, 

retensi cairan, dan edema. Obat ini tidak dianjurkan untuk anak-anak, ibu 

menyusui, atau wanita hamil.25 

2.2.1 Farmakodinamik 

Efek analgesik natrium diklofenak jauh lebih lemah daripada efek 

analgesik opioid. Namun, tidak seperti opioid, natrium diklofenak tidak akan 

menimbulkan ketagihan dan efek sentral yang merugikan. Sebagai analgesik, 

natrium diklofenak mempunyai onset yang cepat dan durasi yang panjang serta 

berguna untuk mengobati nyeri akut hingga kronik. Obat ini juga telah terbukti 

memiliki efek yang menguntungkan dalam serangan migrain. Dalam kondisi 

peradangan paskatrauma dan paskaoperasi, natrium diklofenak dengan cepat 

mengurangi nyeri spontan dan nyeri pada gerakan serta mengurangi 

pembengkakan inflamasi dan edema luka. Ketika digunakan bersamaan dengan 

opioid untuk pengelolaan nyeri paskaoperasi, natrium diklofenak secara signifikan 

mengurangi kebutuhan opioid. Sebagai antipiretik, natrium diklofenak akan 

menurunkan suhu badan hanya pada keadaan demam. Sedangkan sebagai 

antiinflamasi, natrium diklofenak sering dimanfaatkan pada pengobatan kelainan 

muskuloskeletal seperti artritis reumatoid, osteoartritis, dan spondilitis ankilosa. 
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OAINS ini dapat meredakan nyeri saat istirahat, nyeri saat bergerak, kekakuan 

pada pagi hari, dan pembengkakan sendi.25 

2.2.2 Farmakokinetik 

Absorpsi natrium diklofenak melalui saluran cerna berlangsung cepat dan 

sempurna. Laju absorpsi akan melambat jika diberikan bersamaan dengan 

makanan, tapi tidak dengan jumlah yang diabsorpsi.7 Obat ini terikat 99% pada 

protein plasma dan mengalami efek lintas awal (first pass) sebesar 40-50%. 

Walaupun waktu paruh singkat yaitu 1-3 jam, natrium diklofenak diakumulasi di 

cairan sinovial yang menjelaskan efek terapi di sendi jauh lebih panjang dari 

waktu paruh obat tersebut.25 Metabolisme natrium diklofenak berlangsung di hati 

oleh isoenzim sitokrom P450 subfamili CYP2C menjadi 4-hidroksidiklofenak, 

metabolit utama, serta bentuk terhidroksilasi lain. Metabolit tersebut akan 

diekskresi dalam urin (65%) dan empedu (35%) setelah mengalami glukoronidasi 

dan sulfasi.7 

 

2.3 Ginjal 

Ginjal adalah sepasang organ yang terletak di regio lumbar yang 

berfungsi untuk menyaring darah, mengekskresi produk akhir metabolisme tubuh 

dalam bentuk urin, dan mengatur konsentrasi dari hidrogen, natrium, kalium, 

fosfat, dan ion-ion lainnya pada cairan ekstraseluler.20 Ginjal manusia terdiri dari 

beberapa lobus.27 Berat tiap ginjal pada orang dewasa sekitar 150 gram dan kira-

kira seukuran kepalan tangan.28 
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2.3.1 Anatomi ginjal 

Ginjal adalah sepasang organ yang terletak di luar rongga peritoneum 

pada dinding posterior abdomen antara vertebra torakalis XII dan vertebra 

lumbalis III.28,29 Ginjal kanan berada kurang lebih 1 cm lebih rendah daripada 

ginjal kiri karena keberadaan hepar di sebelah kanan.30 Ginjal dewasa berbentuk 

seperti kacang dengan panjang 11 cm, lebar 6 cm, dan tebal 4 cm.29,31 Bagian 

belakang ginjal berbatasan dengan diafragma, otot quadratus lumborum, otot 

psoas, otot transversus abdominis, iga XII, dan 3 saraf yaitu subkostal, 

iliohipogastrik, dan ilioinguinal. Sedangkan bagian depan berbatasan dengan 

hepar, bagian kedua duodenum, dan kolon asenden pada ginjal kanan. Lambung, 

pankreas dan pembuluh darahnya, limpa, dan kolon desenden menjadi batas depan 

ginjal kiri.31 

 

