
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Anatomi dan Fisiologi Ginjal

1. Anatomi Ginjal

Ginjal (Ren) adalah suatu organ yang mempunyai peran penting dalam mengatur

keseimbangan air dan metabolit dalam tubuh dan mempertahankan keseimbangan asam

basa dalam darah. Produk sisa berupa urin akan meninggalkan ginjal menuju saluran

kemih untuk dikeluarkan dari tubuh. Ginjal terletak di belakang peritoneum sehingga

disebut organ retroperitoneal (Snell, 2006). Ginjal berwarna coklat kemerahan dan

berada di sisi kanan dan kiri kolumna vertebralis setinggi vertebra T12 sampai vertebra

L3. Ginjal dexter terletak sedikit lebih rendah daripada sinistra karena adanya lobus

hepatis yang besar. Masing-masing ginjal memiliki fasies anterior, fasies inferior, margo

lateralis, margo medialis, ekstremitas superior dan ekstremitas inferior (Moore, 2002).

Bagian luar ginjal dilapisi oleh capsula fibrosa, capsula adiposa, fasia renalis dan corpus

adiposum pararenal. Masing masing ginjal memiliki bagian yang berwarna coklat gelap

di bagian luar yang disebut korteks dan medulla renalis di bagian dalam yang berwarna

coklat lebih terang. Medulla renalis terdiri dari kira-kira 12 piramis renalis yang masing-

masing memiliki papilla renalis di bagian apeksnya. Di antara piramis renalis terdapat

kolumna renalis yang memisahkan setiap piramis renalis (Snell, 2006).



Gambar 3. Letak Anatomi Ginjal (Sumber : Fisiologi Ginjal dan Cairan Tubuh, 2009)

Pembuluh darah pada ginjal dimulai dari arteri renalis sinistra yang membawa darah

dengan kandungan tinggi CO2 masuk ke ginjal melalui hilum renalis. Secara khas, di

dekat hilum renalis masing-masing arteri menjadi lima cabang arteri segmentalis yang

melintas ke segmenta renalis. Beberapa vena menyatukan darah dari ren dan bersatu

membentuk pola yang berbeda-beda, untuk membentuk vena renalis. Vena renalis

terletak ventral terhadap arteri renalis, dan vena renalis sinistra lebih panjang, melintas

ventral terhadap aorta. Masing-masing vena renalis bermuara ke vena cava inferior

(Moore, 2002). Arteri lobaris merupakan arteri yang berasal dari arteri segmentalis di

mana masing-masing arteri lobaris berada pada setiap piramis renalis. Selanjutnya, arteri

ini bercabang menjadi 2 atau 3 arteri interlobaris yang berjalan menuju korteks di antara

piramis renalis. Pada perbatasan korteks dan medula renalis, arteri interlobaris bercabang

menjadi arteri arkuata yang kemudian menyusuri lengkungan piramis renalis. Arteri

arkuata mempercabangkan arteri interlobularis yang kemudian menjadi arteriol aferen

(Snell, 2006).



2. Fisiologi Ginjal

Masing-masing ginjal manusia terdiri dari sekitar satu juta nefron yang masing-

masing dari nefron tersebut memiliki tugas untuk membentuk urin. Ginjal tidak dapat

membentuk nefron baru, oleh sebab itu, pada trauma, penyakit ginjal, atau penuaan ginjal

normal akan terjadi penurunan jumlah nefron secara bertahap. Setelah usia 40 tahun,

jumlah nefron biasanya menurun setiap 10 tahun. Berkurangnya fungsi ini seharusnya

tidak mengancam jiwa karena adanya proses adaptif tubuh terhadap penurunan fungsi

faal ginjal (Sherwood, 2001).

Setiap nefron memiliki 2 komponen utama yaitu glomerulus dan tubulus. Glomerulus

(kapiler glomerulus) dilalui sejumlah cairan yang difiltrasi dari darah sedangkan tubulus

merupakan saluran panjang yang mengubah cairan yang telah difiltrasi menjadi urin dan

dialirkan menuju keluar ginjal. Glomerulus tersusun dari jaringan kapiler glomerulus

bercabang dan beranastomosis yang mempunyai tekanan hidrostatik tinggi (kira-kira

60mmHg), dibandingkan dengan jaringan kapiler lain.



Gambar 4. Ginjal dan nefron (Sumber : Fisiologi Ginjal dan Cairan Tubuh, 2009)

Kapiler-kapiler glomerulus dilapisi oleh sel-sel epitel dan seluruh glomerulus

dilingkupi dengan kapsula Bowman. Cairan yang difiltrasi dari kapiler glomerulus

masuk ke dalam kapsula Bowman dan kemudian masuk ke tubulus proksimal, yang

terletak pada korteks ginjal. Dari tubulus proksimal kemudian dilanjutkan dengan ansa

Henle (Loop of Henle). Pada ansa Henle terdapat bagian yang desenden dan asenden.

