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PENYAKIT GINJAL KRONIS 
 

KASUS 1 

Seorang gadis Afrika‐Amerika yang berusia 10 tahun mengalami gagal ginjal progresif akibat Focal 
Segmental GlomeruloSclerosis (FSGS) yang terbukti dari hasil biopsinya. Kreatinin serumnya 3,7 mg/dl 
dan GFR diperkirakan 16 ml/menit/1,73 m2. Rasio protein dengan kreatinin urin adalah 4560 mg/g. 
Masalah medis lainnya termasuk hipertensi, diobati secara per oral dengan furosemid 40 mg 2 kali 
sehari dan lisinopril 40 mg sekali sehari.  TDnya 160/85 mmHg. 

Manakah pernyataan dibawah ini yang benar? 

A. TD diastolik adalah prediktor terbaik  pengeluaran ginjal. 
B. Target TD sistolik harusnya dari 110 mmHg menjadi 129 mmHg 
C. TD sistolik < 110 mmHg telah dikaitkan dengan resiko progresi penyakit ginjal yang lebih rendah. 
D. Penambahan CCB dihidropiridin harus dihindari karena beresiko meningkatkan progresi 

penyakit ginjalnya. 
E. Studi‐studi telah membuktikan bahwa level TD tidak berefek terhadap laju kehilangan fungsi 

ginjal pada hipertensi Afrika‐Amerika. 

Jawaban yang benar adalah B. Pasien ini menderita penyakit ginjal kronis (CKD) tingkat 4 akibat FSGS. 
Ditemukan adanya proteinuria yang signifikan dan peningkatan TD. TD yang terkontrol dengan baik akan 
dapat membantu memperlambat progresi gagal ginjal, walaupun target TD yang tepat masih 
kontroversial. Pada meta‐analisis 11 uji klinik kontrol acak yang membandingkan efikasi pengobatan 
antihipertensi dengan atau tanpa inhibitor ACE (ACEI) pasien‐pasien penyakit ginjal nondiabetes, 
terbukti bahwa TD sistolik antara 110‐129 mmHg berkaitan dengan nilai resiko yang paling kecil terjadi 
progresi penyakit ginjal. Pada analisis ini, TD sistolik bukan merupakan predictor untuk progresi. TD 
sistolik kurang dari 110 mmHg dikaitkan dengan resiko progresi penyakit ginjal yang lebih tinggi 
(jawaban A dan C salah). CCB dihidropiridin bukanlah pilihan obat pertama pada kondisi CKD karena 
obat‐obat ini telah dikaitkan dengan lebih banyaknya kejadian proteinuria jika dibandingkan dengan 
ACEI atau penyakat reseptor angiotensin (ARB). Tapi, jika CCB dihidropiridin dikombinasi dengan ACEI 
atau ARB, akan dapat menurunkan TD secara efektif, dan tidak menghalangi efek antiproteniurik  dari 
ACEI atau ARB.  Uji klinik hipertensi pada  African‐american Study of Kidney disease (AASK) mempelajari 
efek penurunan TD  oleh beberapa macam kelompok obat antihipertensi terhadap progresi penyakit 
ginjal hipertensif. Tidak ada perbedaan bermakna pada kemiringan/peningkatan rata‐rata GFR dari 
‘baseline’ selama 4 tahun pengamatan antara pasien‐pasien pada kelompok TD rendah (128/78 mmHg) 
versus kelompok TD normal (121/85 mmHg). Tidak ada juga perbedaan pada insidens penurunan GFR 50 
%, ESDR, atau kematian. Penelitian ini tidak mempelajari TD yang lebih tinggi, yang tidak diragukan akan 
meningkatkan progresi CKD pada populasi ini (jawaban E salah). 

Pustaka 

Barkis GL, Weir MR, Seic M, et al. (2004) Differential effects of calcium antagonist subclasses on markers 
of nephropathy progression. Kidney Int 65:1991–2002 
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KASUS 2 

Manakah dibawah ini yang benar yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular pada pasien CKD ? 

A. Mikroalbuminuria bukanlah faktor resiko penyakit kardiovaskular (CVD) . 
B. Kebanyakan pasien CKD akan meninggal karena CVD sebelum mereka mengalami ESRD 
C. CKD adalah faktor resiko CVD tapi bukan untuk stroke atau penyakit vascular perifer. 
D. CKD adalah faktor resiko CVD hanya jika kreatinin serum >3 mg/dl 
E. Prevalensi yang lebih tinggi dari faktor‐faktor resiko tradisional seperti hipertensi dan 

dislipidemia menyebabkan peningkatan resiko CVD pada pasien CKD 

Jawaban yang benar adalah B. Adanya CKD adalah prediktor independen CVD. Resiko tetap ada bahkan 
dengan sedikit peningkatan kreatinin serum, atau sedikit penurunan GFR, tapi tidak untuk kreatinin 
serum yang lebih besar dari 3 mg/dl (jawaban D salah). Mikroalbuminuria adalah faktor independen CVD 
dan mungkin merupakan petanda yang lebih umum untuk gangguan fungsi endotel vaskular. Pada studi 
populasi Medicare, Collins et al., menunjukkan bahwa pasien‐pasien yang didiagnosis CKD akan 
mempunyai kemungkinan 5 sampai 10 kali lebih besar untuk meninggal sebelum mencapai ESRD 
(jawaban B salah). Selain sebagai factor resiko untuk CVD, CKD juga merupakan factor resiko penyakit 
vaskular/pembuluh darah serebral dan perifer. 

Pustaka 

Collins AJ, Li S, Gilbertson DT, et al. (2003) Chronic kidney disease and cardiovascular disease in 
Medicare population. Kidney Int 87:S24–S31 

Ritz E, McClellan W (2004) Overview: Increased cardiovascular risk in patients with minor renal 
dysfunction: An emerging issue with far‐reaching consequences. J Am Soc Nephrol 15: 513–516 

Romundstad S, Holmen J, Kvenlid K, et al. (2003) Microalbuminuria and all‐cause mortality in 2089 
apparently healthy individuals: a 4.4‐yrat follow‐up study. The Nord‐Trondelag Health Study (HUNT), 
Norway. Am J Kidney Dis 42:466–473 

KASUS 3 

Seorang laki‐laki berusia 16 tahun menderita CKD akibat nefropati IgA. GFR saat ini adalah 18 
ml/menit/1,73 m2. Hipertensinya terkontrol baik dengan diuretik loop dan CCB dihidropiridin. Kolesterol 
serumnya 169 mg/dl. Kadar protein C reaktif (CRP) dua kali di atas kisaran normal. 

Manakah pernyataan berikut mengenai resiko kardiovaskular dan penatalaksaannya yang benar? 