 

Gambar 3. Anatomi eksternal ginjal32 

 

Ginjal dilapisi oleh 3 jaringan penunjang pada bagian luarnya yaitu 

kapsul ginjal dari fibrosa yang transparan, kapsul adiposa (massa lemak), dan 

fasia renal berupa jaringan ikat fibrosa yang tebal.28 Sisi lateral ginjal berbentuk 
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konveks. Sisi medialnya merupakan daerah lekukan yang disebut hilum tempat 

lewatnya arteri dan vena renalis, cairan limfatik, suplai saraf, dan ureter yang 

membawa urin akhir dari ginjal ke kandung kemih.28,29 

Vaskularisasi ginjal oleh arteri renalis yang kemudian bercabang-cabang 

secara progresif membentuk arteri interlobaris, arteri arkuata, arteri interlobularis, 

dan arteriol aferen.28 Aliran darah dari glomerulus akan diteruskan ke vena kava 

inferior lalu ke jantung melalui arteriol eferen, kapiler peritubuler, vasa rekta, 

vena interlobularis, vena arkuata, vena interlobularis, dan vena renalis.33 Aliran 

limfatik ginjal akan menuju limfonodi para aorta.15 Ginjal mendapat persarafan 

dari neuron simpatis noradrenergik yang menyarafi arteriol aferen dan eferen, 

aparatus jukstaglomerular, dan beberapa segmen tubulus.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Anatomi internal ginjal32 
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2.3.2 Histologi ginjal 

Secara histologi, ginjal terbungkus dalam kapsul atau simpai jaringan 

lemak dan ikat kolagen. Pada irisan ginjal dari permukaan konveks ke hilus secara 

makroskopis ginjal dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu korteks dan medula. 

Korteks tampak sebagai granula berwarna coklat kemerah-merahan. Sedangkan 

medula berwarna lebih pucat dengan lapisan bergaris-garis radier seperti kipas, 

membentuk piramid ginjal dengan puncak di hilus dan basisnya berbatasan 

dengan korteks. Lobus ginjal adalah gabungan antara piramid dari medula dan 

korteks ginjal di sebelah luarnya (basisnya). Dalam satu lobus bisa terdiri dari 

beberapa lobulus/lobuli.27 

Unit fungsional ginjal disebut nefron. Nefron tersusun dari bagian-bagian 

dengan bentuk dan struktur berbeda-beda yang disebut korpus Malphigi yang 

terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman.27 Jumlah nefron tiap ginjal ±225.000 

sampai 900.000.34 

Korteks ginjal tersusun atas korpus Malphigi (glomerulus dan kapsul 

Bowman) dan sistem tubulus yaitu tubulus kontortus proksimal (TKP) dan distal 

(TKD). Kapsul Bowman sebenarnya merupakan pelebaran ujung proksimal 

saluran keluar ginjal (nefron) yang dibatasi epitel. Bagian ini diinvaginasi oleh 

jumbai kapiler (glomerulus) sampai berbentuk seperti cangkir yang berdinding 

ganda. Dinding sebelah luar disebut pars parietal sedangkan dinding dalam 

disebut pars viseral yang melekat erat pada jumbai glomerulus. Ruang diantara ke 

dua lapisan ini disebut ruang Bowman yang berisi cairan ultrafiltrasi. Dari ruang 

ini cairan ultrafiltrasi akan masuk ke dalam TKP. Glomerulus merupakan 
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bangunan yang berbentuk khas, bundar dengan warna yang lebih tua daripada 

sekitarnya karena sel-selnya tersusun lebih padat. Glomerulus merupakan 

gulungan pembuluh kapiler yang diliputi oleh epitel pars viseral kapsul Bowman. 

Ruang Bowman dibungkus oleh epitel pars parietal kapsul Bowman. Pada simpai 

Bowman pars viseral terdapat sel podosit yang meliputi pembuluh kapiler.27,35 

 

Gambar 5. Nefron, tubulus, dan duktus kolektivus35 

  

Secara histologis, TKP dan TKD hampir mirip. Keduanya sama-sama 

berjalan berkelok-kelok, dindingnya disusun selapis sel kuboid, inti sel bulat, 

bundar, biru dan biasanya terletak agak berjauhan satu sama lain pada TKP dan 

berdekatan pada TKD. Perbedaan ada di warna sitoplasma dan brush border. 

