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Gangguan Keseimbangan Asam dan Basa 

KASUS 1 

Seorang anak perempuan berusia 12 tahun, dibawa ke ruang  gawat darurat karena 
tubuhnya semakin lemas dan lemah.  Selama empat hari ini, ia mengalami diare dan 
demam yang tidak terlalu tinggi.  Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar 
natrium 140 mEq/L; kadar kalium 2,4 mEq/L, kadar klorida 115 mEq/L, kadar bikarbonat 
15 mEq/L, BUN 21 mg/dL, kreatinin 1,5 mg/dL, glukosa 88 mg/dL, kalsium 10,0 mg/dL, 
fosfat 3,5 mg/dL, magnesium 1,8 mg/dL dan osmolalitas plasma 284 mOsm/kg. 

Dapatkah anda perkirakan, berapa nilai pH arteri anak tersebut ? 

A. 7,20 – 7,24 
B. 7,25 – 7,29 
C. 7,30 – 7,34 
D. 7,40 – 7,44 
E. 7,45 – 7,49 

Jawaban yang benar adalah C.  Diagnosis gangguan asam basa merupakan 
hiperkloremia biasa/tanpa komplikasi yang disebabkan oleh diare yang parah.  Kita 
dapat memperkirakan nilai pCO2 pasien  perempuan tersebut menggunakan rumus 
Winter, rumus tersebut hanya dapat digunakan pada keadaan gangguan metabolik 
asidosis biasa (tanpa komplikasi), sebagai berikut: 

∆pCO2 = 1,2 x ∆HCO3— 

Atau 12 mmHg. Dengan demikian, dapat diperkirakan pCO2 kompensasi adalah 28 
mmHg— yaitu perbedaan antara pCO2 normal dan perkiraan penurunan pCO2 [normal 

pCO2 (40)]‐[∆pCO2(12)]. Nilai H+ dapat dihitung menggunakan modifikasi persamaan 
Henderson‐Hassalbach sebagai berikut : 

H+ = 24 x pCO2 : HCO3
— 

Nilai yang diperoleh adalah 45 nEq/L, ini sebanding dengan pH 7,35 (setiap penurunan 
0,1 pH adalah sebanding dengan peningkatan 10 nEq/L kadar H+ dalam plasma). 

Peningkatan H+ ∆10 nEg/L  = penurunan  ∆0,10 pada pH 
pH vs H+ (nEq/L) 

7,40 = 40 
7,30 = 50 
7,20 = 60 
7,10 = 70 
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Tujuan pada latihan ini adalah untuk mengingatkan bahwa indikasi dasar untuk 
pemeriksaan analisis gas darah adalah: jika tidak dapat membuat perkiraan pH ketika 
terjadi abnormalitas asam‐basa multipel, atau ketika kita tidak yakin apakah hanya ada 
satu penyebab ketidaknormalan.  

Pustaka 

Bushinsky DA, Coe FL, Katzernberg C, et al. (1982) arterial pCO2 in chronic metabolic 
acidosis, Kidney Int 22:311 – 314 

Narins RG, Emmett M (1980) Simple and mixed acid base disorder: a practical approach. 
Medicine 59:161 – 187 

Sabatini S, Arruda JAL, Kurtzman NA (1978) Disorders of acid‐base balance. Med Clin 
North Am 62:1223 – 1255 

KASUS 2 

Seorang gadis usia 18 tahun dibawa ke gawat darurat dalam kondisi koma.  Data riwayat 
kesehatan lainnya tidak diperoleh.  Pemeriksaan fisik memperlihatkan kondisi kurus, 
wanita Kaukasia, tidak ada tanda‐tanda penyakit kuning (non‐icteric), kondisi koma.  
Pasien dalam kondisi koma tanpa ada tanda neurologis fokal.  Suhu tubuh 98,6°F, TD 
136/88 mmHg, denyut nadi 98, kecepatan respirasi 24/menit, berat 60 kg dan tinggi 170 
cm.  Jantung normal, tidak terdengar murmur.  Dada bersih dan tidak ada bunyi ronchi 
atau dengkuran.  Kecepatan jantung normal dan tidak ada suara lain atau murmur.  
Perut tidak keras. Ditemukan sedikit hepatosplenomegali tanpa tanda‐tanda kuning 
atau asites.  Tidak ada tanda‐tanda pembengkakan yang dapat diraba.  Suara usus 
terdengar jelas.  Sedikit memperlihatkan kiposis (bungkuk).  Tidak ada edema atau 
kemerahan pada ekstremitas.  Uji laboratorium menunjukkan kadar natrium 140 mEq/L; 
kalium 5,5 mEq/L; klorida 106 mEq/L; bikarbonat 6,0 mEq/L; BUN 30 mg/L, kreatinin 0,8 
mg/dL, glukosa 95 mg/dL, kalsium 9,0 mg/dL, fosfat 2,9 mg/dL, magnesium 1,7 mg/dL 
dan osmolalitas plasma 340 mosmol/kg serta keton serum 1+. 

Apakah anda akan merencanakan uji gas darah? 

A. Ya, saya yakin uji gas darah diindikasikan. 
B. Tidak, saya tidak memerlukan uji tersebut 

Jawaban yang benar adalah A. Uji gas darah diindikasikan pada kasus ini, karena kita 
tidak dapat yakin apakah hanya ada satu gangguan asam basa jika data riwayat penyakit 
pasien tidak diperoleh dan kita tidak dapat memperkirakan pH. 

Hasil analisa gas darah arteri yang diperoleh menunjukkan pH 7,20; pCO2 16 mmHg, 
HCO3

— 15mEq/L dan pO2 110 mmHg. 
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Diagnosis asam basa yang bagaimana untuk nilai di atas? 

A. Kesenjangan/gap metabolik asidosis biasa (tanpa komplikasi) 
B. Asidosis metabolik sekaligus alkalosis metabolik 
C. Asidosis metabolik sekaligus asidosis respirasi 
D. Asidosis metabolik sekaligus alkalosis respirasi 

Jawaban yang benar adalah A. Data analisis gas darah konsisten dengan diagnosis 
asidosis metabolik disertai kompensasi respirasi yang tepat, sesuai dengan perhitungan 
menggunakan rumus Winter.  Pemeriksaan laboratorium darah vena memperlihatkan 
peningkatan gap anion (AG) dan penurunan bikarbonat yang sesuai dengan diagnosis 
metabolik asidosis AG.  Penurunan kadar bikarbonat (‐18) berdekatan dengan nilai 
perubahan AG (+17), mengarah pada kemungkinan bahwa ada proses asam‐basa lain 
yang tidak terjadi.  Data analisa gas darah sesuai dengan diagnosis asidosis metabolik 
dan kompensasi respirasi yang dapat dihitung menggunakan rumus Winter. 

Apakah penyebab paling mungkin untuk gap anion metabolik asidosis pada pasien 
tersebut? 

