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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gagal Ginjal Kronik

2.1.1 Definisi

Gagal ginjal kronik (GGK) didefinisikan sebagai nilai LFG yang

berada dibawah batas normal selama lebih dari 3 bulan (Davey, 2005).

Kondisi GGK merupakan perkembangan gagal ginjal yang progresif dan

lambat biasanya berlangsung selama beberapa tahun (Wilson, 2006). Ginjal

mengalami kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan metabolik,

cairan, dan elektrolit yang mengakibatkan uremia (Brunner dan Suddarth,

2001).

Gagal ginjal Kronik ditentukan dengan 2 kriteria yaitu pertama,

kerusakan ginjal yang terjadi lebih dari 3 bulan disertai kelainan struktural

maupun fungsional dengan atau tanpa penurunan LFG yang bermanifestasi

adanya kelainan patologis dan terdapat tanda kelainan pada ginjal yang berupa

kelainan pada komposisi darah, urin atau kelainan pada tes pencitraan

(imaging tests). Kedua, LFG kurang dari 60 ml/menit/1,73m2 selama 3 bulan

dengan atau tanpa kerusakan ginjal (KDOQI, 2002).
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2.1.2 Klasifikasi

Klasifikasi GGK dibagi atas 5 tingkatan derajat yang didasarkan pada

LFG dengan ada atau tidaknya kerusakan ginjal. Pada derajat 1-3 biasanya

belum terdapat gejala apapun (asimptomatik). Manifestasi klinis muncul pada

fungsi ginjal yang rendah yaitu terlihat pada derajat 4 dan 5 (Arora, 2015).

Tabel 1. Klasifikasi GGK (KDIGO, 2013).

Derajat LFG (ml/mnt/1.732m2) Penjelasan

1 ≥ 90 Kerusakan ginjal dengan LFG
normal atau meningkat

2 60-89 Kerusakan ginjal dengan LFG
turun ringan

3A 45-59 Kerusakan ginjal dengan LFG
turun dari ringan sampai sedang

3B 30-44 Kerusakan ginjal dengan LFG
turun dari sedang sampai berat

4 15-29 Kerusakan ginjal dengan LFG
turun berat

5 < 15 Gagal ginjal

2.1.3 Etiologi

Penyebab penyakit GGK bermacam-macam, menurut Perhimpunan

Nefrogi Indonesia (PERNEFRI) tahun 2012 dua penyebab utama paling

sering adalah penyakit ginjal hipertensi (35%) dan nefropati diabetika (26%).

Penyakit ginjal hipertensif menduduki peringkat paling atas penyebab GGK.

Penyebab lain dari GGK yang sering ditemukan yaitu glomerulopati primer

(12%), nefropati obstruksi (8%), pielonefritis kronik (7%), nefropati asam urat

(2%), nefropati lupus (1%), ginjal polikistik (1%), tidak diketahui (2%) dan

lain-lain (6%).
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2.1.4 Perjalanan Klinis

Perjalanan klinis gagal ginjal progresif dibagi menjadi 3 stadium yaitu:

a. Stadium I

Stadium pertama disebut dengan penurunan cadangan ginjal. Selama

stadium ini kreatinin serum dan kadar Blood Urea Nitrogen (BUN) normal

dan asimptomatik. Gangguan fungsi ginjal hanya dapat terdeteksi dengan

memberi beban kerja yang berat pada ginjal melalui tes pemekatan urine

yang lama atau dengan mengadakan tes LFG.

b. Stadium II

Stadium kedua disebut insufisiensi ginjal. Pada stadium ini lebih dari 75%

jaringan yang berfungsi telah rusak dan kadar BUN mulai meningkat diatas

normal. Peningkatan konsentrasi BUN ini berbeda-beda tergantung dari

protein dalam makanan. Pada stadium ini kadar kreatinin serum juga

meningkat melebihi kadar normalnya. Azotemia biasanya ringan kecuali

pada pasien yang mengalami stress akibat infeksi, gagal jantung atau

dehidrasi. Pada stadium ini mulai timbul gejala-gejala nokturia dan

poliuria. Nokturia disebabkan oleh hilangnya pola pemekatan urine diurnal

normal sampai tingkatan tertentu pada malam hari. Penderita biasanya

sering berkemih pada malam hari. Poliuria yaitu peningkatan volume urine

yang terus-menerus.  Poliuria akibat insufisiensi ginjal biasanya lebih besar

pada penyakit yang menyerang tubulus.
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c. Stadium III

Stadium akhir gagal ginjal progresif atau disebut penyakit ginjal stadium

akhir atau uremia. Pada stadium ini sekitar 90% dari massa nefron telah

hancur. Nilai LFG hanya 10% dari keadaan normal dan bersihan kreatinin

sebesar 5-10 ml per menit atau kurang. Pada keadaan ini kreatinin serum

dan kadar BUN akan meningkat sebagai respon terhadap LFG yang

mengalami sedikit penurunan. Penderita mulai merasakan gejala gejala

yang cukup parah, karena ginjal tidak lagi mampu mempertahankan

homeostasis cairan dan elektrolit dalam tubuh (Wilson, 2006).