Sitoplasma TKP bewarna asidofil (kemerahan) dan permukaan sel yang 

menghadap ke lumen mempunyai brush border. Sedangkan pada TKD sitoplasma 
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berwarna basofil (kebiruan) dan permukaan sel yang menghadap ke lumen tidak 

mempunyai brush border.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Histologi ginjal35 

 

Medula ginjal terdiri atas beberapa bangunan yang merupakan bagian 

sistem tubulus yaitu ansa Henle, duktus ekskretorius (duktus koligens) dan duktus 

papilaris Bellini. Ansa henle terbagi atas 3 bagian yaitu pars desenden, segmen 

tipis, dan pars asenden. Pars desenden mempunyai gambaran mirip dengan TKP. 

Sedangkan pars asenden mempunyai gambaran mirip TKD. Segmen tipis ansa 

Henle mempunyai tampilan mirip pembuluh kapiler darah, tetapi epitelnya hanya 

terdiri atas selapis sel gepeng dan sedikit lebih tebal sehingga sitoplasmanya lebih 

jelas terlihat. Selain itu, lumennya tampak kosong.27 

Duktus koligens mempunyai gambaran mirip TKD, tetapi dinding sel 

epitelnya jauh lebih jelas, selnya lebih tinggi dan lebih pucat. Di bagian medula 

yang lebih ke tengah, beberapa duktus koligen akan bersatu membentuk duktus 
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yang lebih besar yang bermuara ke apeks papila. Saluran ini disebut duktus 

papilaris (Bellini).27,35 

Selain bangunan-bangunan di atas, ada juga bangunan yang disebut 

aparatus jukstaglomerular. Sel-sel di tunika media arteriol aferen di daerah 

vascular pole mengalami modifikasi berupa penyusunan sel-sel otot polos yang 

menyerupai sel-sel epitel, perubahan inti menjadi bulat, dan perubahan sitoplasma 

yang berisi miofibril menjadi berisi granula. Sel-sel inilah yang disebut sel 

jukstaglomerular.27 

2.3.3 Fisiologi ginjal 

Ginjal memerankan peranan penting dalam tubuh manusia. Dari semua 

fungsi ginjal, fungsinya yang terpenting adalah mengekskresi sisa-sisa 

metabolisme tubuh seperti urea (dari protein), asam urat (dari asam nukleat), 

kreatinin (dari keratin otot), bilirubin (dari hemoglobin), dan metabolit-metabolit 

hormon.28 Produk sisa-sisa ini harus segera dibersihkan dari dalam tubuh. Ginjal 

juga membuang senyawa asing seperti obat, makanan aditif, pestisida, dan 

senyawa-senyawa eksogen lain yang tidak bermanfaat bagi tubuh.36 

Fungsi kedua yang terpenting adalah menjaga keseimbangan air dan 

elektrolit dalam tubuh dengan cara menyesuaikan ekskresi dengan asupannya. 

Jika ekskresi melebihi asupan, jumlah zat dalam tubuh akan berkurang. 

Sebaliknya, jika ekskresi kurang dari asupan, jumlah zat dalam tubuh akan 

meningkat. Fungsi pengaturan oleh ginjal ini memelihara kestabilan lingkungan 

sel yang diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitasnya.28 
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Selain kedua fungsi di atas, ginjal juga menjalankan fungsi multipel 

lainnya antara lain mengatur produksi 1,25-dihidroksivitamin D (kalsitriol) yang 

merupakan bentuk aktif vitamin D, menyintesis glukosa melalui proses 

glukoneogenesis, membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh 

dengan cara mengekskresikan asam dan mengatur penyimpanan dapar cairan 

tubuh, mengatur tekanan arteri jangka panjang dengan mengekskresikan sejumlah 

natrium dan air, dan mengatur tekanan arteri jangka pendek dengan 

menyekresikan faktor atau zat vasoaktif seperti renin yang menyebabkan 

pembentukan produk vasoaktif  lainnya.27 

Ginjal memiliki kontrol fisiologis terhadap filtrasi glomerulus dan aliran 

darahnya. Penentu Laju Filtrasi Glomerulus (LFG) yang paling bervariasi dan 

menjadi subjek kontrol fisiologis ialah tekanan hidrostatik glomerulus dan 

tekanan osmotik koloid di kapiler glomerulus. Selanjutnya, variabel ini 

dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis, hormon dan autakoid (zat vasoaktif yang 

