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Nefropati pada pasien diabetes mellitus
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ABSTRACT
Diabetes is responsible for 30–40% of all end-stage renal disease (ESRD)
cases in the United States. Diabetic nephropathy is the leading cause of chronic
renal failure in United States and other Western societies. Diabetic nephropathy
is a clinical syndrome characterized by persistent albuminuria (>300 mg/d or
>200 mcg/min) that is confirmed on at least 2 occasions 3–6 months apart, a
relentless decline in the glomerular filtration rate (GFR), and elevated arterial
blood pressure. Risk factors for development of diabetic nephropathy include
hyperglycemia, hypertension, positive family history of nephropathy and hypertension, and smoking. The pathophysiologic mechanisms of diabetic nephropathy are incompletely understood but include glycosylation of circulating and
intrarenal proteins, hypertension, and abnormal intrarenal hemodynamics. The
earliest demonstrable abnormalities include intrarenal hypertension,
hyperfiltration (increased glomerular filtration rate [GFR]), and microalbuminuria.
Clinically, the most important screening tool for identifying early nephropathy is
detection of microalbuminuria. Screening for diabetic nephropathy involves
monitoring at least yearly for urinary albumin excretion >30 mg per day. Key
elements in the primary care of diabetes include glycemic control, blood pressure control, and proteinuria control. Prevention of diabetic nephropathy should
be done before overt nephropathy
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PENDAHULUAN
Penyakit ginjal diabetes atau nefropati diabetes adalah
komplikasi kronis dari diabetes yang memiliki bermacam-macam efek yang merugikan. Proporsi yang signifikan (20%–40%) dari semua pasien dengan diabetes mellitus (DM) baik tipe 1 maupun tipe 2 akan mengalami komplikasi penyakit ginjal, yang ditandai oleh
ekskresi progresif albumin melalui urin dan penurunan
laju filtrasi glomerolus/glomerular filtrartion rate (GFR).
Tanda paling awal dari nefropati diabetes adalah terdapatnya jumlah albumin abnormal dalam urin (>30
mg/hari mikroalbuminuria), diikuti dengan penurunan
GFR secara berangsur-angsur.1
Diabetes adalah penyebab paling sering penyakit ginjal terminal, menyebabkan hampir 45% kasus baru.2
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada penderita diabetes, onset nefropati diabetes dapat dicegah
dan progresivitas gagal ginjal dapat diperlambat. Men-

30

dapatkan dan mempertahankan kadar gula darah dalam batas normal, tekanan darah dalam batas normal, dan modifikasi gaya hidup adalah komponen utama dalam pencegahan nefropati diabetes dan komplikasinya.1
DEFINISI
Nefropati diabetes adalah penyakit ginjal yang seringkali menyertai stadium lanjut penyakit diabetes mellitus, dimulai dengan hiperfiltrasi, hipertrofi ginjal, mikroalbuminuria, dan hipertensi, seiring waktu akan terjadi
proteinuria dengan tanda tanda lain penurunan fungsi
ginjal, dan akhirnya menyebabkan penyakit ginjal terminal.3
EPIDEMIOLOGI
Setiap tahun lebih dari 100.000 orang di Amerika Serikat diagnosis dengan gagal ginjal. Gagal ginjal adalah
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sebuh kondisi serius di mana ginjal gagal mengeluarkan zat-zat sisa dari dalam tubuh. Diabetes adalah
penyebab paling sering dari gagal ginjal, menyebabkan hampir 45% kasus baru. Orang-orang Amerika
keturunan Afrika, Indian, dan kelompok Hispanis
(Latin) memiliki kecenderungan menderita diabetes,
penyakit ginjal kronis, dan gagal ginjal lebih tinggi dibandingkan ras Kaukasus.1,4
Nefropati diabetes biasanya disertai dengan reti-nopati
dan penyakit kardiovaskular. Albuminuria pada
retinopati hampir pasti menunjukkan adanya nefropati
diabetes. Albuminuria tanpa disertai retinopati mungkin
dapat disebabkan oleh penyakit lain. Hal ini penting
untuk diagnosis dini dan pencegahan dalam perawatan pasien diabetes.1,5
ETIOLOGI
Hiperglikemia adalah faktor utama penyebab nefropati. Disamping itu terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi terjadinya nefropati antara lain
hipertensi, genetik, dan kebiasaan merokok juga berkontribusi. Hipertensi adalah faktor yang penting karena dapat mempercepat onset mikroalbuminuria dan
sebagai riwayat keluarga dapat meningkatkan risiko.5
Genetis dan etnis
Faktor keturunan merupakan faktor risiko tambahan
selain kontrol gula darah yang buruk dan hipertensi
bagi pasien untuk berkembang menjadi nefropati.