A. Adanya CRP adalah prediktor resiko kardiovaskular. 
B. Kadar homosistein harus diperiksa dan jika meningkat, pengobatan dengan vitamin B6 harus 

diberikan untuk mengurangi progresi CKDnya. 
C. Faktor‐faktor resiko tradisional kardiovaskular seperti hipertensi dan peningkatan kolesterol  

merupakan faktor‐faktor resiko minor pada pasien‐pasien CKD. 
D. Terapi antioksidan terbukti mengurangi kemungkinan kejadian kardiovaskular di masa depan 
E. Aspirin dengan dosis 325 mg harus dihindari karena resiko memperburuk gagal ginjalnya dan 

karena tidak efisien pada pasien CKD. 

Jawaban yang benar adalah A. Pada pasien CKD dan ESRD, CVD dihubungkan dengan inflamasi. CRP 
telah digunakan sebagai petanda inflamasi, kadarnya merupakan prediktor untuk perkembangan CVD. 
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Kadar homosistein selalu meningkat pada pasien CKD, dan berkaitan dengan resiko CVD. Walaupun 
kadar asam folat, vitamin B12 dan B6 yang tinggi dapat menurunkan kadar homosistein, tidak ada bukti 
yang menunjukkan bahwa terapi tersebut mengurangi resiko kardiovaskular. Tidak ada data bahwa 
terapi antioksidan mengurangi CVD pada pasien‐pasien predialisis CVD, walaupun 2 uji klinik acak 
menyarankan CVD pada pasien dialisis dapat dikurangi dengan terapi antioksidan menggunakan vitamin 
E atau asetilsistein. Aspirin dengan dosis 325 mg sekali sehari harus menjadi bagian dari terapi untuk 
pasien CKD. 

Pustaka 

Muntner PLLH, Kusek JW, Chen J, et al. (2004) The prevalence of nontraditional risk factors for coronary 
heart disease in patients with chronic kidney disease. Ann Intern Med 140:9–17 

KASUS 4 

Seorang anak laki‐laki berusia 6 tahun didiagnosis hipertensi beberapa tahun yang lalu. Kreatinin 
serumnya sekarang adalah 2,3 mg/dl dan perkiraan GFRnya 37 ml/menit/1,73 m2. Eskresi proteinnya 
dalam 24 jam adalah 0,6 g. 

Manakah pilihan berikut yang benar mengenai terapinya? 

A. Target tekanan arterial rata‐rata (MAP) 92 mmHg lebih efektif untuk pencegahan progresi 
penyakit ginjalnya daripada MAP 102 mmHg. 

B. Biopsi ginjal diperlukan sebagai petunjuk untuk memilih terapi. 
C. ACEI lebih efektif daripada β‐blocker dalam memperlambat progresi penyakit ginjal. 
D. Jenis obat antihipertensi tidak berpengaruh terhadap penyakit ginjal.  
E. CCB dihidropiridin lebih efektif daripada β‐blocker dalam memperlambat penurunan GFR. 

Jawaban yang benar adalah C.  Studi AASK memeriksa efek penurunan TD terhadap progresi penyakit 
ginjal hipertensif . Pasien‐pasien pada studi ini diobati dengan β‐blocker, ACEI, atau CCB dihidropiridin. 
Tidak ada perbedaan bermakna yang terkait antara jenis obat dan perubahan GFR. Namun, ACEI 
menurunkan resiko klinis sebanyak 20% jika dibandingkan dengan β‐blocker, dan 38 % jika dibandingkan 
dengan CCB (jawaban A, D, dan E salah).  Hasil biopsi dari sekelompok pasien AASK menunjukkan adanya 
nefrosklerosis hipertensif (jawaban B salah). 

Pustaka 

Fogo AG (2003) Hypertensive risk factors in kidney disease in African Americans. Kidney Int 63:2331–
2341 

Wright JT, Glassock R, Herbet I, et al. (2002) Effect of TD lowering and antihypertensive drug class on 
progression of hypertensive kidney disease: results from the AASK trial. JAMA 288:2421–2431 

KASUS 5 

Seorang anak perempuan berumur 4 tahun masuk rumah sakit karena gagal untuk sembuh. Pada 
pemeriksaan fisik, pasien tampak kurus sekali, cachectic, dan edema 2+ pada ekstremitas bawah. 
Kreatinin serumnya 1,0 mg/dl. Rasio protein terhadap kreatinin urin yang diambil acak adalah 2,6 g/g. 
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Dari hasil urin 24 jam yang dikumpulkan pada hari kedua di rumah sakit menunjukkan 1,6 g protein dan 
453 mg kreatinin. 

Pernyataan manakah dibawah ini yang benar? 

A. Pasien mengalami proteinuria pada kisaran nefritik. 
B. Ada informasi yang ada nampanya kontradiktif terutama yang berkaitan dengan apakah pasien 

mengalami proteinuria pada kisaran nefritik. 
C. Informasi yang ada tidak cukup untuk menetapkan apakah pasien mengalami proteinuria pada 

kisaran nefritik  
D. Rasio protein terhadap kreatinin urin acak salah karena produksi kreatinin yang rendah. 
E. Tidak valid menggunakan rasio protein terhadap kreatinin untuk menilai proteinuria jika kadar 

serum albumin rendah. 

Jawaban yang benar adalah D. Rasio protein dengan kreatinin urin pasien adalah salah karena pasien 
cachectic dan hanya menghasilkan kreatinin sekitar 453 mg perhari.  Pasti ada mekanisme lain selain 
sindrom nefritik (seperti malnutrisi) yang menyebabkan albumin pasien rendah dan edema. 

Pustaka 

Hogg RJ, Portman RJ, Millimer D (2000) Evaluation of proteinuria and nephritic syndrome in children: 
Recommendations from a pediatric nephrology panel established at National Kidney Foundation 
conference on proteinuria, albuminuria, risk, detection, and elimination (PARDE). Pediatrics 
105:1242–1249. 

KASUS 6 

Seorang anak laki‐laki berumur 10 tahun dengan FSGS datang ke klinik. TDnya 150/95 mmHg (pada CCB), 
kolesterol totalnya 28 mg/dl dengan kolesterol LDL 130 mg/dl, dan hemoglobin A1C 6,0. Kreatinin 
serumnya 1,4 mg/dl, dan urinalisis dipstiknya menunjukkan proteinuria 1+. 

Intervensi manakah di bawah ini yang pada uji klinik acak TIDAK memperlambat progresi CKD pasien 
seperti kasus di atas?  

A. Menurunkan TD menjadi 140/90 mmHg atau lebih rendah lagi. 
B. Terapi dengan ACEI. 
C. terapi dengan ARB 
D. Kontrol glikemik ketat. 
E. Penurunan kolesterol serum. 

Jawaban yang benar adalah E. Sampai saat ini, tidak ada data yang meyakinkan yang menunjukkan 
bahwa menurunkan kolesterol serum memperlambat progresi CKD.  Menurunkan kolesterol total dan 
LDL, tentu saja, memiliki efek lain yang menguntungkan seperti mengurangi CVD pada populasi dengan 
resiko CVD tinggi.  Menurut pedoman K/DOQI, satu‐satunya terapi yang menurunkan progresi CKD 
adalah kontrol TD yang ketat, penggunaan ACEI atau ARB, dan kontrol glikemik yang ketat pada pasien 
diabetes. 