A. Keracunan pencernaan (metanol, etilen glikol) 
B. Ketoasidosis karena kelaparan 
C. Laktat asidosis 
D. Alkohol asidosis 

Jawaban yang benar D.  Penyebab potensial dari AG asidosis metabolik antara lain: 
ketoasidosis karena kelaparan, ketoasidosis karena alkohol, intoksikasi metanol, 
intoksikasi etilen glikol, laktat asidosis, metabolisme inborn error (gangguan 
metabolisme sejak lahir), dan gagal ginjal.  Keton darah memberikan hasil positif sedikit 
dan kreatinin serum normal.  Meskipun demikian, osmolalitas serum termasuk agak 
tinggi daripada osmolalitas hasil perhitungan (340 vs. 296 mOsm/kg).  Adanya gap osmol 
mengarahkan dugaan kita pada adanya keracunan makanan dari bahan‐bahan berupa 
alkohol, metanol atau etilen glikol, yang menyebabkan asidosis dengan cara 
mengganggu metabolisme serta mengakibatkan asidosis laktat. 

Pustaka 

Bushinsky DA, Coe FL, Katzenberg, et al. (1982) Arterial pCO2 in chronic metabolic 
acidosis. Kidney Int 22: 311 – 314 

Emmett M, Narins RG (1977) Clinical use of the anion gap. Medicine 65:38 – 54 
Gabow PA (1988) Ethylene glycol intoxication. Am J Kidney Dis 11: 277 – 279 
Kappy M, Morrow G (1980) A diagnostic approach to metabolic acidosis in childern. 

Pediatr 65:351 – 356 
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Narins RG, Emmett M (1980) Simple and mixed acid base disorder: A practical approach. 
Medicine 59:161 – 187 

Pierce NF, Fedson DS, Brighham KL, et al. (1970) The ventilatory response to acute base 
deficit in human. The time course during development and correction of metabolic 
acidosis. Ann Intrn Med 72:633 – 640 

Sabatini S, Arruda JAL, Kurtzman NA (1978) Disorders of acid‐base balance. Med Clin 
North Am 62:1223 – 1255 

KASUS 3 

Anak laki‐laki usia 9 tahun dengan sindroma nefritis, dibawa ke gawat darurat dengan 
gejala muntah‐muntah dan serangan awal nyeri dada.  Muntah sejak 48 jam yang lalu 
hingga saat ini tanpa ada perbaikan.  Lima belas menit sebelum tiba di gawat darurat, 
pasien tiba‐tiba mengalami nyeri dada pleural sebelah kiri, nafas pendek dan 
hemoptisis.  Pemeriksaan fisik pasien menunjukkan, laki‐laki, distress takipnea (nafas 
cepat tidak normal) akut dengan kecepatan respirasi 30/menit dan nyeri dada. 
Pemeriksaan fisik lainnya normal.  Data laboratorium memperlihatkan kadar natrium 
140 mEq/L, kalium 3,0 mEq/L, klorida 92 mEq/L, bikarbonat 36 mg/dL, BUN 30 mg/dL, 
kreatinin 1,3 mg/dL, kalsium 10,0 mg/dL, fosfat 3,5 mg/dL, keton darah negatif, glukosa 
90 mg/dL dan osmolalitas plasma 280 mOsm/kg. Hasil pemotretan X‐ray dada 
menunjukkan adanya efusi pleura bermakna di dada pleura kiri dengan infiltrasi lobus 
kiri bawah yang konsisten dengan embolisme pulmoner. 

Apakah anda perlu melakukan pemeriksaan gas darah? 

A. Ya, saya yakin pemeriksaan gas darah diindikasikan 
B. Tidak, saya rasa tidak perlu pemeriksaan gas darah 

Jawaban yang benar adalah A.  Pemeriksaan gas darah perlu dilakukan karena dari 
riwayat penyakit nampaknya terjadi lebih dari satu gangguan keseimbangan asam basa 
dan oleh karena itu tidak mungkin kita dapat memperkirakan pH arteri. 

Hasil pemeriksaan gas darah pH 7,69; pCO2 30 mmHg, HCO3
— 35 mEg/L dan pO2 75 

mmHg 

Dari data tersebut, apakah diagnosis keseimbangan asam‐basa pada kasus di atas 
(JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU) 

A. Alkalosis metabolik 
B. Asidosis metabolik 
C. Alkalosis respirasi 
D. Asidosis respirasi 
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Jawaban yang benar adalah A dan C.  Ini adalah salah satu contoh kondisi alkalosis 
metabolik dan alkalosis respirasi primer. Kombinasi peningkatan bikarbonat dan pH 
alkali menunjukkan keadaan alkalosis metabolik. Kombinasi penurunan pCO2 dan pH 
alkali menunjukkan keadaan alkalosis respirasi. 

Riwayat muntah mengarah pada keadaan alkalosis metabolik.  Adanya emboli pulmoner 
mengarah pada adanya alkalosis respirasi akut.  Pemeriksaan laboratorium 
menunjukkan peningkatan rasio BUN terhadap kreatinin yang konsisten dengan 
kontraksi volume.  Peningkatan bikarbonat disertai AG yang normal menunjukkan 
kondisi alkalosis metabolik tanpa asidosis metabolik.  Pemeriksaan gas darah 
menunjukkan terjadi peningkatan pH bermakna disertai peningkatan HCO3

— dan pCO2 
yang rendah, hal ini menunjukkan bahwa terjadi dua kondisi alkalosis yaitu alkalosis 
metabolik dan alkalosis respirasi. 

Pustaka 

Emmet M, Seldin DW (1985) Clinical Syndromes of metabolic acidosis and metabolic 
alkalosis in Seldin, Giebisch, The kidney: physiology and pathophysiology. Raven 
Press, New York, Chapter 68 pp1567 – 1639 

Javaheri S, Shore NS, Rose BD, et al. (1982)  Compensatory hypoventilation in metabolic 
alkalosis. Chest 81: 296 – 301 

Sabatini S, Arruda JAL, Kurtzman NA (1978) Disorders of acid‐base balance. Med Clin 
North Am 62:122301255 

Narins RG, Emmett (1980) Simple and mixed acid base disorder: a practical approach. 
Medicine 59: 161‐187 

Kasus 4 

Seorang pasien perempuan usia 14 tahun, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. 
Riwayat kesehatannya baik dan tidak ada keluhan apapun.  Dia tidak mengkonsumsi 
obat saat ini, namun pernah mengonsumsi obat pelangsing.  Beberapa waktu yang lalu, 
dia pernah mengalami rendah kalium. 

Pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa pasien kurus, tidak ada distress, tidak ada 
demam, TD 110/80 mmHg, nadi 78 denyut/menit, respirasi 12/menit, berat 52 kg dan 
tinggi 156 cm.  Paru‐paru bersih, kecepatan jantung teratur tanpa ada suara lain 
ataupun murmur.  Abdomen tidak keras dan tidak ada benjolan yang teraba.  Suara usus 
ada.  Tidak ada edema.  Pemeriksaan neurologi normal. 
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Data laboratorium, Hb dan hitung sel darah putih normal. BUN 15 mg/dL, kreatinin 1,2 
mg/dL, natrium 136 mEq/L, kalium 3,0 mg/dL, magnesium 1,7 mg/dL dan albumin 4,6 
g/dL. 

Apakah anda akan melakukan uji gas darah? 

A. Tidak, saya tidak memerlukan untuk kasus ini 
B. Ya, saya perlu melihat hasil gas darah sebelum saya membuat diagnosis kasus 

ini. 

