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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sindrom nefrotik merupakan suatu penyakit glomerular yang ditandai dengan 

edema, proteinuria masif  >3,5 gram/hari, hipoalbunemia <3,5 gram/hari, 

hiperkolesterolemia dan lipiduria. (Kodner, 2016)  Insiden sindrom nefrotik pada dewasa 

terjadi 3 per 100.000 populasi. Rata – raa 80%-90% kasus sindrom nefrotik pada dewasa 

penyebabnya masih belum diketahui. Nefropati membranosa merupakan penyebab paling 

sering pada ras kulit putih dan glomerulosklerosis fokal segmental paling sering terjadi 

pada ras kulit hitam, dimana setiap gangguan tersebut rata – rata 30% hingga 35% kasus 

pada dewasa. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh glomerulonefritis primer dan 

sekunder akibat infeksi, keganasan, penyakit jaringan ikat, obat atau toksin dan akibat 

penyakit sitemik. (Charles, 2009)Penyebab Sindrom Nefrotik sangat luas maka anamnesis 

dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan urin termasuk pemeriksaan sedimen perlu 

dengan cermat. Pemeriksaan kadar albumin dalam serum, kolesterol dan trigliserid juga 

membantu penilaian terhadap sindrom nefrotik. Anamnesis penggunaan obat, 

kemungkinan berbagai infeksi dan riwayat penyakit sistemik lain perlu diperhatikan. 

Manajemen dari Sindrom nefrotik yaitu mengatasi penyababnya, memberikan terapi 

berdasarkan gejalanya serta pada beberapa kasus diberikan agen immunosuppressant. 

(Kharisma, 2017) 

Pengobatan sindrom nefrotik adalah untuk mengurangi atau menghilangkan 

proteinuria, memperbaiki hipoalbuminemia, mencegah dan mengatasi penyakit penyerta 

seperti infeksi, trombosis dan kerusakan ginjal pada gagal ginjal akut dan sebagainya. 

Jika tidak dilakukan terapi sedini mungkin maka akan menyebabkan kerusakan glomeruli 

ginjal sehingga mempengaruhi kemampuan ginjal menfiltrasi darah. Hal ini dapat 

menyebabkan gagal ginjal akut ataupun kronik. (Kharisma 2017) Umumnya terapi yang 

diberikan adalah diet rendah protein dan rendah garam, kortikosteroid, diuretik dan 

antibiotik. Dengan pemberian kortikosteroid golongan glukokortikoid sebagian besar 

akan membaik. Terapi antibiotik dapat mengurangi mortalitas akibat infeksi sedangkan 

diuretik dapat membantu ginjal dalam mengatur pengeluaran garam dan air. Pada 

sindrom nefrotik juga terdapat komplikasi, diantara dapat terjadi keseimbangan nitrogen 

yang negatif yang diakibatkan oleh proteinuria masif, terjadi hiperkoagulasi, 

hiperlipidemia dan lipidemia, terjadi gangguan metabolisme kalsium dan tulang dan 

infeksi. (PAPDI, 2014) Untuk prognosisnya, pada sindrom nefrotik prognosis tergantung 
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dari penyebab yang mendasarinya, sebagian besar membaik dengan pemberian terapi 

suportif dan terapi spesifik. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi 

Sindrom nefrotik merupakan suatu penyakit glomerular yang ditandai dengan 

edema, proteinuria masif  >3,5 gram/hari, hipoalbunemia <3,5 gram/hari, 

hiperkolesterolemia dan lipiduria. (Kodner, 2016) Sindrom nefrotik memiliki berbagai 

efek metabolik yang berdampak pada individu, beberapa episode sindrom nefrotik 

adalah self-limited dan sebagian diantaranya respon dengan terapi spesifik, sementara 

sebagiannya lagi merupakan kondisi kronis. (Kharisma, 2017) 

2.2 Etiologi  

  Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh glomerulonefritis primer dan 

sekunder akibat infeksi, keganasan, penyakit jaringan ikat, obat atau toksin dan 

akibat penyakit sitemik. Penyebab sindrom nefritik pada dewasa dihubungkan 

dengan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, amiloidosis atau lupus 

eritemtosis sistemik. Berikut merupakan klasifikasi dan penyebab sindrom 

nefrotik.(PAPDI,2014) 

Klasifikasi dan penyebab sindrom nefrotik 

Glomerulonefritis primer 

a. GN lesi minimal 

b. Glomerulosklerosis segmental 

c. GN membranosa 

d. GN membranoproliferatif 

e. GN proliferatif lain 

Glomerulonefritis sekunder 

a. Infeksi (HIV, hepatitis B dan C, Sifilis, malaria, skistosoma, tuberkulosis 

dan lepra) 

b. Keganasan (adenosarkoma paru, payudara, kolon, limfoma hodgkin, 

mieloma multipel dan karsinoma ginjal) 

c. Connective tissue disease ( SLE, artritis reumatoid, mixed connective 
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tissue disease) 

d. Efek obat dan toksin ( NSAID, penisilamin, probenesid) 

e. Lain – lain (Diabetes melitus, amiloidosis, pre-eklamsia, refluks 

vesikoureter) 

 

2.3 Patofisiologi  

1. Proteinuria  

Ada tiga jenis proteinuria yaitu glomerular, tubular dan overflow. 

Kehilangan protein pada sindrom nefrotik termasuk dalam proteinuria 

glomerular. Proteinuria pada penyakit glomerular disebabkan oleh 

meningkatnya filtrasi makromolekul melewati dinding kapiler 

glomerulus. Hal ini sering diakibatkan oleh kelainan pada podosit 

glomerular. Dalam keadaan normal membran basal glomerulus 

mempunyai mekanisme penghalang untuk mencegah kebocoran protein. 

Mekanisme penghalang pertama berdasarkan ukuran molekul dan yang 

kedua berdasarkan muatan listriknya.(Charles, 2009) Pada sindrom 

nefrotik kedua mekanisme tersebut terganggu.proteinuria dibedakan 

menjadi selektif dan non-selektif berdasarkan ukuran molekul protein 

yang keluar melalui urin. Protein selktif apabila protein yang keluar terdiri 

dari molekul kecil mialnya albumin, sedangkan yang non-selektif apabila 

protein yang keluar terdiri dari molekul besar seperti imunoglobulin. 

