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SINDROM NEFROTIK RESISTEN STEROID (SNRS)

PENDAHULUAN

Sindrom nefrotik adalah penyakit glomerulus yang ditandai dengan proteinuria

masif (≥40mg/m2 LPB/jam atau rasio protein/kreatinin pada urin sewaktu >2 atau

dipstik ≥2+), hipoalbuminemia (≤2,5g/dL), edema dan atau hiperkolesterolemia.1

Secara histopatologis, sindrom nefrotik pada anak dapat diklasifikasikan

menjadi bentuk lesi minimal dan non-minimal. Bentuk lesi minimal adalah paling

banyak yaitu 80-85%.2 Etiologi sindrom nefrotik dibagi 3 yaitu congenital,

primer/idiopatik, dan sekunder mengikuti penyakit sistemik antara lain, lupus

eritematosus sistemik (LES), purpura Henoch Schoenlain dan lain-lain.1-3

Batasan yang dipakai pada SN adalah:1

- Remisi: proteinuria negative atau trace (proteinuria < 4mg/m2 LPB/jam) 3 hari

berturut-turut dalam 1 minggu.

- Relaps: proteinuria ≥2+ (proteinuria ≥40mg/m2 LPB/jam) 3 hari berturut-turut

dalam 1 minggu.

- Relaps jarang: relaps terjadi kurang dari 2 kali dalam 6 bulan pertama setelah

respons awal atau kurang dari 4 kali per tahun pengamatan.

- Relaps sering (frequent relaps): relaps terjadi ≥2 kali dalam 6 bulan pertama 

setelah respons awal atau ≥ 4 kali dalam periode 1 tahun. 

- Dependen steroid: relaps terjadi pada saat dosis steroid diturunkan atau dalam 14

hari setelah pengobatan dihentikan, dan hal ini terjadi 2 kali berturut-turut.

- Resisten steroid: tidak terjadi remisi pada pengobatan prednisone dosis penuh

(full dose) 2 mg/kgbb/hari selama 4 minggu.

SNRS merupakan penyebab pada 10% anak yang mengalami end-stage renal failure

(ESRF) atau gagal ginjal terminal sehingga penatalaksanaan yang tepat dapat mencegah

terjadinya kegagalan fungsi organ bahkan kematian.1 Pada referat ini akan dibahas

mengenai sindrom nefrotik resisten steroid (SNRS).
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GAMBARAN KLINIS

Gambaran klinis SNRS hampir sama dengan sindrom nefrotik pada umumnya.

Penyakit ini dapat terjadi pada usia pertama kehidupan, namun biasanya bermula pada

usia 2-7 tahun dengan rasio laki-laki : perempuan adalah 2:1, namun pada SNRS bisa

terjadi lebih awal dalam 0-3 bulan pertama kehidupan (sindrom nefrotik kongenital tipe

Finnish).3 Onset tiba-tiba, dengan keluhan utama adalah edema dan terlihat jelas bila

retensi cairan mencapai 3-5% dari berat badan. Edema tergantung gaya gravitasi,

berlokasi pada extremitas bawah saat posisi tegak dan berlokasi pada bagian dorsal

tubuh saat posisi berbaring.3,4 Edema ini teraba lembut, pitting, dan meninggalkan bekas

tekanan jari atau pakaian. Pada mata akan tampak edema periorbita. Hal yang bisa

ditemukan adalah: edema anasarka disertai asites, efusi pleural atau perikardial, distensi

abdomen, sesak napas, edema skrotal dan penis (pada anak laki-laki) atau edema labia

(pada anak perempuan). Nyeri abdomen dan malaise bisa menyertai gejala asites, tapi

juga bisa menjadi tanda komplikasi peritonitis, thrombosis, atau pankreatitis (jarang).

Syok dapat terjadi disebabkan hipoalbuminemia.3 Pada SNRS tekanan darah biasanya

meningkat.3,4

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Urinalisis

Proteinuria dapat dideteksi menggunakan uji dipstick dengan hasil +3 atau +4.

Pemeriksaan kuantitatif menunjukkan hasil dengan batasan 1-10g/hari. Proteinuria pada

SN didefinisikan > 50mg/kg/hari atau ≥40mg/m2 LPB/jam, tapi nilai rata-rata pada hari

pertama bisa lebih tinggi karena konsentrasi protein pada urin tergantung konsentrasi

albumin dalam plasma, dalam kepustakaan lain dapat mencapai 20-30g/hari.3,4 Pada

anak-anak, sulit untuk mengumpulkan urin selama 24 jam sehingga rasio protein dan

kreatinin urin atau rasio albumin dan kreatinin pada urin sewaktu menjadi sangat

berguna yaitu >2.3

Jumlah protein yang diekskresikan dalam urin tidak mencerminkan kuantitas

protein yang melewati glomerular basement membrane (GBM) karena sejumlah

tertentu telah direabsorbsi di tubulus proksimal. Biasanya pada SN resisten terhadap

steroid (SNRS), urin tidak hanya mengandung albumin tapi juga protein lain dengan

berat molekul yang lebih tinggi. Hal ini bisa dilihat pada polyacrylamide gel
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electrophoresis dan bisa dihitung dengan alat indeks selektivitas. Indeks selektivitas

adalah rasio IgG (BM= 150kD) dengan albumin (BM= 70kD) atau transferin (BM-

80kD). Pada SNRS, indeks selektivitas diatas 0,15. Pada anak dengan SNRS berat yang

memiliki lesi di glomerular dan tubulointerstitial menunjukkan proteinuria glomerular

dan tubular dengan eksresi 2-mikroglobulin, retinol binding protein dan lisozim karena

adanya gangguan reabsorbsi pada tubulus proksimal. Sedimen urin pada pasien dengan