2.1.5 Manifestasi klinis

Penderita gagal ginjal kronik akan menunjukkan beberapa tanda dan

gejala sesuai dengan tingkat kerusakan ginjal, kondisi lain yang mendasari

dan usia penderita. Penyakit ini akan menimbulkan gangguan pada berbagai

organ tubuh anatara lain:

a. Manifestasi kardiovaskular

Hipertensi, gagal jantung kongestif, edema pulmonal, perikarditis.

b. Manifestasi dermatologis

Kulit pasien berubah menjadi putih seakan-akan berlilin diakibatkan

penimbunan pigmen urine dan anemia. Kulit menjadi kering dan

bersisik. Rambut menjadi rapuh dan berubah warna. Pada penderita

uremia sering mengalami pruritus.
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c. Manifestasi gastrointestinal

Anoreksia, mual, muntah, cegukan, penurunan aliran saliva, haus,

stomatitis.

d. Perubahan neuromuskular

Perubahan tingkat kesadaran, kacau mental, ketidakmampuan

berkosentrasi, kedutan otot dan kejang.

e. Perubahan hematologis

Kecenderungan perdarahan.

f. Keletihan dan letargik, sakit kepala, kelemahan umum, lebih mudah

mengantuk, karakter pernapasan akan menjadi kussmaul dan terjadi

koma (Brunner dan Suddarth, 2001).

2.1.6 Penatalaksanaan

Pengobatan GGK dibagi dalam dua tahap yaitu penanganan konservatif

dan terapi pengganti ginjal dengan cara dialsis atau transplantasi ginjal atau

keduanya. Penanganan GGK secara konservatif terdiri dari tindakan untuk

menghambat berkembangnya gagal ginjal, menstabilkan keadaan pasien, dan

mengobati setiap faktor yang reversible. Ketika tindakan konservatif tidak lagi

efektif dalam  mempertahankan kehidupan  pasien pada hal ini terjadi

penyakit ginjal stadium akhir satu-satunya pengobatan yang efektif adalah

dialisis intermiten atau transplantasi ginjal (Wilson, 2006).

Tujuan terapi konservatif adalah mencegah memburuknya faal ginjal

secara progresif, meringankan keluhan-keluhan akibat akumulasi toksin
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azotemia, memperbaiki metabolisme secara optimal dan memelihara

keseimbangan cairan dan elektrolit (Sukandar, 2006).

Beberapa tindakan konservatif yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Diet protein

Pada pasien GGK harus dilakukan pembatasan asupan protein.

Pembatasan asupan protein telah terbukti dapat menormalkan kembali

dan memperlambat terjadinya gagal ginjal. Asupan rendah protein

mengurangi beban ekskresi sehingga menurunkan hiperfiltrasi

glomerulus, tekanan intraglomerulus dan cidera sekunder pada nefron

intak (Wilson, 2006). Asupan protein yang berlebihan dapat

mengakibatkan perubahan hemodinamik ginjal berupa peningkatan aliran

darah dan tekanan intraglomerulus yang akan meningkatkan progresifitas

perburukan ginjal (Suwitra, 2006).

2. Diet Kalium

Pembatasan kalium juga harus dilakukan pada pasien GGK dengan cara

diet rendah kalium dan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang

mengandung kalium tinggi. Pemberian kalium yang berlebihan akan

menyebabkan hiperkalemia yang berbahaya bagi tubuh. Jumlah yang

diperbolehkan dalam diet adalah 40 hingga 80 mEq/hari. Makanan yang

mengandung kalium seperti sup, pisang, dan jus buah murni (Wilson,

2006).
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3. Diet kalori

Kebutuhan jumlah kalori untuk GGK harus adekuat dengan tujuan utama

yaitu mempertahankan keseimbangan positif nitrogen memlihara status

nutrisi dan memelihara status gizi (Sukandar, 2006).

4. Kebutuhan cairan

Asupan cairan membutuhkan regulasi yang hati-hati pada GGK. Asupan

yang terlalu bebas dapat menyebabkan kelebihan beban sirkulasi, edem dan

intoksikasi cairan. Asupan yang kurang dapat menyebabkan dehidrasi,

hipotensi, dan pemburukan fungsi ginjal (Wilson, 2006).

Ketika terapi konservatif yang berupa diet, pembatasan minum, obat-

obatan dan lain-lain tidak bisa memperbaiki keadaan pasien maka terapi

pengganti ginjal dapat dilakukan. Terapi pengganti ginjal tersebut berupa

hemodialisis, dialisis peritoneal dan transplantasi ginjal (Rahardjo et al, 2006).

1. Hemodialisis

Hemodialisis adalah suatu cara dengan mengalirkan darah ke dalam

dialyzer (tabung ginjal buatan) yang teridiri dari 2 komparten yang terpisah

yaitu komparetemen darah dan komparetemen dialisat yang dipisahkan

membran semipermeabel untuk membuang sisa-sisa metabolisme

(Rahardjo et al, 2006). Sisa-sisa metabolisme atau racun tertentu dari

peredaran darah manusia itu dapat berupa air, natrium, kalium, hidrogen,

urea, kreatinin, asam urat, dan zat-zat lain. Hemodialisis dilakukan 3 kali

dalam seminggu selama 3-4 jam terapi (Brunner dan Suddarth, 2001).
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2. Dialisis peritoneal

Dialisis peritoneal merupakan terapi alternatif dialisis untuk penderita

GGK dengan 3-4 kali pertukaran cairan per hari (Prodjosudjadi dan

Suhardjono, 2009). Pertukaran cairan terakhir dilakukan pada jam tidur

sehingga cairan peritoneal dibiarkan semalaman (Wilson, 2006). Terapi

dialisis tidak boleh terlalu cepat pada pasien Dialisis Peritoneal (DP).