Pustaka 
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Ruggenenti P, Perna A, Remuzzi (2003) Retarding the progression of chronic renal disease: The 
neglected issue of residual proteinuria. Kidney Int 63:2254–2261 

KASUS 7 

Seorang anak berusia 13 tahun mengalami nefropati IgA yang terbukti dari hasil biopsi. Hipertensinya 
dikontrol dengan diuretik loop dan ACEI dan ARB. Kreatinin serumnya saat ini 4,3 mg/dl dan eskresi 
protein urinnya selama 24 jam adalah 4,1 g. Profil lipid puasanya adalah: kolesterol 244 mg/dl, 
trigliserida 270 mg/dl, HDL 45 mg/dl, dan LDL 16 mg/dl. 

Manakah pernyataan yang BENAR mengenai dislipidemia pasien tersebut? 

A. Pengobatan dengan statin dapat menurunkan kolesterol serum tapi tidak berefek pada 
kolesterol LDL. 

B. Target kolesterol LDL harus < 140 mg/dl. 
C. Penambahan inhibitor absorpsi kolesterol  (ezetimibe) pada statin tidak menunjukkan 

keuntungan tambahan dalam menurunkan kolesterol LDL jika dibandingkan dengan statin saja. 
D. Pengobatan dengan statin telah dikaitkan dengan pengurangan proteinuria. 
E. Terapi statin pada pasien ini telah terbukti dapat menurunkan waktu pertama kali terjadi 

kejadian vaskular mayor. 

Jawaban yang benar adalah D. Pengobatan dengan statin dapat menurunkan kolesterol serum dan 
kolesterol LDL, dan diindikasikan pada pasien dengan CKD signifikan ini. Ada bukti bahwa penambahan 
ezetimibe‐ suatu inhibitor absorbsi kolesterol‐ pada terapi statin akan memberikan manfaat lebih 
terhadap penurunan LDL dibandingkan dengan terapi statin saja (studi SHARP). Penambahan statin pada 
pasien‐pasien CKD yang sedang dalam regimen terapi ACEI atau ARB dapat menurunkan proteinuria dan 
menstabilisasikan klirens kreatinin. 

Pustaka 

Baigent C, Landry M (2003) Study of Heart and Renal Protection (SHARP). Kidney Int 63: S207–S210 

KASUS 8 

Seorang anak laki‐laki yang berusia 7 tahun dengan nefropati IgA dirawat karena sepsis. Proteinuria 
dipstik pasien 1+ dan baseline kreatinin serumnya 1,2 mg/dl. Perkiraan GFRnya 66 ml/menit/1,73 m2.  
Tidak terlihat perbaikan klinis pada terapi antibiotik dan pasien mengalami hipotensi yang 
membutuhkan ventilasi mekanik. Pasien menerima kontras IV untuk CT scan abdomen. Di hari berikutny  
kreatianin serumnya meningkat menjadi 2,4 mg/dl. 

Dari pernyataan berikut, manakah yang paling benar? 

A. Baseline CKD pasien tidak terkait ARFnya. 
B. Kontras intravana tidak merupakan kontraindikasi untuk pasien CKD. 
C. IgA pasien bukan faktor resiko untuk ARFnya. 
D. Ketika kreatinin serum meninkat menjadi 2,4 mg/dl, GFR pasien hampir mendekati 30 

ml/menit/1,73 m2. 
E. Untuk mengukur GFR pasien, pengumpulan urin 24 jam harus dimulai sejak pagi pada hari 

kreatinin serumnya naik menjadi 2,4 mg/dl. 
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Jawaban yang benar adalah B.  Perhitungan Schwatz atau persamaan lainnya tidak sesuai untuk 
memperkirakan GFR pasien ARF dan tidak pada steady state.  Demikian pula, pengumpulan urin 24 jam 
untuk klirens kreatinin juga tidak akan valid. Walaupun pasien ini mempunyai faktor‐faktor resiko untuk 
nefropati, tidak berarti dia tidak dapat menerima kontras IV. Rasio resiko vs manfaat kontras IV harus 
dipertimbangkan kasus per kasus.  Sepsis dan hipertensi juga merupakan penyebab yang potensial untuk 
terjadinya ARF/gagal ginjal akut pada pasien ini.  

Pustaka 

Cigarroa RG, Lange RA, Williams RH (1989) Dosing of contrast material to prevent contrast nephropathy 
in patients with renal disease. Am J Med 86:649–652 

KASUS 9 

Seorang anak laki‐laki berusia 9 tahun mengalami CKD akibat nefropati IgA. Dua tahun yang lalu pasien 
mengalami hipertensi dan kreatinin serumnya 2,1 mg/dl, perkiraan GFR 34 ml/menit/1,73 m2. Rasio 
protein terhadap kreatinin urin adalah 2000 mg/g.  Terapi dimulai dengan ACEI. Selama dua tahun 
terakhir, kreatinin serumnya meningkat menjadi 3,4 mg/dl, perkiraan GFRnya menurun menjadi 20 
ml/menit/1,73 m2, dan rasio protein terhadap kreatinin urinnya adalah 2600 mg/g walaupun telah 
digunakan dosis maksimal ACEI. TDnya sekarang adalah 125/80 mmHg. 

Perubahan terapi manakah yang terbaik? 

A. Ganti dengan ACEI lainnya karena obat yang sekarang tidak efektif. 
B. Hentikan ACEI dan mulai terapi CCB dihidropiridin. 
C. Tambahkan ARB pada pengobatan yang sedang dijalani. 
D. Muali memberikan β‐blocker untuk mengontrol TD. 
E. Kurangi dosis ACEI agar TD meningkat dan memperbaiki perfusi ginjal. 

Jawaban yang benar adalah C.  Penambahan ARB ke dalam regimen terapi yang sedang dijalaninya 
merupakan strategi yang beralasan berdasarkan hasil‐hasil studi COOPERATE pada pasien dengan 
penyakit ginjal nondiabetes. Tidak ada bukti bahwa mengganti dengan inhibitor ACE lainnya akan lebih 
efektif. Dasar terapi pada pasien ini adalah penghambatan angiotensin II, oleh karena itu menghentikan  
ACEI dan memulai CCB tidak diindikasikan. Tidak ada bukti bahwa dengan menurunkan TD lebih lanjut 
akan bermanfaat. Kenyataannya, TD sistolik kurang dari 110 mmHg berkaitan dengan memburuknya 
prognosis ginjal jika dibandingkan dengan TD sistolik 110 ‐ 129 mmHg. TD pasien saat ini sudah optimal. 

