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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penyakit Ginjal Kronik 

2.1.1 Definisi dan klasifikasi penyakit ginjal kronik 

Penyakit Ginjal Kronik (PGK) merupakan istilah terbaru yang dikeluarkan 

oleh The National Kidney Foundation’s Kidney Disease and Outcome 

Quality Initiative (NKF-KDOQI) pada tahun 2002, adalah suatu keadaan 

dimana terjadi  kerusakan ginjal yang ditandai dengan ada atau tidaknya 

penurunan laju filtrasi glomerulus yang terjadi selama minimal 3 bulan.
 

Kerusakan ginjal itu sendiri adalah suatu keadaaan abnormal patologis 

yang terjadi pada ginjal yang di tandai dengan ditemukannya pertanda atau 

marker pada pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan 

darah,urin dan juga radiologis. Sedangkan, Penurununan Laju filtrasi 

Glomerulus dalam hal ini adalah kurang dari 60ml/menit/1,73m
2
.
1
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Sumber : NKF/K-DOQI 2002 

2.1.2 Etiologi dan faktor risiko penyakit ginjal kronik 

Banyak sekali faktor risiko yang mempengaruhi seseorang untuk 

menderita penyakit ginjal kronis. Pada individu yang tidak memiliki gejala 

gangguan ginjal berpotensi menderita penyakit ginjal kronis apabila 

mempunyai faktor risiko seperti riwayat keluarga yang pernah menderita 

penyakit ginjal polikistik, bayi dengan berat badan lahir rendah, uropati 

obstruktif, sindroma nefrotik, hipertensi, diabetes mellitus dan infeksi 

saluran kemih.
6
 

Penyakit ginjal kronis pada anak disebabkan oleh banyak 

hal,misalnya pada anak yang berusia kurang dari 5 tahun penyebab 

tersering adalah kelainan kongenital misalnya dysplasia atau hypoplasia 

dan uropati obstruktif. Namun, berbeda halnya dengan anak yang berusia 

lebih dari lima tahun penyebab terseringnya adalah penyakit yang 

diturunkan dan penyakit yang didapat misalnya glomerulo nefritis kronis. 
6
 

Tabel 2.Klasifikasi PGK.
1 

 

Stadium  GFR Kerusakan Ginjal 

1 ≥90 mL/menit/1,73 m² Ada 

2 60-89 mL/menit/1,73 m²) Ada 

3 30-59 mL/menit/1,73 m² Ada  

4 15-29 mL/menit/1,73 m Ada  

5  < 15 mL/menit/1,73m² atau dialysis Dialisis 
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2.1.3 Epidemiologi 

Angka prevalensi dan insidensi PGK dan gagal ginjal di berbagai benua 

dan negara di dunia cenderung tinggi. Di Amerika Serikat, Pada stadium 

dialsis atau stadium akhir penyakit ginjal,prevalensi dan insidensi pasien 

yang menjalani hemodialisis pada anak usia 0-19 tahun pada tahun 2012 

mencapai angka diatas 400 tiap 1 juta penduduk.
3 

Di Indonesia, data 

mengenai penyakit ginjal kronis  pada anak usia 0-14 tahun masih belum 

ada. Di RSCM Jakarta dilaporkan 21 dari 252 anak mengalami penyakit 

ginjal kronik antara tahun 1986-1988.
6
 

2.1.4 Patogenesis 

Secara umum ada tiga meknisme yang sering digunakan untuk 

menjelaskan proses terjadinya penyakit tersebut yaitu; 

1) Glomerulosklerosis  

Mekanisme glomerulosklerosis sendiri ada beberapa tahapan yaitu 

inisiasi dimana terjadi suatu inflamasi yang kemudian akan 

berkembang menjadi tahap progresi dimana terjadi proliferasi yang 

akhirnya terjadi proses fibrosis yang menyebabkan 

glomerulosklerosis.
10 
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Gambar 1. Patogenesis glomerulosklerosis 