Jawaban yang benar adalah A.  Uji gas darah tidak diperlukan untuk kasus ini.  Data 
riwayat penyakit dan laboratorium sudah cukup untuk membuat diagnosis satu 
gangguan asam‐basa.  pH arteri dapat diperkirakan menggunakan rumus Winter untuk 
gangguan tersebut dan tidak diperlukan uji gas darah. 

Apa diagnosis asam basa untuk kasus ini dan uji apa yang diperlukan untuk 
pertimbangan diagnosis banding (PILIH SEMUA YANG MUNGKIN)? 

A. Alkalosis respirasi 
B. Asidosis metabolik 
C. Alkalosis metabolik 
D. Asidosis respirasi 
E. Uji ekskresi aldosteron urin 
F. Penapisan/screening diuretik urin 
G. Uji ekskresi klorida urin 

Jawaban yang benar adalah C, F dan G. Kasus ini adalah alkalosis metabolik. Riwayat 
penyakit menunjukkan kemungkinan adanya hipokalemia.  Penggunaan pil diet yang 
umumnya diuretik dapat menyebabkan alkalosis metabolik.  Data laboratorium 
menunjukkan peningkatan bikarbonat, normal AG dan hipokalemia yang berkaitan 
dengan pembuangan kalium ginjal (renal potassium wasting),  menandakan adanya 
alkalosis metabolik. 

Pengeluaran kalium ginjal dan alkalosis metabolik pada individu dengan tekanan darah 
normal umumnya terjadi akibat diuretik dan muntah (gangguan saluran cerna bagian 
atas).  Secara etiologi ada satu penyakit keturunan yang bercirikan pengeluaran garam‐
garam melalui ginjal, namun sangat jarang ditemukan. Penyakit ini dikenal sebagai 
Sindroma Bartter atau Sindroma Gitelman yang merupakan nefropati pengeluaran 
garam‐garam yang diturunkan. Ekskresi klorida melalui urin membantu untuk 
membedakan antara diuretik dan muntah sebagai penyebab alkalosis metabolik.  
Muntah dikaitkan dengan berkurangnya cairan ekstrasel, berkurangnya klorida dan 
ekskresi klorida urinari kurang dari 20 mEq/L.  Sebaliknya, ekskresi klorida urin biasanya 
lebih dari 40 mEq/L.  Penyalahgunaan diuretik nampaknya merupakan diagnosis untuk 
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kasus ini, mengingat danya riwayat peningkatan kadar klorida urin dan penggunaan obat 
diet (yang kebanyakan bersifat diuretik). Diagnosis dapat dipastikan dengan melakukan 
penapisan/screening diuretik urin. 

Pustaka 

Emmett M, Seldin DW (1985) Clinical Syndromes of Metabolic Acidosis and Metabolic 
Alaklosis in Seldin, Giebisch, The Kidney: Physiology and Pathophysiology, Raven 
Press, New York, Chapter 68 pp 1567 – 1639 

Narins RG, Emmett M (1980) Simple and mixed acid base disorders: a practical 
approach. Medicine 59: 161 – 187 

Seldin DW, Rector FC Jr (1972) Degeneration and maintenance of metabolic alkalosis. 
Kidney Int 1: 306‐321 

KASUS 5 

Anda dipanggil untuk mengunjungi seorang pasien anak laki‐laki berusia 4 tahun yang 
ditemukan pingsan di rumahnya.  Menurut penuturan ayahnya yang menemukannya 
dalam kondisi pingsan, pasien mengeluh pusing (tension‐headache) terus menerus sejak 
beberapa bulan terakhir.  Selain itu tidak ada tanda‐tanda lain yang menunjukkan anak 
itu dalam kondisi tidak sehat.  Pemeriksaan fisik menunjukkan tubuh pasien 
berkembang baik, tapi masih tidak sadar, suhu tubuh 37°C, TD 141/88 mmHg, nadi 88 
denyut/menit, kecepatan respirasi 34/menit, berat 59 kg dan tinggi 160 cm.  Kecepatan 
denyut jantung reguler dan tidak ada suara lain atau murmur.  Tidak ditemukan suara 
ronkhi.  Abdomen tidak ditemukan adanya benjolan atau massa yang teraba.  Terdengar 
suara usus.  Tidak ada edema.  Ada beberapa memar akibat jatuh (ecchymoses) di badan 
dan anggota badan. Data laboratorium menunjukkan natrium serum 140 mEq/L, klorida 
108 mEq/L, kalium 3,8 mEq/L, HCO3

— 13 mEq/L, BUN 140 mg/dL, kreatinin 1,2 mg/dL, 
glukosa 96 mg/dL, keton darah 2+, kalsium 10,0 mg/dL, fosfat 3,5 mg/dL, magnesium 1,8 
mg/dL, albumin 4,0 g/dL dan osmolitas plasma 284 mOsm/kg. 

Gas darah juga diperiksa dan hasilnya adalah: pH 7,4, pCO2 20 mmHg, HCO3
— 12 mEq/L 

dan pO2 105 mmHg. 

Diagnosis asam basa pada kasus ini adalah : …..     (BISA LEBIH DARI SATU) 

A. Asidosis metabolik 
B. Alkalosis metabolik 
C. Asidosis respirasi 
D. Alkalosis respirasi 
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Jawaban yang benar adalah A dan D. Kasus ini adalah gangguan yang terjadi bersamaan 
antara asidosis metabolik dan alkalosis respirasi kronik. Tidak ada tanda‐tanda spesifik 
adanya gangguan asam basa pada riwayat penyakit pasien. Pusing mungkin disebabkan 
oleh penggunaan salisilat atau lesi sistem saraf pusat, keduanya dapat dikaitkan dengan 
alkalosis respirasi. 

Hasil pemeriksaan fisik mengarah pada dugaan adanya hiperventilasi, yang 
menunjukkan terjadi alkalosis atau asidosis. Memar (ecchymoses) yang terjadi merunjuk 
adanya penggunaan salisilat. Uji laboratorium menunjukkan penurunan HCO3— dan 
peningkatan AG yang keduanya menunjang dugaan  asidosis metabolik AG.  Namun, 
penurunan kadar HCO3— (—11) yang lebih besar daripada peningkatan AG (+7), 
menunjukkan adanya faktor lain yang menyebabkan penurunan HCO3— – yang mungkin 
berupa alkalosis respirasi kronik atau asidosis hiperkloremia. 

Uji gas darah menunjukkan penurunan HCO3—, pCO2 yang rendah dan pH normal, hal ini 
menandakan adanya gangguan campuran antara asidosis metabolik dan alkalosis 
respirasi primer.  Kombinasi asidosis metabolik AG dan alkalosis respirasi primer dapat 
terjadi pada beberapa keadaan klinis, misalnya sepsis, intoksikasi salisilat dan asidosis 
laktat pada pasien gagal hati. Dengan mempertimbangkan adanya riwayat penyakit 
pasien yaitu sakit kepala yang berat, pingsan dan memar, maka intoksikasi salisilat 
merupakan diagnosis yang paling mungkin untuk pasien pada kasus ini. 