Pada ujung cabang asenden tebal terdapat makula densa. Makula densa juga memiliki

kemampuan kosong untuk mengatur fungsi nefron. Setelah itu dari tubulus distal, urin

menuju tubulus rektus dan tubulus koligentes modular hingga urin mengalir melalui

ujung papilla renalis dan kemudian bergabung membentuk struktur pelvis renalis

(Berawi, 2009).

Terdapat 3 proses dasar yang berperan dalam pembentukan urin yaitu filtrasi

glomerulus reabsorbsi tubulus, dan sekresi tubulus. Filtrasi dimulai pada saat darah

mengalir melalui glomerulus sehingga terjadi filtrasi plasma bebas-protein menembus

kapiler glomerulus ke kapsula Bowman. Proses ini dikenal sebagai filtrasi glomerulus

yang merupakan langkah pertama dalam pembentukan urin. Setiap hari terbentuk rata-

rata 180 liter filtrat glomerulus. Dengan menganggap bahwa volume plasma rata-rata

pada orang dewasa adalah 2,75 liter, hal ini berarti seluruh volume plasma tersebut

difiltrasi sekitar enam puluh lima kali oleh ginjal setiap harinya. Apabila semua yang

difiltrasi menjadi urin, volume plasma total akan habis melalui urin dalam waktu

setengah jam. Namun, hal itu tidak terjadi karena adanya tubulus-tubulus ginjal yang

dapat mereabsorpsi kembali zat-zat yang masih dapat dipergunakan oleh tubuh.

Perpindahan zat-zat dari bagian dalam tubulus ke dalam plasma kapiler peritubulus ini

disebut sebagai reabsorpsi tubulus. Zat-zat yang direabsorpsi tidak keluar dari tubuh

melalui urin, tetapi diangkut oleh kapiler peritubulus ke sistem vena dan kemudian ke



jantung untuk kembali diedarkan. Dari 180 liter plasma yang difiltrasi setiap hari, 178,5

liter diserap kembali, dengan 1,5 liter sisanya terus mengalir melalui pelvis renalis dan

keluar sebagai urin. Secara umum, zat-zat yang masih diperlukan tubuh akan

direabsorpsi kembali sedangkan yang sudah tidak diperlukan akan tetap bersama urin

untuk dikeluarkan dari tubuh. Proses ketiga adalah sekresi tubulus yang mengacu pada

perpindahan selektif zat-zat dari darah kapiler peritubulus ke lumen tubulus. Sekresi

tubulus merupakan rute kedua bagi zat-zat dalam darah untuk masuk ke dalam tubulus

ginjal. Cara pertama adalah dengan filtrasi glomerulus dimana hanya 20% dari plasma

yang mengalir melewati kapsula Bowman, sisanya terus mengalir melalui arteriol eferen

ke dalam kapiler peritubulus. Beberapa zat, mungkin secara diskriminatif dipindahkan

dari plasma ke lumen tubulus melalui mekanisme sekresi tubulus. Melalui 3 proses dasar

ginjal tersebut, terkumpullah urin yang siap untuk diekskresi (Sherwood, 2001).

Ginjal memainkan peranan penting dalam fungsi tubuh, tidak hanya dengan

menyaring darah dan mengeluarkan produk-produk sisa, namun juga dengan

menyeimbangkan tingkat-tingkat elektrolit dalam tubuh, mengontrol tekanan darah, dan

menstimulasi produksi dari sel-sel darah merah. Ginjal mempunyai kemampuan untuk

memonitor jumlah cairan tubuh, konsentrasi dari elektrolit-elektrolit seperti sodium dan

potassium, dan keseimbangan asam-basa dari tubuh. Ginjal menyaring produk-produk

sisa dari metabolisme tubuh, seperti urea dari metabolisme protein dan asam urat dari

uraian DNA. Dua produk sisa dalam darah yang dapat diukur adalah Blood Urea

Nitrogen (BUN) dan kreatinin (Cr). Ketika darah mengalir ke ginjal, sensor-sensor dalam

ginjal memutuskan berapa banyak air dikeluarkan sebagai urin, bersama dengan

konsentrasi apa dari elektrolit-elektrolit. Contohnya, jika seseorang mengalami dehidrasi

dari latihan olahraga atau dari suatu penyakit, ginjal akan menahan sebanyak mungkin

air dan urin menjadi sangat terkonsentrasi. Ketika kecukupan air dalam tubuh, urin



adalah jauh lebih encer, dan urin menjadi bening. Sistem ini dikontrol oleh renin, suatu

hormon yang diproduksi dalam ginjal yang merupakan sebagian daripada sistem regulasi

cairan dan tekanan darah tubuh (Ganong, 2009).

B. Gagal Ginjal Kronik

1. Definisi

Penyakit Ginjal Kronis (PGK) adalah suatu proses patofisiologi dengan etiologi yang

beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel serta

umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Penderita gagal ginjal memerlukan terapi

pengganti ginjal yang tetap, berupa dialisis atau transplantasi ginjal (Suwitra, 2009).