2) Parut tubulointerstisial 

Proses ini termasuk inflamasi, proliferasi fibroblas interstisial dan 

deposisi ECM yang berlebih. Sel tubular yang mengalami 

kerusakan berperan sebagai antigen presenting cell yang 

mengekspresikan cell adhesion molecules dan melepaskan sel 

mediator inflamasi seperti sitokin, kemokin, dan growth factor, 

serta meningkatkan produksi ECM dan menginvasi ruang 

periglomerular dan peritubular. Resolusi deposisi ECM tergantung 

pada dua jalur yaitu aktivasi matriks metaloproteinase dan aktivasi 

enzim proteolitik plasmin oleh aktivator plasminogen. Parut ginjal 

terjadi akibat gangguan kedua jalur kolagenolitik tersebut, sehingga 

teradi gangguan keseimbangan produksi ECM dan pemecahan 

ECM yang mengakibatkan fibrosis yang irreversibel.
10

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Patogenesis tubulointersisial 

3) Sklerosis Vaskular 

Mekanisme pada sklreosis vaskular lebih mengarah  pada kerusakan 

kapiler peritubuler yang kan menimbulkan iskemi interstitial dan 

fibrosis,misalnya pada hipertensi, diabetes dan glomerulo nefritis 

kronis. Iskemia renal berhubungan langsung dengan tubulus 

intersisial hipoksia yang akan menstimulus renal fibrosis sehingga 

akan menyebabkan sel tubulus dan fibroblas untuk memproduksi 

ekstra seluler matrik dan mengurangi aktivitas kolagenolitik. 

Kerusakan kapiler peritubular akan menyebabkan penurunan pada 

proangiogenic vascular endothelial growth factor (VEGF). Delesi 

mikrovaskuler akan terjadi dikarenakan pada ginjal yang mengalami 

parut akan mengekspresikan thrombospondin yang bersifat 

antiangiogenic.
10
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2.2 Sindrom Nefrotik 

2.2.1 Definisi sindrom nefrotik 

Sindrom nefrotik adalah suatu keadaan klinis dimana terjadi suatu 

kumpulan gejala yang terdiri dari proteinuria yang masif, 

hipoalbuminemia, hiperkolesterolemia, sering berhubungan dengan oedem 

dan hyperlipidemia menyeluruh. Menurut pedoman pelayanan medis 

Ikatan Dokter Anak Indonesia proteinuria masif apabila pada pemeriksaan 

urinalisis ditemukan nilai >2 atau ditemukan proteinuria sebesar 

>40mg/m
2
LPB/jam, hiperkolesterolemia apabila ditemukan >200mg/dl 

dan hipoalbuminemia apabila didalam darah ditemukan albumin <2.5 

gram/dl.
8
 

2.2.2 Etiologi.
12

 

1. Sindrom Nefrotik Kongenital 

• Finnish-type congenital nephrotic syndrome  

2. Sindrom Nefrotik Idiopatik 

• Sindrom Nefrotik Kelainan minimal 

• Fokal Segmental Glomerulosklerosis 

• Nefropati membranosa 

3. Sindrom Nefrotik Sekunder 

• Infeksi 

• Obat-Obatan 

• Kelainan sistem imun dan alergi 
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2.2.3 Batasan 

Ada beberapa batasan atau definisi yang dipakai pada Sindrom 

Nefrotik yaitu;
11 

1) Remisi 

Proteinuria negatif atau trace (proteinuria < 4 mg/m2 LPB/jam) 3 

hari berturut-turut dalam 1 minggu. 

2) Relaps 

Pada pemeriksaan ditemukan protein didalam urin > 2+ (> 

40mg/m
2
LPB/jam atau rasio protein/kreatinin pada urin sewaktu 

>2mg/mg) selama 3 hari berturut turut dalam 1 minggu. 

3) Sindrom nefrotik relaps jarang: 

Sindrom nefrotik yang mengalami relaps < 2 kali dalam 6 bulan 

sejak respon awal atau < 4 kali dalam 1 tahun. 

4) Sindrom nefrotik relaps sering: 

Sindrom nefrotik yang mengalami relaps > 2 kali dalam 6 bulan 

sejak respon awal atau atau > 4 kali dalam 1 tahun 

5) Sindrom nefrotik sensitif steroid (SNSS) 

Sindrom nefrotik yang dengan pemberian prednisone dosis penuh 

yaitu 2mg/KgBB/hari selama 4 minggu akan mengalami remisi. 