dilepaskan dalam ginjal dan bekerja secara lokal), dan kontrol umpan balik 

lainnya yang bersifat intrinsik terhadap ginjal.28 

Pada dasarnya semua pembuluh darah ginjal, termasuk arteriol aferen 

dan eferen, kaya akan persarafan serabut saraf simpatis. Aktivasi saraf simpatis 

yang kuat dapat mengakibatkan konstriksi arteriol ginjal dan menurunkan aliran 

darah ginjal serta LFG. Sebaliknya, rangsangan simpatis yang ringan atau sedang 

memberikan pengaruh yang kecil pada aliran darah ginjal dan LFG.28 
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Beberapa hormon dan autakoid yang dapat memengaruhi LFG dan aliran 

darah ginjal antara lain: 

• Norepinefrin, epinefrin, endotelin 

Ketiganya menyebabkan konstriksi pembuluh darah ginjal dan 

menurunkan LFG. Pada umumnya, kadar hormon norepinefrin dan epinefrin 

dalam darah sejajar dengan aktivitas sistem saraf simpatis; jadi kedua hormon 

ini hanya memberi sedikit pengaruh pada hemodinamika ginjal kecuali dalam 

kondisi yang ekstrim, seperti perdarahan berat.28 

• Angiotensin II 

 Angiotensin II secara khusus menyebabkan konstriksi arteriol eferen 

sehingga peningkatan kadar angiotensin II akan meningkatkan tekanan 

hidrostatik glomerulus dan menurunkan aliran darah ginjal.28 

• Nitrat oksida 

Produksi nitrat oksida dalam kadar basal tampaknya penting untuk 

mempertahankan vasodilatasi ginjal sehingga memungkinkan ginjal untuk 

mengekskresikan natrium dan air dalam jumlah normal.28 

• Prostaglandin, bradikinin 

Hormon dan autakoid ini menyebabkan vasodilatasi serta 

peningkatan aliran darah ginjal dan LFG. Prostaglandin dapat membantu 

mencegah penurunan LFG dan aliran darah ginjal yang berlebihan. 

Pemberian obat antiinflamasi nonsteroid dapat mengakibatkan penurunan 

LFG.28 
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2.3.4 Pemeriksaan fungsi ginjal 

Ginjal berfungsi untuk filtrasi glomerulus, reabsorbsi dan sekresi dari 

tubulus, pengenceran dan pemekatan urin, pengasaman urin, serta memproduksi 

dan memetabolisme hormon. Dari semua fungsi itu parameter untuk mengetahui 

fungsi dan progres penyakit adalah laju filtrasi glomerulus dan kemampuan 

ekskresi.37 

2.3.4.1 LFG 

LFG adalah tes untuk mengecek seberapa baik fungsi ginjal dengan 

mengukur berapa banyak filtrat yang dapat dihasilkan oleh glomerulus. Nilai 

normal LFG adalah 90 - 120 ml/min/1.73 m2.13,37 

2.3.4.2 Kreatinin serum 

Kreatinin adalah senyawa asam amino yang berasal dari metabolisme 

kreatin di otot serat lintang dan asupan daging sehari-hari. Kadarnya dalam darah 

akan meningkat jika fungsi ginjal terganggu. Hal ini karena hanya sedikit 

kreatinin yang dilepaskan ke dalam urin. Kadar kreatinin serum dipengaruhi oleh 

banyak hal termasuk usia, ras, jenis kelamin, massa otot, konsumsi daging, 

penyakit kronik, dan penyakit neuromuskuler. Kadar normal kreatinin serum 

adalah 0,7-1,3 mg/dl untuk pria dan 0,6-1,1 mg/dl untuk wanita.13 

2.3.4.3 Ureum 

Gugus amino dilepas dari asam amino bila asam itu didaur ulang menjadi 

sebagian dari protein lain atau dirombak dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh. 