Saudara kandung pasien dengan diabetes dan penyakit ginjal mempunyai kecenderungan lima kali lebih
besar berkembang menjadi nefropati daripada saudara kandung pasien dengan diabetes tanpa penyakit
ginjal. Pada sebuah penelitian pada keluarga Brazil
yang memiliki dua atau lebih anggota menderita diabetes, adanya nefropati diabetes pada orangtua secara signifikan dihubungkan dengan peningkatan
risiko 3.75 kali nefropati diabetes pada saudara kandung yang menderita diabetes.6
Penyakit ginjal terminal diketahui mempunyai prevalensi yang lebih tinggi pada etnis tertentu, Native
American, Mexican American, dan African American
mempunyai prevalensi lebih tinggi dibandingkan Caucasian.6,7

Hiperglikemia
Kontrol metabolik yang buruk adalah salah satu etiologi yang penting bagi terjadinya nefropati diabetes.
Komplikasi mikrovaskular (termasuk nefropati) pada
pasien DM tipe 1 dan 2 menurun jika HbA1c <7%.9
Derajat toksisitas glukosa itu sendiri secara langsung
terhadap lesi ginjal masih diperdebatkan. Sekurangnya, glukosa adalah marker yang bermanfaat dan secara klinis relevan terhadap kelainan metabolik yang
mengarah kepada nefropati, seperti ditunjukkan pada
The Diabetes Control and Complications Trial Research Group (DCCT) dan penelitian lain di mana terjadi penurunan nefropati dengan menurunkan kadar
glukosa serum.6,8
Kelainan metabolik yang berhubungan dengan hiperglikemia yang ikut berperan terhadap perkembangan
nefropati antara lain advanced glycosylation end products (AGEs) dan polyols. AGEs adalah hasil dari perlekatan kovalen nonenzimatik glukosa dan protein. Kadar AGEs di jaringan dan sirkulasi telah ditunjukkan
berhubungan dengan mikroalbuminuria pada pasien
diabetes. Pasien diabetes dengan penyakit ginjal terminal mempunyai kadar AGEs jaringan dua kali lebih
tinggi dibandingkan pasien tanpa penyakit ginjal. AGEs
sirkulasi meningkat pada pasien dengan diabetes
dibandingkan pasien tanpa diabetes, dan kadarnya
berhubungan langsung dengan kreatinin. Perubahan
melalui jalur polyol berawal dari konversi glukosa
menjadi sorbitol oleh aldose reduktase, yang dipercepat dalam kondisi hiperglikemia. Peningkatan sorbitol di jaringan telah diketahui berperan terhadap
komplikasi mikrovaskular diabetes.6
Hipertensi
Hipertensi mungkin merupakan penyebab maupun
efek dari nefropati diabetes. Pada glomerulus, efek
awal dari sistemik hipertensi adalah dilatasi arteriol
aferen, yang berkontribusi pada hipertensi intraglomerulus, hiperfiltrasi, dan kerusakan hemodinamis.
Respon ginjal terhadap sistem renin angiotensin
mungkin tidak normal pada ginjal pasien diabetes.