6) Sindrom nefrotik resisten steroid (SNRS) 

Sindrom nefrotik yang dengan pemberian prednisone dosis penuh 

yakni 2mg/KgBB/hari selama 4 minggu tidak mengalami remisi 
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7) Sindrom nefrotik dependen steroid 

Sindrom nefrotik yang mengalami relaps dalam 14 hari setelah 

dosis prednisone dosis diturunkan menjadi 2/3 dosis penuh atau 

dihentikan dan terjadi 2 berturut turut. 

2.3 Perjalanan penyakit sindrom nefrotik menjadi penyakit ginjal kronik 

2.3.1 Epidemiologi 

Menurut data dari Pernefri, glomerulopati primer merupakan salah 

satu penyebab PGK pada pasien dialisis baru pada tahun 2011dengan 

angka kejadian 14%. Di RS Dr.Cipto Mangunkusumo, penyebab PGK 

yang ditemukan adalah sindrom nefrotik (55,5%), infeksi saluran kemih 

(28,3%), gagal ginjal kronik (7%), neurogenic bladder (2,6%), nefritis 

lupus (2,3%).
7
 Sementara itu prognosis jangka panjang SNKM yang 

merupakan salah satu bentuk histpatologis sindrom nefrotik  selama 

pengamatan 20 tahun menunjukkan hanya 4-5% menjadi gagal ginjal 

terminal,  sedangkan pada FSGS 25% menjadi gagal ginjal terminal dalam 

5 tahun dan pada sebagian besar lainnya disertai penurunan fungsi ginjal.
8
 

2.3.2 Patogenesis 

 

Patogenesis penyakit ginjal kronik oleh karena penyakit sindrom 

nefrotik terbagi atas beberapa model yaitu nefrosis puromycin 

aminonucleoside, Adriamycin nephrosis, disfungsi endotel,
10 
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1) Nefrosis  puromycin aminonucleoside 

Injeksi  tunggal aminonucleoside puromycin menyebabkan 

kerusakan pada epitel glomerulus dan sindrom nefrotik.  

Puromycin nephrosis ditandai dengan fokal segmental 

glomerulosclerosis (FSGS) ringan dan fungsi renal yang stabil.  

Pengamatan dengan menggunakan kontras menunjukan bahwa 

injeksi berulang subkutan, intravena, atau intraperitoneal 

puromycin aminonucleoside menyebabkan gagal ginjal progresif, 

glomerulosklerosis, and fibrosis tubulointerstitial. Hal ini mungkin 

berhubungan dengan deplesi yang progresif dari sel epitel visceral 

glomerulus (podosit) dan denudemen dari membrane basalis.
10 

2) Adriamycin nephrosis 

Model Adriamycin sama halnya dengan model puromisin 

yang sudah dijelaskan diatas mempunyai kontribusi yang sama 

pada kejadian sindrom  nefrotik (proteinuria masif dan 

hiperlipidaemia) terhadap progesifitas dari FSGS dan keduanya  

mempunyai peran penting pada kerusakan podosit dan 

perkembangan dari glomerulosklerosis.
10 

3) Disfungsi endotel 

Pada penelitian yang sedang berkembang mengkaitkan peran 

podosit pada pathogenesis dan  progresi dari proteinuria dan 

glomerulosklerosi. Pada berbagai model eksperimental, 

pengamatan lebih dikaitkan dengan hubungan antara deplesi 
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podosit (podocytopenia) and besarnya pengaruh proteinuria 

terhadap progresi glomerulosclerosis.
10 

Belum ada teori yang jelas mengenai perjalanan penyakit SN 

menjadi PGK. Anak-anak dengan sindrom nefrotik resisten  steroid yang  

disebabkan oleh FSGS, biasanya memiliki prognosis yang jauh lebih 

buruk. Anak-anak ini kemudian mengalami insufisiensi ginjal yang 

progresif, dan  pada akhirnya menyebabkan penyakit ginjal stadium akhir  

yang memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal. Sindrom nefrotik relaps 

berkembang pada 30-50%  pasien  transplantasi dengan FSGS.
12

  

Terjadinya gagal ginjal kronik pada sindrom  nefrotik sering 

ditemukan pada pasien ini bukan karena nekrosis tubulus melainkan 

terjadinya edema intersisial akibat meningkatnya tekanan tubulus 

proksimal yang menyebabkan turunnya LFG.
6
 

Faktor yang berpengaruh terhadap kejadian penyakit ginjal kronik 

antara lain kerusakan akibat proses imunologis yang terus berlangsung, 

hiperfiltrasi hemodinamik dalam mempertahankan glomerulus, diet 

protein dan fosfat,    proteinuria yang persisten dan hipertensi sistemik. 