(Kodner, 2016) 

2. Hipoalbuminemia  

Pada keadaan normal, produksi albumin di hati adalah 12-14 g/hari (130-

200 mg/kg) dan jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang 

dikatabolisme. Katabolisme secara dominan terjadi pada ekstrarenal, 

sedangkan 10% di katabolisme pada tubulus proksimal ginjal setelah 

resorpsi albumin yang telah difiltrasi. Pada pasien sindrom nefrotik, 

hipoalbuminemia merupakan manifestasi dari hilangnya protein dalam 

urin yang berlebihan dan peningkatan katabolisme albumin. (Kharisma, 

2017) 

Hilangnya albumin melalui urin merupakan konstributor yang penting 

pada kejadian hipoalbuminemia. Meskipun demikian, hal tersebut bukan 
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merupakan satu-satunya penyebab pada pasien sindrom nefrotik karena 

laju sintesis albumin dapat meningkat setidaknya tiga kali lipat dan 

dengan begitu dapat mengompensasi hilangnya albumin melalui urin. 

(UKK Nefrologi IDAI, 2014) 

 

 

3. Edema  

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang timbulnya edema pada 

sindrom nefrotik. Underfilled theory merupakan teori klasik tentang 

pembentukan edema. Teori ini berisi bahwa adanya edema disebabkan 

oleh menurunnya tekanan onkotik intravaskuler dan menyebabkan cairan 

merembes ke ruang interstisial. Adanya peningkatan permeabilitas kapiler 

glomerulus menyebabkan albumin keluar sehingga terjadi albuminuria 

dan hipoalbuminemia. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi 

vital dari albumin adalah sebagai penentu tekanan onkotik. Maka kondisi 

hipoalbuminemia ini menyebabkan tekanan onkotik koloid plasma 

intravaskular menurun. Sebagai akibatnya, cairan transudat melewati 

dinding kapiler dari ruang intravaskular ke ruang interstisial kemudian 

timbul edema. (Kharisma, 2017) 
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Menurut teori lain yaitu teori overfilled, retensi natrium renal dan air tidak 

bergantung pada stimulasi sistemik perifer tetapi pada mekanisme 

intrarenal primer. Retensi natrium renal primer mengakibatkan ekspansi 

volume plasma dan cairan ekstraseluler. Overfilling cairan ke dalam ruang 

interstisial menyebabkan terbentuknya edema. 

 

 

4. Hiperkolesterolemia 

Hampir semua kadar lemak (kolesterol, trigliserid) dan lipoprotein serum 

meningkat pada sindrom nefrosis. Hal ini dapat dijelaskan dengan 

penjelasan antara lain yaitu adanya kondisi hipoproteinemia yang 

merangsang sintesis protein menyeluruh dalam hati, termasuk lipoprotein. 

Selain itu katabolisme lemak menurun karena terdapat penurunan kadar 

lipoprotein lipase plasma, sistem enzim utama yang mengambil lemak 

dari plasma. Beberapa peningkatan serum lipoprotein yang di filtrasi di 

glomerulus akan mencetuskan terjadinya lipiduria sehingga adanya 

temuan khas oval fat bodies dan fatty cast pada sedimen urin. (Kulsrestha, 

2009) 

2.4 Diagnosis 

 Berdasarkan pemikiran bahwa penyebab Sindrom Nefrotik sangat luas maka 

anamnesis dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan urin termasuk pemeriksaan 

sedimen perlu dengan cermat. Pemeriksaan kadar albumin dalam serum, kolesterol 

dan trigliserid juga membantu penilaian terhadap sindrom nefrotik. (Floege, 2015) 

1. Gambaran Klinis 
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Dari anamnesis akan di dapatkan bahwa pasien sindrom nefrotik datang 

dengan edema yang progresif pada ekstremitas bawah, peningkatan berat 

badan dan lemah, yang merupakan gejala tipikal pada sindrom nefrotik. 

Selain itu juga dapat ditemukan urin berbusa. Pada kondisi yang lebih 

serius, akan terjadi edema periorbital dan genital (skrotum), ascites, efusi 

pleura. Jika terjadi bengkak hebat dan generalisata dapat bermanifestasi 

sebagai anasarka.  

Kemudian dari pemeriksaan fisik akan di temukan pretibial edema, edema 

periorbita, edema skrotum, edema anasarka, ascites.  

2. Pemeriksaan penunjang  

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakaukan pada sindrom nefrotik 

adalah sebagai berikut : 

a. Urinalisis dan biakan urin, dilakukan jika terdapat gejala klinis yang 

mengarah pada infeksi saluran kemih (ISK). 

b. Protein urin kuantitatif ; Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan 

urin 24 jam atau rasio protein/kreatinin pada urin pertama pagi hari, 

pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui derajat dari proteinuria.  

c. Pemeriksaan darah ; Darah tepi lengkap (hemoglobin, leukosit, hitung 

jenis leukosit, trombosit, hematokrit, LED), Albumin dan kolesterol 

serum, Ureum, kreatinin, dan klirens kreatinin. (UKK Nefrologi IDAI, 

2014) 

d. Pemeriksaan Radiologi ; dapat dilakukan USG ginjal untuk 

mengidentifikasi trombosis vena renalis jika terdapat indikasi curiga 

adanya keluhan nyeri pinggang (flank pain), hematuria atau gagal 

ginjal akut. 

e. Pemeriksaan Histopatologi; pada pemeriksaan ini dapat dilakukan 

biopsi ginjal, pemeriksaan ini direkomendasikan pada pasien sindrom 

nefrotik untuk mengkonfirmasi subtipe penyakitnya atau untuk 

konfirmasi diagnosis. Meskipun begitu, belum ada guidline yang pasti 

menjelaskan kapan biposi ginjal di indikasikan.(Charles, 2009) 

Berikut merupakan kriteria diagnosis pada sindrom nefrotik  
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2.5 Manajemen Sindrom Nefrotik 

 Manajemen dari Sindrom nefrotik yaitu mengatasi penyababnya, memberikan 

terapi berdasarkan gejalanya serta pada beberapa kasus diberikan agen 

immunosuppressant jika terdapat masalah di ginjal.  