Amino transferase (transaminase) yang ada diberbagai jaringan mengkatalisasi 

pertukaran gugusan amino antara senyawa-senyawa yang ikut serta dalam reaksi-
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reaksi sintesis. Selain itu, deaminasi oksidatif memisahkan gugusan amino dari 

molekul aslinya dan gugusan yang dilepaskan itu diubah menjadi amonia.13 

Amonia sangat beracun bagi sistem saraf pusat sehingga akan diubah menjadi 

urea, senyawa yang jauh kurang beracun, larut dalam air, dan mudah 

diekskresikan dalam urin.38 

Amonia dibawa ke hati dan di sana ia berubah menjadi ureum melalui 5 

reaksi berkesinambungan dalam siklus urea. Dua langkah pertama terjadi pada 

mitokondria. Sedangkan 3 langkah terakhir terjadi dalam sitoplasma.  Proses ini 

membutuhkan 3 ATP, 4 ikatan energi tinggi, dan dikatalisasi oleh 5 enzim. 

Adanya kecacatan pada salah satu dari enzim ini akan menyebabkan keracunan 

amonia.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Siklus urea39 
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Ureum adalah molekul kecil yang mudah berdifusi ke dalam cairan 

ekstrasel, tetapi pada akhirnya akan dipekatkan dalam urin dan diekskresi. Jika 

keseimbangan nitrogen dalam keadaan mantap, kadar ureum normal adalah 20-40 

mg/dl.13,40 

Kadar ureum dalam serum mencerminkan keseimbangan antara ekskresi 

dan produksi. Metode penetapannya dengan mengukur nitrogen dan hasilnya 

disebut Blood Urea Nitrogen (BUN). Dalam serum normal, konsentrasi BUN 

adalah 8-25 mg/dl. Nitrogen menyusun 28/60 bagian dari berat ureum. Oleh 

karena itu, konsentrasi ureum serum dapat dihitung dari BUN dengan 

menggunakan faktor perkalian 2,14.13 

Pria mempunyai kadar ureum yang lebih tinggi dari wanita karena tubuh 

pria memiliki massa otot yang lebih besar. Nilai ureum akan meningkat ketika 

seseorang memakan makanan yang banyak mengandung protein secara 

berkepanjangan.13 

2.3.4.4 Sistatin C  

Sistatin C adalah suatu protein serum yang difiltrasi oleh ginjal dan 

digunakan sebagai pengukur fungsi ginjal. Protein serum ini diproduksi secara 

tetap oleh semua sel berinti di dalam tubuh. Konsentrasinya dalam darah 

berhubungan dengan LFG. Kadar sistatin C tidak dipengaruhi oleh berat dan 

tinggi badan, massa otot, usia, maupun jenis kelamin.13 
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2.4 Kerusakan ginjal 

Kerusakan yang terjadi pada ginjal dapat bersifat sementara maupun 

menetap. Hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal antara lain: 

1. Terganggunya aliran darah ke ginjal  

Kondisi-kondisi yang dapat memperlambat aliran darah ke ginjal 

termasuk hipovolemi, konsumsi obat-obatan penurun tekanan darah, serangan 

jantung, penyakit jantung, infeksi, kegagalan hati, penggunaan aspirin, ibuprofen, 

naproksen, atau OAINS lainnya, reaksi anafilaksis, dan dehidrasi serta luka bakar 

yang parah.13 

2. Tersumbatnya aliran urin pada ginjal 

Hal-hal yang dapat menyebabkan tersumbatnya aliran urin pada ginjal 

yaitu adanya kanker kandung kemih, prostat, serviks, dan kolon, trombus di 

saluran urin, pembesaran prostat, batu ginjal, serta kerusakan saraf yang 

mengontrol kandung kemih.13 

3. Kelainan-kelainan lainnya 

Meliputi adanya trombus di pembuluh darah sekitar ginjal, penumpukan 

kolesterol yang dapat menyumbat alirah darah ke ginjal, glomerulonefritis, 

sindrom uremia hemolitik, penurunan imun tubuh, multipel mieloma, 

skleroderma, purpura trombositopeni trombotik, vaskulitis, dan toksin seperti 

alkohol, logam berat, dan kokain.13 
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2.5 Pengaruh natrium diklofenak terhadap kadar ureum 