Pustaka  

Emmett M, Seldin DW (1985) Clinical Syndromes of Metabolic Acidosis and Metabolic 
Alkalosis in Seldin, Giebisch, The Kidney: Physiology and Pathophysiology, Raven 
Press, New York, Chapter 68 pp1567 – 1639 

KASUS 6 

Seorang anak laki‐laki usia 10 tahun dengan riwayat penyakit tuberkulosis yang 
didiagnosis dua bulan lalu, kembali menjalani pemeriksaan untuk melihat 
perkembangan kesehatannya. Pasien ini mengalami nafas pendek (SOB) setelah 
melakukan olah gerak, dan batuk kronik disertai sputum pada pagi hari. Pasien ini 
mendapat terapi furosemid beberapa minggu lalu. Pada pemeriksaan fisik, suhu tubuh 
37°C, TD 128/71 mmHg, nadi 84/menit, laju respirasi 22/menit, berat badan 63 kg dan 
tinggi 157 cm. Bunyi jantung teratur dan tidak ada bunyi lain ataupun murmur. 
Pernafasan dangkal, dan kadang berbunyi (wheezing). Abdomen lunak, pada palpasi 
tidak ada massa. Terdengar bunyi usus. Terdapat edema 2+ pada ekstremitas bawah. 
Data laboratorium menunjukkan Hb 12,0 g/dL, WBC 6600 cells/mL, natrium 140 mEq/L, 
kalium 3,4 mEq/L, HCO3— 42 mEq/L, kalsium 10,0 mg/dL, fosfat 3,5 mg/dL, magnesium 
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1,8 mg/dL, albumin 3,4 g/dL, keton darah 0, glukosa 94 mg/L dan osmolalitas plasma 
284 mOsm/kg. 

Gas darah arteri telah diperiksa dan hasilnya pH 7,53; pCO2 20 mmHg; HCO3— 16 mEq/L 
dan pO2 105 mmHg. 

Apakah diagnosis asam‐basa pada kasus ini (jawaban bisa lebih dari satu)? 

A. Alkalosis metabolik 
B. Asidosis respirasi 
C. Alkalosis respirasi 
D. Asidosis metabolik 

Jawaban yang benar adalah A dan B. HCO3— meningkat secara bermakna sedangkan pH 
sedikit di atas normal , kedua hal tersebut konsisten dengan diagnosis alkalosis 
metabolik. Riwayat penyakit menunjukkan adanya penyakit obstruksi jalan nafas dan 
pCO2 yang meningkat secara bermakna walaupun faktanya pH hanya sedikit di atas 
normal. Kondisi ini merupakan gangguan kombinasi  antara asidosis respirasi kronik dan 
alkalosis metabolik. Riwayat penyakit dan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pasien 
menderita bronkhitis kronis dan COPD, yang dapat mengakibatkan asidosis respirasi 
kronik. Pasien ini mendapat terapi diuretik loop untuk mengatasi gagal jantung kongestif 
kanan. Ini mungkin yang menyebabkan alkalosis. Data laboratorium menunjukkan 
peningkatan HCO3— dan normal AG, yang dapat menunjukkan adanya asidosis respirasi 
atau alkalosis metabolik atau keduanya. Pasien juga mengalami hipokalemia  yang 
konsisten dengan penggunaan diuretik dan alkalosis metabolik. 

pH hanya sedikit naik di atas normal, disertai peningkatan pCO2 dan HCO3—. Data ini 
tidak sesuai dengan alkalosis metabolik saja atau asidosis respirasi kronik dengan 
kompensasi normal saja.  Oleh karena itu, disimpulkan pasien ini mengalamialkalosis 
metabolik dan asidosis respirasi kronik. 

Pustaka 

Emmett M, Seldin DW (1985) Clinical Syndromes of Metabolic Acidosis and Metabolic 
Alkalosis in Seldin, Giebisch, The Kidney: Physiology and Pathophysiology, Raven 
Press, New York, Chapter 68 pp1567 – 1639  

KASUS 7 

Seorang gadis usia 16 tahun memutuskan melakukan diet mengurangi makan. Untuk 
mempercepat penurunan berat badan, ia mengkonsumsi furosemid. Setelah satu 
minggu, ia pengalami penurunan berat badan 5 kg, namun ia merasa tidak nyaman dan 
memutuskan menemui dokternya. Setibanya di tempat pemeriksaan, ia menjadi 
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semakin gelisah dan merasa lemah. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan TD 90/60 
mmHg dan laju respirasi 20/menit. Juga ditemukan tanda‐tanda Trousseau positif. 
Pemeriksaan fisik lainnya normal. Data laboratorium menunjukkan Hb 13,5 g/dL, BUN 
40 mg/dL, kreatinin 1,5 mg/dL, natrium 140 mEq/L, klorida 98 mEq/L, kalium 3,0 mEq/L, 
HCO3—  18 mEq/L, kalsium 10,0 mg/L, fosfat 3,5 mg/dL, magnesium 1,8 mEq/L, albumin 
4,0 g/dL, keton darah 0, glukosa 99 mg/dL dan osmolitas plasma 282 mOsm/kg. Hasil 
pemeriksaan gas darah telah diperoleh dan menunjukkan pH 7,53, pCO2 20 mmHg, 
HCO3— 16mEq/L dan pO2 105 mmHg. 

Apakah diagnosis asam‐basa pada kasus ini (jawaban dapatlebih dari satu)? 

A. Alkalosis metabolik 
B. Alkalosis respirasi 
C. Asidosis metabolik 
D. Asidosis respiras 

Jawaban yang benar adalah A, B dan C. Riwayat penyakit dan hasil pemeriksaan fisik 
menyarankan bahwa ada 3 faktor penyebab asam basa pada kasus ini: 1) kelaparan 
dikaitkan dengan ketoasidosis, 2) diuretik loop dengan alkalosis metabolik, 3) 
kegelisahan akut dengan hiperventilasi dan alkalosis respirasi akut. 

Adanya hipotensi mengarah pada dugaan terjadi kontraksi volume, yang dapat 
memperpanjang kondisi alkalosis metabolik. ADanya tanda‐tanda Trousseau 
menunjukkan adanya penurunan kadar ion kalsium yang dapat disebabkan oleh 
peningkatan pH yang tiba‐tiba akibat alkalosis respirasi. Perubahan pH menyebabkan 
peningkatan pengikatan ion kalsium pada protein, terutama albumin. Data laboratorium 
mengungkapkan peningkatan BUN terhadap ratio kreatinin konsisten dengan volume 
kontraksi. Penurunan HCO3— dan peningkatan AG menunjukkan asidosis metabolik AG. 
Peningkatan AG (+12) sangat besar dibandingkan penurunan HCO3— (‐7), menunjukkan 
terjadinya alkalosis metabolik. Pemeriksaan gas darah memperlihatkan peningkatan pH 
yang bermakna disertai pCO2 yang rendah, yang menguatkan dugaan terjadinya alkalosis 
respirasi. 

Jadi, data dari riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium serta gas 
darah menunjukkan telah terjadi tiga  gangguan asam basa. 