Gagal ginjal kronis (chronic renal failure) adalah kerusakan ginjal progresif yang

berakibat fatal dan ditandai dengan uremia. Uremia adalah suatu keadaan dimana urea

dan limbah nitrogen lainnya beredar dalam darah yang merupakan komplikasi akibat

tidak dilakukannya dialisis atau transplantasi ginjal (Nursalam,2006).

Gagal ginjal kronis (GGK) atau penyakit ginjal tahap akhir merupakan kegagalan

tubuh untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit,

sehingga menyebabkan uremia (Smeltzer dan Bare, 1997 dalam Suharyanto dan Madjid,

2009). GGK adalah kerusakan ginjal yang terjadi selama atau lebih 3 bulan dengan LFG

kurang dari 60 ml/menit/1,73 m2 (Perhimpunan Nefrologi Indonesia, 2011).

2. Klasifikasi

Berdasarkan perjalanan klinis, gagal ginjal dapat dibagi menjadi 3 stadium (Price dan

Wilson, 2006), yaitu :

a. Stadium I, dinamakan penurunan cadangan ginjal



Selama stadium ini kreatinin serum dan kadar BUN normal, dan penderita asimptomatik.

Gangguan fungsi ginjal hanya dapat diketahui dengan tes pemekatan urin dan tes LFG

yang teliti.

b. Stadium II, dinamakan insufisiensi ginjal

Pada stadium ini dimana lebih dari 75 % jaringan yang berfungsi telah rusak. LFG

besarnya 25 % dari normal. Kadar BUN dan kreatinin serum mulai meningkat dari

normal. Gejala-gejala nokturia atau sering berkemih di malam hari sampai 700 ml dan

poliuria (akibat dari kegagalan pemekatan urin) mulai timbul.

c. Stadium III, dinamakan gagal ginjal stadium akhir atau uremia

Sekitar 90 % dari massa nefron telah hancur atau rusak, atau hanya sekitar 200.000

nefron saja yang masih utuh. Nilai LFG hanya 10% dari keadaan normal. Kreatinin

serum dan BUN akan meningkat dengan mencolok. Gejala-gejala yang timbul karena

ginjal tidak sanggup lagi mempertahankan homeostasis cairan dan elektrolit dalam

tubuh, yaitu oliguri karena kegagalan glomerulus, sindrom uremik.

Berdasarkan dasar derajat penyakitnya, gagal ginjal kronis dapat diklasifikasikan

menurut LFG dari pasien GGK seperti pada Tabel 1 .

Tabel 1. Klasifikasi Gagal Ginjal Kronik atas Dasar Derajat Penyakit
Derajat Penjelasan LFG (ml/mn/1,75m2)

1 Kerusakan ginjal dengan LFG
normal atau meningkat

≥ 90

2 Kerusakan ginjal dengan LFG
menurun ringan

60 – 89

3 Kerusakan ginjal dengan LFG
menurun sedang

30 – 59

4 LFG menurun berat 15 – 29
5 Gagal ginjal < 15 atau dialisis

(Sumber : Ilmu Penyakit Dalam UI, 2009)

Perhitungan LFG dilakukan dengan menggunakan rumus Kockcroft-Gault sebagai

berikut :

( ⁄ 1,73⁄ ) = (140 − ) ×72 × ∗)



*) pada perempuan dikalikan 0,85

Klasifikasi GGK juga dapat dibedakan berdasarkan etiologinya seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Gagal Ginjal Kronik Berdasarkan Etiologi
Klasifikasi Penyakit Penyakit

Penyakit infeksi dan peradangan Pielonefritis kronik
Glomerulonefritis

Penyakit vaskuler hipertesif Nefrosklerosis benigna
Nefrosklerosis maligna
Stenosis arteri renalis

Gangguan jaringan penyambung Lupus eritematosus sistemik
Poliartritis nodusa

Sklerosis sistemik progresif
Gangguan kongenital dan herediter Penyakit ginjal polikistik

Asidosis tubulus ginjal
Penyakit metabolik Diabetes Melitus

Gout Disease
Hipertiroidisme

Nefropati toksik Penyalahgunaan analgesik
Nefropati timbal

Nefropati obstruksi Saluran kemih bagian atas : kalkuli,
neoplasma, fibrosis retroperineal.

Saluran kemih bagian bawah :
hipertropi prostat, striktur uretra,
anomali leher kandung kemih dan

uretra.
(Sumber : Suharyanto dan Madjid, 2009)

3. Epidemiologi

Di Amerika Serikat, insidensi penyakit GGK diperkirakan 100 kasus per 4 juta

penduduk per tahun dan akan meningkat sekitar 8% setiap tahunnya. Di Indonesia,

jumlah penderita GGK terus meningkat dan diperkirakan pertumbuhannya sekitar 10%

setiap tahun. Saat ini belum ada penelitian epidemiologi tentang prevalensi PGK di

Indonesia. Dari data di beberapa pusat nefrologi di Indonesia diperkirakan prevalensi

PGK masing-masing berkisar 100 – 150 perjuta penduduk (Suwitra, 2009). Berdasarkan

data dari Yayasan Ginjal Diatras Indonesia (YGDI) RSU AU Halim Jakarta pada tahun

2006 ada sekitar 100.000 penderita gagal ginjal di Indonesia. WHO memperkirakan di



Indonesia akan terjadi peningkatan penderita gagal ginjal antara tahun 1995-2025 sebesar

41,4%.