Indikasi medik yaitu pasien anak-anak dan orang tua (umur lebih dari 65

tahun), pasien-pasien yang telah menderita penyakit sistem kardiovaskular,

pasien-pasien yang cenderung akan mengalami perdarahan bila dilakukan

hemodialisis, kesulitan pembuatan AV shunting, pasien dengan stroke,

pasien dengan residual urin masih cukup, dan pasien nefropati diabetik

disertai co-morbidity dan co-mortality. Indikasi non-medik yaitu keinginan

pasien sendiri, tingkat intelektual tinggi untuk melakukan sendiri, dan di

daerah yang jauh dari pusat ginjal (Sukandar, 2006).

3. Transplantasi ginjal

Transplantasi ginjal merupakan cara pengobatan yang lebih disukai untuk

pasien gagal ginjal stadium akhir. Namun kebutuhan transplantasi ginjal

jauh melebihi jumlah ketersediaan ginjal yang ada dan biasanya ginjal yang

cocok dengan pasien adalah yang memiliki kaitan keluarga dengan pasien.

Sehingga hal ini membatasi transplantasi ginjal sebagai pengobatan yang

dipilih oleh pasien (Wilson, 2006).
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2.2 Pruritus Renal

2.2.1 Definisi

Pruritus ialah sensasi kulit yang iritatif dan menimbulkan rangsangan

untuk menggaruk. Pruritus merupakan gejala dari pelbagai penyakit kulit

dengan atau tanpa disertai kelainan pada kulit. Pruritus yang tidak disertai

kelainan kulit, maka disebut pruritus esensial. Pruritus esensial  disebabkan

oleh banyak keadaan. Ada kalanya pruritus ini disebut pruritus simptomatik

(Djuanda, 2010).

Pruritus pada penyakit ginjal sering disebut dengan pruritus uremik hal

ini disebabkan karena ginjal gagal mengekskresikan zat – zat toksin didalam

darah sehingga dapat timbul uremia (Djuanda, 2010). Menurut beberapa

penelitian ternyata kenaikan serum urea dapat menyebabkan pruritus itu tidak

benar, penyebab pruritus banyak dan masih sulit dimengerti (Bolognia et al,

2012). Pruritus pada keadaan GGK ini banyak dikenal  dengan pruritus renal

atau Chronic Kidney Disease assosiated pruritus (CKD-ap) atau CKD itch

(Djuanda 2010; Patel et al, 2007).

2.2.2 Epidemiologi

Pruritus renal merupakan pruritus kronik (lebih dari 6 minggu) yang

sangat mengganggu dan persisten akibat komplikasi penyakit GGK pada

pasien hemodialisis dengan prevalensi antara 20-70%  (Susel et al, 2014).

Penelitian global cross sectional didapatkan intensitas pruritus sedang sampai

berat terjadi 42% pada pasien hemodialisis selama 2002/2003. Pruritus jarang
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terjadi pada pasien yang baru mau memulai hemodialisis dibandingkan

dengan  pasien yang telah menjalankan hemodialisis lebih dari 3 bulan

(Pisoni et al,  2006).

Pruritus  renal pada pasien hemodialisis dapat terjadi secara

menyeluruh dibagian tubuh (generalisata) atau hanya di lokasi tertentu saja.

Pruritus terlokalisasi biasanya pasien sering mengeluh dibagian lengan dan

punggung. Distribusi lokasi pruritus pasien hemodialisis  pada penelitian

sebelumya yaitu generalista (21,1%), multipel lokasi (42,1%) dan satu lokasi

(36,8%) di daerah tubuh, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, kulit kepala

(Susel et al, 2014).

Gambar 1. Pruritus Renal. (a) bekas garukan pada lengan akibat pruritus

renal (b) luka parut di bahu dan punggung pasien hemodialisis  (Roswati,

2013).

2.2.3 Diagnosis

Berdasarkan penelitian Yosipovitch et al (2001) kriteria pruritus

ditetapkan sebagai berikut:

(a) (b)(b)
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a. Pruritus yang muncul segera bersamaan dimulainya dialisis atau muncul

karena penurunan fungsi ginjal yang signifikan atau selama dialisis tanpa

adanya bukti penyakit lain yang bisa menjadi alasan sebagai penyebab

pruritus.

b. Minimal 3 episode gatal selama 2 minggu atau kurang, gatal terjadi

beberapa kali sehari yang berlangsung selama lebih dari 5 menit dan

mengganggu.

c. Gatal intermiten selama 6 bulan atau lebih dengan

pola teratur, tetapi dengan frekuensi yang lebih rendah daripada di poin

sebelumnya.