Pustaka 

Nakao N, Yoshimma A, Morita H, et al. (2002) Combination therapy of angiotensin II receptor blocker 
and angiotensin‐converting enzyme inhibitor in non‐diabetic renal disease: A randomized, controlled 
trial in Japan (COOPERATE). Lancet 361:117–124 

KASUS 10 

Seorang anak laki‐laki Afrika‐Amerika berumur 14 tahun mengalami edema. TD 150/100 mmHg. 
kreatinin serumnya 2,8 mg/dl dan eksresi protein urin 6 g/24 jam. Biopsi ginjal menunjukkan 
glomerulosklerosis fokal dan segmental.  Pasien memulai terapi ACEI dan diuretik loop. Seminggu 
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kemudian, TDnya 125 mmHg, eskresi protein urinnya menurun menjadi 3 g/hari, tapi kreatinin 
serumnya meningkat menjadi 3,2 mg/dl. 

Manakah dibawah ini yang seharusnya disarankan? 

A. Menghentikan ACEI, menggantinya dengan β‐blocker,  dan mengevaluasi adanya stenosis ginjal. 
B. Menghentikan diuretik loop. 
C. Melanjutkan antihipertensi yang telah diberikan dan memeriksa kembali kreatinin serum sekali 

seminggu. 
D. Menghentikan inhibitor ACE dan menggantinya dengan ARB. 
E. Memulai terapi steroid dan siklofosfamide untuk mengobati penyakit glomerula. 

Jawaban yang benar adalah C. Pasien ini ,erespon ACEI dengan menurunnya TD dan eskresi protein 
urin. Namun, kreatinin serumnya meningkat dari 2,8 menjadi 3,2 mg/dl. Kenaikan kreatinin serum 
hampir mencapai 13%. ACEI biasanya terkait dengan naiknya kreatinin setelah terapi awal, karena efek 
dilatasi arteriol eferen. Jika peningkatan kreatinin serum kurang dari 30%, ACEI dapat dilanjutkan sambil 
memeriksa ulang kreatinin serum. Pada pasien dengan penyakit arteri ginjal bilateral, kreatinin serum 
akan naik karena ACEI, tapi biasanya kenaikannya lebih dari 30 %, dan cenderung menetap. Diuretik loop 
tidak menyebabkan peningkatan kreatinin serum jika tidak ada deplesi volume. ARB dan ACEI , keduanya 
sama‐sama memiliki efek meningkatkan kreatinin serum. Tidak ada bukti bahwa steroid dan 
siklofosfomide diindikasikan untuk penyakit glomerular. 

Pustaka 
Bakris GL, Weir MR (2000) Angiotensin‐converting enzyme inhibitor‐associated elevations in serum 

creatinine. Is this a cause for concern? Arch Intern Med 160:685–693 

KASUS 12 

Pada pemeriksaan fisik rutin seorang anak perempuan yang berusia 7 tahun ditemukan mikroskopik 
hematuria. Ibunya dan bibi dari pihak ibu sedang menjalani hemodialisis untuk ESRD akibat penyakit 
ginjal polikistik. Pada pemeriksaan, TD 140/90 mmHg, detak jantung 80/min, beratnya 75 kg. Kreatinin 
serumnya 1,0 mg/dl, dan urinalisis menunjukan berat jenis 1,017, tidak ada protein, darah sedikit, dan 5‐
10 sel darah merah/lapang pandang mikroskop .  Rasio protein/kreatinin urin adalah 0,15 mg/mg. 
Ultrasound ginjal menunjukkan multiple kista pada kedua ginjal. 

Manakah dibawah ini yang benar tentang kondisinya? 

A. Dia tidak memiliki CKD karena kreatinin serum dan eskresi proteinnya normal. 
B. Perkiraan GFR dengan menggunakan persamaan Schwatz tidaklah akurat pada penyakit ginjal 

polikistik (PKD). 
C. Dia memiliki CKD berdasarkan hasil mikroskopik hematuria dan ultrasound ginjal abnormal. 
D. Berdasarkan kreatinin serumnya saat ini, sepertinya dia tidak akan mengalami ESDR sepanjang 

hidupnya. 
E. GFR harus diukur dengan klirens 125 I‐iothalamate untuk memastikan tingkat CKDnya. 

Jawaban yang benar adalah C. Adanya PKD dan mikroskopik hematuria sesuai dengan definisi CKD. 
Kalkulasi GFRnya berdasarkan studi perbandingan MDRD adalah 65 ml/min/1,73 m2, konsisten dengan 
CKD tingkat 2. Tidak ada bukti bahwa persamaan Schawartz tidak akurat untuk pasien PKD. Kreatinin 
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serum yang normal saat ini, pada keadaan PKD, tidak dapat digunakan untuk memprediksi apakah dia 
akan mengalami ESRD. GFR dapat dihitung, dan pengukuran menggunakan 125 I‐iothalamate clearance 
tidak diperlukan secara klinis. 

Manakah pernyataan di bawah yang merupakan terapi yang disarankan untuk pasien ini? 

A. Pasien disarankan untuk menurunkan konsumsi garam dan dipantau TD dan kreatinin serum 
dalam 4 bulan. 

B. Pasien dirujuk untuk melakukan laparoskopi untuk mengurangi kista‐kista ginjalnya. 
C. Terapi antihipertesi harus dimulai dengan diuretik tiazid, dan β‐blocker bisa ditambahkan jika 

diperlukan 
D. Pasien harus menjalani diet restriksi protein (0,6 mg/hari). 
E. Pasien harus diobati dengan ACEI untuk mencapai target TD 130/85 mmHg. 

Jawaban yang benar adalah E. ACEI efektif untuk pasien PKD autosomal dominan. Hipertensi cenderung  
menjadi manifestasi awal dari penyakit ini. Sebagian dari mekanisme ini mungkin berhubungan dengan 
aktivasi sistem renin‐angiotensin akibat iskemia ginjal lokal karena penekanan kista. Pilihan A adalah 
salah karena hipertensi pada keadaan CKD harus diobati dengan obat. Pilihan B salah karena laparaskopi 
untuk mengangkat kista‐kista ginjal tidak memperlambat PKD. Pilihan C salah untuk alasan‐alasan yang 
dibahas diatas. Pilihan D salah karena data dari studi MDRD menunjukkan tidak ada manfaat restriksi 
protein terhadap progresi penyakit ginjal pada pasien‐pasien berpenyakit ginjal polikistik autosomal 
dominan. 

Pustaka 

Ecder T, Edelstein CL, Fick‐Brosnahan GM, et al. (2001) Diuretics versus angiotensin‐converting enzyme 
inhibitors in autosomal dominant polycystic kidney disease. AmJ Nephrol 21:98–103 

National Kidney Foundation: K/DOQI clinical guidelines for chronic kidney disease: evaluation, 
classification, and stratification (2002). Am J Kidney Dis 29 (Suppl 1) S1–S266 

KASUS 13 

Seorang anak laki‐laki Asia yang berusia 12 tahun mengalami gagal ginjal progresif nefropati IgA. 
Kalkulasi GFRnya sekarang 25 ml/menit/1,73 m2. 