Pustaka 

Emmett M, Seldin DW (1985) Clinical Syndromes of Metabolic Acidosis and Metabolic 
Alkalosis in Seldin, Giebisch, The Kidney: Physiology and Pathophysiology, Raven 
Press, New York, Chapter 68 pp1567 – 1639 
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Kappy M, Moorow G (1980) A diagnostic approach to metabolic acidosis in children. 
Pediatr 65:351‐356 

Narins RG, Jones ER, Townsend R, Goodkin DA, Shay RJ. Metabolic acid base disorders, 
Pathophysiology, Classification and Treatment: In Arieff, De Fronzo 91985) Fluid, 
Electrolyte and Acid Base Disorders, Churcill, Livingston, New York, Capter 7 pp269 – 
384 

Seldin DW, Rector FC Jr (1972) Degenerative and maintenance of metabolic alkalosis, 
Kidney Int 1: 306 – 321 

KASUS 8 

Laki‐laki 19 tahun ditemukan tak sadarkan diri di taman dan dibawa ke ruang gawat 
darurat. Pemeriksaan fisik memperlihatkan TD 120/50 mmHg, kecepatan denyut 
jantung 120 denyut/menit, suhu tubuh 30°C, ada sedikit ikterus skleral dan kebingungan 
(“dullness”) dan suara nafas bronchial pada paru kanan bawah. Uji laboratorium 
menunjukkan kadar natrium 131 mEq/L; kalium 2,9 mEq/L, klorida 70 mEq/L, bikarbonat 
21 mEq/L, BUN 34 mg/dL; kreatinin 1,4 mg/dL; glukosa 240 mg/dL, osmolalitas serum 
320 mOsm/kg H2O; keton serum positif; pH 7,53; pCO2 25 mmHg, pO2  60 mmHg dan 
albumin serum 3,8 g/dL. 

Apakah jenis gangguan asam basa psien pada kasus di atas? 

A. Asidosis metabolik 
B. Asidosis respirasi 
C. Asidosis metabolik dan alkalosis respirasi 
D. Asidosis metabolik dan alkalosis metabolik 
E. Asidosis metabolik, alkalosis metabolik dan alkalosis respirasi 

Jawaban yang tepat adalah E. Pasien dengan pH darah yang alkali menunjukkan bahwa 
pasien mengalami kelainan metabolik atau alkalosis respirasi. Rendahnya pCO2 pada 
alkalemia mengarah ke diagnosis alkalosis respirasi. Pasien ini juga memiliki nilai anion 
gap yang besar 40 mEq/L, yang mana untuk memiliki nilai yang besar ini, pasien harus 
mengalami asidosis metabolik. Adanya keton dalam serum menjadi penanda asidosis 
metabolik terjadi akibat ketoasidosis alkoholik dan adanya osmolar gap (berdasarkan 
perhitungan osmolaliti 287 banding osmolaliti terukur 320 mOsm/kg H2O), dan 
disarankan untuk melakukan evaluasi intoksifikasi etanol, metanol maupun etilen glikol. 
Sirkulasi aseton pada pasien ketoasidosis memberikan terjadinya osmolar gap walapun 
perbedaan gapnya sangat besar (28mEq/L lebih tinggi dari normal). Hanya bikarbonat 
serum yang nilainya lebih rendah 4 mEq/L dari normal. Perbedaan antara perubahan 
anion gap dan bikarbonat dari batas normal, diperkirakan penyebab ketiga, alkalosis 
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metabolik seperti saat muntah, dimana terjadi peningkatan kadar bikarbonat lebih 
tinggi dari nilai normal sebelum direduksi oleh asidosis metabolik. 

Pustaka 

Kraut JA, Madias NE (2001). Approach to patient with acid‐base disorders. Respir Care 
46: 392 – 403 

Narines RG, Jones ER, Strom MK, et al (1982). Diagnostic strategies in disorders of fluid 
electrolyte and acid‐base homeostasis. Am J Med 72: 496 – 520 

KASUS 9 

Anak perempuan 4 tahun dengan sindrom nefritis mengalami demam, menggigil dan 
nyeri pada abdomen. Pemeriksaan fisik menunjukkan TD 85/50 mmHg, nadi 100 
denyut/ menit, respirasi 24/menit, suhu badan 39°C, mata menunjukkan ikterus sklera, 
dada bersih dan pada jantung tidak terdengar murmur, gallop maupun rub. Ditemukan 
nyeri tekan pada abdomen kanan. Tidak ada edema ekstremitas. 

Hasil uji laboratorium mencakup hemoglobin 12,8 g/dL, WBC 18000/mm3, platelet 
90000/mm3, natrium serum 135, kalium 3,4, klor 107, HCO3— 16 (semua dalam mEq/L) 
dan albumin 0,8 g/dL. pH gas darah arteri 7,44, pCO2 24mmHg dan pO2 88mmHg. 

Apakah gangguan asam basa pasien di atas? 

A. Asidosis respirasi 
B. Asidosis metabolik dengan gap anion normal 
C. Asidosis metabolik dengan gap anion yang tinggi 
D. Asidosis gap anion normal dan alkalosis respirasi 
E. Asidosis metabolik dengan anion gap yang tinggi dan alkalosis respirasi 

Jawaban yang benar adalah E. Gap anion hanya 12[135‐(107+ 16)]. Pasien mengalami 
hipoalbuminemia yang menyebabkan gap anion yang sesungguhnya di bawah perkiraan.  
Albumin – AG yang dikoreksi . AG+2,5(4,4‐albumin g/dL) = 12 + 2,5 (4,4 — 0,8) = 22,5. 
Albumin – AG yang dikoreksi menunjukkan bahwa pasien mengalami asidosis metabolik 

dengan gap anion yang tinggi. Sedangkan pCO2 juga sangat rendah (∆pCO2=1,2 ∆HCO3—

=1,2(25‐16)=10,8, sehingga pCO2 yang diharapkan seharusnya 40‐10,8= 29,2 (mmHg), 
dan pH juga terlalu tinggi jika dianggap sebagai kompensasi respirasi untuk kondisi 
asidosis metabolik yang ringan. Jadi, pasien mengalami gangguan kombinasi (pilihan E), 
umumnya karena sepsis. 

Pustaka 
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Gabow PA (1985). Disorders associated with an altered anion gap. Kidney Int 27:472 – 
483 

KASUS 10 

Seorang gadis 18 tahun dengan hipertiroid dirawat karena mengalami kelemahan otot 
yang parah. Hasil elektrokardiogram menunjukkan nilai voltase tinggi dan sinus 
takikardia. Data laboratorium menunjukkan natrium serum 134 mEq/L, kalium 1,5 
mEq/dL, klorida 112 mEq/L, HCO3— 12 mEq/L, BUN 11 mg/dL, glukosa 90 mg/dL, pH 
darah arteri 7,15 dan pCO2 32 mmHg. Natrium urin adalah 30 mEq/L, kalium 20 mEq/L 
dan klorida 20 mEq/L. 

Pilih SATU pernyataan yang paling sesuai dengan hasil data di atas! 

A. Asidosis tubulus renal (RTA) proksimal 
B. RTA distal  
C. Paralisis periodik hiperkalemik 
D. Paralisis periodik tirotoksin 
E. Sindrom Gitelman 

Jawaban yang paling tepat adalah B. Pasien mengalami hipokalemia parah terkait 
dengan konsidi asidosis metabolik dengan gap anion normal. pH urin 6 dan gap anion 
negatif (klorida urin < natrium urin + kalium urin) – menunjukkan kondisi yang sesuai 
dengan diagnosis RTA distal. RTA distal bisa disertai paralisis hipokalemik, dan kelainan 
ini yang dapat dikaitkan dengan penyakit Grave dan penyakit otoimun lainnya. Paralisis 
periodik hipokalemik juga dapat mengkomplikasi penyakit Grave. Penyakit ini umumnya 
diderita oleh laki‐laki Asia – tidak ada kaitannya dengan asidosis metabolik, dan kadar 
kalium urin pada pasien ini rendah. 