Diagnosis pada pruritus dapat dilakukan dengan anamnesis. Hal-hal

yang ditanyakan pada anamnesis sebagai berikut :

1. Personal data: demografik data, riwayat penyakit dan pengobatan

2. Riwayat pruritus: durasi, frekuensi, onset, dan gejala yang menyertai

3. Pengobatan antipruritus dan efeknya pada pruritus

4. Pruritus karakteristik: lokasi pruritus, simetris, episodik atau kontinyu

5. Efek pruritus pada kegiatan sehari-hari dan kebiasaan: pasien diminta

untuk mengevaluasi efek pruritus pada kehidupan sehari-hari dan kondisi

fisik

6. coping pruritus dan kualitas hidup: efek pruritus pada mood, perilaku,

kemampuan berkonsentrasi, perubahan nafsu makan dan keinginan seksual

7. derajat keparahan pruritus

8. area lokasi gatal (Yosipovitch et al, 2001).
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Dalam beberapa penyakit atau keadaan tertentu juga dapat

menimbulkan pruritus. Pruritus ini sering disebut pruritus simptomatik yang

disebabkan oleh:

1. Kehamilan

Pruritus gravidarum diinduksi oleh estrogen dan kadang – kadang ada

hubungannya dengan kolestasis. Pruritus terutama terdapat pada tri

semester terakhir kehamilan. Pruritus akan menghilang sesudah penderita

melahirkan.

2. Senilitas

Kulit senil yang kering dan mudah menderita fisur mudah menjadi pruritik.

Pruritus dapat terjadi tanpa adanya reaksi infalamatorik. Rasa gatal terjadi

karena stimulasi yang amat ringan seperti bersentuhan dengan pakaian atau

perubahan suhu. Lokalisasi tersering daerah genital eksterna, perineal dan

perianal.

3. Penyakit hepar

Pruritus hepatikum merupakan gejala yang utama pada penyakit hati dan

biasanya disertai kolestasis. Pruritus dianggap berasosiasi dengan garam

empedu. Intensitas perasaan gatal sebanding  dengan konsentrasi garam

empedu didalam darah.

4. Penyakit endokrin

Pruritus terdapat pada diabetes melitus, tireotoksikosis, dan miksedema.

Pruritus diabetikorum terjadi karena hiperglikemi, iritabilitas ujung – ujung

saraf dan kelainan metabolik dikulit.



18

5. Pruritus neurologik

Defisit saraf sentral atau perifer dapat menyebabkan pruritus.

6. Penyakit lain

Pada beberapa penyakit lain penderita dapat mengeluh adanya pruritus

yaitu penyakit gout, Hipertensi aterioskelrotik, polisitemia vera, defisiensi

besi (Djuanda, 2010).

2.2.4 Etiopatogenesis

Etiologi dari pruritus renal masih kurang dipahami. Peranan sel mast

dalam menyebabkan prutitus masih kontroversial. Pada kulit pasien dialisis

terdapat kadar kalsium, magnesium, dan fosfat yang tinggi. Meningkatnya

kadar ion divalen dapat menyebabkan presipitasi kalsium atau magnesium

fosfat yang menyebabkan pruritus. Magnesium berperan dalam modulasi

konduksi saraf serta pelepasan histamin dari sel mast. Kalsium juga berperan

pada terjadinya pruritus melalui degranulasi sel mast. Pruritus akan berkurang

seiring dengan penurunan kadar kalsium dan magnesium (Twycross et al,

2003).

Pada beberapa penelitian terjadi peningkatan jumlah sel mast serta

proliferasi sel mast pada kulit (Bolognia et al, 2012). Sel mast dapat

menmyebabkan pruritus didukung oleh penelitaian tentang fototerapi

ultraviolet B yang dapat menurunkan jumlah sel mast dan dapat memperbaiki

pruritus secara bermakna. Sel mast tersebar secara difus disepanjang kulit dan

sebagian besar berdegranulasi. Degranulasi sel mast melepaskan substansi-
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substansi yang merupakan mediator pruritus seperti histamin, protease, IL-2,

tumor nekrosis faktor (Keithi et al, 2007).

Pada pasien pruritus renal terjadi peningkatan histamin plasma yang

dideteksi pada beberapa studi tapi tidak semua studi dan tidak ada hubungan

yang ditemukan antara plasma histamin dan keparahan pruritus. Ini terjadi

pada kegagalan terapi antihistamin pada individu yang mengalami prutitus

renal (Bolognia et al, 2012). Pada kulit,  histamin terkandung didalam granul

sel mast kulit. Histamin dapat dielepaskan oleh sel mast melalui aktivasi

beberapa reseptor yaitu afinitas tinggi IgE receptor (FcɛRI), substansi P dan

komplemen C5a. Histamin dilepaskan ketika antigen spesifik cross bridging

(sering disebut cross linking) dengan FcɛRI sehingga terjadi degranulasi sel

mast. Sel mast juga melepaskan beberapa substansi seperti protease,

interleukin 2, tumor necrosis factor yang merupakan mediator pruritus.

