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Latar belakang. Pemberian prednison jangka panjang selama pengobatan sindrom nefrotik  (SN)  

mengganggu proses pertumbuhan, terutama pertumbuhan kartilago secara langsung dan gangguan faktor-

faktor pertumbuhan (growth factors). Pada SN relaps sering, selalu diberikan prednison jangka panjang 

yang berulang sehingga dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan yang dapat diketahui dari gangguan 

umur tulang. 

Tujuan. Untuk mengetahui hubungan antara dosis kumulatif prednison dan gangguan umur tulang pada 

anak pasien SN relaps sering. 

Metode. Penelitian menggunakan rancangan cross-sectional. Subjek penelitian adalah anak pasien SN relaps 

sering, berumur 1-14 tahun, yang berobat jalan di poliklinik Subbagian Nefrologi Bagian Ilmu Kesehatan 

Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mulai bulan April sampai dengan Juni 2008. Dilakukan 

anamnesis, pemeriksaan fisis, penghitungan dosis kumulatif prednison selama pengobatan, dan pemeriksaan 

umur tulang. Analisis regresi linier multipel digunakan untuk menilai dosis kumulatif prednison, umur awitan 

penyakit, lama pemberian prednison, dan jumlah relaps, merupakan faktor risiko yang dapat menyebabkan 

gangguan umur tulang. Dinyatakan bermakna bila p<0,05. 

Hasil. Didapatkan 23 anak dengan rata-rata dosis kumulatif prednison  (9.677,8±5.016,8) mg, umur awitan 

(53,30±24,7) bulan, lama pemberian prednison (36,3±22,2) bulan, jumlah relaps (4,5±1,7) kali, dan selisih 

umur tulang adalah (35,52±21,2) bulan. Analisis regresi multipel dari faktor risiko menunjukkan hanya 

dosis kumulatif prednison yang menunjukkan hubungan yang bermakna (p<0,05) sedangkan umur awitan 

penyakit akan menunjukan hubungan yang bermakna (p<0,05) bila jumlah sampel minimal 33.

Kesimpulan. Terdapat hubungan yang bermakna antara dosis kumulatif prednison dan gangguan umur 

tulang pada anak pasien SN relaps sering. (Sari Pediatri 2009;10(6):357-61).
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