Pustaka 

Magsino CH Jr, Tyan AJ Jr (2000). Thyrotoxic periodic paralysis. South Med J 93: 996 – 
1003 

Sebastian A, Morris RE Jr (1977). Renal tubular acidosis. Clin Nephrol 7: 216 – 230 

KASUS 11 

Seorang gadis usia 15 tahun yang menderita arthritis reumatoid, datang dengan keluhan 
mata kering, mulut kering dan kelemahan otot. Data laboratorium menunjukkan 
asidosis metabolik gap anion normal dan kadar kalium serum 1,8 mEq/L. pH urin 6 dan 
gap anion positif (klorida urin < natium urin + kalium urin) 

Manakah SATU temuan klinis berikut yang paling mungkin dijumpai? 
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A. Penurunan kadar sitrat urin 
B. Gradien kalium transtubular > 2 mEq/L 
C. HCO3— ekskresi fraksional > 5% 
D. pCO2 urin > 60 Torr 
E. Gap osmolal urin > 100 mOsm/L 

Jawaban yang benar adalah A. Temuan laboratorium konsisten dengan asidosis tubulus 
ginjal (renal tubular acidosis/RTA‐1), kehilangan kalium dan bikarbonat karena diare. 
Pasien datang dengan gejala yang mengarah ke sindrom Sjogren, sehingga RTA 
merupakan pilihan yang paling mungkin. Kelainan asidifikasi ginjal dapat ditemukan 
pada 50% pasien dengan sindrom Sjogren yanmg disebabkan oleh ketiadaan pompa H+ – 
ATPase pada interkalasi sel pada duktus pengumpul. Sitrat urin akan rendah pada RTA 
distal karena reabsorpsi sitrat meningkat pada tubulus proksimal dan berperan untuk 
menghasilkan bikarbonat baru. Pasien RTA distal membuang kalium ke urin, sehingga 
gradien kalium transtubular tidak akan rendah. Ekskresi fraksional HCO3— yang tinggi 
akan dijumpai pada RTA proksimal, kelainan yang  tidak mungkin ada bersama 
hipokalemia parah atau pH urin 6. Pada RTA distal, nilai pCO2 akan rendah setelah 
pemberian HCO3— (pilihan D salah). Gap osmolar urin yang tinggi akan mendukung 
dugaan terjadi paparan terhadap toluen, atau naiknya ekskresi ammonium sebagai 
respon terhadap diare, tapi bukan untuk diagnosis RTA distal. 

Pustaka 

Nicolette JA, Schawartz GJ (2004). Distal renal tubular acidosis. Curr Opin Pediatr 16: 
194 – 198 

KASUS 12 

Seorang pasien, bayi, usia 7 bulan, menerima hidroklorotiazida 15 mg dua kali sehari 
untuk terapi displasia bronkopulmonari. Data laboratorium yang diambil setelah terapi 
dimulai adalah BUN 13 mg/dL, natrium 135 mEq/L, klorida 88 mEq/L, pH 7,55, asam urat 
8,8 mg/dL, kreatinin 0,7 mg/dL, kalium 3,1 mEq/L, HCO3  33 mEq/L dan pCO2 41 mmHg. 

Kelainan asam‐basa apa yang berkembang pada bayi tersebut? 

A. Alkalosis metabolik tanpa komplikasi 
B. Perpaduan alkalosis metabolik dan alkalosis respirasi 
C. Perpaduan alkalosis metabolik dan asidosis respirasi 
D. Perpaduan asidosis metabolik dan alkalosis respirasi 
E. Perpaduan asidosis metabolik, alkalosi metabolik dan alkalosis – alkalosis 

respirasi 
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Jawaban yang benar adalah A. Peningkatan kadar bikarbonat dan pH serum 
menunjukkan adanya alkalosis metabolik. Tiazide merangsang hilangnya garam natrium 
klorida dalam urin mengakibatkan kontraksi cairan ekstrasel yang ringan dan sedikit 
peningkatan bikarbonat. Peningkatan sekresi asam di tubulus dan ekskresi amonium 
klorida  akan berakibat pada penambahan bikarbonat baru dalam darah. Hipokalemia 
dan kontraksi volume memungkinkan tubulus untuk meningkatkan reabsorpsi 
bikarbonat; dengan demikian bikarbonat dalam serum meningkat berkepanjangan. 

Kompensasi respirasi (contohnya hipoventilasi yang mengakibatkan peningkatan pCO2) 
untuk alkalosis metabolik lebih tidak teratur daripada kompensasi respirasi untuk 
asidosis metabolik. Walaupun belum ada penjelasan, mungkin penyebabnya sebagian 
berkaitan dengan hipoksia atau hipokalemia dan kelainan lain yang secara independen 
menstimulasi respirasi. Alkalosis akan menstimulasi beberapa enzim glikolisis, dan 
menghasilkan akumulasi laktat, tetapi sangat jarang menyebabkan peningkatan laktat 
serum lebih dari 3 – 4 mM/L. 

Pustaka 

Emmett M, Seldin DW (1985) Clinical Syndromes of Metabolic Acidosis and Metabolic 
Alkalosis in Seldin, Giebisch, The Kidney: Physiology and Pathophysiology, Raven 
Press, New York, Chapter 68 pp1567 – 1639 

Metabolic Acid Base Disorders, Patholphysiology, Classification and Treatment: in Arieff, 
De Fronzo, Fluid, Electrolyte and Acid Base Disorders, Churchill, Livingston, New 
York, Chapter 7 pp 269 – 384 

Narins RG, Jones ER, Townsend R, Goodkin DA, Shay RJ (1985) 

KASUS 13 

Seorang anak kulit hitam usia 6 tahun dirujuk ke bagian Nefrologi untuk evaluasi kondisi 
hiperkalemia. Pasien mempunyai riwayat penyakit bulan sabit (sickle cell disease) dan 
dirawat di RS untuk mengatasi kondisi krisisnya. Tiga tahun sebelum dirujuk, pasien ini 
mengalami cerebrovascular accident (CVA) sisi kiri yang mengakibatkan hemiplegia 
berat dan aphasia berlebihan yang ringan. Stroke diakibatkan oleh  trombosis arteri 
karotid kiri yang terjadi tiga hari setelah arthrodesis kaki kiri. Pasien juga memiliki 
riwayat keracunan timbal (Pb) yang didiagnosis saat pasien berusia 3 tahun dan 
meninggalkan cacat neurologi pada kedua kaki dan pergelangan tangan. Pasien juga 
beberapa kali mengalami gout sebelum dirujuk. Ketika dievaluasi, pasien mendapatkan 

obat allopurinol dan dilatin. 