SN sering mengandung badan lemak (fat bodies), hyaline cast (pada proteinuria masif)

dan granular cast (pada gagal ginjal akut dan nekrosis akut tubulus). Hematuria

makroskopis jarang ditemukan (3% pasien), namun pada SNRS dengan gambaran

histopatologis FSGS (focal segmental glomerulosclerosis) hematuria mikroskopis lebih

sering ditemukan (67% pasien).3

Pemeriksaan darah

Pemeriksaan darah pada penderita SNRS dan penderita sindrom nefrotik pada

umumnya adalah sama. Protein serum biasanya menurun dan lipid serum dapat

meningkat. Proteinemia < 50g/L terjadi pada 80% pasien dan <40g/L pada 40% pasien.

Konsentrasi albumin biasanya menurun <20g/L dan bisa <10g/L. Elektroforesis

memperlihatkan bukan hanya konsentrasi albumin yang menurun namun kadar 2-

globulin dan -globulin meningkat sementara kadar -globulin menurun. IgG menurun

secara signifikan dan IgA menurun sedikit, sementara IgM meningkat dan IgE normal

atau meningkat. Diantara semua protein, fibrinogen dan -lipoprotein meningkat dan

antithrombin III menurun.3

Hiperlipidemia akibat dari peningkatan sintesis kolesterol, trigeliserida, dan

lipoprotein; menurunnya katabolisme lipoprotein karena menurunnya aktivitas lipase

lipoprotein, yang secara normal mengubah very-low-density lipoproteins (VLDLs)

menjadi low-density lipoproteins (LDLs); dan menurunnya aktivitas reseptor LDL dan

meningkatnya kehilangan HDL dalam urin. Kolesterol total dan LDL meningkat, HDL

bisa normal atau menurun, terutama HDL2 menyebabkan peningkatan rasio LDL:HDL.

Pada pasien dengan hipoalbuminemia yang berat terjadi peningkatan trigliserida dan

VLDL, apo B, apo C-II, dan apo C-III. Kadar lipoprotein Lp(a) juga meningkat

sehingga risiko komplikasi kardiovaskular dan thrombotic juga meningkat.2-4 Elektrolit

serum biasanya dalam batas normal. Kadar Natrium yang rendah berkaitan dengan



6

dilusi yang disebabkan hipovolemia dan sekresi hormon antidiuretik yang terganggu.

Kalium dapat meningkat pada pasien oliguria. Kalsium serum biasanya rendah karena

hipoproteinemia. Ion kalsium biasanya normal tapi bisa menurun karena kehilangan 25

hidroksivitamin D3 lewat urin. Kadar Blood urea nitrogen dan kreatinin biasanya

normal atau sedikit meningkat karena adanya sedikit penurunan glomerulofiltration rate

(GFR). Beberapa pasien dengan SNRS dengan lesi FSGS dan sindrom Fanconi

mengalami glikosuria, aminoaciduria, kehilangan bikarbonat urin dan hipokalemia. Pada

SNRS sering ditemukan penurunan fungsi ginjal seperti adanya peningkatan GFR.

Kadar hemoglobin dan hematokrit dapat meningkat dan anemia dengan mikrositosis

bisa terjadi dan berhubungan dengan kehilangan siderophilin lewat urin. Trombositosis

umum terjadi dan bisa mencapai 108 atau 109 /L.3

PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGIS GINJAL

Kelainan histopatologis berhubungan dengan respons sindrom nefrotik terhadap

pengobatan steroid karena sebagian besar SN lesi minimal memberikan respons yang

baik terhadap pengobatan steroid, maka SN lesi minimal sering disamakan dengan SN

sensitif steroid, sedangkan sindrom nefrotik kelainan non-minimal disamakan dengan

SNRS. Respons terhadap pengobatan steroid bisa menentukan prognosis fungsi

ginjalnya. Penderita SNSS umumnya tidak akan mengalami gangguan fungsi ginjal di

kemudian hari, sebaliknya anak-anak SNRS dalam jangka panjang akan mengalami

gangguan fungsi ginjal sampai gagal ginjal terminal.3,4

Pada pemeriksaan histopatologis ginjal pada penderita SNRS dapat ditemukan

berbagai pola morfologi yaitu lesi minimal/minimal change disease dan lesi non-

minimal seperti proliferasi difus mesangial/diffuse mesangial proliferation, FSGS (focal

segmental glomerulosclerosis), mesangioproliferatif glomerulonefritis (MPGN) dan

membranous glomerulonephritis (MGN). Sebagian besar sindrom nefrotik pada anak

(75%) menunjukkan gambaran lesi minimal dan FSGS. Sebagian besar penderita SNRS

dengan biopsi ginjal pertama menunjukkan lesi minimal, setelah pengamatan dan biopsi

selanjutnya menunjukkan perubahan morfologi menjadi FSGS.6
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Gambar 1. Gambaran Histologis Lesi Minimal dan FSGS pada Ginjal