Degranulasi sel mast dapat juga terjadi ketika substansi P berikatan dengan

neurokinin-1 reseptor yang berada pada sel mast.  Substansi P dihasilkan oleh

badan sel neuron C. pada konsentrasi yang tinggi substansi P dapat

menyebabkan degranulasi sel mast (Bolognia et al, 2012). Sel mast pada

dermis terletak berdekatan dengan saraf aferen C neuron terminal dan

intreaksi antara struktur ini berperan penting dalam mediasi pruritus (Keithi et

al, 2007).

Histamin dikenal sebagai pruritogen yang menstimulasi langsung

neuron terminal melalui H1 reseptor yang diekspresikan pada serat c spesifik

serabut saraf sensorik dan pembuluh darah endotel (Keithi et al, 2007).
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Pruritus ditransmisikan melalui serabut saraf c melewati traktus

spinotalamikus untuk diproyeksikan ke talamus dan diproses ke otak

(Bolognia et al, 2012).

2.2.5 Konsep Patofisiologi

Berdasarkan Mettang et al (2004) konsep patofisiologi pruritus renal

terdiri dari 2 hipotesis yaitu :

A. Immuno-hipotesis

Berdasarkan beberapa observasi dan informasi dari beberapa studi,

meningkatkan bukti bahwa pruritus renal merupakan penyakit sistemik

dibandingkan dengan penyakit kulit biasa. Pada pruritus renal terjadi

perubahan sistem imun dengan melibatkan proinflamatori dalam

patogenesis pruritus renal.  Hipotesis ini dipekuat dari beberapa bukti

sebagai berikut:

1. Pasien yang diekspos radiasi ultraviolet B dapat meringankan pruritus

renal pada pasien dalam jumlah yang besar. Efek ini didemonstrasikan

ketika hanya separuh badan diradiasi. Observasi ini menyebabkan

asumsi bahwa ada efek sistemik dari radiasi UVB. Radiasi UVB

menunjukkan kemampuan sebagai modulator diferensiasi Th1 dan Th2

limfosit dan melemahkan Th1. Respon imun Th1 sangat sensitif

terhadap radiasi UVB (Mettang et al, 2004).  Th1 dan Th 2 memiliki

sitokinnya sendiri. Th2 memproduksi IL-31 dan menginduksi pruritus

melalui modulasi fungsi neuron. Aktivasi T-limposit akan
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memproduksi IL-2 dengan memblok produksi IL-2 akan menurunkan

pruritus (Bolognia, 2012).

2. Beberapa studi menunjukkan peningkatan efisiensi dialisis

menyebabkan perbaikan pada pruritus renal sehigga menurunkan

insidensi pruritus renal sampai dekade terakhir terkait peningkatan

modalitas dialisis. Peningkatan efektivitas dialisis dan Kt/V,

berkontribusi dalam penurunun insidensi pruritus renal.

3. Thalidomide oral dan topikal tacrolimus efektif untuk terapi pruritus

renal. Thalidomide yang saat ini digunakan sebagai immunomodulator

untuk mengobati reaksi graft-vs-host, menekan produksi TNF-α dan

menyebabkan predominan diferensiasi Th2 limfosit dengan menekan

IL-2 yang diproduksi sel Th1. Efek yang sama diobservasi pada

tacrolimus yang juga menekan diferensiasi Th 1 limfosit dan produksi

IL-2.

4. Pasien yang telah menjalani transplantasi ginjal hampir tidak pernah

mengeluh pruritus renal sepanjang terapi imunosuppressive. Observasi

ini memberikan informasi peran mekanisme imunologi pada

patogenesis pruritus renal. Beberapa faktor yang dapat terlibat, tetapi

faktor  yang paling beasr berpengaruh adalah interleukin 2 yang

disekresikan melalui aktivasi limfosit TH1. Hal ini dibuktikan pada

pasien penyakit keganasan yang mendapatkan IL 2 sering dilaporkan

mengalami pruritus yang sangat menyiksa. Selain itu telah ditunjukkan

pada intradermal IL2 memiliki efek pruritogenik cepat tetapi lemah.
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B. Opioid hipotesis

Pada tahun 1985 Pertama kalinya dilaporkan Pengobatan pruritus renal

Sukses menggunakan intravena-opiat antagonis nalokson. Penggunaan

terapi antagonis opiat pada pasien dengan pruritus berdasarkan pada

asumsi bahwa peptida opiat endogen juga mungkin terlibat dalam

phatogenesis dari  pruritus. Sebuah plasebo terkontrol selanjutnya uji

klinis menunjukkan bahwa μ-reseptor antagonis-naltrexone dikaitkan

dengan penurunan yang signifikan dalam persepsi pruritus pada pruritus

renal  yang berat. Kelemahan penelitian ini populasi yang diteliti kecil

dan masa pengobatan pendek (1 minggu) sehingga masih dipertanyakan

apakah sistem opiodergic memainkan peran penting dalam patofisiologi

pruritus renal (Mettang et al, 2004).