4. Etiologi

Secara garis besar, Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) mengelompokkan

etiologi gagal ginjal sebagai berikut.

Tabel 3. Etiologi Gagal Ginjal yang Menjalani Hemodialisis di Indonesia Tahun 2000
Etiologi Insidensi
Glomerulonefritis
Diabetes melitus
Obstruksi dan infeksi
Hipertensi
Penyakit lain

46,39%
18,65%
12,85%
8,46%
13,65%

(Sumber : Ilmu Penyakit Dalam FKUI, 2009)

Sedangkan, etiologi dari penyakit GGK sangat bervariasi seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Etiologi Gagal Ginjal Kronik di Amerika Serikat tahun 1995 - 1999
Etiologi Insidensi
Diabetes melitus

- Tipe 1 (7%)
- Tipe 2 (37%)

Hipertensi dan penyakit pembuluh darah besar
Glomerulonefritis
Nefritis interstitialis
Kista dan penyakit bawaan lain
Penyakit sistemik (misalnya SLE)
Neoplasma
Idiopatik
Penyakit lain

44%

27%
10%
4%
3%
2%
2%
4%
4%

(Sumber : Ilmu Penyakit Dalam FKUI, 2009)

5. Faktor Resiko

Faktor risiko GGK, yaitu pasien dengan DM atau hipertensi, obesitas atau perokok,

berumur lebih dari 50 tahun, dan individu dengan riwayat penyakit DM, hipertensi, dan

penyakit ginjal dalam keluarga (National Kidney Foundation, 2009).



6. Patofisiologi

Patofisiologi GGK diawali dengan adanya PGK yang bersifat progresif.

Patofisiologinya diawali dengan adanya etiologi yang mendasarinya, tetapi dalam proses

selanjutnya perkembangan yang terjadi kurang lebih sama (Suwitra, 2009).

Terdapat dua pendekatan teoritis yang umumnya diajukan untuk menjelaskan

gangguan fungsi ginjal pada GGK. Sudut pandang tradisional mengatakan bahwa semua

unit nefron telah terserang penyakit, namun dalam stadium yang berbeda-beda dan

bagian-bagian spesifik dari nefron yang berkaitan dengan fungsi tertentu dapat saja

benar-benar rusak atau berubah strukturnya. Misalnya, lesi organik pada medula akan

merusak susunan anatomik pada lengkung Henle dan vasa rekta, atau pompa klorida

pada pars ascendens lengkung Henle yang akan mengganggu proses aliran balik pemekat

dan aliran balik penukar. Pendekatan kedua dikenal dengan nama hipotesis Bricker atau

hipotesis nefron yang utuh, yang berpendapat bahwa bila nefron terserang penyakit maka

seluruh unitnya akan hancur, namun sisa nefron yang masih utuh tetap bekerja normal.

Uremia akan terjadi bila jumlah nefron sudah sangat berkurang sehingga keseimbangan

cairan dan elektrolit tidak dapat dipertahankan lagi. Hipotesis nefron yang utuh ini sangat

berguna untuk menjelaskan pola adaptasi fungsional pada penyakit ginjal progresif, yaitu

kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan air dan elektrolit tubuh saat LFG

sangat menurun.

Urutan peristiwa dalam patofisiologi GGK dapat diuraikan dari segi hipotesis nefron

yang utuh. Meskipun PGK terus berlanjut, namun jumlah zat terlarut yang harus

diekskresi oleh ginjal untuk mempertahankan homeostasis tidak berubah, meskipun

jumlah nefron yang bertugas melakukan fungsi tersebut sudah menurun secara progresif.

Dua adaptasi penting dilakukan oleh ginjal sebagai respon ketidakseimbangan cairan dan

elektrolit. Sisa nefron yang ada mengalami hipertrofi dalam usahanya untuk



melaksanakan seluruh beban kerja ginjal. Terjadi peningkatan kecepatan filtrasi, beban

zat terlarut dan reabsorpsi tubulus dalam setiap nefron meskipun LFG untuk seluruh

massa nefron yang terdapat dalam ginjal turun di bawah nilai normal. Mekanisme

adaptasi ini cukup berhasil dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit

tubuh hingga tingkat fungsi ginjal yang sangat rendah. Namun akhirnya, kalau sekitar

75% massa nefron sudah hancur, maka kecepatan filtrasi dan beban zat terlarut bagi

setiap nefron tinggi sehingga keseimbangan glomerulus atau tubulus (keseimbangan

antara peningkatan filtrasi dan peningkatan reabsorpsi oleh tubulus) tidak dapat lagi

dipertahankan. Fleksibilitas baik pada proses ekskresi maupun pada proses zat terlarut

dan air menjadi berkurang. Sedikit perubahan pada makanan dapat mengubah

keseimbangan yang rawan tersebut, karena makin rendah LFG (yang berarti makin

sedikit nefron yang ada) semakin besar perubahan kecepatan ekskresi per nefron.