 2.5.1 Manajemen Non-Farmakologis  

1. Manajemen Nutrisi dan Cairan 

Karena adanya mekanisme retensi natrium pada sindrom nefrotik, maka 

beberapa literatur merekomendasikan diet natrium yang dibatasi agar kurang 

dari 3 gram/hari dan diet cairan < 1500 ml/hari. Diet rendah garam diberikan 

untuk menurunkan derajat edema dan sebaiknya kurang dari 35% kalori 

berasal dari lemak untuk mencegah obesitas selama terapi steroid dan 

mengurangi hiperkolesterolemia.(Kodner, 2016) Pasien disarankan untuk 

istirahat, retriksi asupan protein dengan diet protein 0,8 gram/kgBB/hari serta 

ekskresi protein urin/24 jam dan jika fungsi ginjal menurun maka diet 

disesuaikan hingga 0,6 gram/kgBB/hari disertai ekskresi protein dalam 

urin/24 jam kemudian diet rendah kolesterol <600 mg/hari dan berhenti 

merokok. (PPK PAPDI, 2015) 

 

2.5.2 Manajemen Farmakologis  

1. Diuretik 

Pasien dengan nefrosis resisten terhadap diuretik, bahkan jika filtrasi 

glomerulus tingkat normal. Loop diuretik bekerja pada ginjal tubulus dan 

harus terikat protein agar efektif. Protein serum yang berkuran pada sindrom 

nefrotik akan membatasi efektivitas loop diuretik, dan pasien mungkin 
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memerlukan lebih tinggi dari dosis normal. Mekanisme lain untuk resistensi 

diuretik juga dimungkinkan terjadi, diuretik loop oral dengan administrasi dua 

kali sehari biasanya lebih disukai karena mekanisme aksinya memiliki durasi 

yang lebih lama. Namun, pada sindrom nefrotik dan edema yang parah, 

penyerapan diuretik gastrointestinal mungkin tidak pasti karena dinding usus 

edema, dan diuretik intravena mungkin diperlukan. Diuresis harus relatif 

bertahap dan dipandu oleh penilaian berat badan harian, dengan target 1 

hingga 2 kg per hari.  

Furosemide (Lasix) pada 40 mg per oral dua kali setiap hari atau bumetanide 

1 mg dua kali sehari merupakan dosis awal yang masuk akal, dengan 

perkiraan menggandakan dosis setiap satu hingga tiga hari jika ada 

peningkatan yang tidak memadai pada edema atau bukti lain adanya 

kelebihan cairan. Batas atas perkiraan untuk furosemide adalah 240 mg per 

dosis atau total 600 mg per hari, tetapi tidak ada bukti atau alasan yang jelas 

untuk batas ini. Jika masih ada kekurangan respon klinis, pasien dapat dirawat 

dengan mengubah ke diuretik loop intravena, menambahkan diuretik tiazid 

oral, atau memberikan bolus intravena 20% albumin manusia sebelum bolus 

diuretik intravena. (Kahrisma, 2017) 

2. ACE-Inhibitor 

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor menunjukkan dapat 

menurunkan proteinuria dengan menurunkan tekanan darah, mengurangi 

tekanan intraglomerular dan aksi langsung di podosit, dan mengurangi risiko 

progresifitas dari gangguan ginjal pada pasien sindrom nefrotik sekunder. 

Dosis yang direkomendasikan masih belum jelas, tapi pada umumnya 

digunakan enalapril dengan dosis 2,5 – 20 mg/hari. (Charles, 2009) 

3. Terapi Kortikosteroid 

Yang digunakan sebagai immunosupressan pada sindrom nefrotik adalah 

golongan glukokortikoid yaitu prednison, prednisolon dan metilprednisolon. 

Penatalaksanaan sindrom nefrotik dengan kortikosteroid yaitu : 

a. Sebelum pemberian kortikosteroid perlu dilakukan skrining untuk 

menentukan ada tidaknya TBC 

b. Pengobatan dengan prednison secara luas menggunakan standar dari 

ISKDC yaitu :  
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 4 minggu pertama diberikan prednison 60 mg/hari (2 mg/kgBB) 

dibagi dalam 3-4 dosis sehari. Dosis ini diteruskan selama 4 

minggu tanpa memperhatikan adanya remisi atau tidak 

(maksimum 80 mg/hari) 

 4 minggu kedua diberikan prednison diteruskan dengan dosis 40 

mg/hari, diberikan dengan cara intermiten, yaitu 3 hari berturut 

turt dalam 1 minggu dengan dosis tunggal setelah makan pagi atau 

alternate (selang 1 hari dengan dosis tunggal setelah makan pagi) 

 Tappering off prednison pelan – pelan diturunkan setiap minggu 

nya menjadi 30 mg, 20 mg, 10 mg/hari diberikan secara 

intermiten atau alternate. 

 Jika terjadi relapse maka pengobatan diulangi dengan cara yang 

sama. (UKK Nefrologi IDAI, 2014) 

 

4. Terapi Hiperlipidemia 

Beberapa studi menyatakan bahwa terdapat peningkatan risiko atherogenesis 

atau miokard infark pada pasien dengan sindrom nefrotik yang berkaitan 

dengan peningkatan level lipid. Sehingga disarankan untuk pemberian 

hipolipidemic agents pada pasien sindrom nefrotik. (Charles, 2009) 

5. Terapi Antibiotik 

Terapi ini digunakan jika pasien sindrom nefrotik mengalami infeksi, infeksi 

tersebut harus di atasi dengan adekuat untuk mengurangi morbiditas. Jenis 

antibiotik yang banyak dipakai yaitu golongan penisilin dan sefalosporin. 

(Floege, 2015) 

6. Antikoagulan 

Tidak ada rekomendasi dari studi terbaru mengenai antikoagulan sebagai 

profilaktik untuk mencegah adanya tromboemboli pada pasien sindrom 

nefrotik yang tanpa riwayat tromboemboli sebelumnya. Sedangkan terapi 

antikoagulan dapat diberikan pada pasien sindrom nefrotik dengan riwayat 

tromboemboli sebelumnya sebagai profilaksis.(Charles, 2009) 

 

2.6 Komplikasi  

Komplikasi yang dapat terjadi pada sindrom nefrotik yaitu : 

1. Keseimbangan Nitrogen Negatif  
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Proteinuria masif akan menyebabkan keseimbangan nitrogen menjadi 

negatif, yang secara klinis dapat diukur dengan kadar albumin plasma. Diet 

tinggi protein tidak terbukti memperbaiki metabolisme albumin karena 

respon hemodinamik terhadap asupan yang meningkat adalah meningkatnya 

tekanan glomerulus yang menyebabkan kehilangan protein dalam urin yang 

semakin banyak. Diet rendah protein akan mengurangi proteinuria namun 

juga menurunkan kecepatan sintesis albumin dan dalam jangka panjang akan 

meningkatkan risiko memburuknya keseimbangan nitrogen negatif.  

2. Hiperkoagulasi 

Komplikasi tromboemboli sering ditemukan pada sindrom nefrotik akibat 

peningkatan koagulasi intravaskular. Kadar berbagai protein yang terlibat 

dalam kaskade koagulasi terganggu pada sindrom nefrotik serta agregasi 

paltelet ikut meningkat. Gangguan koaglasi yang terjadi disebabkan oleh 

peningkatan sisntesis protein oleh hati dan kehilangan protein melalui urin. 