Penumpukan kompleks imun  antibodi anti membran glomerulus akan 

menyebabkan inflamasi dan akhirnya menyebabkan pembentukan jaringan 

parut.
6
 Kecepatan  progresifitas dari masing masing jenis kelainan SN 

idiopatik untuk menjadi gagal ginjal berbeda-beda pada misalkan SNKM 
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tidak ada progesifitas sedangkan pada FSGS sekitar 10tahun.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Mekanisme progesi PGK 

Proteinuria memiliki peran penting dalam proses 

glomerulosklerosis.Peningkatan ekskresi protein melalu tubulus akan 

memicu mediator pada  proses inflamasi hal ini karena protein merupakan 

molekul berukuran besar yang seharusnya tidak diekskresi lewat tubulus.
10

 

Lipid atau dyslipidemia juga mempunyai peranan penting dalam 

proses glomerulosklerosis dan parut tubulointerstitial. Lipid akan memicu 

proses inflamasi karena lipid dapat bersifat nefrotoksis.sehingga ketidak 

seimbangan lipid dalam tubuh akan meningkatkan proses progesifitas dari 

penyakit ginjal kronik. Dalam hal ini kandungan LDL yang tinggi dalam 

plasma mempunyai peran penting dalam proses terjadinya kejadian 

nefrotoksikosis.
10

 

Kelainan 

imunologis 

Kelainan vaskuler 

Hipo/dysplasia 

renal 

Berkurangnya jumlah 

nefron 
Hiperfiltrasi glomerulus 

proteinuria 

Fibrosis 

tubulointersisial 

Hiperaktifitas simpatik hipertensi 
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2.4 Faktor risiko kejadian penyakit ginjal kronik 

2.4.1 Kelainan kongenital  

Penyakit ginjal kronik pada anak dapat disebabkan berbagai 

etiologi seperti kelainan ginjal kongenital, didapat, diturunkan, ataupun 

penyakit metabolik ginjal. Apabila PGK ditemukan di bawah usia lima 

tahun paling sering disebabkan oleh kelainan kongenital seperti hipoplasia, 

displasia ginjal (11%), dan uropati obstruksi (22%). Sedangkan pada anak 

di atas usia 5 tahun, PGK sering disebabkan oleh penyakit didapat seperti 

glomerulonefritis atau penyakit yang diturunkan seperti sindrom Alport.
7
 

2.4.2 Infeksi saluran kemih  

 Ada bukti yang jelas dimana  ISK di masa kanak-kanak dikaitkan 

dengan jaringan parut ginjal ,dimana hal ini merupakan  kemungkinan  

tertinggi  terjadi  pada bayi baru lahir.Jaringan parut, apabila telah  

muncul, tidak dapat diubah dan  jika semakin parah dapat menyebabkan 

penyakit ginjal kronis . Hal ini biasanya muncul setelah bertahun-tahun 

(kadang-kadang  beberapa dekade ) nanti. Jaringan parut ginjal mungkin 

merupakan faktor etiologi yang paling penting dalam perkembangan 

hipertensi pada anak-anak dan dewasa muda . Namun, tidak ada cara 

untuk mengukur risiko jangka panjang penyakit ginjal kronik atau 

hipertensi yang dihasilkan dari ISK berulang  pada anak.
10
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2.4.3 Penyakit metabolik  

Salah satu faktor risiko terjadinya penyakit ginjal kronik adalah 

diabetes mellitus oleh karena dapat menyebabkan nefropati diabetikum 

Komplikasi DM terhadap ginjal yaitu terjadinya Nefropati diabetik. 