Hilangnya kemampuan memekatkan atau mengencerkan urin menyebabkan berat jenis

urin menyebabkan nilai 1,010 atau 285 mOsm (yaitu sama dengan konsentrasi plasma)

dan merupakan penyebab gejala poliuria dan nokturia (Sherwood, 2002).

7. Manifestasi Klinis

Pada Penyakit Ginjal Kronis (PGK) yang ringan, terkadang tidak dapat ditemukan

gejala apapun. Gejala seperti pruritus, malaise, kejenuhan, mudah lupa, nafsu seksual

menurun, mual, dan mudah lelah merupakan keluhan yang sering dijumpai pada

penderita PGK. Gagal tumbuh merupakan keluhan utama pada penderita pra-remaja.

Gejala kelainan multi-sistem seperti systemic lupus erythematosus juga secara kebetulan

dapat terlihat. Kebanyakan penderita PGK memiliki tekanan darah yang tinggi yang

disebabkan oleh overload cairan atau hiperreninemia. Akan tetapi beberapa penderita

memiliki tekanan darah yang normal atau rendah, hal ini dapat terjadi bila penderita



memiliki kecenderungan hilangnya garam pada ginjal seperti pada medullary cystic

disease. Denyut nadi dan laju nafas cepat akibat dari anemia dan asidosis metabolik.

Apabila ginjal dapat diraba, maka diduga polycystic disease. Pemeriksaan dengan

oftalmoskop dapat menunjukkan adanya retinopati hipertensif atau diabetik retinopati.

Perubahan pada kornea biasanya dihubungkan dengan penyakit metabolik seperti Fabry

disease, cystinosis, dan Alport hereditary nephritis (Vincenti, 2012).

8. Penegakan Diagnosis

Pendekatan diagnosis mencapai sasaran yang diharapkan bila dilakukan pemeriksaan

yang terarah dan kronologis, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik diagnosis dan

pemeriksaan penunjang diagnosis rutin dan khusus (Sukandar, 2006).

a. Anamnesis dan pemeriksaan fisik

Anamnesis harus terarah dengan mengumpulkan semua keluhan yang berhubungan

dengan retensi atau akumulasi toksin azotemia, etiologi GGK, perjalanan penyakit

termasuk semua faktor yang dapat memperburuk faal ginjal (LFG). Gambaran klinik

(keluhan subjektif dan objektif termasuk kelainan laboratorium) mempunyai spektrum

klinik luas dan melibatkan banyak organ dan tergantung dari derajat penurunan faal

ginjal.

b. Pemeriksaan laboratorium

Tujuan pemeriksaan laboratorium yaitu memastikan dan menentukan derajat

penurunan faal ginjal, identifikasi etiologi dan menentukan perjalanan penyakit

termasuk semua faktor pemburuk faal ginjal.

1) Pemeriksaan faal ginjal

Pemeriksaan ureum, kreatinin serum dan asam urat serum sudah cukup

memadai sebagai uji saring untuk faal ginjal.

2) Pemeriksaan laboratorium etiologi GGK



Analisis urin rutin, mikrobiologi urin, kimia darah, elektrolit dan

imunodiagnosis.

3) Pemeriksaan laboratorium untuk perjalanan penyakit

Progresivitas penurunan faal ginjal, hemopoiesis, elektrolit, endoktrin, dan

pemeriksaan lain berdasarkan indikasi terutama faktor pemburuk faal ginjal.

c. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang digunakan untuk memberi keyakinan akan diagnosis

banding yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan penunjang harus selektif dan sesuai

dengan tujuannya, yaitu:

1) Diagnosis etiologi GGK

Beberapa pemeriksaan penunjang diagnosis, yaitu foto polos perut, ultrasonografi

(USG), nefrotomogram, pielografi retrograde, pielografi antegrade dan Micturating

Cysto Urography (MCU)

2) Diagnosis pemburuk faal ginjal

Pemeriksaan radiologi dan radionuklida (renogram) dan pemeriksaan USG.

9. Penatalaksanaan

a. Terapi konservatif

Tujuan dari terapi konservatif adalah mencegah memburuknya faal ginjal secara

progresif, meringankan keluhan-keluhan akibat akumulasi toksin azotemia,

memperbaiki metabolisme secara optimal dan memelihara keseimbangan cairan dan

elektrolit (Sukandar, 2006).



1) Peranan diet

Terapi diet rendah protein menguntungkan untuk mencegah atau mengurangi

toksin azotemia, tetapi untuk jangka lama dapat merugikan terutama gangguan

keseimbangan negatif nitrogen.