3. Hiperlidemia dan lipiduria 

Merupakan keadaan yang serig menyertai sindrom nefrotik. Respon 

hiperlipidemik sebagian dicetuskan oleh menurunnya tekanan onkotik 

plasma, serta derajat hiperlipidemia berbanding terbalik dan berhubungan 

erat dengan menurunnya tekanan onkotik. Kondisi hiperlipidemia dapat 

reversibel seiring dengan resolusi dari sindronefrotik yang terjadi baik secara 

spontan maupun diinduksi dengan obat.  

4. Gangguan metabolisme kalsium dan tulang 

Vitamin D yang terikat protein maka akan diekskresikan melalui uring 

sehingga terjadi penurunan kadar plasma. Kadar 25(OH)D dan 1,25 (OH)2D 

plasma juga ikut menurunan sedangkan kadar vitamin D bebas tidak 

mengalamu gangguan. 

5. Infeksi  

Infeksi merupakan penyebab tersering terjadinya kematian pada sindrom 

nefrotik terutama oleh organisme berkapsul. Infeksi pada sindrom nefrotik 

terjadi akibat defek imunitas humoral, seluler dan gangguan sistema 

komplemen. (PAPDI, 2014) 

2.7 Prognosis 

Prognosis pada sindrom nefrotik sangat bergantung dari penyebab dasarnya, 

pemeriksaan histologi dan faktor risiko dari pasien. Meskpiun sebagia besar 
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pasien membaik dengan terapi suportif dan tidak memerlukan terapi spesifik, 

akan tetapi ada beberapa yang memburuk secara agresif sehingga memerlukan 

terapi spesifik. (Kodner, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III  

LAPORAN KASUS 

 

3.1  IDENTITAS PASIEN 

Nama   : IS 

No. RM   : 19021819 

Umur   :  20 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Suku   : Jawa 

Bangsa   : Indonesia 

Agama   : Islam 

Alamat   :Jln. Gelogor Carik Pemogan, Denpasar 

Pekerjaan   : Pegawai Swasta 

Status Pernikahan  : Belum Menikah 

Tanggal Masuk  : 23 Juni 2019 

Tanggal Pemeriksaan : 2 Juli 2019 

 

3.2 ANAMNESIS  

Keluhan Utama : Bengkak pada kedua tungkai bawah dari pangkal paha sampai 

ujung kaki, wajah dan perut.  
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Riwayat Penyakit Sekarang : Pasien laki-laki usia 20 tahun datang ke poli 

RSUP Sanglah 23 Juni 2019 diantar oleh keluarganya untuk direncanakan 

melakukan biopsi ginjal dengan keluhan bengkak pada kaki, wajah dan perut. 

Bengkak dirasakan sejak 1 Mei 2019 yang lalu, bengkak dirasakan di kedua 

tungkai kemudian ke bagian perut dan wajah. Pasien mengatakan bengkak yang 

dialaminya ini baru pertama kali dan terjadi secara tiba-tiba. Awalnya pasien 

hanya merasakan bengkak pada kedua tungkai bawah dari pangkal paha sampai 

ujung kaki, pasien sempat berobat ke bidan dikatakan bengkak pada kakinya akan 

hilang sendiri jika diposisikan lebih tinggi dan di kompres, namun tidak membaik.  

Bengkak dirasakan semakin membesar sampai ke bagian perut dan wajah. 

Bengkak dikatakan tidak nyeri saat digerakkan ataupun saat di tekan. Bengkak di 

kaki membuat pasien sulit untuk beraktivitas seperti biasa.  

Pasien juga mengeluhkan demam. Demam terjadi tiga hari sebelum keluhan 

bengkak muncul. Demam diakatakan mendadak tinggi dan terukurur 38
0 

C dan 

membaik saat pemberian obat penurun panas. Selain itu pasien juga mengeluhkan 

kencing berbuih, kencing berbuih dikatakan bersamaan saat bengkak yang 

dirasakan. Nyeri saat berkemih disangkal dan kencing berwarna kuning. Keluhan 

batuk, pilek, mual dan muntah sebulan sebelum keluhan disangkal. BAB 

dikatakan normal.  

 

Riwayat Penyakit Dahulu dan Pengobatan 

Pasien berobat ke bidan dan diberikan obat penurun panas, obat diminum selama 

2 hari. Karena tidak merasa baikan pasien berobat ke RS Swasta didiagnosis 

mengalami sindrom nefrotik dan diberikan Captopril 25 mg tiap 12 jam per-oral 

dan Simvastatin 20 mg tiap 24 jam per-oral. Pengobatan sudah diberikan selama 

kurang lebih 2 minggu. Kemudian di rujuk ke RS Sanglah untuk dilakukan biopsi 

ginjal dan penanganan lebih lanjut. 

 

Riwayat Penyakit Dalam Keluarga  

Riwayat penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit ginjal, 

jantung, ataupun liver di keluarga pasien disangkal 

 



16 

 

Riwayat Pribadi, Sosial dan Ekonomi 

Pasien adalah seorang pegawai swalayan. Pasien adalah seorang homoseksual, 

riwayat multiparter. Riwayat konsumsi rokok, alkohol, penggunaan tattoo, 

transfusi darah, dan operasi disangkal.  

 

3.3 PEMERIKSAAN FISIK 

Status Present (23 Juni 2019) 

Penampilan fisik : Sakit sedang 

Kesadaran (GCS) : Compos mentis (E4V5M6)  

Tekanan Darah : 120/70mmHg 

Laju Pernafasan : 20x/ menit, regular, torako-abdominal  

Nadi  : 80x/ menit, regular, isi cukup 

Suhu  : 36,7 

SpO2  : 98% room air 

VAS  : 0/10 

Berat Badan : 56 kg 

Tinggi Badan : 170 cm 

BMI  :  19,4 kg/m2 

 

Status Generalis  

Mata   : konjungtiva anemis (-/-); sclera icterus (-/-), reflek  

  pupil (+/+)isokor, edema palpebra (-/-) 

THT   : Tonsil T1 /T1; faring hiperemis (-); bibir sianosis 

 (-); bibir pucat (-) 

Wajah   : tidak terdapat edema 

Leher   : JVP PR ± 0 cmH2O; pembesaran kelenjar getah bening (-) 

Thoraks  : Simetris, retraksi (-) 

 Cor  

  Inspeksi  : Iktus kordis tidak terlihat           

  Palpasi  : Iktus kordis tidak teraba 

  Perkusi : 

   Batas Atas : Sela Iga II Sinistra 
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Batas Kanan  : Garis parasternal Dekstra 

   Batas Bawah : Sela Iga V 

    Batas Kiri : Sela Iga V garis mid klavikula 

  sinistra 

  Auskultasi : S1 S2 tunggal regular, murmur (-) 