A. Gambaran Histologis SN Lesi Minimal dilihat dengan mikroskop cahaya.
B. Gambar B. Gambaran Histologis SN Lesi Minimal dilihat dengan mikroskop

electron.
C. Gambar C. Gambaran Histologis FSGS (lesi ditunjukkan oleh panah).
Sumber: McBryde KD, Kershaw DB, Smoyer WE.6

Lesi minimal

Pada lesi minimal, glomerulus dapat terlihat normal dengan dinding kapiler yang

normal dan selularitas yang normal. Bengkak dan vakulolisasi sel epitel dan sedikit

peningkatan matriks mesangial sering ditemukan. Hiperselularitas ringan mesangial dan

focus-fokus lesi tubular dan fibrosis interstitial yang tersebar bisa ditemukan. Perubahan

ultrastruktur selalu ditemukan berkenaan adanya podosit dan tangkai mesangial. Proses

penyatuan kaki podosit terus berlanjut, dan perkembangannya menentukan derajat

proteinuria. Perubahan epitel terdiri dari formasi mikrovilus dan adanya resbsobsi

droplet protein. GBM biasanya normal, tidak terdapat deposit parietal. Sel endotel

membengkak. Perubahan mesangial meliputi hiperaktivitas sel mesangial dan

peningkatan matriks. Perubahan ultrastruktur ini berkaitan dengan proteinuria masif.3

Proliferasi mesangial difus

Beberapa pasien dengan SNRS memperlihatkan peningkatan matriks mesangial karena

hiperselularitas namun dinding kapiler masih normal. Mikroskop electron

memperlihatkan proses penyatuan kaki podosit seperti pada lesi minimal. Adanya

hiperselularitas mesangial menunjukkan prognosis buruk ke arah gagal ginjal.3
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FSGS

Lesi glomerular terlihat dengan adanya sklerosis pada daerah fokal dan keseluruhan

sering berhubungan dengan kerusakan intersisial dan tubular. Lesi biasanya

predominan pada daerah corticomedularry junction. Materi hyaline sering ditemukan

pada lesi sklerotik. Suatu gambaran zona “halo” ditemukan pada segmen sklerotik

perifer. FSGS adalah proses ireversibel yang meninggalkan jaringan parut pada

glomeruli akibat proteinuria yang terus menerus. Sehingga dikatakan bahwa FSGS

bukanlah penyebab proteinuria, tetapi merupakan suatu komplikasi. FSGS bukanlah lesi

histopatologi spesifik, perubahan yang sama akan ditemukan pada proteinuria persisten

idiopatik, nefropati yang berkaitan dengan pemakaian heroin, acquired

immunodeficiency syndrome (AIDS), sindrom Alport, hipertensi, pyelonefritis, dan

obesitas. FSGS juga ditemukan pada hipoplasia ginjal dengan oligomeganephronia

setelah nefrektomi parsial dan pada kondisi reduksi jumlah nefron, termasuk refluks

nefropati dan uropati obstruktif. Lesi FSGS berhubungan erat dengan kejadian SNRS.

Tejani melaporkan bahwa lesi FSGS ditemukan pada biopsi kedua 60% penderita SN

yang pada biopsi pertama adalah lesi minimal. ISKDC melaporkan diantara 55 pasien

yang gagal berespons terhadap prednisone, 45,5% memiliki lesi minimal, 47,5% FSGS

dan 7% proliferasi difus mesangial.3

PATOFISIOLOGI

Mekanisme SNRS meliputi bermacam-macam penyebab dan berbagai penelitian masih

terus dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti.

Reseptor Glukokortikoid (Glucocorticoid receptor/GR)

Mutasi pada gen GR atau adanya abnormalitas struktur dan kuantitas GR dapat menjadi

penyebab resistensi terhadap glukokortikoid. Beberapa studi menunjukkan respon

terhadap glukokortikoid berhubungan dengan jumlah reseptor glukokortikoid. Pada

penderita SNRS, jumlah reseptor glukokortikoid rendah sehingga tidak sensitif terhadap

pemberian kortikosteroid. Resistensi terhadap kortikosteroid juga dapat disebabkan

polimorfisme GR pada penderita SNRS. Ketidakseimbangan GR dan GR merupakan

gambaran pada penderita SNRS. Ekspresi GR lebih tinggi pada penderita SNRS
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dibandingkan yang sensitif terhadap steroid, namun hasil penelitian ini masih

membutuhkan penelitian lanjutan.7

Gangguan Fungsi atau Struktur Dinding Kapiler Glomerular

Dinding kapiler glomerular terdiri dari membran dasar dengan bagian dalam ditutupi

oleh endotel dan pada bagian luar ditutupi oleh sel epitel khusus, podosit dengan

karakter interdigitating foot processes-pedicels. Di antara kaki-kaki terletak slit

diaphragm yang memainkan peran penting dalam menjaga fungsi barrier dinding

kapiler glomerular. Pada sindrom nefrotik, gangguan penyaring glomerular berkaitan

dengan kebocoran protein plasma yang luas dan kerusakan difus podocyte foot

processes. Pengeluaran zat melalui barrier glomerular dipengaruhi oleh:8

1. Ukuran molekul yang bertambah (restriksi untuk molekul lebih besar dari

10kDa; gangguan mekanisme ini berakibat proteinuria nonselektif.