2) Kebutuhan jumlah kalori

Kebutuhan jumlah kalori (sumber energi) untuk GGK harus adekuat dengan

tujuan utama, yaitu mempertahankan keseimbangan positif nitrogen, memelihara

status nutrisi dan memelihara status gizi.

3) Kebutuhan cairan

Bila ureum serum > 150 mg% kebutuhan cairan harus adekuat supaya jumlah

diuresis mencapai 2 L per hari.

4) Kebutuhan elektrolit dan mineral

Kebutuhan jumlah mineral dan elektrolit bersifat individual tergantung dari

LFG dan penyakit ginjal dasar (underlying renal disease).

b. Terapi simtomatik

1) Asidosis metabolik

Asidosis metabolik harus dikoreksi karena meningkatkan serum kalium

(hiperkalemia). Untuk mencegah dan mengobati asidosis metabolik dapat diberikan

suplemen alkali. Terapi alkali (sodium bikarbonat) harus segera diberikan

intravena bila pH ≤ 7,35 atau serum bikarbonat ≤ 20 mEq/L.

2) Anemia

Transfusi darah misalnya Packed Red Cell (PRC) merupakan salah satu pilihan

terapi alternatif, murah, dan efektif. Terapi pemberian transfusi darah harus hati-

hati karena dapat menyebabkan kematian mendadak (hipervolemik).

3) Keluhan gastrointestinal



Anoreksia, mual dan muntah, merupakan keluhan yang sering dijumpai pada

GGK. Keluhan gastrointestinal ini merupakan keluhan utama (chief complaint) dari

GGK. Keluhan gastrointestinal yang lain adalah ulserasi mukosa mulai dari mulut

sampai anus. Tindakan yang harus dilakukan yaitu program terapi dialisis adekuat

dan obat-obatan simtomatik.

4) Kelainan kulit

Tindakan yang diberikan tergantung dengan jenis keluhan kulit.

5) Kelainan neuromuskular

Beberapa terapi pilihan yang dapat dilakukan yaitu terapi hemodialisis reguler

yang adekuat, medikamentosa atau operasi subtotal paratiroidektomi.

6) Hipertensi

Pemberian obat-obatan anti hipertensi sesuai dengan keadaan pasien.

7) Kelainan sistem kardiovaskular

Tindakan yang diberikan tergantung dari kelainan kardiovaskular yang diderita.

c. Terapi pengganti ginjal

Terapi pengganti ginjal dilakukan pada PGK stadium 5, yaitu pada LFG kurang

dari 15 ml/menit. Terapi tersebut dapat berupa hemodialisis, dialisis peritoneal, dan

transplantasi ginjal (Suwitra, 2009).

1) Hemodialisis

Tindakan terapi dialisis tidak boleh terlambat untuk mencegah gejala toksik

azotemia, dan malnutrisi. Tetapi terapi dialisis tidak boleh terlalu cepat pada pasien

GGK yang belum tahap akhir akan memperburuk faal ginjal (LFG). Indikasi

tindakan terapi dialisis, yaitu indikasi absolut dan indikasi elektif. Beberapa yang



termasuk dalam indikasi absolut, yaitu perikarditis, ensefalopati/neuropati

azotemik, bendungan paru dan kelebihan cairan yang tidak responsif dengan

diuretik, hipertensi refrakter, muntah persisten, dan BUN > 120 mg% dan kreatinin

> 10 mg%. Indikasi elektif, yaitu LFG antara 5 dan 8 mL/menit/1,73m², mual,

anoreksia, muntah, dan astenia (kehilangan energi) berat (Sukandar, 2006).

Hemodialisis di Indonesia dimulai pada tahun 1970 dan sampai sekarang telah

dilaksanakan di banyak rumah sakit rujukan. Umumnya dipergunakan ginjal

buatan yang kompartemen darahnya adalah kapiler-kapiler selaput semipermiabel

(hollow fibre kidney). Kualitas hidup yang diperoleh cukup baik dan panjang umur

yang tertinggi sampai sekarang 14 tahun. Kendala yang ada adalah biaya yang

mahal (Rahardjo, 2009).

2) Dialisis peritoneal (DP)

Akhir-akhir ini sudah populer Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis

(CAPD) di pusat ginjal di luar negeri dan di Indonesia. Indikasi medik CAPD,

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, pasien dengan

stroke, pasien gagal ginjal terminal (GGT) 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 (mandiri), dan di daerah yang jauh dari pusat ginjal (Sukandar, 2006).

3) Transplantasi ginjal

Transplantasi ginjal merupakan terapi pengganti ginjal (anatomi dan faal).