Pulmo 

  Inspeksi  : Simetris (statis dan dinamis)  

  Palpasi  : Vokal Fremitus 

Normal Normal 

Normal Normal 

Normal Normal 

 

Perkusi :  

Sonor Sonor 

Sonor Sonor 

Sonor Sonor 

 

   Auskultasi :  

    Vesikuler :    + +   Ronki  :   - - Wheezing : -  -  

               + +                         - -         -  - 

               + +                         - -         -  -  

Abdomen : 

Inspeksi : distensi (-) 

Auskultasi : bising usus (+) normal 

Perkusi : Shifting dullness (-),  timpani (+), undulasi 

(-) 

Palpasi : Nyeri tekan (-), undulasi (-), hepar &lien 

tidak teraba 

Ekstremitas : 

 Hangat  

 

  

+ + 

+ + 
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Edema  

 

 

 

Status Present (2 Juli 2019) 

Penampilan fisik : Sakit sedang 

Kesadaran (GCS) : Compos mentis (E4V5M6)  

Tekanan Darah : 110/70 mmHg 

Laju Pernafasan : 20x/ menit, regular, torako-abdominal  

Nadi  : 78x/ menit, regular, isi cukup 

Suhu  : 36,7 

SpO2  : 98% room air 

VAS   : 0/10 

Berat Badan  : 55 kg 

Tinggi Badan  : 170 cm 

BMI   : 19 kg/m2 

 

Status Generalis  

Mata   : konjungtiva anemis (-/-); sclera icterus (-/-), reflek  

  pupil (+/+)isokor, edema palpebra (-/-) 

THT   : Tonsil T1 /T1; faring hiperemis (-); bibir sianosis 

 (-); bibir pucat (-) 

Wajah   : tidak terdapat edema 

Leher   : JVP PR ± 0 cmH2O; pembesaran kelenjar getah bening (-) 

Thoraks  : Simetris, retraksi (-) 

 Cor  

  Inspeksi  : Iktus kordis tidak terlihat           

  Palpasi  : Iktus kordis tidak teraba 

  Perkusi : 

   Batas Atas : Sela Iga II Sinistra 

Batas Kanan  : Garis parasternal Dekstra 

   Batas Bawah : Sela Iga V 

- - 

+ + 
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    Batas Kiri : Sela Iga V garis mid klavikula 

  sinistra 

  Auskultasi : S1 S2 tunggal regular, murmur (-) 

Pulmo 

  Inspeksi  : Simetris (statis dan dinamis)  

  Palpasi  : Vokal Fremitus 

Normal Normal 

Normal Normal 

Normal Normal 

 

 

 

Perkusi :  

Sonor Sonor 

Sonor Sonor 

Sonor Sonor 

 

   Auskultasi :  

    Vesikuler :    + +   Ronki  :   - - Wheezing : -  -  

               + +                         - -         -  - 

               + +                         - -         -  -  

Abdomen : 

Inspeksi : distensi (-) 

Auskultasi : bising usus (+) normal 

Perkusi : Shifting dullness (-),  timpani (+), undulasi 

(-) 

Palpasi : Nyeri tekan (-), undulasi (-), hepar &lien 

tidak teraba 

Ekstremitas : 

 Hangat  

 

  

+ + 

+ + 
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Edema  

 

 

 

 

3.4 USULAN PEMERIKSAAN PENUNJANG  

- Foto thorax  

- Pemeriksaan laboratorium darah lengkap 

- Pemeriksaan urine lengkap 

- Pemeriksaan albumin  

- Biopsi Ginjal  

 

3.5 PEMERIKSAAN PENUNJANG  

Foto Thorax  

 

Cor : besar dan bentuk normal 

Pulmo : tak tampak 20ord 

an20te/nodul. Corakan 

bronchovaskuler normal 

Sinus pleura kanan kiri tajam 

Diaphragma kanan kiri normal  

Tulang-tulang : tidak tampak kelainan 

Kesan:  
Cor dan pulmo tak tampak kelainan 

 

 

 

 

Darah Lengkap (17-05-2019) 

Parameter  Hasil  Satuan  Nilai 

Rujukan  

Keterangan  

WBC 6.75 10
3 

/ µL 4.1-11.0  

- - 

- - 
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NE% 37.45 % 47-80 Rendah 

LY% 53.23 % 13-40 Tinggi 

MO% 6.77 % 2.0-11.0  

EO% 1.64 % 0.0-5.0  

BA% 0.91 % 0.0-2.0  

NE# 2.46 10
3 

/ µL 2.50-7.50 Rendah  

LY# 3.50 10
3 

/ µL 1.00-4.00  

MO# 0.44 10
3 

/ µL 0.10-1.20  

EO# 0.11 10
3 

/ µL 0.00-0.50  

BA# 0.06 10
3 

/ µL 0.0-0.1  

RBC 5.09 10
6 

/ µL 4.5-5.9  

HGB 14.37 g/dL 13.4-17.5  

HCT 45.08 % 41.0-53.0  

MCV 88.64 fL 80.0-100.0  

MCH 28.25 Pg 26.0-34.0  

MCHC 31.87 g/dL 31-36  

RDW 11.27 % 11.6-14.8 Rendah  

PLT 369.90 10
3 

/ µL 150-440  

MPV 5.14 fL 6.80-10.0 Rendah  

Kolesterol Total  455 mg/dL 140.00-

199.00 

Tinggi 
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Kolesterol LDL 340 mg/dL <130 Tinggi 

Kolesterol HDL 58 mg/dL 40.00-

65.00 

 

Trigliserida 242 mg/dL <150 Tinggi 

 

HbsAg (Elisa) (17-05-2019) 

HbsAg Reaktif COI Non Reaktif : <0.90 

Borderline : 0.90 - < 1.0 

Reaktif 1.0  

Tinggi  

 

 

Anti HCV (Elisa) (17-05-2019) 

Anti HCV Non 

Reaktif 

COI Non Reaktif : <0.90 

Borderline : 0.90 - < 1.0 

Reaktif 1.0  

 

 

Protein Kreatinin Rasio (17-05-2019) 

Mikro total Protein (Urine) 197.2 mg/dL   

Protein Kreatinin Rasio  3.735  <0.2 Tinggi 

Kreatinin Urine 52.8 mg/dL   

 

 

Urine Lengkap (UL) (17-05-2019) 

Kekeruhan  Jernih    

pH  6.00  4.5-8 

Leukosit  Negatif leuco/uL Negatif  
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Nitrit  Negatif mg/dL Negatif 