2. Pengaruh kekuatan elektrostatis karena adanya molekul bermuatan negative pada

foot processes epitel dibentuk oleh sialoprotein kapiler, heparansulfat GBM dan

podocalyxin: gangguan mekanisme ini menghasilkan proteinuria selektif (kebocoran

albumin ke dalam filtrat glomerular).

Gambar 2. Komponen Protein komplek Slit Diaphragm yang Membentuk Slit
Diaphragm Filter yang berpori-pori
Sumber: Tryggvason K, Patrakka J, Wartiovaara J.5
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Dengan adanya gangguan pada barrier struktur dan elektrostatik seperti yang dilihat

pada berbagai bentuk kerusakan glomerular, sejumlah besar protein plasma mencapai

filtrat glomerular.8

Mekanisme yang diduga berperan dalam sindrom nefrotik meliputi:

1. Secara imunologi, telah diketahui peran sel T dalam peningkatan produksi

faktor-faktor di sirkulasi yang meningkatkan permeabilitas sawar glomerulus

(mekanisme ini masih sulit untuk dipahami) dan kemungkinan dengan adanya

kerjasama dengan imunoglobulin. Mekanisme ini sebagian berperan pada

sindrom nefrotik resisten steroid yang mengalami kekambuhan setelah menjalani

transplantasi. 3

2. Adanya defek primer pada barrier filtrasi glomerular dan diharapkan tidak akan

mengalami kekambuhan setelah menjalani transplantasi. Saat ini sudah diketahui

gen-gen yang bermutasi dan menyebabkan manifestasi SN berat yaitu: NPHS1,

ACTN4, NPHS2, CD2AP, WT1, LMX1B, SMARCAL1, TRPC6, PLCE1 dan

LAMB2. Protein-protein yang dikode oleh gen-gen ini (nephrin,"-actinin-4,

podocin, dan lain-lain) mempengaruhi fungsi podosit. Mutasi gen yang akan

dibahas di sini adalah gen yang banyak ditemukan pada penderita sindrom

nefrotik yang resisten terhadap steroid. 8,10-12

Gen NPHS1

Gen NPHS1 bertanggung jawab atas kejadian sindrom nefrotik congenital (Finnish

type). Gen ini terletak pada kromosom 19q13 dan memproduksi nephrin. Ada dua

mutasi NPHS1 yaitu Fin mayor (delesi nukleotida 121-122) dan Fin minor (mengkode

sinyal premature terminasi asam amino 1109). Gen ini penyebab sindrom nefrotik

congenital di Finlandia. Sindrom nefrotik congenital tipe Finnish selalu resisten dengan

kortikosteroid dan imunosupresif. Pemberian obat-obatan ini akan memperberat

keadaan imunokompromais yang telah terjadi. Terapi konservatif baku adalah dengan

pemberian albumin setiap hari atau selang sehari, penggantian gamaglobulin, nutrisi

tinggi protein, rendah garam, suplementasi vitamin dan tiroksin, dan pencegahan

terhadap infeksi dan tromboemboli. Terapi yang memungkinkan adalah dengan

nefrektomi atau transplantasi ginjal.8,10-12
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Gen NPHS2

Bentuk SNRS pertama kali diperkenalkan oleh Fuchshuber dkk, tahun 1995. Kelainan

ini diturunkan secara autosomal resesif, dengan manifestasi onset dini, resisten terhadap

steroid dan berkembang cepat menjadi gagal ginjal terminal. Pada pemeriksaan

histopatologi biasanya menunjukkan pola FSGS walaupun sebagian kecil menunjukkan

lesi minimal.11 Sebagian besar penderita didiagnosis pada awal usia kanak-kanak. Gen

ini mengkode protein podocin, salah satu protein membran paling penting dan

khususnya diekspresikan di podocytes pada foot processes di tempat slit diaphragm.

Mutasi pada gen ini terletak pada kromosom 1q25-31 dan terdiri dari 8 exons. Podocin

mengkode 383 asam amino protein membran (42kD).11 Podocin menghubungkan

membran plasma (nephrin) dan rangka podocytes. Podocin berinteraksi dengan nephrin

dalam rakit lemak dan CD2AP, sebuah protein adapter sumber CD2. Podocin

memainkan peranan penting dalam integritas struktur dan fungsi slit diaphragm yang

menjaga selektivitas permeabel glomerular. Dalam 2/3 kasus, mutasi NPHS2 adalah

homozigot. Telah dikenal 50 jenis mutasi yang berbeda gen NPHS2, meliputi nonsense,

frameshift, dan missense mutation, yang berbeda-beda pada tiap penyakit.9 Banyak

mutasi yang telah diketahui, yang paling sering adalah mutasi 419delG dan mutasi 2

missense (R138Q, L169P). Mutasi R138X umumnya ditemukan pada anak Arab dan

Israel yang menderita SN resisten steroid.13 Penelitian terbaru oleh Megremis et al

(2008) pada anak Yunani yang menderita SNRS menunjukkan mutasi tidak hanya pada

NPHS2 tapi pada A295T (883G3A).14 Telah dikenal 50 jenis mutasi yang berbeda

gen NPHS2, meliputi nonsense, frameshift, dan missense mutation, yang berbeda-beda

pada tiap penyakit.9

Gambar 3. Komponen podocyte berkaitan dengan SN. SD: slit diaphragm,
GBM: glomerular basement membrane.