2.2.6 Penatalaksanaan Pruritus Renal

Penatalaksanaan pruritus renal sebagai berikut:

1. Hemodialisis

Berdasarkan studi kohort prospektif pada pasien hemodialisis, terapi yang

efektif menurunkan intensitas pruritus pada gagal ginjal dengan cara

mengoptimalisasi hemodialisis dengan target Kt/V ≥ 1.5 dan menggunakan

dializer high flux selain dialsis ketidakseimbangan elektolit perlu

diperhatikan.
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2. Emolien

Pasien GGK disertai pruritus dan sering menderita xerosis dapat

memperburuk gejala pasien. Pemakaian emolien secara terarur

direkomendasikan untuk menjaga integritas kulit, mengurangi kehilangan

air, dan iritasi.

3. Topikal analgesik

Losion dengan kandungan pramoxin 1% efektif pada pasien hemodialisis

dari derajat sedang sampai berat diguanakan 2 kali sehari selama 4 minggu

menunjukan hsil yang signifikan dalam mengurangi intensitas pruritus.

4. Antihistamin oral dan mast cell stabilizer

Biasanya digunakan untuk berbagai gatal kronik, mast cell stabilizer juga

digunakan untuk mendukung efek antihistamin pada pruritus renal.

Cromolyn sodium oral 135 mg 3 kali sehari dan cromolyn sodium 4%

topikal  efektif mengurangi pruritus pada pasien hemodialisis.

5. Antidepresan

Selektif Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) dan Selektif Norepinephrine

Reuptake Inhibitor (SNRI) biasa digunakan pada gatal sistemik. Keduanya

dapat mengurangi gatal dengan menurunkan sentral sensitisasi dengan

merubah serotonin dan α2 adrenergik. Mertazapine dapat menurunkan gatal

nocturnal dan paling disukai klinisi untu terapi pruritus renal.
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6. Phototerapi

UVB phototerapi efetif pada pruritus renal tetapi masih jarang digunakan.

UVB radiasi untuk merubah sensitivitas kulit pada pruritogen dan

menurunkan proinflamtori sitokin.

7. Transplantasi ginjal

Tranplantasi ginjal merupakan pengobatan definitif pada pasien yang tidak

repon pada semua terapi yang lain (Azimi et al, 2015).

Penatalaksanaan non medikamentosa dilakukan dengan tujuan

memberikan suasana sejuk pada pasien dengan cara :

1. Menggunakan pakaian yang membuat sejuk.

2. Mempertahankan lingkungan yang tidak terlalu kering.

3. Menggunakan shower atau mandi hangat-hangat kuku.

4. Menghindari alkohol atau makanan/minuman panas atau pedas.

5. Pasien diminta menggunting kuku dan menggaruk dengan perlahan untuk

mencegah kerusakan kulit (Twycross et al, 2003).

2.2.7 Prognosis

Pruritus renal memiliki pengaruh negatif yang besar pada kualitas

hidup pasien GGK. Pasien dengan pruritus sedang sampai berat 13% memiliki

mortalitas yang tinggi dibanding pasien yang tidak terkena pruritus (Pisoni,

2006).
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2.2.8 Instrumen Penilaian Derajat Pruritus

Berbagai metode dapat digunakan untuk menilai pruritus. Metode yang

dapat digunakan merupakan metode unidimensional yaitu Numeric Rating

Scale (NRS), Visual Analog Scale (VAS), Verbal Rating Scale (VRS).

Numeric Rating Scale (NRS) merupakan metode unidimensional yang

dapat digunakan untuk mengukur intensitas pruritus. Pasien diminta untuk

menetapkan nilai numerik yang mewakili intensitas gejala mereka pada skala

dari 0 sampai 10, dengan 0 untuk tidak memiliki gejala dan 10 memiliki gejala

terburuk yang dibayangkan. Kelebihan dari NRS ini adalah  mudah digunakan

pasien dalam mempresepsikan pruritus yang dialaminya, lebih sedikit pasien

memiliki masalah dengan NRS dibandingkan dengan VAS, dan lebih banyak

pasien menunjukkan NRS sebagai skala yang lebih baik untuk penilaian

pruritus dari VAS meskipun preferensi yang sangat individual. Kekurangan

metode ini adalah hasil data yang didapat sangat subjektif. NRS 0 = tidak

memiliki gejala, 1 – 3 = ringan, 4 – 6 = sedang, 7 – 10 = berat (Phan et al,

2012).

Visual Analog Scale (VAS) merupakan alat grafis dengan garis

horizontal sepanjang 100-mm dengan ujung kiri ditandai sebagai "tidak ada

gejala" dan ujung kanan ditandai sebagai "gejala terburuk yang dibayangkan".

Kekurangan VAS adalah susah digunakan untuk pasien yang memiliki

kelainan motorik, sulit bagi pasien untuk memahami dan mempresepsikan

pruritus yang dirasakan, membutuhkan waktu untuk mengubah data grafis

menjadi data metrik  (Reich et al, 2012).
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Verbal Rating Scale (VRS) terdiri dari daftar kata sifat

menggambarkan setiap gejala yang berbeda, biasanya 5 tingkat untuk menilai

intensitas gejala. Interpretasi VRS yaitu 0 = tidak pruritus, 1 = pruritus ringan,

2 = pruritus sedang, 3 = pruritus berat, 4= pruritus sangat berat (Reich et al,

2012).  Kekurangan VRS adalah pasien hanya menyebutkan pruritus yang

dirasakan dari ringan sampai sangat berat sehingga tidak spesifik seperti NRS.