Protein  (2+) 200 mg/dL Negatif 

Glukosa  Negatif mg/dL Negatif 

Keton  Negatif mg/dL Negatif  

Darah (+1) ery/uL Negatif 

Urobilirubinogen  Normal  mg/dL Negatif 

Bilirubin  Negatif mg/dL Negatif 

Warna Light yellow  p.yellow-yellow 

 

 

Protein Kreatinin Rasio (28-05-2019) 

Mikro total Protein (Urine) 23.5 mg/dL   

Protein Kreatinin Rasio  0.075  <0.2 Rendah  

Kreatinin Urine 312.1 mg/dL   

 

Albumin (28-05-2019) 

Albumin 1.90 g/dL 3.40-4.80 Rendah  

 

Urine Lengkap (UL) (28-05-2019) 

Kekeruhan  Jernih     

pH  7.00  4.5-8  

Leukosit  Negatif leuco/uL Negatif   

Nitrit  Negatif mg/dL Negatif  
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Protein  (4+) Over mg/dL Negatif  

Glukosa  (1+) 30 mg/dL Negatif  

Keton  Negatif mg/dL Negatif   

Darah (+2) ery/uL Negatif  

Urobilirubinogen  Normal  mg/dL Negatif  

Bilirubin  Negatif mg/dL Negatif  

Warna Light yellow  p.yellow-yellow  

Sedimen urine     

Leukosit sedimen  2 /LBP ?2  

Eritrosit sedimen  17 /LBP ?2 Tinggi 

Sel epitel sedimen      

Gepeng  10 /LBP   

Lain-lain  Bakteri + /LBP   

 

Darah Lengkap (24-06-2019) 

Parameter  Hasil  Satuan  Nilai Rujukan  Keterangan  

WBC 5.75 10
3 

/ µL 4.1-11.0  

NE% 36.29 % 47-80 Rendah 

LY% 53.13 % 13-40 Tinggi 

MO% 6.31 % 2.0-11.0  

EO% 2.79 % 0.0-5.0  

BA% 1.49 % 0.0-2.0  
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NE# 2.09 10
3 

/ µL 2.50-7.50 Rendah  

LY# 3.06 10
3 

/ µL 1.00-4.00  

MO# 0.36 10
3 

/ µL 0.10-1.20  

EO# 0.16 10
3 

/ µL 0.00-0.50  

BA# 0.09 10
3 

/ µL 0.0-0.1  

RBC 4.79 10
6 

/ µL 4.5-5.9  

HGB 13.46 g/dL 13.4-17.5  

HCT 41.86 % 41.0-53.0  

MCV 887.32 fL 80.0-100.0  

MCH 28.08 Pg 26.0-34.0  

MCHC 32.16 g/dL 31-36  

RDW 11.02 % 11.6-14.8 Rendah  

PLT 298.30 10
3 

/ µL 150-440  

MPV 5.14 fL 6.80-10.0 Rendah  

MPV 4.88 fL 6.80-10.0 Rendah 

PPT 13.1 detik 10.8-14.4  

INR 1.05  0.9-1.1  

APTT 39.0 detik 24-36 Tinggi 

Albumin 1.90 g/dL 3.40-4.80 Rendah 

BUN 6.20 mg/dL 8.00-23.00 Rendah 

Kreatinin  0.67 mg/dL 0.70-1.20 Rendah 



26 

 

e-LFG 138.32  >= 90  

 

Urine Lengkap (UL) (24-06-2019) 

Kekeruhan  Jernih     

pH  7.50  4.5-8  

Leukosit  Negatif leuco/uL Negatif   

Nitrit  Negatif mg/dL Negatif  

Protein  (3+) 600 mg/dL Negatif  

Glukosa  Negatif mg/dL Negatif  

Keton  Negatif mg/dL Negatif   

Darah Negatif ery/uL Negatif  

Urobilirubinogen  Normal  mg/dL Negatif  

Bilirubin  Negatif mg/dL Negatif  

Warna yellow  p.yellow-yellow  

Sedimen urine     

Leukosit sedimen  1 /LBP ?2  

Eritrosit sedimen  9 /LBP ?2 Tinggi 

Sel epitel sedimen      

Gepeng  2 /LBP   

Silinder sedimen  Granula + /LBP   

 

Albumin (28-06-2019) 
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Albumin 2.30 g/dL 3.40-4.80 Rendah  

 

Urine Lengkap (30-06-2019) 

Kekeruhan  Jernih     

pH  8.00  4.5-8  

Leukosit  Negatif leuco/uL Negatif   

Nitrit  Negatif mg/dL Negatif  

Protein  (2+) 200 mg/dL Negatif  

Glukosa  Negatif mg/dL Negatif  

Keton  Negatif mg/dL Negatif   

Darah (+2) ery/uL Negatif  

Urobilirubinogen  Normal  mg/dL Negatif  

Bilirubin  Negatif mg/dL Negatif  

Warna Colorless   p.yellow-yellow  

Sedimen urine     

Leukosit sedimen  1 /LBP ?2  

Eritrosit sedimen  106 /LBP ?2 Tinggi 

Sel epitel sedimen      

Gepeng  11 /LBP   

Lain-lain  Bakteri + /LBP   

 

Protein Kreatinin Rasio  (01-07-2019) 
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Mikro total Protein (Urine) 393.2 mg/dL   

Protein Kreatinin Rasio  11.668  <0.2 Tinggi   

Kreatinin Urine 33.7 mg/dL   

 

Biopsi Ginjal Kiri (8-07-2019) 

Kesimpulan : 

Ginjal : Biopsi : Gambaran Morfologi HE, PAS dan MST menunjukkan :  

 Hyalinolisis segmental, focal, ringan  

 Infiltrat neutrophil intraglmeruli, fokal, ringan  

 Eritrosit dalam lumen tubuli 

 

3.6 DIAGNOSIS  

- Syndrome nefrotik  

- Hipoalbumin 

- Hepatitis B kronis  

3.7 PENATALAKSANAAN 

- IVFD NaCl 8 tpm  

- Diet 1900 kkal dengan extra putih telur 

- Simvastatin 20 mg tiap 24 jam oral  

- Paracetamol 500 mg tiap 8 jam oral  

- Captopril 25 mg tiap 12 jam oral 

- Spironolactone 25 mg tiap 24 jam oral pagi hari.  

- Infus Albumin D3/3 

 

3.8 PROGNOSIS 

Ad vitam   : dubious add bonam 

Ad sanationam  : dubious add bonam 

Ad fungtionam : dubious add bonam 

 

3.9 KIE 
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- Menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai diagnosis, 

perjalanan penyakit, komplikasi, prognosis dan rencana tatalakasana. 

- Mengatur pola makan, perlunya mengkonsumsi protein yang cukup tidak 

berlebih ataupun kurang. Makanan yang mengandung tinggi protein 

seperti telur, gandum, susu, dan ayam.  

