
BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Banyak sekali penyebab kematian yang diduga idiopatik. Setelah diteliti lebih

lanjut temyata disebabkan oleh kerusakan ginjal. Hal ini teIjadi karena kurangnya

pengctahuan tentang penyakit ginjal, gejala dan pen anggulan gannya.

Pasien dengan kelainan ginjal bisa memberikan beberapa gejala. Pasien

tersebut bisa memberikan gejala yang berhubungan langsung pada tractus

urinarius, urinalisis, ataupun pada konsentrasi nitrogen urea dalam darah.

Sedangkan pasien lainnya dapat memiliki manifestasi nonrenal dari beberapa

penyakit yang timbul dimana penyakit tersebut mempunyai komplikasi ke ginjal

juga, seperti diabetes mellitus, tuberculosis, dan systemic lupus erythematosus.

Tanpa disertai pengetahuan yang cukup, keluhan yang timbul merupakan

tanda-tanda dari gagal ginjal, seperti hipertensi, anemia, penapasan Kussmaul,

dan gejala uremic. Edema merupakan alasan utama pada pasien dengan sindrom

neITotik mencari perawatan medis.

Sesuai namanya, istilah sindrom nen-otik merupakan kumpulan manifestasi

klinik, dan terjadi akibat perubahan besar-besaran dari glomerulus akibat

penyakit-penyakit tertentu atau tidak diketahui (idiopatik). Klasifikasi

histopatologi penting untuk pedoman pengobatan, estimasi perjalanan penyakit

dan prognosis.

Dengan dibahasnya pennasalahan tentang sindrom nefrotik ini, diharapkan

dapat menambahkan pengetahuan yang cukup akan sindroma nefrotik, sehingga
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diharapkan dapat mengenal gejala-gejala dari sindrom neftotik, sebelum penyakit

ini lebih membahayakan jiwa sang penderita. Dan juga agar dapat ditemukannya

suatu penyebab utama dari sindrom neftotik ini.

1.2 Jdentifikasi masalah

I. Penyebab utama dari siudrom ueftotik?

2. Gejala-gejala yang muncul pada sindroma nefi'otik?

3. Penanggulangan gejala-gejala yang timbul akibat sindroma neftotik?

1.3 Maksud dan tujuan

· Mencari penyebab utama sindroma neftotik.

· M~nentukan gejala-gejala sindroma nefrotik.

· Mencari cara penanggulangan sindroma neftotik.

1.4 Kegunaan penelitian

KebTI.maaudari peuelitian ini agar diketahui peuyebab utama dau bagaimaua

cara mengenal gejala-gejala sindroma netTotik secara dini, sebelum pasien

mendapatkan perawatan yang lebih lanjut.
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