Oleh karena itu, agen yang menolong memperbaiki
tekanan abnormal intraglomerulus lebih dipilih untuk
pengobatan hipertensi pada pasien diabetes. ACE
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inhibitors secara spesifik menurunkan tekanan arteriol
eferen, dengan demikian menurunkan tekanan intraglomerulus dan membantu melindungi ginjal dari kerusakan lebih lanjut, seperti terlihat pada efek menguntungkan ACE inhibitors pada mikroalbuminuria.6
Hipertensi pada tahap ini meramalkan progresivitas
kerusakan ginjal yang lebih cepat. Kontrol tekanan
darah menjadi lebih penting setelah terdapat lesi ginjal
dan kerusakan ginjal berlanjut.6
Merokok
Beberapa bukti nyata menunjukkan bahwa merokok
meningkatkan risiko dan progresivitas nefropati diabetes. Pada Appropriate Blood Pressure in Diabetes
Trial, 61% peserta adalah perokok. Analisis dari faktor
risiko menunjukkan peningkatan 1.6 kali lebih tinggi
terjadi nefropati diantara perokok.6
Pasien dengan DM tipe II yang merokok mempunyai
risiko mikroalbuminuria lebih besar dibandingkan dengan pasien yang tidak merokok, dan kecepatan progresivitas ke penyakit ginjal terminal lebih cepat dua
kali. Diantara pasien DM tipe I terdapat pula bukti nyata
bahwa berkurangnya fungsi ginjal berjalan lebih lambat pada mereka yang berhenti merokok.10 Dengan
berhenti merokok dapat menurunkan risiko progresivitas penyakit ginjal sebesar 30%.6
TINGKATAN NEFROPATI DIABETES
Sekitar 25%-40% pasien DM tipe 1 akan meng-alami
nefropati diabetes, yang berkembang melalui lima
tingkatan yang dapat diprediksi.11
Tingkat I (nefropati sangat awal) – Peningkatan kebutuhan ginjal yang ditunjukkan oleh laju filtrasi glomerulus/glomerular filtration rate (GFR) di atas normal.
Tingkat II (nefropati yang berkembang) – Laju filtrasi
glomerulus/glomerular filtration rate (GFR) tetap meningkat atau telah kembali ke normal tetapi kerusakan
glomerular telah berlanjut pada signifikan mikroalbuminuria (sedikit tetapi di atas nilai normal protein albumin di dalam urin). Pasien di tingkat II mengekskresi
lebih dari 30 mg albumin dalam urin selama periode
24 jam. Signifikan mikroalbuminuria akan berkembang menjadi penyakit ginjal terminal (end stage re-
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nal disease/ESRD). Oleh karena itu, semua pasien
diabetes sebaiknya dilakukan pemeriksaan penyaring
untuk mikroalbuminuria secara rutin (setiap tahun).
Tingkat III (overt atau dipstick positif diabetes) –
Kerusakan glomerulus telah berlanjut menjadi albuminuria secara klinis. Urin adalah "dipstick positif," jika
mengandung lebih dari 300 mg albumin dalam periode
24 jam. Hipertensi secara khas berkembang selama
tingkat ke-3.
Tingkat IV (nefropati tingkat lanjut) – Kerusakan
glomerulus berlanjut, dengan peningkatan jumlah protein albumin dalam urin. Kemampuan filtrasi ginjal
mulai menurun, dan blood urea nitrogen (BUN) dan
kreatinin mulai meningkat. Laju filtrasi glomerulus menurun sekitar 10% per tahunnya. Hampir semua pasien mengalami hipertensi pada tingkat 4.
Tingkat V (end stage renal disease, ESRD) – Laju
filtrasi glomerulus telah menurun menjadi 10 mili Liter per menit (<10 mL/min) dan terapi pengganti ginjal (seperti, hemodialisis, dialisis peritoneum, transplantasi ginjal) diperlukan.