Sumber: Vats AN.9
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Mutasi pada NPHS2 mengakibatkan SN yang resisten terhadap terapi kortikosteroid

(juga terhadap terapi alkylating agent atau cyclosporine). SN resisten steroid merupakan

salah satu penyebab intractable gagal ginjal terminal dalam 2 dekade pertama

kehidupan. Di antara 6-21% anak dengan sindrom nefrotik resisten steroid mengalami

mutasi gen NPHS2. Disimpulkan bahwa penderita dengan sindrom nefrotik resisten

steroid dengan mutasi NPHS2 homozigot atau heterozigot mengalami penurunan risiko

kekambuhan FSGS setelah transplantasi ginjal, terapi imunosupresif dapat diturunkan

hingga minimal bahkan dihentikan. Maka direkomendasikan untuk melakukan analisis

mutasional NPHS2 pada semua anak dengan sindrom nefrotik resisten steroid idiopatik

sporadik dan anak dengan sindrom nefrotik resisten steroid familial.8,12

Deteksi mutasi ini dilakukan hanya pada studi eksperimen dengan cara direct

sequencing dan denaturing high-performance liquid chromatography (DHPLC). Baru-

baru ini telah ditemukan gen polimorfisme fungsional NPHS2- R229Q (exon 5, G-A

transisi ada nukleotida 755, Arg-Gln subtitusi pada kodon 229). Bentuk ini berhubungan

dengan SN late-onset dan meningkatnya risiko mikroalbuminuria dalam populasi umum

(alel R229Q). Alel R229Q ditemukan pada 3,6% populasi orang barat, mengkode

protein berafinitas rendah mengikat nephrin. Polimorfisme ini meningkatkan kerentanan

untuk menjadi FSGS.8

CD2-associated protein (CD2AP)

Gen CD2AP berlokasi pada kromosom 6p12 dan menyandi protein domain SH3

dengan molekul 80 kDa yang berfungsi menstabilkan hubungan antara sel T dan sel

antigen-presenting. CD2AP memiliki N-terminus, sisi pengikat aktin dan lokasi relatif

seluler ini digambarkan seperti pada gambar 5. Gen ini merupakan molekul

multifunctional adapter-type yang berada dalam sitoplasma dan memulai tepi

pertumbuhan sel. Struktur dan kolokalisasinya dengan aktin F menunjukkan perannya

dalam regulasi dinamis sitoskeleton aktin. CD2AP diekspresikan pada podosit di

permukaan sitoplasma slit diafragma. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa CD2AP

berinteraksi dengan nefrin dan keduanya terlibat dalam penanda intraseluler. Peran

CD2AP dalam sindrom nefrotik atau patogenesis FSGS ditemukan secara tidak sengaja

saat CD2AP yang ditekan pada mencit berkembang menjadi penyakit menyerupai

sindrom nefrotik dan mati dalam 6 minggu akibat gagal ginjal. Pada keadaan ini
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ditemukan beberapa gambaran patologi sindrom nefrotik atau FSGS seperti proliferasi

sel mesangial dengan deposisi matriks ekstraseluler dan glomerulosklerosis yang

disertai hilangnya foot-processes yang luas. Penelitian akhir-akhir ini mendapatkan

defek gen CD2AP dapat menyebabkan penyakit dalam bentuk homozigot (autonom

resesif) dan juga dalam bentuk heterozigot atau haplo-insufisiensi (keadaan yang

homolog dengan otosom dominan). Berdasarkan temuan ini pencarian mutasi gen

CD2AP pada 30 orang Afrika-Amerika dengan FSGS idiopatik dilakukan. Penelitian ini

menunjukkan adanya varian CD2AP pada 2 pasien yang mengalami penyimpangan

penyambungan molekul. Hingga saat ini peran CD2AP pada patogenesis sindrom

nefrotik atau FSGS pada manusia belum jelas.16

Alpha-actinin 4 (ACTN-4)

ACTN-4 merupakan komponen sitoskeleton aktin yang terikat pada aktin F dan gen,

seperti NPHS1 terikat pada kromosom 19q13, dan dihubungkan dengan terjadinya

FSGS. ACTN-4 adalah satu dari empat gen aktinin. Gen-gen ini menyandi highly

homologous proteins, sama secara biokimiawi (kecuali sensitifitas terhadap kalsium

pada bagian terminal C).4,6,17 ACTN-4 merupakan homodimer dengan ukuran 100 kD,

dan merupakan satu-satunya aktinin yang diekspresikan pada glomerulus manusia.