- Mengurangi konsumsi garam, lemak serta kolesterol untuk mencegah 

terjadinya komplikasi dan mengurangi edema. Makanan rendah lemak 

seperti kacang-kacangan, daging ayam, ikan, tempe dan tahu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV  

PEMBAHASAN  

 

Pasien laki-laki usia 20 tahun datang ke poli RSUP Sanglah 23 Juni 2019 

diantar oleh keluarganya untuk direncanakan melakukan biopsi ginjal dengan 

keluhan bengkak pada kaki, wajah dan perut. Bengkak dirasakan sejak 1 Mei 

2019 yang lalu, bengkak dirasakan di kedua tungkai kemudian ke bagian perut 

dan wajah. Pasien mengatakan bengkak yang dialaminya ini baru pertama kali dan 

terjadi secara tiba-tiba. Awalnya pasien hanya merasakan bengkak pada kedua 

tungkai bawah dari pangkal paha sampai ujung kaki, pasien sempat berobat ke 

bidan dikatakan bengkak pada kakinya akan hilang sendiri jika diposisikan lebih 

tinggi dan di kompres, namun tidak membaik.  Bengkak dirasakan semakin 

membesar sampai ke bagian perut dan wajah. Bengkak dikatakan tidak nyeri saat 

digerakkan ataupun saat di tekan. Bengkak di kaki membuat pasien sulit untuk 

beraktivitas seperti biasa. Pasien juga mengeluhkan demam. Demam terjadi tiga 
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hari sebelum keluhan bengkak muncul. Demam diakatakan mendadak tinggi dan 

terukurur 38
0 

C dan membaik saat pemberian obat penurun panas. Selain itu 

pasien juga mengeluhkan kencing berbuih, kencing berbuih dikatakan bersamaan 

saat bengkak yang dirasakan. Nyeri saat berkemih disangkal dan kencing 

berwarna kuning. Keluhan batuk, pilek, mual dan muntah sebulan sebelum 

keluhan disangkal. BAB dikatakan normal.  

Pasien berobat ke bidan dan diberikan obat penurun panas, obat diminum 

selama 2 hari. Pasien juga sempat berobat ke RS Swasta dikatakan mengalami 

sindrom nefrotik dan diberikan Captopril 25 mg tiap 12 jam per-oral dan 

Simvastatin 20 mg tiap 24 jam per-oral. Pengobatan sudah diberikan selama 

kurang lebih 2 minggu. Kemudian di rujuk ke RS Sanglah untuk dilakukan biopsi 

ginjal dan penanganan lebih lanjut. Riwayat penyakit sistemik seperti hipertensi, 

diabetes mellitus, penyakit ginjal, jantung, ataupun liver di keluarga pasien 

disangkal. Pasien adalah seorang pegawai swalayan. Pasien adalah seorang 

homoseksual, riwayat multiparter. Riwayat konsumsi rokok, alkohol, penggunaan 

tattoo, transfusi darah, dan operasi disangkal.  

Pada pemeriksaan penunjang didapatkan hasil Pada pemeriksaan urine 

lengkap didapatkan protein kreatinin rasio 3.735 tinggi. Pada pemeriksaan darah 

lengkap kolesterol total didapatkan 455 mg/dL, kolesterol LDL 340 mg/dL dan 

trigliserida 242 mg/dL dan pemeriksaan albumin didapatkan 1.90 g/dL. 

Pada penegakan diagnosis kasus sindrom nefrotik dapat dilakukan dengan 

anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis akan 

di dapatkan bahwa pasien sindrom nefrotik datang dengan edema yang progresif 

pada ekstremitas bawah, peningkatan berat badan dan lemah, yang merupakan 

gejala tipikal pada sindrom nefrotik. Pada kondisi yang lebih serius, akan terjadi 

edema periorbital dan genital (skrotum), ascites, efusi pleura. Dari anamnesis 

yang dilakukan, pasien mengeluh bengkak pada kedua tungkai bawah dari 

pangkal paha sampai ujung kaki, perut dan wajah. Bengkak yang dirasakan ini 

baru pertama kali dan terjadi secara tiba-tiba. Awalnya pasien hanya merasakan 

bengkak pada kedua tungkai bawah dari pangkal paha sampai ujung kaki, namun 

semakin hari bengkak dirasakan semakin membesar dan membuat pasien sulit 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari kemudian bengkak dirasakan di bagian 
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wajah dan perut. Selain itu pasien juga mengeluhkan sempat demam 3 hari 

sebelum bengkak dan membaik dengan pemberian obat penurun panas. Pasien 

juga mengeluhkan kencing berbuih yang bersamaan saat keluhan bengkak 

muncul.  

Kemudian dari pemeriksaan fisik akan di temukan pretibial edema, edema 

periorbita, edema skrotum, edema anasarka, ascites. Pada pasien saat dilakukan 

awal pemeriksaan tanggal 23 Juni 2019  didapatkan edema pada kedua tungkai, 

namun pada wajah dan bagian perut sudah tidak didapatkan adanya edema.  

Pada pemeriksaan penunjang dari sindrom nefrotik didapatkan proteinuria 

masif  >3,5 gram/hari, hipoalbunemia <3,5 gram/hari, hiperkolesterolemia dan 

lipiduria. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah urinalisis dan 

biakan urin, dilakukan jika terdapat gejala klinis yang mengarah pada infeksi 

saluran kemih (ISK). Pemeriksaan protein urin kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan urin 24 jam atau rasio protein/kreatinin pada urin pertama pagi hari, 

pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui derajat dari proteinuria. Pemeriksaan 

darah lengkap (hemoglobin, leukosit, hitung jenis leukosit, trombosit, hematokrit, 

LED), albumin dan kolesterol serum, ureum, kreatinin, dan klirens kreatinin. 

Pemeriksaan ini dilakukan bertujuan untuk megtahui kadar albumin, dan 

kolesterol dalam darah selain itu juga untuk mengetahui apakah adanya tanda dari 

infeksi. Pada sindrom nefrotik pemeriksaan penunjang yang ditemukan adalah 

hipoalbumin dan hiperkolesterolemia. Pada penegakan diagnosis, diperlukan 

penunjang tambahan lain berupa pemeriksaan radiologis seperti pemeriksaan USG 

ginjal, untuk mengidentifikasi trombosis vena renalis jika terdapat indikasi curiga 

adanya keluhan nyeri pinggang (flank pain), hematuria atau gagal ginjal akut. 