Perjalanan nefropati diabetes ditandai oleh rangkaian
kejadian yang dapat diprediksi, yang awalnya ditetapkan untuk individu dengan DM tipe 1 tetapi tampaknya
mirip dengan DM tipe 2. Hiperperfusi glomerulus dan
hipertrofi ginjal terjadi pada tahun pertama setelah
onset DM dan menyebabkan peningkatan laju filtrasi
glomerulus (GFR). Selama 5 tahun pertama DM,
penebalan membran basalis glomerulus, hipertrofi glomerulus, dan ekspansi volume mesangial terjadi ketika
GFR kembali ke normal. Setelah 5–10 tahun DM tipe
1, 40% individu mulai mengekskresikan sejumlah kecil
albumin dalam urin. Adanya mikroal-buminuria pada
DM tipe 1 adalah petunjuk penting progresivitas ke
overt nephropaty. Tekanan darah dapat meningkat
sedikit pada tahap ini tetapi biasanya masih dalam
batas normal. Ketika telah terjadi overt nephropaty,
terjadi penurunan GFR secara terus-menerus, dan
50% individu mencapai penyakit ginjal terminal/ESDR
dalam waktu 7–10 tahun. Perubahan patologi awal
dan kelainan ekskresi albumin masih reversible dengan menormalkan kadar glukosa serum. Akan tetapi,
ketika overt nefropati telah terjadi, perubahan patologi
menjadi irreversibel.12
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Nefropati yang terjadi pada DM tipe 2 berbeda dari DM
tipe 1 pada beberapa hal berikut: (1) mikroalbu-minuria
atau nefropati yang jelas (overt nephropathy) dapat
sudah ada pada saat DM tipe 2 di diagnosis,
menunjukkan periode asimptomatik yang panjang; (2)
hipertensi lebih sering menyertai mikroalbuminuria
atau overt nephropathy pada DM tipe 2. Albuminuria
pada DM tipe 2 mungkin sekunder terhadap faktor
yang tidak berhubungan dengan DM, seperti hipertensi, gagal jantung kongestif, penyakit prostat dan infeksi.12

standar tidak cukup sensitif untuk mendeteksi jumlah
albumin yang sedikit ini, sehingga tes yang lebih sensitif harus dilakukan untuk pemeriksaan penyaring
yang efektif. Jika protein terdeteksi oleh urinalisis dipstick standar, makroalbuminuria (>300 mg albumin
per hari dalam urin) mungkin telah ada. Pada pasien
DM tipe 1, pemeriksaan penyaring setiap tahun sebaiknya dimulai setelah pubertas dan 5 tahun setelah
diagnosis awal. Pada pasien DM tipe 2, karena kecenderungan diabetes telah ada selama beberapa tahun
pada saat di diagnosis, pemeriksaan penyaring mikroalbuminuria setiap tahun sebaiknya dimulai pada
saat dilakukan diagnosis.6,13
Meskipun pemeriksaan penyaring mikro albuminuria
penting, hal ini belum menjadi kebiasaan rutin. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap perbedaan antara mikroalbuminuria dan makroalbuminuria.
Pada suatu penelitian terhadap lebih dari 1000 dokter,

Gambar 1. Perjalanan waktu dari perkembangan nefropati
diabetes.12

86% melakukan pemeriksaan penyaring lebih dari setengah pasien DM tipe 1 mereka dan 82% melakukan

PEMERIKSAAN PENYARING

pemeriksaan penyaring lebih dari setengah pasien DM
tipe 2 mereka untuk overt makroalbuminuria sebagian

Sudah diketahui secara jelas dari waktu ke waktu ketika overt nephropathy telah berkembang, pengobatannya adalah menunda terjadinya penyakit ginjal terminal. Sebagai konsekuensi, prioritas yang tinggi dalam perawatan pasien DM adalah pemeriksaan penyaring untuk tanda awal penyakit mikrovaskular sehingga
pengukuran tersebut dapat digunakan untuk mencegah progresivitas ke arah komplikasi. Oleh karena
alasan ini, pemeriksaan penyaring terhadap mikroalbuminuria seharusnya menjadi bagian rutin dari perawatan pasien diabetes.6
Di antara perubahan paling awal yang ditunjukkan
pada nefropati diabetes adalah hiperperfusi. Hal ini
disertai oleh mikro-albuminuria, yang berperan sebagai indikator awal yang sensitif bagi efek merugikan
diabetes terhadap ginjal dan prediktor yang kuat akan
kejadian berikutnya. Mikroalbuminuria juga merupakan prediktor yang kuat terhadap penyakit kardiovaskular pada pasien diabetes tipe 1 dan 2.6