Mutasi yang telah diketahui adalah missense yang meningkatkan afinitas protein

terhadap filamen aktinin. Mutasi ACTN-4 lebih jarang dibandingkan dengan mutasi

NPHS1 dan NPHS2.6,17 Alpha-actinin-4 dipercaya terlibat dalam mempertahankan

bentuk podocyte foot processes.1 Peran ACTN-4 penting dalam fungsi sitoskeletal

nonmuscle. Identifikasi mutasi ACTN-4 pada pasien dengan FSGS otosom dominan

menggambarkan besarnya peranan sitoskeleton pada fungsi glomerulus. Kaitan antara

bentuk FSGS familial dengan lokus ini pertama dilaporkan pada sebuah keluarga besar

di Oklahoma, Amerika Serikat. Berikutnya ditemukan lagi dua keluarga yang terkait

dengan kromosom ini, dan mutasi missense ACTN-4 diidentifikasi pada tiap keluarga.

Mutasi ini menyebabkan ikatan yang berlebihan antara ACTN-4 dengan aktin F,

menunjukkan mutasi ini mengubah karakteristik mekanis podosit glomerulus.16
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Gen Wilms’ Tumor (WT1)

Gen Wilms’ tumor (WT1) berlokasi di kromosom 11p13, terdiri dari 10 ekson dan

menyandi protein four zinc fingers. Ekspresi WT1 yang teregulasi adalah salah satu

faktor penting dalam perkembangan normal ginjal dan genitalia, namun mekanisme

regulasinya hingga sekarang masih belum jelas. WT1 diekspresikan pada podosit pada

tahap lengkung kapiler saat perkembangan dan WT1 diperlukan pada fungsi podosit.

Mutasi WT1 secara tipikal terlihat pada tumor Wilms’ sporadik dan kadang-kadang

terdapat dan dihubungkan dengan sindom Frasier dan sindrom Denys-Drash.

Karakteristik dari kedua sindrom ini adalah disfungsi gonad dan nefropati progresif

dengan FSGS atau sklerosis mesangial difus dengan awitan pada awal usia anak.16

Pada tahap diferensiasi lanjut, ekspresi WT1 mengalami penurunan kecuali pada sel

epitel viseral (podosit) di glomerulus matur. Diperkirakan dengan pola ekspresi ini

WT1 memiliki peran penting dalam induksi ginjal dan dalam tahap lanjut nefrogenesis.

Peran langsung gen WT1 pada fungsi podosit belum jelas diketahui. Podosit dan

permukaan eksternal kapiler glomerulus berperan penting dalam mempertahankan

membran basalis. Selanjutnya gumpalan kapiler mempengaruhi laju filtrasi glomerulus.

Gangguan podosit dapat memulai berkembangnya glomerulosklerosis. Beberapa bukti

yang ditemukan menunjukkan WT1 ikut berperan dalam mempertahankan fungsi

podosit normal. Pertama, WT1 mengalami mutasi pada 94% dari keseluruhan penderita

sindrom Denys-Drash dan hampir semuanya berkembang menjadi nefropati glomerulus

termasuk glomerulosklerosis. Kedua, untuk mendukung pendapat sebelumnya telah

dibuktikan bahwa mutasi WT1 pada sindrom Denys-Drash dapat menyebabkan

berkembangnya glomerulosklerosis pada mencit.16

Sindrom Frasier dihubungkan dengan mutasi gen WT1, khususnya pada intron 9.

Mutasi pada sisi sambungan ini mengakibatkan adanya atau tidak adanya tiga asam

amino: lisin-treonin-serin (KTS), di antara jejari zinc nomor 3 dan 4. Akibatnya terjadi

kehilangan sisi sambungan dan berkurangnya produksi transkrip KTS-positif,

sedangkan alel wild-type tetap memproduksi transkrip KTS-positif dan negatif.

Perubahan rasio KTS-positif dan negatif berperan dalam regulasi transkripsi, dan juga

sindrom Frasier. Pada sindrom Frasier rasio KTS-positif terhadap KTS-negatif berubah

dari normal (2:1) menjadi 1:2. Karena produk gen WT1 strukturnya normal, manifestasi

sindrom Frasier terjadi akibat perubahan rasio ini. Sindrom Frasier memiliki
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karakteristik dengan pseudohermafraditisme laki-laki dan nefropati, dan tumor Wilms’

tidak didapatkan pada sindrom ini. Pada sindrom ini awitan penyakit ginjal terjadi pada

dekade kedua dan progresifitas menjadi gagal ginjal terminal lebih meningkat

dibandingkan sindrom Danys-Drash. Histopatologi ginjal pada sindrom Frasier adalah

FSGS.20

Transient Receptor Potential 6 (TRPC6)

Gen TRPC6 terdapat pada kromosom 11q24 dan diketahui berhubungan dengan

sindrom nefrotik/FSGS pada manusia. TRPC6 merupakan bagian dari superfamili

transient receptor potential (TRP) yang bersifat cation-selective, di mana subfamili

TRPC (TRPC1-TRPC7) bersifat selektif untuk ion kalsium yang penting untuk

meningkatkan kadar kalsium intraselular setelah terikat dengan reseptor G dan reseptor

tirosin kinase. TRPC6 penting untuk mengatur struktur dan fungsi podosit yang normal.