Manakah pernyataan‐pernyataan berikut yang benar? 

A. Pengiriman dini ke seorang nefrologis akan meningkatkan biaya pengobatan. 
B. Tidak ada perbedaan pada kadar hematokrit antara pasien‐ pasien yang dikirim lebih awal ke 

seorang nefrologis versus yang agak lambat. 
C. Pasien yang dirawat dengan lembaga kesehatan yang berafiliasi dengan perusahaan asuransi 

kesehatan lebih mungkin segera dirujuk kepada seorang nefrologis.  
D. Segera merujuk/mengirim pasien ke seorang nefrologis berkaitan dengan angka pembuatan 

akses vascular yang lebih tinggi. 
E. Tidak ada perbedaan kadar albumin antara pasien‐pasien yang dirujuk ke seorang nefrologis 

segera/lebih awal versus yang lebih lambat. 

Jawaban yang benar adalah D. Menunda mengirim/merujuk pasien ke nefrologis berkaitan dengan 
outcomes/hasil klinis yang buruk, lebih banyak rawat inap, dan biaya yang lebih tinggi. Jawaban D 
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adalah benar karena pengiriman lebih awal ke seorang nephrologis akan meningkatkan angka 
pembuatan akses vaskular.  Pilihan A salah karena pengiriman lebih awal telah dibuktikan mengurangi 
biaya pengobatan. Pilihan B salah, karena pasien‐pasien yang dikirim lebih awal memiliki tingkat 
hematokrit yang lebih tinggi dari pada mereka yang terlambat dikirim. Jawaban C salah karena 
berdasarakan analisis multivariate, asuransi kesehatan adalah prediktor independen untuk lambatnya 
perujukan pasien. Pilihan E salah karena pengiriman lebih awal juga berkaitan dengan kadar albumin 
serum yang lebih tinggi. 

Pustaka 

Arora P, Obrador GT, Ruthazer R, et al. (1999) Prevalence, predictor, and consequences of late 
nephrology referral at a tertiary care center. J Am Soc Nephrol 10:1281–1286 

KASUS 14 

Seorang anak laki‐laki berumur 15 tahun datang ke klinik Anda karena peningkatan kadar kreatinin 
serum. Berdasarkan hasil biopsi ginjal saat berumur 9 tahun, dia didiagnosis glomeruloskleorosis 
segmental fokal, ketika dia mengalami sindrom nefritik. Pada pemeriksaan, TDnya adalah 140/90 mmHg, 
detak jantung 94 /min, dan beratnya 68 kg, edema perifer 2+. Data laboratorium: kreatinin serum 3,7 
mg/dl (setahun yang lalu 2,4 mg/dl). Urinalisis menunjukkan 4+ protein, darah negative, dan 0 sampai 2 
sel‐sel darah merah/high power field. Eksresi protein urin 24 jam adalah 6,2 g. 

Manakah yang benar mengenai patofisiologi progresi penyakit ginjal pasien ini ? 

A. Peningkatan GFP nefron tunggal tidak akan terjadi karena adanya glomeruloskleorosis. 
B. Proteinuria dapat meninggalkan bekas luka gromerular, tapi bukan merupakan faktor pathogen 

untuk penyakit tubulointerstisial. 
C. Meningkatnya pembentukan amoniak pada nefron yang bertahan hidup akan berperan pada 

aktivasi komplemen dan memperburuk penyakit tubulointerstisial. 
D. Aktivitas plasma renin sepertinya akan meningkat dan merupakan suatu faktor patogenesis 

utama hipertensinya. 
E. Meningkatnya ukuran glomerula akan mengatasi efek peningkatan tekanan dan aliran di dalam 

glomerulus. 

Jawaban yang benar adalah C.  Adaptasi terjadi di dalam nefron‐nefron yang bertahan hidup sebagai 
usaha untuk mengkompensasi efek hilangnya massa ginjal. Salah satu bentuk adaptasi adalah 
meningkatnya pembentukan amoniak.  Amoniak dapat mengaktivasi komplemen, yang dapat menjadi 
faktor resiko untuk penyakit tubulointerstisial.  Jawaban A salah karena keterlibatan glomerula bersifat 
heterogen dan peningkatan GFP suatu nefron merupakan adaptasi yang terjadi glomeruli yang tidak 
terlalu rusak. Pilihan B salah karena reabsorbsi protein pada sel‐sel tubulus proksimal diikuti dengan 
aktivasinya dianggap sebagai mekanisme yang mengawali penyakit tubulointerstisial. Pilihan E salah 
karena paradoks dengan PKD kronis. Aktivitas plasma renin biasanya tertekan pada hampir semua 
penyakit ginjal kronis, namun penghambatan angiotensin II adalah strategi utama untuk melindungi 
ginjal. Hipertensi yang terlihat pada penyakit ginjal bersangkutpaut dengan mekanisme selain dengan 
aktivasi sistim renin‐angiotensin. 

Pustaka 
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Hales CN (2001) Suicide of the nephron. Lancet 357:136–137 

KASUS 15 

Seorang gadis berumur 15 tahun datang untuk evaluasi kreatinin serum yang meningkat.  Dia mengalami 
hipertensi sekarang. Biopsi ginjal dua tahun yang lalu menunjukkan glomerulonefritis membran. 
Ditemukan penyakit tubulointersial yang berat, dan 10‐15 glomeruli mengalami sklerosis global. Waktu 
itu, kreatinin serumnya 2,1 mg/dl, perhitungan GFR menggunakan rumus Schwartz 27 ml/menit/1,73 
m2, kolesterol serum 320 mg/dl, dan eskresi protein urin dalam 24 jam adalah 8,6 g.  

Manakah di bawah ini yang benar mengenai resiko gagal ginjal progresifnya? 

A. Sebagian kecil glomeruli mengalami sklerosis global, oleh karen itu prognosis ginjalnya adalah 
baik. 

B. Tingkat keparahan penyakit tubulointerstisial merupakan prediktor yang baik untuk progresi 
penyakit ginjal. 

C. Proteinuria bukan faktor resiko untuk progresi penyakit ginjal. 
D. Berdasarkan jumlah proteinuria, nampaknya dia tidak akan merespon ACEI. 
E. Resiko progresi penyakit ginjal pada orang Afrika‐Amerika lebih rendah jika dibandingkan 

dengan Kaukasia. 