Mikroalbuminuria didefinisikan sebagai ekskresi 30
mg albumin per hari dalam urin. Urinalisis dipstick

besar dengan teknik dipstick. Bagaimanapun, hanya
17% yang melakukan pemerik-saan penyaring pasien
DM tipe 1 dan 12% pada pasien DM tipe 2 untuk mikroalbuminuria.6
Beberapa metode tersedia untuk pemeriksaan penyaring dan memberikan hasil yang sebanding. Standar
emas adalah pengumpulan urin 24 jam (ekskresi normal albumin <30 mg per 24 jam), yang mana, jika disertai dengan kreatinin serum dan urin, akan dapat
dihitung laju klirens kreatinin/creatinine clearance rate
dan berperan sebagai referensi untuk per-bandingan
di masa yang akan datang. Terdapat pula pemeriksaan
yang lebih nyaman untuk pasien, yaitu rasio albumin/
kreatinin pada urin sewaktu (normal kurang 30 mg
albumin per gram kreatinin) atau laju ekskresi albumin pada contoh urin waktu tertentu (4 jam atau satu
malam, normal kurang 20 mg albumin per menit).6,14
Para klinisi sebaiknya mengingat bahwa terdapat
variasi diurnal pada ekskresi protein dalam urin, dengan kebocoran protein glomerulus lebih sedikit pada
malam hari dan saat berbaring. Terdapat pula variasi
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dari hari ke hari, sehingga pengumpulan urin tiga kali
sebaiknya dilakukan selama kurun waktu 6 bulan dengan disebut mikroalbuminuria jika kenaikan terdapat
pada dua daripada tiga pengukuran. Lebih jauh lagi,
pemeriksaan penyaring sebaiknya menghindarkan
faktor lain yang menyebabkan albuminuria sementara
waktu, seperti kontrol gula darah yang buruk, olahraga,
demam, infeksi saluran kemih atau infeksi sistemik,
dan hipertensi yang berat.6,14
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN
Kemajuan yang signifikan telah dibuat dalam beberapa tahun belakangan ini mengenai pemahaman tentang patofisiologi, pencegahan, dan pengobatan nefropati diabetes. Median angka kelangsungan hidup setelah onset nefropati telah meningkat dari 6 menjadi 15
tahun. Keuntungan terjadi tidak hanya pada pasien
usia muda dengan angka harapan hidup lebih besar
tetapi juga pada pasien lanjut usia.6
Baik kontrol gula darah maupun kontrol tekanan darah
secara ketat mempunyai efek signifikan terhadap pencegahan dan progresivitas nefropati diabetes. Penelitian pada pasien DM tipe 1 dan 2 menunjukkan bahwa
penggunaan ACE inhibitor menurunkan ekskresi albumin dan dapat menunda atau bahkan mencegah overt
nefropati.
Bila sudah terjadi overt nefropati, progresivitas tidak
dapat dihentikan, hanya dapat diperlambat. Adalah
lebih efektif untuk menyaring adanya nefropati dini dengan tes yang sensitif untuk mikroalbuminuria dan
menghentikan kerusakan pada tingkat awal dengan
kontrol ketat gula darah dan tekanan darah.
Target tambahan intervensi yang potensial antara lain
merokok, hiperlipidemia, AGEs, jalur polyol, dan zat
dan jalur vasoaktif sistemik dan intrarenal.
Kontrol gula darah
Kontrol ketat gula darah pada beberapa penelitian telah menunjukkan penurunan risiko penyakit mikrovaskular baik pada pasien DM tipe 1 maupun tipe 2. Pada
DCCT, kontrol gula darah intensif pada pasien DM
tipe 1 menurunkan insidens mikroalbuminuria se-besar 39% pada kelompok pencegahan primer dan menurunkan progresivitas dari mikroalbuminuria ke mak-
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roalbuminuria sebesar 54% pada kelompok pencegahan sekunder. Pada United Kingdom Prospective
Diabetes Study (UKPDS) terdapat penurunan risiko
mikroalbuminuria sebesar 34% pada pasien DM tipe
2 yang diterapi lebih intensif untuk kontrol gula
darah.8,15
Pada DCCT keuntungan pada pasien DM tipe 1 dapat
dicapai dengan rata-rata penurunan HbA1c sebesar
20% (9.0  7.1%). Pada UKPDS, keuntungan terlihat
dengan penurunan HbA1c sebesar 11% (7.9 7.0%).