Pemeriksaan fisik menunjukkan pasien keturunan kulit hitam dengan tekanan darah 
normal dan tanpa ada kelainan fisik dan mental. Temuan lain yang ditemukan hanya 
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yang berkaitan dengan gangguan neurologik sebelumnya. Pemeriksaan laboratorium 
menunjukkan kadar natrium plasma 137 mEq/L, kalium 6,5, klorida 110 dan bikarbonat 
17 mEq/L. Analisis urin menunjukkan pH 7.0, BJ 1.006, tidak ada darah dan protein 
dalam urin. Natrium urin 66 mEq/L, kalium 59 mEq/L dan klorida 75 mEq/L. Gap anion 
urin positif (Na+ urin + K+ urin > Cl— urin). Kreatinin plasma 1,3, BUN 28 dan asam urat 
6,7 mg/dL. Klirens kreatinin 78 cc/min. Pada urin 24 jam kadar timbal adalah 33 g/L. pH 
darah arteri 7,32, pCO2 37 mmHg, pH urin 6,0. Pada diet yang mengandung 4,0 g 
natrium/hari, aktivitas plasma renin 0,71 ng/mL/jam. Aldosteron plasma saat itu 2,0 
ng/dL. Pemeriksaan diulang setelah pasien menerima 1,0 g natrium dalam makanan 
selama 5 hari, dan hasil menunjukkan aktivitas renin plasma menjadi 1,29 dan 
aldosteron plasma 10 ng/dL.  

Apa yang dapat menyebabkan hiperkalemia pasien ini (jawaban bisa lebih dari satu)? 

A. voltage–dependent RTA distal 
B. Asidosis tubulus ginjal resisten‐aldosteron 
C. Asidosis tubulus ginjal proksimal 
D. Cystinosis 
E. Keracunan timbal 

Jawaban yang benar adalah A dan B. Pasien mengalami RTA distal hiperkalemia. RTA 
distal hiperkalemia dapat dibagi menjadi 3 macam – defisiensi aldosteron, resistansi 
aldosteron dan RTA yang tergantung voltase (voltage–dependent RTA). Voltage–
dependent RTA disebabkan oleh berkurangnya kemampuan reabsorbsi natrium pada 
duktus pengumpul, sehingga menurunkan perbedaan potensial negatif lumen pada 
tubulus, yang akhirnya menurunkan sekresi proton dan kalium. Kelainan ini diketahui 
banyak diderita oleh pasien sindrom bulan sabit. Pasien pada soal di atas mempunyai 
penyakit Hb SS, sehingga diperkirakan akan mengalami voltage–dependent RTA. Pasien 
juga memiliki riwayat keracunan timbal. Nefritis interstitial akibat timbal dapat dikaitkan 
dengan kondisi hipoaldosteronism hiporeninemik. Pada pasien tampak jelas penurunan 
kadar renin dan aldosteron. Jadi, data yang ada tidak sepenuhnya menyingkirkan 
kemungkinan resistensi aldosteron sebagai penyebab kelainan pasien. Ada dua tipe 
resistensi aldosteron. Satu, berkaitan dengan pembuangan garam dari tubuh. Kelainan 
ini dapat diketahui sejak dini pada anak‐anak. Bentuk lain resistensi aldosteron diketahui 
pada orang dewasa dan berkaitan dengan peningkatan permeabilitas nefron distal 
untuk klorida dan dikaitkan dengan retensi garam. Tidak adanya hipertensi pada pasien 
ini berlawanan dengan diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis voltage–dependent RTA, 
harus dicoba untuk mengetahui apakah pasien ini tidak memberikan respon terhadap 
pemberian mineralkortikoid sambil menjalani diet tinggi‐garam, namun pasien tersebut 
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memberikan respon normal dengan memperhatikan ekskresi kalium, terhadap 
pemberian natrium dengan anion yang kurang tereabsorbsi (contohnya sulfat). 

Pustaka 

Batlle DC, Arruda JAL, Kurtzman NA (1981). Hyperkalemic distal renal tubular acidosis 
associated with obstructive uropathy. N Eng J Med 304: 373 – 380 

KASUS 14 

Seorang laki‐laki kulit putih usia 19 tahun dibawa ke ruang gawat darurat karena 
hematemesis dan melena. Pasien mempunyai riwayat penyakit ulkus peptik dan baru‐
baru ini meminum bir dalam jumlah banyak. Pasien mampu berjalan. Nilai TD 130/80 
mmHg, denyut 92 denyut/menit dan respirasi 32/menit. Aspirasi nasogastrik 
menunjukkan adanya materi seperti kopi yang positif adanya heme. Uji darah awal 
menunjukkan kadar natrium 105, kalium 3,2, klorida 71 dan bikarbonat 12 mEq/L. BUN 
adalah 81, kreatinin 0,8 dan glukosa 140 mg/dL. Osmolitas serum adalah 234 mOsm/kg 
H2O. Osmolitas urin adalah 373 mOsm/kg H2). Natrium urin 73, kalium 29 dan klorida 2 
mEq/L dan terdeteksi adanya ketonuria. pH darah arteri adalah 7,36, pCO2 18 dan pO2 
111 mmHg. 

Apa yang menjadi penyebab kelainan asam basa pada pasien ini (pilih semua jawaban 
yang tepat)? 

A. Intoksikasi salisilat 
B. Asidosis laktat 
C. Intoksikasi etilen glikol 
D. Intoksikasi etanol 
E. Intoksikasi metanol 

Jawaban yang benar adalah C, D dan E. Walaupun terdapat riwayat muntah dan tidak 
terdapat klorida dalam urin, tidak ada bukti pasien mengalami alkalosis metabolik. 
Kadar bikarbonat sangat rendah. Hipokloremia disebabkan oleh hemodilusi (contoh: 
derajat hipokloremia sebanding dengan hiponatremia). pH darah yang rendah disertai 
peningkatan gap anion menandakan asidosis metabolik. Dengan kadar bikarbonat 12 
mEq/l, maka dapat diduga bahwa pH darah lebih rendah daripada hasil pemeriksaan 
7,36 jika kasus ini merupakan metabolik alkalosis. pCO2 18 mmHg menandakan 
kemungkinan adanya alkalosis respirasi. Penyebab yang paling mungkin dari 
peningkatan gap anion pada asidosis metabolik pasien ini adalah ketoasidosis alkoholik. 
Diagnosis ini didukung dengan temuan kadar  alkohol dalam darah 52 mg/dL dan adanya 
keton dalam urin. Penyebab lain yang  harus disingkirkan sebagai penyebab asidosis 
metabolik  adalah metanol, salisilat, etilen glikol, paraldehid, gagal ginjal dan asidosis 
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laktat. Penegakan diagnosis yang tepat sangat diperlukan karena konsumsi  metanol dan 
etilen glikol harus diatasi dengan pemberian alkohol, sebaliknya pasien dengan 
ketoasidosis alkoholik tidak boleh diberi alkohol. Informasi tambahan yang dapat 
membantu menegakkan diagnosis pada pasien ini adalah profil elektrolit urin. Nilai 
kation urin pada pasien ini adalah 93 mEq/L, dan kloridanya hanya 2 mEq/L. pH urin 
pasien ini adalah 5. Dengan demikian penyebab gap anion urin bukan tingginya kadar 
bikarbonat. Karena tidak ada alasan bahwa  kadar fosfat dan sulfat dalam urin akan 
tinggi, gap anion hanya dapat disebabkan oleh adanya garam dari senyawa asam 
organik lemah seperti asam‐asam keto.  