Jawaban yang benar adalah A. Pasien ini mengalami CKD tingkat 4 akibat glomerulonefritis membran. 
Penyakit tubulointerstisial menyertai hampir semua penyakit glomerula, dan keparahannya adalah 
faktor utama timbulnya progresi penyakit ginjal. Pilihan B salah, karena keparahan penyakit 
tubulointerstisial adalah prediktor yang lebih kuat untuk progresinya daripada sedikitnya jumlah 
glomeruli yang sklerosis pada pasien ini. Pilihan C salah, karena proteinuria adalah faktor utama lain 
untuk progresi penyakit ginjal. Pilihan D salah, karena pasien dengan kadar proteinuria tertinggi memiliki 
respon tertinggi terhadap terapi ACEI. Pilihan E salah, karena resiko progresi untuk hampir semua 
penyakit ginjal pada orang Afrika‐Amerika lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kaukasia. 

Pustaka 

Keane WF (2000) Proteinuria: its clinical importance and role in progressive renal disease. Am J Kidney 
Dis 35:S97–S105 

KASUS 16 

Seorang laki‐laki berusia 19 tahun mengalami gagal ginjal progresif karena diabetes tipe I yang 
didiagnosis saat berusia 7 tahun. TDnya sekarang 125/75 mmHg dalam pengobatan dengan ACEI, β‐
blocker, dan diuretic loop. Data laboratoriumnya: kreatinin serum 2,4 mg/dl, kolesterol serum 298 
mg/dl, albumin serum 2,8 g/dl, perkiraan GFR 40 ml/menit/1,73 m2, dan ekskresi protein urinnya dalam 
24 jam adalah 5,3 g. 

Manakah yang benar yang berkaitan dengan terapi pada pasien ini? 

A. Diet restriksi protein tidak akan memberikan manfaat memperlambat perkembangan penyakit 
ginjalnya. 

B. Diet restriksi protein paling efektif untuk memperlambat  progresi pada pasien dengan GFR 
sangat rendah. 
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C. Penurunan proteinuria awal dengan diet restriksi protein bersama‐sama dengan kontrol TD yang 
agresif, menggunakan obat yang menghambat sistim renin akan berkaitan dengan perlambatan 
laju progresi. 

D. Diet restriksi protein 0,6 g/kg/hari akan berkaitan dengan penurunan albumin serum. 
E. Diet rendah protein akan berkaitan dengan peningkatan aktivitas renin plasma dan semakin sulit 

mengontrol hipertensinya. 

Jawaban yang benar adalah C. Uji klinik diet restriksi protein untuk memperlambat progresi penyakit 
ginjal memberikan hasil yang berbeda‐beda. Pada analisis primer studi MDRD, tidak terlihat dampak 
yang menguntungkan dari diet restriksi protein, walaupun ada beberapa keterbatasan pada uji ini. Dilain 
hal, studi lainnya menunjukkan adanya manfaat dalam memperlambat perkembangan ESDR. Penderita 
diabetes cenderung lebih banyak menunjukkan respon yang menguntungkan jika dibandingkan dengan 
yang bukan penderita diabetes (pilihan A salah). Studi analis MDRD ‘post hoc’ menunjukkan restriksi 
protein memberikan manfaat terbesar pada pasien yang GFR awalnya tertinggi (pilihan B salah).  Studi 
MDRD menunjukkan bahwa penurunan awal proteinuria berkaitan dengan laju progresi yang lebih 
lambat (pilihan C salah). Restriksi protein 0,6 g/kg/hari seharusnya tidak memiliki dampak negatif pada 
parameter‐parameter nutrisi (pilihan D salah). Diet restriksi protein berkaitan dengan penurunan 
aktivitas renin plasma dan tidak berdampak pada TD (pilihan E salah). 

Pustaka 

Levey AS, Greene T, Beck GJ, et al. (1999) Dietary protein restriction and the progression of chronic renal 
disease: what have all of the results of the MDRD study shown? J Am Soc Nephrol 10:2436–2439 

Pedrini MT, Levey AS, Lau J, et al. (1996) The effect of dietary protein restriction on the progression of 
diabetic and non‐diabetic renal disease: a meta‐analysis. An Intern Med 124:267–637 

KASUS 17 

Seorang anal laki‐laki berusia 10 tahun datang ke praktek klinik Anda untuk pemeriksaan dan terapi 
karena kadar kreatinin serumnya meningkat. Dua tahun yang lalu berdasarkan biopsi ginjalnya dia 
didiagnosis nefropati IgA. Data laboratoriumnya menunjukkan kreatinin serum 2,0 mg/dl, perkiraan GFR 
37 ml/menit/1,73 m2, hemoglobin 10,0 g/dl, dan rasio protein urin dengan kreatinin adalah 2,4 mg/mg. 

Manakah yang benar mengenai pemeriksaan terhadap anemianya? 

A. Hematokrit lebih akurat untuk menyatakan anemia daripada hemoglobin. 
B. Kadar eritropoietin berguna untuk menentukan pengobatan. 
C. Biopsi sumsum tulang harus dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan sindrom 

mieodisplastik. 
D. Fe serum, saturasi transferring, dan ferritin harus diukur untuk memperkirakan persediaan Fe. 
E. Proteinuria berkaitan dengan respon yang buruk terhadap terapi eritropoietin. 

Jawaban yang benar adalah D. Pasien mengalami CKD tingkat 3 akibat nefropati IgA. Anemianya 
mungkin merupakan akibat penurunan produksi eritropoietin.  Langkah pertama pemeriksaan anemia 
adalah mengukur kadar Fe serum, saturasi transfer, dan ferritin untuk memastikan bahwa dia tidak 
mengalami defisiensi Fe‐ salah satu faktor penyebab anemia pada pasien CKD.  Pemeriksaan Fe juga 
penting untuk merencanakan terapi eritropoietin karena sangat penting untuk mempertahankan 
saturasi transfer (>20%) dan kadar ferritin (>100 ng/ml). Oleh karena itu, pilihan D adalah jawaban yang 



  Assadi, 2008; terj. Eva Manulang, D Lyrawati, 2008 

12 

 

benar.  Hemoglobin adalah cara yang terbaik dalam menentukan anemia, karena kadar hematokrit 
dipengaruhi oleh air pada plasma, dan hasilnya dapat beragam tergantung pada usia sampel dan 
metodologi yang digunakan. Kadar eritropoietin tidak berhubungan langsung dengan penurunan GFR 
dan secara umum tidak berguna untuk penentuan kondisi anemia pada pasien CKD—kadarnya hampir 
selalu tidak sesuai, rendah untuk kadar hemoglobin. Sindrom amielodisplastik merupakan penyebab 
yang jarang untuk kasus anemia dan gejala klinis lain yang berhubungan dengan sindroma tersebut 
harus dicari dahulu sebelum melakukan biopsi sumsum tulang. Tidak ada bukti yang mendukung adanya 
hubungan antara proteinuria dengan respon terhadap pengobatan eritropoietin. 

Pustaka 

Cameron J (1999) European best practice guidelines for the management of anemia in patients with 
chronic renal failure. Nephrol Dial Transplant 14:S61–S65 

National Kidney Foundation: K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, 
classification, and stratification (2002). Am J Kid Dis 39:S1–S266 

KASUS 18 

Manakah dibawah ini yang benar tentang terapi pasien ini? 