Pemeriksaan histopatologi yang dilakukan adalah biopsi ginjal. Pemeriksaan ini 

direkomendasikan pada pasien sindrom nefrotik untuk mengkonfirmasi subtipe 

penyakitnya atau untuk konfirmasi diagnosis. Meskipun begitu, belum ada 

literatur yang pasti menjelaskan kapan biopsi ginjal diindikasikan. 

Pada pasien ini pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan adalah 

pemeriksaan urin lengkap, darah lengkap, pemeriksaan kadar albumin dan biopsi 

ginjal. Pada pemeriksaan urine lengkap didapatkan protein kreatinin rasio 3.735 

tinggi. Pada pemeriksaan darah lengkap kolesterol total didapatkan 455 mg/dL, 
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kolesterol LDL 340 mg/dL dan trigliserida 242 mg/dL dan pemeriksaan albumin 

didapatkan 1.90 g/dL. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami proteinuria, 

hiperkolesterolemia, lipiduria dan hipoalbumin. Pada pasien sudah dilakukan 

biopsy ginjal dengan hasil hyalinolisis segmental, focal, ringan, infiltrat neutrophil 

intraglmeruli, fokal, ringan  dan eritrosit dalam lumen tubuli.  Dari pendekatan 

diagnosis yang dilakukan dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 

penunjang pasien mengarah ke sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ditandai 

dengan edema, proteinuria berat, hipoalbuminemia, dan hiperkolesterolemia. 

Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh glomerulonefritis primer dan sekunder 

akibat infeksi, keganasan, penyakit jaringan ikat, obat atau toksin dan akibat 

penyakit sitemik. Penyebab sindrom nefritik pada dewasa dihubungkan dengan 

penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, amiloidosis atau lupus eritemtosis 

sistemik.  

Sesuai dengan teori dari hasil pemeriksaan fisik, berupa pemeriksaan fisik 

akan di temukan pretibial edema, edema periorbita, edema skrotum, edema 

anasarka, dan ascites. Pemeriksaan fisik pada pasien didapatkan edema kedua 

tungkai, namun pada wajah dan bagian perut sudah tidak didapatkan adanya 

edema.  Pemeriksaan penunjang dari sindrom nefrotik didapatkan proteinuria 

masif  >3,5 gram/hari, hipoalbunemia <3,5 gram/hari, hiperkolesterolemia dan 

lipiduria. Sesuai dengan kriteria sindroma nefrotik yakni adanya edema, 

proteinuria, hipoalbuminemia, dan hyperkoleterolemia. Pasien ini dapat 

didiagnosis dengan sindrom nefrotik.   

Manajemen pada sindrom nefrotik dibagi menjadi dua yakni non-

farmakologis dan farmakologis. Non-farmakologis dilakukan dengan diet natrium 

yang dibatasi agar kurang dari 3 gram/hari dan diet cairan < 1500 ml/hari, 

kemudian pasien disarankan untuk istirahat, retriksi asupan protein dengan diet 

protein 0,8 gram/kgBB/hari serta ekskresi protein urin/24 jam dan jika fungsi 

ginjal menurun maka diet disesuaikan hingga 0,6 gram/kgBB/hari disertai 

ekskresi protein dalam urin/24 jam kemudian diet rendah kolesterol <600 mg/hari 

dan berhenti merokok. Pada pasien manajemen yang diberikan adalah istirahat 

dan diberikan diet 1900 kkal dengan extra putih telur.  
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Sedangkan, pada manajemen farmakologi diberikan obat-obatan berupa 

diuretik seperti Furosemide (Lasix) pada 40 mg per oral dua kali setiap hari atau 

bumetanide 1 mg dua kali sehari. Batas atas perkiraan untuk furosemide adalah 

240 mg per dosis atau total 600 mg per hari. Pemberian agen diuretic ini bertujuan 

untuk mengurangi gejala edema pada pasien. Pemberian Angiotensin-converting 

enzyme (ACE) inhibitor dapat menurunkan proteinuria dengan menurunkan 

tekanan darah, mengurangi tekanan intraglomerular dan aksi langsung di podosit, 

dan mengurangi risiko progresifitas dari gangguan ginjal pada pasien sindrom 

nefrotik sekunder. Terapi kortikosteroid golongan glukokortikoid yaitu prednison, 

prednisolon dan metilprednisolon yang digunakan sebagai immunosupressan. 

Pemberian hiperlipidemic agents, bertujuan untuk menurunkan risiko 

atherogenesis atau miokard infark, pada pasien dengan sindrom nefrotik memiliki 

resiko peningkatan lipid yang signifikan. Pemberian antibiotik juga diberikan 

pada pasien, antibiotik bertujuan untuk profilaksis dan mengatasi infeksi. Selain 

itu, terapi antikoagulan dapat diberikan pada pasien sindrom nefrotik dengan 

riwayat tromboemboli sebelumnya sebagai profilaksis.  

 Pada pasien diberikan terapi yakni diet 1900 kkal dengan extra putih telur, 

Simvastatin 20 mg tiap 24 jam oral, Paracetamol 500 mg tiap 8 jam oral, 

Captopril 25 mg tiap 12 jam oral, Spironolactone 25 mg tiap 24 jam oral pagi hari 

dan Infus Albumin D3/3. Pemberian terapi ini sesuai dengan manajemen pada 

sindrom nefrotik.  
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BAB V  

SIMPULAN  

 

Sindrom nefrotik merupakan suatu penyakit glomerular yang ditandai 

dengan edema, proteinuria masif >3,5 gram/hari, hipoalbunemia < 3,5 gram/hari, 

hiperkolesterolemia dan lipiduria. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh 

glomerulonefritis primer dan sekunder akibat infeksi, keganasan, penyakit 

jaringan ikat, obat atau toksin dan akibat penyakit sitemik. Pada pasien ini dari 

anamnesis didapatkan gejela seperti edema pada extremitas bagian bawah, wajah 

dan bagian abdomen sejak bulan Mei, pemeriksaan fisik yang dilakukan pada saat 

dilakukan pada tanggal 2 Juli 2019 sudah tidak didapatkan gejala tersebut dan 

pemeriksaan penunjang saat pasien dirawat didapatkan hiperkolesterolemia, 

proteinuria dan hipoalbunemia. Manajemen yang diberikan adalah manajemen 

secara umum seperti istirahat, diet rendah kolesterol, diet garam rendah garam dan 

diet protein. Pengobatan edema, pengobatan proteinuria dengan penghambat ACE 

atau antagonis reseptor angiotensin II, pengobatan dyslipidemia dengan golongan 

statin dan pengobatan kasual sesuai dengan etiologi dari sindrom nefrotik. Pada 

pasien sudah dilakukan manajemen planning dan terapi yang sesuai dengan 

penanganan sindrom nefrotik.   
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