Ini memberi kesan bahwa terdapat keuntungan yang
dapat dicapai dengan penurunan hiperglikemia pada
setiap tingkatan. Lebih jauh lagi, ini memberi kesan
bahwa keuntungan ini dapat dicapai baik pada pasien
DM tipe 1 maupun tipe 2.8,15
Dalam sebuah penelitian secara acak yang dilakukan
di Jepang, kontrol intensif pasien DM tipe 2 dengan
tiga atau lebih suntikan insulin per hari menghasilkan
penurunan timbulnya nefropati baru dan progresivitas
nefropati selama periode enam tahun dibandingkan
terapi konvensional dengan satu atau dua suntikan
insulin per hari (7.7% vs 2.8%).5
Secara umum, target untuk kontrol gula darah adalah
nilai gula darah sedekat mungkin dengan nilai normal
gula darah, tanpa menimbulkan hipoglikemia atau efek
samping lain yang berbahaya. Target spesifik yang
diuraikan oleh American Diabetes Association (ADA)
untuk kontrol gula darah optimal antara lain glukosa
darah puasa antara 70-130 mg/dl, glukosa puasa sewaktu antara <180 mg/dl, dan HbA1c <7%.9
Kontrol tekanan darah
Tiga puluh persen pasien DM tipe 2 memiliki hipertensi pada saat diagnosis diabetes, ketika nefropati
telah terjadi hampir 70% memiliki tekanan darah tinggi.
Tekanan darah tinggi mempercepat peningkatan nilai
albumin pada pasien DM tipe 2 yang awalnya memilki
nilai albumin normal dan mempercepat menurunnya
fungsi ginjal pada mereka dengan overt nefropati. Kedua hal ini dapat dicegah atau dikurangi dengan terapi
anti hipertensi.4
Obat yang menghambat sistem reninangiotensin tampaknya sangat efektif dalam menurunkan risiko berkembangnya progresivitas overt nefropati. Penelitian
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Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE)16 menunjukkan bahwa pada tekanan darah yang sama,
ACE inhibitor menghasilkan penurunan 24% lebih besar laju progresivitas ke overt nefropati dibandingkan
dengan placebo pada pasien diabetes tipe II dan normoalbuminuria atau mikroalbuminuria. Pada penelitian
Irbesartan in Patients with Type II Diabetes and Microalbuminuria,17 pengobatan dengan Irbesartan dosis 300 mg per hari menurunkan ekskresi albumin
urin sebesar 38% dari garis dasar, dan setelah periode
tiga tahun menurunkan risiko progresivitas ke makroalbuminuria sebesar 70% dibandingkan dengan plasebo.
Ukuran tekanan darah yang ideal belum jelas, tetapi
berdasarkan penelitian UKPDS dan Hypertension
Optimal Treatment,18 target tekanan darah yang baik
adalah 130/80 mmHg atau kurang. The Joint National
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and
Treatment of High Blood Pressure19 dan National Kidney Foundation20 ikut merekomendasikan target ini.
Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa ACE
inhibitor memperlambat progresivitas nefropati diabetes pada pasien DM tipe 1, dan juga terdapat beberapa
bukti yang menunjukkan perlambatan juga terjadi
pada pasien DM tipe 2. The Reduction of Endpoints
in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan
(RENAAL)21 dan Irbesartan Diabetic Nephropathy
Trial22 menunjukkan hasil bahwa ARBs memperlambat progresivitas nefropati diabetes secara signifikan
pada pasien DM tipe 2.
Karena ACE inhibitor dan ARBs telah menunjukkan
penurunan atau perlambatan progresivitas komplikasi
pada diabetes, tampaknya masuk akal untuk menggunakan salah satu diantara dua kelas anti hipertensi
ini sebagai lini pertama agen anti hipertensi pada pasien diabetes tanpa mikroalbuminuria.14
Restriksi protein dalam diet
Diet tinggi protein mempunyai efek hemodinamik ke
ginjal, termasuk peningkatan laju filtrasi glomerulus,
hiperfiltrasi dan peningkatan tekanan intraglomerulus.