A. Pengobatan anemia terkait dengan rawat inap yang lebih lama. 
B. Pengobatan anemia dapat mencegah perkembangan gagal ventrikel kiri. 
C. Eritropoietin dapat mempercepat progresi penyakit ginjal. 
D. Pengobatan dengan eritropoietin rekombinan hanya bisa dimulai jika hemoglobin <10 g/dl. 
E. Dengan terapi eritropoietin rekombinan kadar hemoglobin ditargetkan menjadi 11 g/dl. 

Jawaban yang benar adalah B. Pilihan B benar karena studi‐studi telah menunjukkan bahwa 
pengobatan anemia dapat mencegah perkembangan hipertropi ventrikel kiri. Pengobatan anemia 
terkait dengan lebih rendahnya durasi rawat inap. Pengobatan dengan eritropoietin tidak berdampak 
pada progresi penyakit ginjal. Efek samping yang tidak diinginkan terjadi ketika hemoglobin lebih besar 
dari 8 g/dl. Pilihan E salah tapi masih kontroversial. Pada penelitian Hayashi et al., indeks massa ventrikel 
kiri secara progresif menurun seiring dengan normalnya hemoglobin, target hemoglobin yang 
disarankan harus lebih besar dari 11 g/dl. 

Pustaka 

Hayashi T, Suzuki A, Shoji T, et al. (2000) Cardiovascular effect of normalizing the hematocrit level during 
erythropoietin therapy in predialysis patients with chronic renal failure. Am J Kidney Dis 35:250–256 

Levin A, Thompson C, Ethier J, et al. (1999) Left ventricular mass index increase in early renal disease: 
impact of decline in hemoglobin. Am J Kidney Dis 34:125–134 

KASUS 19 

Seorang gadis berusia 17 tahun dengan diabetes tipe 2 dan CKD datang untuk meminta saran 
pengobatan. Dia mengalami hipertensi yang diobati dengan furosemid, metroprolol, dan lisinopril. 
Keluhan utamanya adalah lelah. Pada pemeriksaan, TDnya 140/85 mmHg, dan dia mengalami edema 
perifer 1+. Kreatinin serumnya 2,2 mg/dl dengan perkiraan GFR 32 ml/min/1,73 m2. Rasio 
protein/kreatinin urin adalah 4 mg/mg. Gula darahnya 150 mg/dl. 
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Pilihan manakah dibawah ini yang paling benar tentang pasien ini? 

A. Pada tingkat penyakit ginjalnya ini, kontrol gula darah akan bermanfaat dalam memperlambat 
progresi. 

B. Dia memiliki resiko yang rendah untuk progresi penyakit ginjal. 
C. Target TDnya harus lebih rendah karena dapat meningkatkan resiko kematian karena serangan 

jantung  (fenomene J‐point). 
D. Penambahan ARB kemudian akan lebih menurunkan progresi penyakit ginjalnya. 
E. Menurunkan target TDnya dapat memperlambat progresi penyakit ginjalnya. 

Jawaban yang benar adalah E.  Pasien ini mengalami CKD tingkat 3, sekunder terhadap diabetes 
nefropati.  Selain GFRnya menurun, dia mengalami proteinuria yang signifikan.  Pada analisis studi 
MDRD yang tidak menyertakan penderita diabetes, pasien yang memiliki protein > 1 g per 24 jam 
mempunyai laju progresi yang lebih lambat jika TD diturunkan hingga TDrata‐rata arterinya 92 mmHg. 
Berdasarkan penelitian ini, pada rekomendasi JNC‐VI, dan pendapat para ahli, pilihan terbaik adalah E 
yaitu menurunkan target TDnya menjadi 125‐130/75‐80 mmHg. Pilihan A salah karena tidak ada data 
yang membuktikan bahwa  kontrol glukosa darah yang lebih intensif pada diabetes tipe 2 dengan 
nefropati dapat meningkatkan penyakit ginjal.  Tapi, kadar HbA 1c secara independen berkaitan dengan 
laju penurunan GFR yang lebih cepat pada pasien nefropati diabet.  Pilihan B salah karena pasien 
mempunyai resiko yang tinggi terhadap progresi ESRD. Pilihan C salah karena tidak ada kurva J pada 
penderita diabet. Kurva J berarti outcome kardiovaskular atau ginjal akan memburuk seiring dengan 
penurunan TD secara progresif.  Pilihan D salah karena penambahan ARB pada inhibitor ACE dapat 
mengurangi proteinuria tetapi tidak memeperlambat progresi penyakit ginjal. Sebaliknya, pada bukan 
penyakit ginjal nondiabet, studi COOPERATE memperlihatkan bahwa kombinasi terapi dapat 
memperlambat progresi. 

Tes laboratorium tambahan pada pasien ini menunjukkan hemoglobin 10,1 g/dl dan Fe serum 92 mg/dl, 
saturasi transfer 23%, dan ferritin 130 ng/ml. 

Manakah tindakan yang harus dilakukan selanjutnya? 

A. Pantau kadar hemoglobin dan mulai terapi eritropoietin jika Hb <10 g/dl. 
B. Periksa echokardiogram dan mulai terapi eritropoietin rekombinan jika ada hipertropi ventrikel 

kiri. 
C. Mulai pemberian Fe secara oral dan periksa kembali kadar hemoglobin sekali dalam sebulan. 
D. Mulai eritropoetin rekombinan 10.000 unit secara subkutan sekali seminggu bersamaan dengan 

pemberian Fe secara oral. 
E. Transfusi 2 paket unit sel‐sel darah merah. 

Jawaban yang benar adalah D. pasien ini menderita anemia dengan hasil pemeriksaan Fe normal. Untuk 
menghindari defisiensi Fe fungsional, eritropoietin harus diberikan bersamaan dengan suplemen Fe. 
Tidak disarankan untuk menunggu hemoglobin turun menjadi <8 g/dl, karena adanya konsekuensi yang 
buruk dari anemia (meningkatnya penyakit kardiovaskular, gangguan berpikir/kognisi, dan 
meningkatnya kematian). Salah satu tujuan terapi anemia adalah menghindari hipertropi ventrikel kiri 
yang menjadi alasan untuk segera mulai terapi dengan eritropoietin (pilihan B salah). Karena pasien ini 
tidak mengalami defisiensi Fe, pemberian Fe secara oral tidak akan meningkatkan kadar hemoglobin 
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(pilihan C salah). Transfusi darah tidak ada diindikasikan pada kasus ini, karena pasien ini harusnya akan 
merespon eritropoietin dengan baik, dan efek samping dan biaya untuk transfusi darah dapat dihindari. 