Manifestasi klinis awal dari nefropati diabetik yaitu 

mikroalbuminuria.Dimulai dari dikenalinya albuminuria pada pasien DM, 

baik tipe 1 maupun tipe 2. Bila jumlah protein/albumin di dalam urin 

masih sangat rendah maka akan sulit dideteksi dengan metode 

pemeriksaan urin yang biasa, akan tetapi sudah 30-300mg/24 jam ataupun 

20-200 ug/menit, disebut juga sebagai mikroalbuminuria. Ini sudah 

dianggap sebagai nefropati insipien. Tingginya ekskresi albumin/protein 

dalam urin selanjutnya akan menjadi petunjuk tingkatan kerusakan ginjal.
1 

2.4.4 Trauma 

 Trauma merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit  ginjal 

kronik pada anak, trauma tumpul pada perut bagian bawah dapat 

menyebabkan robekan atau rupture ginjal .
21

 Selain itu hal penting 

terhadap terjadinya penyakit ginjal kronis adalah trauma glomerulus akibat 

hiperfiltrasi glomerulus. Sebagain nefron hilang , nefron yang tersisa 

mengalami hipertrofi struktural dan fungsional yang kemudian ditandai 

dengan peningkatan aliran darah glomerulus .
12 
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2.4.5 Kelainan hemodinamik 

Salah satu penyebab terjadinya penyakit ginjal kronik adalah 

hipertensi. Tekanan darah yang tinggi pada penderita hipertensi dapat 

merusak jaringan pembuluh darah ginjal. Hipertensi yang tidak terkontrol 

dapat menyebabkan nefrosklerosis atau kerusakan pada arteri ginjal, 

arteriola, dan glomeruli. 
12 

2.5 Faktor risiko kejadian penyakit ginjal kronik pada sindrom nefrotik 

anak 

2.5.1 Jenis kelamin 

Pada penderita sindrom nefrotik rasio antara laki laki dan 

perempuan pada anak sekitar 2:1. ESRD atau PGK derajat 5 paling sering 

terjadi pada laki laki. Delapan belas penelitian meneliti hubungan antara 

jenis kelamin terhadap progresifitas dari gagal ginjal dan menemukan 

bahwa kecepatan tertinggi penurunan laju filtrasi glomerulus terjadi pada 

laki laki.
1
 

Belum ada mekanisme yang jelas mengenai bagaimana jenis 

kelamin berpengaruh terhadap progesifitas dari PGK,namun ada beberapa 

teori yang mengatakan bahwa laki laki lebih berisiko pengalami PGK. Ada 

penelitian yang mengatakan bahwa estrogen adalah protective agen 

teradap kejadian PGK. Selain itu terdapatnya reseptor  estrogen pada 

podosit wanita menunjukan adanya pencegahan apoptosis,sementara pada 

laki laki testosterone memicu podosit apoptosis.
13

 Pada penelitian yang 
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dilakukan oleh A.Zagury mengenai prognosis sindrom nefrotik idiopatik 

menunjukan bahwa terdapat 39  laki laki dan 18 perempuan mengalami 

PGK derajat 5 dari total 157 sampel periode 1974-2010.
14

 

2.5.2 Usia menderita PGK dan usia awitan sindrom nefrotik 

Usia awitan sindrom nefrotik adalah usia saat dimana gejala SN 

pertama kali muncul.  Usia awitan sindrom nefrotik sering berkaitan 

dengan jenis kelaianan sindrom nefrotik dan prognosis dari sindrom 

nefrotik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nenden Soraya, dkkUsia 

awitan >6 tahun lebih banyak didapatkan pada kelompok SN resisten 

steroid dibandingkan dengan SN sensitif steroid dengan OR (odds ratio) 

sebesar 4,7 (interval kepercayaan 95% 1,64 13,52). Artinya bahwa usia 

awitan >6 tahun mempunyai risiko kejadian SN resisten steroid 4,7 kali 

lebih besar dibandingkan dengan usia awitan <6 tahun.
15

 Partini 

pudjiastuti trihono,dkk dalam penelitiannya mengenai kelangsungan hidup 

pasien sindrom nefrotik membagi usia awitan pasien menjadi <10 tahun 

dan > 10 tahun. Hasilnya pasien dengan usia onset <10 tahun memiliki 

angka kelangsungan hidup yang lebih baik .
9 

Penyebab PGK erat 

hubungannya dengan usia saat timbulnya PGK. Penyakit ginjal kronik 

yang timbul pada anak usia dibawa 5 tahun sering ada hubungannya 

dengan kelainan anatomis ginjal, sedangkan pada usia diatas 5 tahun pgk 

sering disebabkan oleh penyakit glomerular misalnya sindrom nefrotik.
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2.5.3 Jenis sindrom nefrotik 