Pertimbangan program transplantasi ginjal, yaitu:



a) Cangkok ginjal (kidney transplant) dapat mengambil alih seluruh (100%)

faal ginjal, sedangkan hemodialisis hanya mengambil alih 70-80% faal ginjal

alamiah

b) Kualitas hidup normal kembali

c) Masa hidup (survival rate) lebih lama

d) Komplikasi (biasanya dapat diantisipasi) terutama berhubungan dengan obat

imunosupresif untuk mencegah reaksi penolakan

e) Biaya lebih murah dan dapat dibatasi (Suwitra, 2009)

C. Glukosa Darah

1. Definisi Glukosa

Glukosa yang merupakan suatu gula monosakarida adalah salah satu karbohidrat

terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga utama dalam tubuh. Glukosa

merupakan prekursor untuk sintesis semua karbohidrat lain di dalam tubuh seperti

glikogen, ribosa dan deoksiribosa dalam asam nukleat, galaktosa dalam laktosa susu,

dalam glikolipid, dan dalam glikoprotein dan proteoglikan (Mayes, 2003).

Didalam darah terdapat zat glukosa, glukosa ini gunanya untuk dibakar agar

mendapatkan kalori atau energi. Sebagian glukosa yang ada dalam darah adalah hasil

penyerapan dari usus dan sebagian lagi dari hasil pemecahan simpanan energi dalam

jaringan. Glukosa yang ada di usus bisa berasal dari glukosa yang kita makan atau bisa

juga hasil pemecahan zat tepung yang kita makan dari nasi, ubi, jagung, kentang, roti

atau dari yang lain (Djojodibroto, 2001).

2. Kadar glukosa darah



Kadar glukosa darah adalah istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa di dalam

darah. Konsentrasi glukosa darah, atau tingkat glukosa serum, diatur dengan ketat di

dalam tubuh. Umumnya tingkat glukosa darah bertahan pada batas-batas yang sempit

sepanjang hari (70-150 mg/dl). Tingkat ini meningkat setelah makan dan biasanya berada

pada level terendah pada pagi hari, sebelum orang makan. Ada beberapa tipe

pemeriksaan glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah puasa adalah dengan mengukur

kadar glukosa darah selepas tidak makan setidaknya 8 jam. Pemeriksaan glukosa darah

postprandial 2 jam yaitu mengukur kadar glukosa darah tepat selepas 2 jam makan.

Pemeriksaan glukosa darah sewaktu yaitu mengukur kadar glukosa darah tanpa melihat

waktu makan terakhir (Kee, 1997).

3. Kelainan Kadar Glukosa Darah

Hiperglikemia adalah keadaan dimana kadar glukosa darah melonjak atau berlebihan,

yang akhirnya akan menjadi penyakit yang disebut DM yaitu suatu kelainan yang terjadi

akibat tubuh kekurangan hormone insulin, akibatnya glukosa tetap beredar di dalam

aliran darah dan sukar menembus dinding sel. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh

stress, infeksi, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Hiperglikemia ditandai dengan

poliuria, polidipsi, dan poliphagia, serta kelelahan yang parah dan pandangan yang

kabur. Hipoglikemia atau penurunan kadar glukosa darah merupakan keadaan dimana

kadar glukosa darah berada di bawah normal, yang dapat terjadi karena

ketidakseimbangan antara makanan yang dimakan, aktivitas fisik dan obat-obatan yang

digunakan. Sindrom hipoglikemia ditandai dengan gejala klinis antara lain penderita

merasa pusing, lemas, gemetar, pandangan menjadi kabur dan gelap, berkeringat dingin,

detak jantung meningkat dan terkadang sampai hilang kesadaran atau syok hipoglikemik

(Nabyl, 2009).



D. Hemodialisis

1. Definisi

Hemodialisis merupakan suatu proses yang digunakan pada pasien dalam keadaan

sakit akut dan memerlukan terapi dialisis jangka pendek (beberapa hari hingga beberapa

minggu) atau pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir atau end stage renal disease

(ESRD) yang memerlukan terapi jangka panjang atau permanen. Tujuan hemodialisis

adalah untuk mengeluarkan zat-zat nitrogen yang toksik dari dalam darah dan

mengeluarkan air yang berlebihan (Suharyanto dan Madjid, 2009).

Hemodialisis sebagai terapi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan

memperpanjang usia. Hemodialisis merupakan metode pengobatan yang sudah dipakai

secara luas dan rutin dalam program penanggulangan gagal ginjal akut maupun GGK.

Sehelai membran sintetik yang semipermiable menggantikan glomerulus serta tubulus

renal dan bekerja sebagai filter bagi ginjal yang terganggu fungsinya itu bagi penderita

gagal ginjal kronis, hemodialisis akan mencegah kematian. Namun demikian,

hemodialisis tidak menyembuhkan atau memulihkan penyakit ginjal (Smeltzer, 2001).

2. Tujuan Hemodialisis

Menurut Havens dan Terra (2005), hemodialisis mempunyai tujuan, antara tujuannya

adalah untuk membuang produk metabolisme protein yaitu urea, kreatinin dan asam urat,

membuang air yang berlebihan dalam tubuh, memperbaiki dan mempertahankan sistem

buffer dan kadar elektrolit tubuh dan juga memperbaiki status kesehatan penderita.