Mutasi pada gen ini berhubungan dengan FSGS dominan otosom. Adanya dasar genetik

pada penderita sindrom nefrotik/FSGS familial membantu pemahaman kita mengenai

mekanisme yang terjadi pada selektivitas ginjal dan terjadinya proteinuri. Banyak gen

yang berperan dalam terjadinya kelainan pada glomerulus. Banyaknya gen yang sudah

atau sedang dipelajari saat ini dapat menjelaskan masalah klinis dan heterogtenisitas

genetik kasus sindrom nefrotik/FSGS. Misalnya, dengan diketahuinya adanya mutasi

pada suatu gen tertentu dapat menjelaskan usia terjadinya proteinuri, yang mana dapat

timbul dini pada mutasi podosin atau nefrin, dan dapat timbul lanjut pada mutasi gen

ACTN4 atau TRPC6. Saat ini, indikasi dilakukannya pemeriksaan mutasi gen pada

penderita sindrom nefrotik.FSGS antara lain adalah adanya riwayat kelainan pada

keluarga, atau pada penderita yang resisten terhadap terapi steroid, sehingga dengan

diketahuinya mutasi gen dapat membantu mencegah diberikannya terapi yang tidak

akan membuahkan hasil.16

Laminin β2 chain (LAMB2)

LAMB2 adalah gen yang menyandi rantai laminin β2, diekspresikan pada glomerulus 

dan membran basalis arteri, kapsul lensa, retina, lamina basalis otot polos intraokular

dan lamina basalis sinaps neuromuskular. Mutasi gen ini menyebabkan sindrom

Pierson. Sindrom ini diturnkan secara otosom resesif dengan manifestasi sindrom
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nefrotik kongenital dan abnormalitas mata yang khas. Histopatologi yang ditemukan

adalah sklerosis mesangial difus.8

Gen PLCE1

Gen ini diketahui berperan dalam SNRS, ditemukan sebagai gen kedua yang

diekspresikan oleh podocytes (terutama sel di sekeliling glomerulus berbentuk tentakel-

tentakel). PLCE1 diekspresikan oleh podocyte matur dan yang sedang tumbuh. Mutasi

pada PLCE1 mengakibatkan podocytes tidak bisa berkembang secara normal sejak

embryo, sehingga defek akan terlihat sejak lahir. Peran pastinya masih memerlukan

penelitian lebih lanjut.15

TERAPI

Terapi SNRS sampai saat ini belum didapatkan hasil yang memuaskan. Sebelum

pengobatan dimulai, penderita SNRS sebaiknya terlebih dahulu dilakukan biopsi ginjal,

karena gambaran histopatologis mempengaruhi strategi pengobatan dan prognosis. Saat

ini menurut Konsensus Tata Laksana Sindrom Nefrotik Idiopatik pada Anak tahun 2005

pengobatan dengan CPA memberikan hasil baik bila ginjal menunjukkan lesi minimal

daripada FSGS.1

1. Siklofosfamid (CPA)

Pengobatan dengan CPA memberikan hasil yang lebih baik bila biopsi ginjal

menunjukkan SN lesi minimal dibandingkan FSGS. Pemberian CPA oral atau puls

pada SNRS dilaporkan menimbulkan remisi pada 20% pasien. Dosis CPA oral yang

diberikan adalah 2-3 mg/kgBB/hari dosis tunggal selama 3-6 bulan, sedangkan CPA

puls diberikan dosis 500-750 mg/m2/kali sebanyak 7 kali dengan selang 1 bulan.

Selama pemberian CPA, baik oral atau puls, disertai pemberian prednison 40

mg/m2/hari selang sehari, kemudian dosisnya diturunkan secara tappering off

dengan total pemberian prednison selama 6-12 bulan.1,17

2. Siklosporin A (CyA)

Pada SN resisten steroid CyA menghasilkan remisi lengkap pada 20% kasus dan

remisi parsial pada 13% kasus. Cy A diberikan dosis awal 150mg/m2/hari dibagi 2
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dosis, dipertahan agar konsentrasi dalam plasma 100-200ug/mL. Prednison juga

diberikan dengan dosis 30mg/m2/hari juga dibagi 2 dosis, selama 1 bulan, kemudian

dilanjutkan 30mg/m2/hari dosis alternate selama 5 bulan. Efek samping yang

ditimbulkan adalah hipertensi, hiperkalemia, hipertrikosis, hipertrofi gingival, dan

bersifat nefrotksik karena menimbulkan lesi tubulointersisial. Oleh karena itu

diperlukan pemantauan kadar CyA dalam darah, kreatinin serum atau GFR dan

biopsy ginjal berkala setiap 2 tahun.19,4 Penggunaan CyA di Indonesia khususnya

Bandung masih jarang karena harganya mahal.