OAINS digunakan secara luas oleh masyarakat, baik tanpa resep maupun 

dengan resep. Sindrom klinik yang berhubungan dengan konsumsi obat ini seperti 

hipertensi, retensi garam dan air, edema, dan hiperkalemi memang tidak sering 

terjadi. Meskipun demikian, OAINS tetap dikhawatirkan akan menimbulkan efek 

reaksi yang merugikan, terutama pada pasien dengan risiko tinggi seperti pada 

pasien hipovolemi, pengguna obat diuretik, serta pasien dengan congestive heart 

failure, sirosis, dan nefrosis.41 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Distribusi COX-1 dan COX-2 pada ginjal41 

 

Natrium diklofenak adalah salah satu OAINS nonselektif penghambat 

kerja COX-1 dan COX-2 yang mengkatalisis pembentukan prostaglandin dan 

tromboksan dari asam arakidonat.42 Secara umum, COX-1 berfungsi dalam 

mengontrol hemodinamik ginjal dan GFR. COX-2 berpengaruh terhadap ekskresi 

garam dan air, meskipun ada beberapa tumpang tindih. Pemisahan fungsi ginjal 

yang dimediasi COX ini didasarkan sebagian pada fisiologi atau distribusi 

anatomi dari COX-1 dibandingkan dengan COX-2 (Gambar 8). Sindrom ginjal 

yang terkait dengan penggunaan OAINS nonselektif dapat tergantung 

prostaglandin (fungsional) atau tidak tergantung prostaglandin (anatomi).41 
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Gambar 9. Metabolisme asam arakidonat dan biosintesis prostaglandin43 

 

Prostaglandin (PG) adalah lipid biologis aktif yang berasal dari 20 asam 

lemak esensial karbon, bertindak sebagai modulator dan mediator dalam spektrum 

besar proses fisiologis dan kondisi patofisiologi.44 Berikut adalah penjelasan 

mengenai beberapa PG yang memiliki efek penting pada ginjal. 

 

Tabel 2. Beberapa produk COX dan efeknya pada ginjal45 

Mediator Sumber Utama Efek Primer 
PGE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PGI2 

 
PGF2α 
 
TXA2 
  

Sel epitel tubulus 
Sel interstitial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembuluh darah dan sel-sel 
endotel glomerulus  
Sel-sel mesangial 
Glomerulus 
Glomerulus 
 

Vasodilatasi ginjal 
Relaksasi sel-sel mesangial 
Modulasi koefisien ultrafiltrasi kapiler 
glomerulus 
Stimulasi pelepasan renin dari aparatus 
yuksta-glomerular 
Membalikkan efek hidroosmotik dari ADH 
pada sel-sel epitel tubulus kolektivus 
Menghambat reabsorpsi natrium klorida 
Memediasi respon ginjal ke diuretik loop 
Vasodilatasi ginjal 
Relaksasi sel-sel mesangial 
Stimulasi pelepasan renin dari aparatus 
jukstaglomerular 
Kontraksi otot polos 
 
Kontraksi otot polos 
Kontraksi sel-sel mesangial 
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OAINS dapat menyebabkan acute renal failure berupa perubahan 

hemodinamik intraglomerular dan nefritis interstitial akut (biasanya diikuti 

dengan sindroma nefrotik). Di antara dua manifestasi tersebut, perubahan 

hemodinamik intraglomerular merupakan yang tersering.46 

• Perubahan hemodinamik intraglomerular 

Ginjal mempertahankan tekanan intraglomerular dengan  memodulasi 

tonus arteri aferen dan eferen untuk memelihara LFG dan output urin. 

Misalnya pada pasien dengan penurunan volume, perfusi ginjal bergantung 

pada sirkulasi prostaglandin untuk vasodilatasi arteriol aferen yang 

menyebabkan banyak darah mengalir ke glomerulus. Pada saat yang sama, 

tekanan intraglomerular ditopang oleh angiotensin II yang memediasi 

vasokonstriksi arteriol eferen.47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Urutan kejadian pada jejas iskemik reversibel48 
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Penghambatan produksi prostaglandin akan menyebabkan 