Efek ini mungkin diperjelas dengan kontrol gula darah
yang buruk. Diet normal pada sebagian besar masyarakat industri mengandung lebih banyak protein dibandingkan yang dibutuhkan untuk keseimbangan

nutrisi, dan protein dalam makanan dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal pada pasien DM tipe I
dan II. Pada penelitian prospektif 5 tahun pasien DM
tipe 1, mereka yang protein dan fosfat dalam makanannya dibatasi menunjukkan penurunan GFR hanya
0.26 ml/menit/bulan dibandingkan 1.01 ml/menit/bulan
pada mereka yang dietnya tidak dibatasi.6
Rekomendasi sekarang adalah protein dalam makanan sesuai Recommended Dietary Allowance sebanyak
0.8 g/kg BB/hari, dihitung sebesar 10% dari total kalori.
Pada beberapa pasien dengan penurunan GFR,
mungkin berguna untuk menurunkan konsumsi protein sebanyak 0.6g/kg BB/hari sesuai dengan anjuran
ahli gizi.5,6,10
Pengobatan dislipidemia
Dislipidemia sering menyertai pasien DM terutama
pada mereka dengan overt nefropati. Metaanalisis 13
uji coba klinis (termasuk total 362 subjek, 253 memiliki
diabetes) menunjukkan bahwa statin menurunkan
protein-uria dan menjaga laju filtrasi glomerulus pada
pasien dengan penyakit ginjal kronis, suatu efek yang
tidak semuanya dapat dijelaskan de-ngan penurunan
kolesterol dalam darah.5
Penghentian merokok
Merokok, selain meningkatkan risiko kardiovaskular,
adalah faktor risiko tersendiri untuk perkembangan
nefropati pada pasien DM tipe 2 dan dihubungkan
dengan percepatan hilangnya fungsi ginjal. Dengan
berhenti merokok dapat menurunkan risiko progresivitas penyakit sebesar 30%.5
KESIMPULAN
Penyebab paling sering penyakit ginjal terminal
(ESRD) di Amerika Serikat saat ini adalah nefropati
diabetes. Sementara itu insidens pada DM tipe II tampaknya semakin meningkat. Beberapa faktor mungkin
berperan dalam kerusakan ginjal, termasuk hiperglikemia dan produk metabolik lain yang disebabkan peningkatan glukosa, hipertensi (baik sistemik dan intrarenal), merokok dan predisposisi genetik pada beberapa pasien. Pasien dengan nefropati diabetes biasanya juga mengalami retinopati diabetes dan memiliki peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.
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Nefropati diabetes akan berkembang melalui lima
tingkatan, dan pada tingkat paling awal hanya ditunjukkan dengan peningkatan laju filtrasi glomerulus, oleh
karena itu sering para klinisi tidak menyadari bahwa
telah terjadi nefropati. Jadi penting melakukan suatu
pemeriksaan penyaring untuk mengetahui adanya nefropati pada tingkat awal (mikroalbuminuria). Pemeriksaan penyaring sebaiknya dilakukan dengan interval
rutin dengan menggunakan tes yang sensitif untuk
mengetahui adanya mikroalbuminuria.
Perkembangan nefropati diabetes baik pada DM tipe 1
maupun 2 hampir sama, dari onset DM hingga terjadi
mikroalbuminuria memerlukan waktu 5–10 ta-hun, dan
dari saat terjadi mikroalbuminuria hingga overt nephropaty memerlukan waktu sekitar 5 tahun, dan memerlukan waktu 7–10 tahun dari overt nefropati sampai
terjadi penyakit ginjal terminal. Oleh karena itu kita
masih memiliki waktu untuk mencegah terjadinya
komplikasi lebih buruk, pada saat diagnosis DM ditegakkan dan saat terjadi mikroalbuminuria. Atau pun,
kita dapat memperlambat terjadinya penyakit ginjal
terminal saat overt nefropati telah terjadi.
Pada saat telah terjadi overt nefropati, kita hanya dapat
memperlambat terjadinya penyakit ginjal terminal,
tetapi kita tidak dapat menghentikan proses ini. Sangat
penting untuk diperhatikan bahwa tindakan pencegahan
harus dilakukan sebelum mencapai tingkat overt
nefropati tersebut, di mana perubahannya masih bersifat reversible. Pencegahan yang dapat dilakukan
antara lain merubah pola hidup (seperti penurunan berat
badan, olahraga yang teratur, dan penurunan konsumsi
protein dalam makanan), berhenti merokok, kontrol
ketat gula darah (target HbA1c <7%), dan kontrol tekanan darah (<130/80 mmHg).
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