3. Metil-prednisolon dosis tinggi (IV)

Mendoza dkk. Tahun 1990 melaporkan pengobatan SNRS dengan metilprednisolon

puls selama 82 minggu bersamaan dengan prednisone oral dan siklofosfamid atau

klorambusil 8-12 minggu. Pada pengamatan selama 6 tahun, 66% penderita

menunjukkan remisi total dan gagal ginjal terminal hanya ditemukan pada 5%

dibandingkan 40% pada control. Namun hasil penelitian ini tidak dapat dikonfirmasi

oleh laporan penelitian lainnya.1 Terapi ini biasanya lebih disenangi sebelum

mencoba terapi lain yang memiliki banyak efek samping. Dosis yang diberikan

1g/1,73m2 sampai 3-6 dosis setiap hari atau selang seling. Namun sejumlah peneliti

lain tidak menyetujui pemberiannya jangka panjang karena efek samping yang dapat

ditimbulkan, sehingga tidak direkomendasikan.4,18

4. Obat imunosupresif lain

Obat imunosupresif lain yang dilaporkan telah digunakan pada SNRS adalah

vinkristin. Laporan mengenai keberhasilan terapi ini tidak banyak, karena dari suatu

penelitian, selain menggunakan vinkristin juga obat lain. Vinkristin bersifat

neurotoksik dan harus diberikan secara intravena, sehingga perannya dalam terapi

SNRS belum dapat direkomendasikan.4

Penggunaan takrolimus sebagai terapi SNRS disertai dengan pemberian

kortikosteroid oral dosis rendah selama 1 tahun di suatu penelitian oleh Bhimma R,

dkk menunjukkan hasil yang memuaskan. Obat ini aman dan efektif pada anak

dengan SNRS. Namun pada beberapa anak cenderung mengalami rekuensi setelah
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penghentian obat, sehingga pemberian jangka panjang untuk mempertahankan

remisi masih memerlukan penelitian lebih lanjut.19

Mycophenolate Mofetil dan mizoribine adalah terapi baru imunosupresan yang dapat

mencegah sintesis jalur de novo purine dengan cara menghambat enzim inosine

monophosphate dehydrogenase. Obat ini terutama menghambat proliferasi limfosit

T dan limfosit B. Obat ini juga mengganggu perlekatan limfosit yang diaktivasi

dengan sel endotel dengan cara menghambat proses glikosilasi. Mycophenolate dan

mizoribine dilaporkan menurunkan angka relaps pada anak penderita sindrom

nefrotik dan menurunkan kejadian proteinuria pada penderita SNRS.6,20

Rituximab, suatu antibodi monoklonal terhadap antigen CD20 digunakan sebagai

terapi penderita SNRS yang resisten terhadap kortikosteroid, alkylating agents, dan

calcineurin inhibitors. Dosis 375mg/m2 1 kali dalam seminggu selama 4 minggu

disertai pemberian prednisone dosis alternate. Terapi ini berdasarkan peran limfosit

B dalam patogenesis sindrom nefrotik. Penelitian ini dilakukan pada 5 penderita

SNRS dan 4 dari penderita mengalami remisi total sehingga dapat disimpulkan

terapi ini menjanjikan dalam perkembangan terapi SNRS.21

5. Pemberian obat lain untuk mengurangi proteinuria

Pada penderita SNRS yang tetap menunjukkan resistensi terhadap obat-obat di atas,

dapat diberikan angitensin converting enzyme (ACE) inhibitor untuk mengurangi

proteinuria. Obat yang biasa digunakan adalah kaptopril 0,3 mg/kgBB, 3 kali sehari,

atau enalapril 0,5 mg/kgBB/hari dibagi ke dalam 2 dosis. Suatu penelitian

menunjukkan bahwa penggunaan enalapril dengan dosis 0,2 mg/kgBB/hari dan

dinaikkan menjadi 0,5-0,6 mg/kgBB/hari dapat menurunkan proteinuria sebesar 40-

50%. Monitor terhadap kreatinin dan elektrolit serum harus dilakukan.22

Penelitian yang sama telah dilakukan oleh Delucchi A et al. pada tahun 2000 pada

13 anak dengan SNRS usia 1,8 – 12 tahun di Chile. Semua anak pada terapi inisial

sudah mendapatkan prednisone oral 60mg/m2/hari selama 8 minggu disertai

pemberian siklofosfamid 2mg/kgbb/hari selama 8 minggu dan bolus

methylprednisolon 1g/m2 sebanyak 5 kali, namun tidak didapatkan remisi.

Kemudian SNRS diterapi dengan enalapril 0,2mg/kg/hari (maksimal 30 mg/hari dan

dinaikkan setiap bulan 0,1 mg/kg/hari sampai didapatkan reduksi proteinuria 50%.



19

Proteinuria menghilang pada 4 pasien setelah 4-12 bulan terapi enalapril, sedangkan

pada pasien lainnya didapatkan penurunan proteinuria sebanyak 80%.23

KESIMPULAN

Sindrom nefrotik resisten steroid pada anak merupakan problem utama dalam

tatalaksana penyakit sindrom nefrotik, sehingga tatalaksana yang tepat dapat mencegah

terjadinya gagal ginjal terminal pada anak. Biopsi ginjal yang merupakan syarat untuk

memulai terapi jarang dilakukann sebagai prosedur rutin. Pilihan terapi yang ada sangat

minimal, bisa karena masalah biaya atau ketersediaan yang terbatas. Namun sebagai

dokter spesialis anak, diharapkan dapat mengenal kelainan ini dan memberi terapi yang

sesuai dan bila perlu dirujuk ke dokter spesialis anak konsultan nefrologi sehingga

tatalaksana yang tepat dapat dilakukan. Masih banyak aspek yang harus dipelajari pada

penyakit ini sehingga dapat menjadi lahan luas untuk penelitian selanjutnya.
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