Gambar 2. Instrumen Penilaian Derajat Pruritus. (a) Numeric Rating Scale. (b)
Visual Analog Scale. (c) Verbal Rating Scale (Phan et al, 2012).
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2.3 Kualitas Hidup

2.3.1 Definisi

Kualitas hidup adalah persespsi individu terhadap kedudukan

seseorang dalam kehidupan dalam konteks budaya dan nilai sistem dimana

seseorang itu hidup yang berkaitan dengan tujuan, harapan, standar serta apa

yang menjadi perhatian individu tersebut. (WHOQOL, 1997). Kualitas hidup

merupakan suatu bentuk multidimensional, terdapat konsep kualitas hidup

yaitu menunjukan suatu konsep multidimensional, yang berarti bahwa

informasi yang dibutuhkan mempunyai rentang area kehidupan dari penderita

itu seperti kesejahteraan fisik, kemampuan fungsional, dan kesejahteraan

emosi atau sosial, menilai celah antara keinginan atau harapan dengan

kemampuan yang dapat dikerjakan dan terakhir bahwa kualitas hidup ini

dinamis atau dapat berubah sesuai dengan derajat beratnya penyakit dan terapi

yang didapat (Rachmawati, 2013).

Pada banyak negara terjadi peningkatan ketertarikan terhadap masalah

kualitas hidup dan pengembangan pengetahuan di bidang ini. Manusia selalu

berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup berhubungan

dengan individu atau sekelompok orang. kualitas hidup bukanlah konsep yang

nyata, dan karena itu kualitas hidup tidak dapat diukur secara langsung

(Molnar, 2009).

Kualitas hidup terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah aspek

fisik yang mencakup hal-hal seperti kesehatan, diet, serta perlindungan

terhadap rasa sakit dan penyakit. Komponen kedua adalah psikologis  aspek
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ini mencakup hal-hal seperti stres, kecemasan, kesenangan, kepuasan dan

emosi positif atau negatif lainnya. Persepsi kualitas hidup antar individu

berbeda-beda.  Hal ini sangat susah untuk memprediksi kualitas hidup

masing– masing individu karena kombinasi dari kedua komponen aspek diatas

membawa seorang individu menjadi sangat berbeda dengan individu yang lain

(Molnar, 2009).

Setiap indivdu memiliki kualitas hidup yang berbeda tergantung dari

masing-masing individu menghadapi permasalahan yang terjadi dalam

dirinya. Jika seseorang menghadapi dengan positif maka akan baik pula

kualitas hidupnya dan sebaliknya jika menghadapi dengan negatif maka akan

buruk pula kualitas hidupnya (Octaviyanti, 2013).

2.3.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagian besar peneliti

sepakat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup harus dibagi

ke dalam dua kelompok yaitu

1. Faktor subyektif merupakan pendapat subyektif pribadi pasien yang

meliputi

a. Penilaian diri terhadap kondisi fisik yang brupa effisiensi mereka

dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mental (keyakinan diri, depresi dan malu).

c. Sosioekonomi yaitu jenis pekerjaan dan pendapatan serta interaksi

dengan orang lain.
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2. Faktor obyektif merujuk kepada diagnosa pasien secara medis atau

psikologis dan hasil pemeriksaan laboratorium (Ravi, 2012).

2.3.3 Klasifikasi Kualitas Hidup

Gagasan tentang ehidupan yang baik adalah terkait erat dengan kondisi

budaya seseorang yang menjadi bagian didalamnya. Gagasan ini kemudian

dapat dibagi menjadi tiga kelompok  berkaitan dengan aspek kehidupan yang

baik (Vendegodt, 2003).

1.  Kualitas hidup subjektif

Kualitas hidup subjektif merupakan seberapa baik kehidupan setiap

individu yang dirasakannya. Setiap individu secara pribadi mengevaluasi

bagaimana ia memandang sesuatu, perasaan dan pikiranya. Bagaimana

seseorang individu mengukur kehidupan dan aspek yang membuat dia

bahagia mencerminkan kualitas hidup subjektif.

2. Kualitas hidup eksistensial

Kualitas hidup eksistensial merupakan seberapa baik kehidupan seseorang

berada pada tingkat yang lebih dalam. Hal ini diasumsikan bahwa setiap

individu memiliki sifat yang lebih dalam yang layak untuk dihormati dan

individu dapat hidup dengan harmonis serta kebutuhan biologi harus

terpenuhi seperti kondisi pertumbuhan dapat optimal, atau dapat hidup

sesuai spiritual dan agama yang ditetapkan oleh keberadaan seseorang.

3. Kualitas hidup objektif
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Kualitas hidup objektif  berarti bagaimana hidup seseorang dirasakan oleh

orang lain. Hal ini dipengaruhi oleh budaya dimana seseorang itu tinggal.

Kualitas  hidup objektif mengungkapkan bahwa seseorang dapat

beradaptasi dengan nilai-nilai budaya dan menyetarakan kehidupannya

dengan kehidupan orang lain.

2.3.4 Domain Kualitas Hidup

Menurut WHOQOL (1997) kualitas hidup memiliki 6 domain yaitu

1. Kesehatan fisik  terdiri dari energi, kelelahan, ketidaknyamanan, tidur dan

istirahat.