Pada anak, sebagian besar (80%) SN idiopatik mempunyai 

gambaran patologi anatomi kelainan minimal (SNKM). Gambaran 

patologi anatomi lainnya adalah glomerulosklerosis fokal segmental 

(FSGS) 7-8%, mesangial proliferatif difus (MPD) 2-5%, glomerulonefritis 

membranoproliferatif (GNMP) 4-6%, dan nefropati membranosa (GNM) 

1,5%.5,6,7 Pada pengobatan kortikosteroid inisial sebagian besar SNKM 

(94%) mengalami remisi total (responsif), sedangkan pada FSGS 80-85% 

tidak responsif (resisten steroid).
8
 

Prognosis jangka panjang SNKM selama pengamatan 20 tahun 

menunjukkan hanya 4-5% menjadi gagal ginjal terminal, sedangkan pada 

FSGS 25% menjadi gagal ginjal terminal dalam 5 tahun dan pada sebagian 

besar lainnya disertai penurunan fungsi ginjal. Pada berbagai penelitian 

jangka panjang ternyata respons terhadap pengobatan steroid lebih sering 

digunakan untuk menentukan prognosis dibandingkan dengan gambaran 

patologi anatomi. Oleh karena itu pada saat ini klasifikasi SN lebih 

didasarkan pada respons klinik yaitu:
8
 

 Sindrom nefrotik sensitif steroid (SNSS) 

 Sindrom nefrotik resisten steroid (SNRS) 

Selain itu  berdasarkan sering atau tidaknya relaps terbagi atas.
6 

1) Kambuh jarang/ relaps jarang 

Kriteria inklusi untuk golongan tersebut adalah bermacam- macam 

sehingga terjadi perbedaan angka kejadian yang nyata (20-50% dari 
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penderita SNKM). Biasanya kambuh pertama terjadi setelah remisi 3 

bulan atau lebih dan jumlah kambuh tidak lebih dari 3 kali per 

tahun.
6 

2) Kambuh sering/relaps sering 

Sering kambuh biasanya bersamaan dengan terjadinya penyakit 

saluran napas (infeksi,alregi). Kambuh tersebut cenderung cepat baik 

(10-14 hari) dengan pengobatan steroid. Prognosis untuk remisi 

permanen adalah baik, dan progesifitas penyakit menjadi resisten 

steroid , gagal ginjal kadarnya adalah sangat jarang terjadi.
6 

2.5.4 Lama menderita sindrom nefrotik 

 Faktor terpenting sebagai indikator untuk prognosis sindrom 

nefrotik adala respon terhadap terapi kortikosteroid. Usia diatas 4 tahun 

saat onset dan  remisi dalam 7-9 hari terhitung mulai terapi steroid 

merupakan predisposisi untuk relaps jarang.
16

  Penelitian pada 398 anak, 

proporsi untuk menjadi relaps bervariasi antara 44% dalam 1 tahun, 69 % 

dalam 5 tahun dan 84% dalam 10 tahun.Perjalanan  klinis   pada SNRS 

tipe FSGS sangat bervariasi. 
17

 Pada anak dengan sindrom nefrotik  

berulang  prognosis untuk menjadi gagal ginjal kronis tidak dapat 

dihindarkan. Beberapa dari anak tersebut memiliki perjalanan klinis yang  

sulit oleh karena edema berulang, infeksi berat komplikasi tromboembolik 

atau kombinasi.
18
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Tabel 3. Lama menderita dan Perjalanan klinis Sindrom Nefrotik.
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Habib R, Kleinknect C : primary neprotic syndrom         

 

Diagnosis Follow 

up(tahun) 

Jumla pasien Remisi 

(%) 

Gagal ginjal dan 

meninggal (%) 

MCNS 1-18 209 71 7 

FSGS 1-18 47 24 38 

MGN 1-9 37 43 8 

MCGN 1-10 57 7.5 41.5 