Pustaka 

Levin A, Thompson C, Ethier J, et al. (1999) Left ventricular mass index increase in early renal disease: 
Impact of decline in hemoglobin. Am J Kid Dis 34:125–134 

Ritz E, Orth SR (1999) Nephropathy in patients with Type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 341:1127–
1951 

KASUS 20 

Seorang anak laki‐laki berusia 10 tahun menderita dysplasia ginjal. TDnya 135/90 mmHg, beratnya 78 kg, 
dan pemeriksaan lainnya tidak ada kelainan. Data laboratorium termasuk kreatinin serum 2 mg/dl, 
kalsium serum 7,6 mg/dl, fosfat serum 5,1 mg/dl, albumin serum 4,0 g/dl, serum intact PTH 280 pg/ml, 
dan perkiraan GFR menggunakan persamaan MDRD adalah 46 ml/menit/1,73 m2. 

Manakah yang benar mengenai terapi pada kasus ini? 

A. Diet fosfat harus dibatasi menjadi 2 g/hari. 
B. Dia harus diobati dengan kalsitriol 0,25 µg/hari. 
C. Pengikat fosfat mengandung kalsium harus dihindari. 
D. Terapi aluminium hidroksi jangka panjang harus dimulai dengan dosis 15 ml secara oral bersama 

makanan. 
E. Terapi sevelamer akan terkait dengan meningkatnya resiko perkembangan osteomalasia dan 

patah tulang. 

Jawaban yang benar adalah B. Pasien tersebut menderita CKD tingkat 3 dan hiperparatiroidisme. Terapi 
kalsitriol (pilihan B) efektif mengurangi sekresi PTH dan merupakan pengobatan terbaik bagi pasien ini. 
Diet fosfor dibatasi 800‐1000 mg dimulai ketika fosfor serum >4,6 mg/dl (pilihan A salah). Pilihan C salah 
karena pengikat fosfat yang mengandung kalsium dapat digunakan sebagai terapi utama tetapi harus 
dibatasi 1500 mg/hari. Jika terdapat kalsifikasi vaskular, pedoman terapi terbaru menyarankan untuk 
memilih pengikat fosfat nonkalsium. Pilihan D salah karena pengobatan jangka panjang dengan pengikat 
fosfat yang mengandung alumunium dapat menyebabkan osteomalsia akibat deposisi aluminium dalam 
tulang. Pilihan E salah karena sevelamer tidak terkait dengan osteomalsia atau peningkatan resiko patah 
tulang. 

Pustaka 

Slatopolsky E, Burke SK, Dillon MA, et al. (1999) Renagel, a nonabsorbed calcium‐and aluminum‐free 
phosphate binder, lowers serum phosphorus and parathyroid hormone. Kidney Int 55:299–307 

KASUS 21 

Seorang anak perempuan berusia 8 tahun datang untuk evaluasi CKD. Selama dua tahun terakhir, 
GFRnya menurun dari 47 menjadi 19 ml/menit/1,73 m2, walaupun TDnya terkontrol baik menggunakan 
ACEI. Data labaratorium: kreatinin serum 4,1 mg/dl, kalium 5,0 mEq/l, dan bikarbonat 17 mEq/l. Gas 
darah arteri memastikan bahwa dia mengalami metabolis asidosis terkompensasi. 
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Manakah dibawah ini yang benar tentang asidosisnya? 

A. Tidak ada efek samping asidosisnya sampai bikarbonatnya <15 mEg/l. 
B. Asidosis menstimulasi hati mensintesis albumin. 
C. Asidosis menekan pelepasan PTH. 
D. Asidosis meningkatan hilangnya kalsium dari tulang. 
E. Asidosis menstimulasi hipertropi otot skeletal. 

Jawaban yang benar adalah D. Mempertahankan jumlah hydrogen oleh tulang berkaitan dengan 
pelepasan kalsium.  Selain itu, asidosis menstimulasi aktivitas osteoklast. Asidosis metabolik terjadi 
ketika GFR turun menjadi 60 ml/menit/1,73 m2 dan dapt mengakibatkan konsekuensi buruk bahkan 
ketika bikarbonat serum antara 15‐22 mEq/l (pilihan A salah). Asidosis menekan sintesis albumin di hati 
(pilihan B salah). Pilihan C salah karena asidosis terkait dengan  meningkatnya pelepasan PTH. Pilihan E 
juga salah karena degradasi protein otot skelet yang distimulasi oleh asidosis terjadi karena 
meningkatnya pelepasan kortisol dan menurunya pelepasan insulin‐like growth factor 1 (IGF‐1) 

Pustaka 

Caravaca F, Arrobas M, Pizarro JL, et al. (1999) Metabolic acidosis in advanced renal failure: Differences 
between diabetic and nondiabetic patients. Am J Kidney Dis 33:892–898 

KASUS 22 

Seorang gadis berumur 19 tahun menderita CKD akibat diabetes tipe 1. GFR nya sekarang 45 
ml/menit/1,73 m2. 

Manakah dibawah ini yang benar mengenai perubahan metabolisme tulang dan mineral pada CKD? 

A. Penanda metabolisme mineral abnormal  yang paling sensitif adalah menurunnya produksi 
kalsitriol. 

B. Peningkatan sekresi PTH tidak terjadi sampai GFR <20 ml/min/1,73 m2. 
C. Peningkatan fosfat serum menghambat enzim 1 hidroksilase di dalam ginjal, yang menyebabkan 

penurunan sintesis kalsitriol. 
D. Abnormalitas tulang yang paling umum adalah osteomalasia. 
E. Perubahan pengaturan kalsium terjadi pada kelenjar paratiroid, mengakibatkan peningkatan 

sekresi PTH pada setiap peningkatan kalsium serum. 

Jawaban yang benar adalah C. Pasien ini menderita CKD tingkat 3. Abnormalitas pada kalsium, fosfor, 
dan hormon paratiroid (PTH) biasanya terjadi seiring penurunan kualitas GFR. Marker metabolisme 
mineral abnormal paling dini dan paling sensitif adalah peningkatan pada PTH serum. Ini terjadi ketika 
GFR menurun menjadi 40‐70 ml/menit/1,73 m2 (pilihan A salah). Sintesis kalsitriol menurun pada CKD, 
tapi biasanya terjadi jika GFR < 40 ml/min/1,73 m2, dan perubahannya bervariasi. Pilihan B salah karena 
sekresi PTH terjadi pada CKD tingkat yang lebih awal, ketika GFR adalah 40‐70 ml/min/1,73 m2. Pilihan C 
benar karena salah satu mekanisme untuk menurunkan sintesis kalsitrol adalah menghambat enzim 1 
hidroksilase di dalam ginjal dengan cara meningkatkan fosfor serum. Pengaturan kalsium berubah pada 
CKD, yang menyebabkan peningkatan sekresi PTH ketika kadarkalsium serum berkurang (bukan 
meningkat). Pilihan E salah karena penyakit tulang yang terkait paratiroid (osteitis fibrosa cystic) lebih 
umum daripada osteomalasia. 
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