2. Psikologi erdiri dari gambaran tubuh dan penampilan, perasaan negatif,

perasaan positif, harga diri, berpikir, belajar, memori dan konsentrasi.

3. Tingkat kebebasan terdiri dari aktivitas hidup sehari-hari, ketergantungan

pada zat obat, bantuan medis dan kapasitas kerja.

4. Hubungan sosial terdiri dari hubungan pribadi, dukungan sosial dan

aktivitas seksual.

5. Lingkungan terdiri dari sumber keuangan, kebebasan, keamanan fisik,

kesehatan dan perawatan sosial: aksesibilitas dan kualitas, lingkungan

rumah, peluang untuk memperoleh informasi baru dan keterampilan,

partisipasi dalam dan kesempatan untuk rekreasi / waktu luang,

lingkungan fisik (pencemaran / suara / lalu lintas / iklim) dan transportasi.

6. Spiritual terdiri dari spiritual, agama dan kepercayaan individu.
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2.3.5 Skala Kualitas Hidup

DLQI (Dermatology life quality index) merupakan kuisioner

dermatologi spesifik pertama yang dipublikasikan tahun 1994. Banyak

penelitian diseluruh dunia menggunakan kuisoner ini untuk pengukuran klinis.

DLQI dirancang secara sederhana dan mudah digunakan. DLQI terdiri dari 10

pertanyaan mengenai gejala dan perasaan, kegiatan sehari-hari, waktu luang,

pekerjaan dan sekolah, hubungan pribadi dan pengobatan. Semua pertanyaan

berkaitan dengan kondisi pasien dalam seminggu terakhir. DLQI dirancang

untuk dewasa diatas usia 18 tahun. Semua pertanyaan dijawab dengan

memberi tanda centang pada kotak “tidak sama sekali”, ”kecil”, ”besar”,

“sangat besar”. Setiap pertanyaan diberi skor 0-3 kemudian dijumlahkan

minum 0 dan maksimum 30  (Lewis dan Finlay, 2004).

Interpretasi DLQI yaitu 0-1 = tidak ada efek pada kehidupan pasien, 2-

5 = efek kecil pada kehidupan pasien, 6-10 = efek sedang pada kehidupan

pasien, 11-20 = efek besar pada kehidupan pasien, 21-30 = efek sangat besar

pada kehidupan pasien (Hangbo et al, 2005).

Detail analisis DLQI Berdasarkan Cardiff University terdiri dari 6

bagian sebagai berikut

1. Gejala dan perasaan pertanyaan nomor 1 dan 2 dengan skor maksimum 6.

2. Kegiatan sehari-hari pertanyaan nomor 3 dan 4 skor maksimum 6.

3. Waktu luang pertanyaan nomor 5 dan 6 skor maksimum 6.

4. Pekerjaan dan sekolah pertanyaan nomor 7 skor maksimum 3.

5. Hubugan pribadi pertanyaan nomor 8 dan 9 skor maksimum 6.
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6. Pengobatan pertanyaan nomor 10 skor maksimum 3.

Interpretasi dari pertanyaan yang di jawab tidak benar atau tidak

lengkap:

a) Jika satu pertanyaan tidak diisi, maka diberi nilai 0 dan nilai dijumlah

dengan nilai maksimal 30.

b) Jika dua pertanyaan atau lebih tidak terisi, maka kuesioner tidak dinilai.

c) Jika pertanyaan nomor 7 dijawab  “ya”, maka diberi nilai 3.

d) Jika pertanyaan nomor 7 dijawab “tidak” atau “tidak relevan” namun

diberi tanda pada kotak “sangat”, maka diberi nilai 2 dan jika  “sedikit”

diberi nilai 1.

e) Jika 2 pilihan respon atau lebih diberi tanda, maka yang dicatat adalah

pilihan respon dengan nilai tertinggi.

f) Jika ada respon diantara dua kotak, maka yang dicatat adalah nilai

terendah.

Skindex-29 merupakan kuisioner  kualitas hidup pada pasien

dermatologi. Skindex-29 terdiri dari 3 subskala yaitu  gejala (terdiri dari

ketidaknyamanan fisik karena penyakit kulit,  rasab terbakar, gatal dan

pendarahan), fungsi sosial (terdiri dari keterbatasan dalam kehidupan sosial,

kedekatan dengan lainnya dan melakukan sesuatu dengan diri sendiri) dan

keadaan emosi (terdiri dari menjadi malu, malu atau dipermalukan). Pasien

menjawab 29 pertanyaan dengan skor 5 poin  dari "tidak pernah (skor 0)

sampai "sepanjang waktu" (skor 4). Jumalah total skor dari semua

pertanyanaan antara 0-100.  Semakin tinggi jumlah Skor maka semakin buruk
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kualitas hidupnya (Tessari et al, 2009). Kelemahan dari skala skindex29 ini

adalah interpretasi yang masih belum jelas. Terdapat perbedaan interpretasi

pada beberapa penelitian (Prinsen et al, 2012).
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2.4 Kerangka Teori

Gambar 3. Kerangka teori
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2.5 Kerangka Konsep

Gambar 4. kerangka konsep
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