3. Prinsip Kerja Hemodialisis

Pada hemodialisis, aliran darah yang penuh dengan toksin dan nitrogen dialihkan dari

tubuh pasien ke dialyzer tempat darah tersebut dibersihkan dan kemudian dikembalikan

lagi ke tubuh pasien. Sebagian besar dialyzer merupakan lempengan rata atau ginjal serat

artificial berongga yang berisi ribuan tubulus selofan yang halus dan bekerja sebagai

membran semipermeabel. Aliran darah akan melewati tubulus tersebut sementara cairan

dialisat bersirkulasi di sekelilingnya. Pertukaran limbah dari darah ke dalam cairan

dialisat akan terjadi melalui membrane semipermeabel tubulus (Brunner dan Suddarth,

2002).

Gambar 5. Proses Hemodialisis (Sumber : Treatment Methods for Kidney Failure,
National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse, 2006)

Terdapat 3 prinsip yang mendasari kerja hemodialisis, yaitu difusi, osmosis,

ultrafiltrasi. Toksin dan zat limbah di dalam darah dikeluarkan melalui proses difusi

dengan cara bergerak dari darah yang memiliki konsentrasi tinggi, ke cairan dialisat



dengan konsentrasi yang lebih rendah. Cairan dialisat tersusun dari semua elektrolit yang

penting dengan konsentrasi ekstrasel yang ideal (Suharyanto dan Madjid, 2009).

Gambar 6. Dialyzer (Sumber : Treatment Methods for Kidney Failure, National Kidney
and Urologic Diseases Information Clearinghouse, 2006)

Air yang berlebihan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses osmosis.

Pengeluaran air dapat dikendalikan dengan menciptakan gradien tekanan, dengan kata

lain, air bergerak dari daerah dengan tekanan yang lebih tinggi (tubuh pasien) ke tekanan

yang lebih rendah (cairan dialisat). Gradien ini dapat ditingkatkan melalui penambahan

tekanan negatif yang dikenal dengan ultrafiltrasi pada mesin dialisis. Tekanan negatif

diterapkan pada alat ini sebagai kekuatan pengisap pada membran dan memfasilitasi

pengeluaran air. Karena pasien tidak dapat mengekskresikan air, kekuatan ini diperlukan

untuk mengeluarkan cairan hingga tercapai isovolemia atau keseimbangan cairan

(Smeltzer, 2001).

4. Komplikasi Hemodialisis

Komplikasi terapi hemodialisis sendiri dapat mencakup hal-hal berikut:

a. Hipotensi dapat terjadi selama terapi hemodialisis ketika cairan dikeluarkan.

b. Berkurangnya elektrolit dalam tubuh dapat menyebabkan dehidrasi.



c. Hipoglikemia juga dapat terjadi akibat kurangnya glukosa dalam darah.

d. Emboli udara merupakan komplikasi yang jarang tetapi dapat terjadi jika udara

memasuki sistem vaskuler pasien.

e. Nyeri dada dapat terjadi karena pCO2 menurun bersamaan dengan terjadinya

sirkulasi darah diluar tubuh.

f. Pruritus dapat terjadi selama terapi hemodialisis ketika produk akhir metabolisme

meninggalkan kulit.

g. Gangguan keseimbangan dialisis terjadi karena perpindahan cairan serebral dan

muncul sebagai serangan kejang. Komplikasi ini kemungkinan terjadi lebih besar

jika terdapat gejala uremia yang berat.

h. Spasme otot yang disertai nyeri terjadi ketika cairan dan elektrolit dengan cepat

meninggalkan ruang ekstrasel.

i. Mual dan muntah merupakan peristiwa yang sering terjadi.

Menurut Knoll, komplikasi dialisis yaitu hipoglikemia (fatal/non fatal), ketoasidosis,

dan kematian.

Gambar 7. Komplikasi Hemodialisis (Sumber : Dialysis, Kidney Transplantation, or
Pancreas Transplantation for Patients with Diabetes Mellitus and Renal Failure: A
Decision Analysis of Treatment Options, 2003)

5. Pencegahan Komplikasi Hemodialisis



Pasien hemodialisis harus mendapat asupan makanan yang cukup agar tetap dalam

gizi yang baik. Gizi kurang merupakan pengaruh yang sering menyebabkan terjadinya

kematian pada pasien hemodialisis. Asupan protein diharapkan 1-1,2 gr/kgBB/hari

sedangkan asupan kalium diberikan 40-70 mEq/hari. Pembatasan kalium sangat

diperlukan, karena itu makanan tinggi kalium seperti buah-buahan dan umbi-umbian

tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Jumlah asupan cairan dibatasi sesuai dengan jumlah

urin yang ada ditambah cairan yang hilang tanpa disadari (insensible water loss). Asupan

natrium dibatasi 40-120 mEq/hari guna mengendalikan tekanan darah dan edema.

Asupan tinggi natrium akan menimbulkan rasa haus yang selanjutnya mendorong pasien

untuk minum. Bila asupan cairan berlebihan maka selama periode di antara dialisis akan

terjadi kenaikan berat badan yang besar (Raharjo dkk., 2009).


