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Nefrologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi ginjal, sebagai 
akibat penyakit yang menyerang ginjal, dengan konsekuensi 
terganggunya fungsi ginjal. Nefrologi pediatri memfokuskan diri 
pada penyakit ginjal pada anak-anak mulai dari bayi baru lahir, 
masa kanak-kanak dan remaja hingga masuk masa dewasanya. 
Ginjal berfungsi untuk mempertahankan volume dan komposisi 
cairan tubuh, terutama cairan ekstra seluler, serta fungsi-fungsi 
endokrin dan metabolik. Oleh karena itu disiplin ilmu nefrologi tidak 
hanya meliputi fisiologi pengaturan volume dan fisikokimiawi saja, 
tapi juga semua faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.l 

Pengetahuan manusia tentang penyakit ginjal sebenarnya telah 
tua sekali. Sejak zaman Hippocrates, abad kelima sebelum Masehi, 
para perintis kedokteran di zaman itu telah mampu mendeteksi 
adanya penyakit ginjal. Namun baru pada abad 16 tulisan tentang 
penyakit ginjal pada anak mulai dipublikasikan. Pengetahuan 
tentang penyakit ginjal terus berkembang dengan pesat dari abad ke 
abad, di mana pada tahun 1820 terbentuklah embrio ilmu penyakit 
ginjal pada anak yang disebut sebagai Childhood Renal Diseases. 
Baru pada tahun 1950 dicanangkanlah Pediatric Nephrology yaitu 
ilmu penyakit ginjal anak sebagai suatu disiplin ilmu.2 

Hadirin sekalian yang saya muliakan, 
Ginjal mulai terbentuk pada saat janin berusia 3 minggu melalui 

suatu proses yang rumit dengan terbentuknya pronefros, mesonefros 
yang kemudian disusul dengan berkembangnya metanefros. 
Pembentukan ginjal dimulai dengan pembentukan unit-unit 
fungsional ginjal yang disebut nefron. Nefron terdiri dari beberapa 
segmen yang berbeda struktur dan fungsinya. Bagian pertama 
adalah glomerulus yang terdiri dari batang kapiler terbungkus 



dalam kapsul Bowman yang berfungsi untuk memfiltrasi darah. 
Bagian lainnya berupa pipa yang berkelok-kelok yaitu tubulus 
sebagai kelanjutan glomerulus, terdiri dari tubulus proksimal, 
lekukan Henle dan tubulus distalis dengan fungsi utama reabsorpsi 
dan sekresi.3 Masing-masing ginjal mempunyai sebuah ureter yang 
merupakan saluran kemih menuju buli-buli. Pembentukan ginjal 
akan selesai pada saat janin berusia 32-36 minggu dengan telah 
lengkapnya pembentukan nefron sebanyak kurang lebih 1 juta 
nefron pada masing-masing ginjal. Terjadi dua proses dalam 
pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu organogenesis yang 
merupakan proses pembentukan organ dan differensiasi sel, serta 
maturasi yang merupakan proses di mana organ mencapai 
kemampuan fungsinya secara penuh. Selama pertumbuhan dan 
maturasi fungsi ginjal meningkat sesuai dengan bertambahnya 
ukuran ginjal. Umumnya panjang masing-masing ginjal sesuai 
dengan panjang 4 ruas tulang belakang, atau kira-kira 6 cm pada 
saat bayi baru lahir, dan mencapai 12 cm pada saat telah dewasa, 
dengan berat masing-masing ginjal 24 gram pada saat bayi baru 
lahir, menjadi 150 gram pada saat memasuki masa dewasa. 