vasokontriksi pembuluh darah ginjal yang berujung pada iskemia. Penurunan 

tegangan oksigen menyebabkan terjadinya fosforilasi oksidatif oleh 

mitokondria sehingga pembentukan adenosin trifosfat (ATP) intrasel 

berkurang. Hasil deplesi ATP mempunyai efek luas pada banyak sistem 

dalam sel (Gambar 10).48 

Aktivitas pompa natrium yang diatur ATP membran plasma 

menurun, selanjutnya terjadi akumulasi natrium intrasel dan difusi kalium 

keluar sel. Perolehan bersih solut natrium disertai hasil isosmotik cairan 

menyebabkan pembengkakan seluler akut. Kondisi ini dieksaserbasi oleh 

peningkatan beban osmotik dari akumulasi metabolit lain seperti fosfat 

anorganik, asam laktat, dan nukleosida purin.48 

Glikolisis anaerob meningkat kraena ATP berkurang dan disertai 

peningkatan adenosin monofosfat (AMP) yang merangsang enzim 

fosfofruktokinase. Jalur glikolisis ini dirancang evolusioner untuk 

mempertahankan energi sel dengan membentuk ATP dari glikogen, dan 

aktivasinya menimbulkan deplesi cepat cadangan glikogen. Peningkatan 

glikolisis juga menyebabkan akumulasi asam laktat dan fosfat anorganik 

akibat hidrolisis ester fosfat, jadi menurunkan pH intrasel.48 

Penurunan kadar pH dan ATP menyebabkan ribosom lepas dari 

retikulum endoplasma kasar (RER) dan polisom untuk berdisosiasi menjadi 

monosom, dengan akibatnya terjadi penurunan sistesis protein.48 
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Jika hipoksia tidak dihilangkan, perburukan fungsi mitokondria dan 

peningkatan permeabilitas membran selanjutnya menyebabkan kerusakan 

morfologik. Apabila sitoskeleton rusak, gambaran ultrastruktur seperti 

mikrovili hilang, dan permukaan sel akan menggelembung. Mitokondria, 

retikulum endoplasma, dan semua sel biasanya tampak membengkak karena 

pengaturan osmotik hilang. Jika oksigen diperbaiki, semua gangguan yang 

telah disebut akan reversibel. Namun, jika iskemia tetap terjadi, jejas yang 

ireversibel mengikuti.48  

• Nefritis interstitial akut 

Nefritis interstitial dapat terjadi dalam hubungan dengan OAINS 

karena reaksi alergi, toksisitas seluler langsung, perubahan jalur metabolik, 

dan mungkin obstruksi. Mekanisme yang kompleks dan multifaktorial juga 

dapat bersatu dengan gangguan hemodinamik. Dalam beberapa kasus, 

kerusakan menjadi luas, menyebabkan nekrosis papiler.13  

Toksisitas langsung ke tubulus diwujudkan oleh hilangnya polaritas, 

kehilangan tight junctions, hilangnya adhesi substrat sel, pengelupasan sel 

dari membran basal tubulus, dan adhesi sel-sel ginjal yang menyimpang. 

Kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan ekspresi gen berubah, cellular 

dedifferentiation, dan cedera mematikan seperti nekrosis atau apoptosis.13 

Nekrosis tubular ditandai dengan menipisnya deposit seluler ATP, 

penurunan aktivitas pompa transportasi membran, pembengkakan sel, 

peningkatan kalsium intraseluler bebas, aktivasi fosfolipase dan protease, 

penipisan glisin serta cedera subselular plasma dan  membran.13 
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Sel-sel parenkim ginjal dapat dipicu untuk menjalani kematian sel 

terprogram atau apoptosis. Apoptosis pada umumnya ditandai dengan 

penipisan signifikan dari guanosin trifosfat dalam sel dan dapat diaktifkan 

melalui jalur reseptor kematian, di mana kombinasi aktivator fisiologis seperti 

sitokin dan kekurangan faktor pertumbuhan ginjal dapat bersama-sama 

mengaktifkan pra caspase 8 atau jalur aktivasi caspase.13 

Dalam jalur cedera sel, keseimbangan Bax diubah. Bcl-2 diinduksi 

dengan aktivasi umum dari Bax. Bax adalah anggota proapoptosis dari protein 

Bcl-2 yang menghambat tindakan antiapoptosis Bcl-2.13  

Bax bertindak dalam jalur apoptosis yang dimediasi oleh 

apoptosome, bisa disebabkan oleh cedera atau binteraksi ligan-reseptor. Bax 

pindah ke mitokondria dan membentuk pori-pori di membran luar, yang 

memungkinkan pelepasan sitokrom C ke dalam sitosol. Kejadian ini 

menandai point of no return dan berlanjut ke fase degradasi apoptosis.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