Data laboratorium lainnya yang dapat digunakan untuk diagnosis ketoasidosis alkoholik 
adalah osmolitas hasil perhitungan 227 sementara yang terukur adalah 234 mOsm/kg 
H2O. Pada keadaan normal, osmolalitas perhitungan biasanya melebihi osmolalitas yang 
terukur.  Data pada kasus ini menunjukkan adanya substansi osmotik aktif selain 
natrium, kalium, glukosa dan urea. Kadar alkohol yang 17 mOsm/kg H2O (78:4.6) 
menunjukkan penyebab mengapa terbalik,  osmolalitas hasil perhitungan lebih rendah 
dari yang terukur. 

Bikarbonat tidak diberikan pada pasien ini karena pH darahnya mendekati normal. 
Bahkan ketika pH darahnya sangat turun, bikarbonat tidak boleh diberikan karena 
garam‐garam asam keto akan menjadi bikarbonat. Dengan kata lain, ketika peningkatan 
produksi asam keto tidak terjadi lagi, garam‐garam organik akan dimetabolisme di hati 
menjadi bikarbonat. Jika sejumlah tinggi bikarbonat diberikan pada saat bersamaan 
dengan pembentukan bikarbonat tadi, maka akan terjadi  alkalemia akut. Penyebab 
alkalosis respirasi pada pasien ini tidak segera diketahui. Kemungkinan besar hal Ini 
disebabkan oleh efek hiponatremia pada sistem saraf pusat. Ini didukung oleh bukti 
bahwa pasien mengalami kejang grand mal akibat hiponatremia segera setelah tiba di 
ruang gawat darurat. Hiponatremia, tidak diragukan lagi, disebabkan oleh muntah dan 
hilangnya natrium dalam urin yang menyertai ekskresi beta‐hidroksibutirat dan aseto 
asetat. Kesan ini dikonfirmasi oleh hasil pengamatan, hiponatremia dengan cepat 
terkoreksi setelah ekspansi/peningkatan volume dengan pemberian salin isotonik. 

Pustaka 

Assadi F (1993) Clinica quizzes on acid‐base problems. Pediatr Nephrol 3:321 – 325  
Emmet M, Narins RG (1977) Clinical use of the anion gap. Medicine 65: 38 – 54  
Gabow PA (1988) Ethylene glycol intoxication. Am J Kidney Dis 11: 277 – 279 
Gabow PA (1985) Disorders associated with an altered anion gap. Kidney International 

27: 472 – 483 
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Smithline N and Gardner K (1976) Gaps – amniotic and osmolal. J.A.M.A 236: 1594 – 
1957 

KASUS 15 

Seorang pasien, anak perempuan, 5 tahun, mengeluh mudah lelah dan merasa lemah. 
Riwayat kesehatannya biasa saja, dan pasien menyangkal mengalami munta‐muntah 
atau menggunakan obat, termasuk diuretik. Pemeriksaan fisik menunjukkan anak yang 
kurus, gelisah, dengan TD normal. Uji lain telah dilakuan , dan menunjukkan hal yang 
tidak istimewa. Kadar natrium serum adalah 141 mEq/L, kalium 2,1 mEq/L, klorida 85 
mEq/L dan bikarbonat 45 mEq/L. Kadar natrium urin 60 mEq/L, kalium urin 130 mEq/L 
dan klorida urin 190 mEq/L. 

Kondisi apa yang menyebabkan anak tersebut mengalami alkalosis metabolik 
hipokalemik? 

A. Sindrom Batter 
B. Hiperaldosteronisme primer 
C. Sindrom Liddle 
D. Sindrom Cushing 
E. Mengkonsumsi licorice 

Jawaban yang benar adalah A. Penemuan adanya hipokalemia, alkalosis metabolik, 
tingginya ekskresi potasium urin, dan TD yang normal mengarah pada diagnosis sindrom 
Bartter. Diagnosis bentuk lain kelebihan mineralkortikoid (contoh: aldosteronisme 
primer, defek enzim adrenal, sindrom Cushing atau mengkonsumsi licorice) 
tersingkirkan karena adanya TD yang normal.  

Nilai awal klorida urin yang di bawah 15 mEq/L mengarah ke diagnosis fase awal 
muntah‐muntah yang dirangsang sendiri (self‐induced vomiting). Tingginya kadar klorida 
urin umumnya mengarah ke diagnosis penyalahgunaan obat diuretik atau sindroma 
Bartter. Seharusnya dilakukan pemeriksaan obat diuretik pada urin dan kadar renin 
serta aldosteron plasma. 

Terapi untuk alkalosis hipokalemik baik akibat sengaja muntah atau penyalahgunaan 
obat diuretik terdiri dari penggantian volume dengan pemberian natrium klorida dan 
suplementasi kalium klorida. Terapi ini akan berhasil hanya jika pasien mau bekerja 
sama dan berhenti membuat diri sendiri sakit, jika perlu disertai bimbingan psikiatri 
(kejiwaan). 

Sindroma Bartter merupakan kelainan familial yang jarang ditemukan yang mengganggu 
reabsorbsi klorida di bagian ascenden Loop Henle –yang terkait dengan pembuangan 
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garam dan kalium dan hiperaldosteronisme sekunder (hiperreninemik). Hipokalemia 
yang dirangsang baik akibat kelainan reabsorsi kalium di bagian ascending tebal loop 
Henle maupun peningkatan sekresi kalium pada tubulus pengumpul kortikal akibat 
tingginya kecepatan penghantaran natrium distal, umumnya resisten terhadap 
pengobatan, walaupun dengan pemberian kalium klorida dosis tinggi (500 mEq/hari). 
Hipokalemia mungkin bertanggungjawab terhadap terjadinya penurunan respon 
terhadap angiotensin‐2 dan tingginya kadar prostaglandin urin, yang merupakan ciri 
pada penyakit ini. Pembatasan natium dan penggunaan obat diuretik hemat‐kalium 
seperti amiloride mungkin akan membantu. Beberapa pasien dengan sindroma Bartter 
juga memperlihatkan gangguan dalam penyimpanan magnesium sehingga 
membutuhkan suplementasi magnesium. 

Pustaka 

Emmet M, Seldin DW (1985) Clinical Syndromes of metabolic acidosis and metabolic 
alkalosis in Seldin, Giebisch, The kidney: physiology and pathophysiology. Raven 
Press, New York, Chapter 68 pp1567 – 1639 

Sabatini S, Arruda JAL, Kurtzman NA (1978) Disorders of acid‐base balance. Med Clin 
North Am 62:1223‐1255 

KASUS 16 

Seorang pasien, anak laki‐laki usia 4 tahun, obtundasi, dibawa ke ruang gawat darurat. 
Pada pemeriksaan, pasien tampak lesu dan selalu minta air. TD pada posisi berbaring 
60/40 mmHg dan saat posisi berdiri tidak terdeteksi. Hati keras, tidak ada nyeri tekan, 
dan membesar. Hasil pemeriksaan fisik tidak ada hal yang luar biasa. Pemeriksaan sinar 
X dada menunjukkan adanya infiltrat pada lobus kiri bawah. Tekanan vena pusat 3 cm 
H2O. Satu liter cairan salin fisiologis diinfuskan dengan cepat, setelah itu TD menjadi 
80/60 mmHg  dengan tekanan vena pusat 6 cm H2O. Pada saat tersebut, pemeriksaan 
kimia darah awalnya menunjukkan hasil natrium klorida serum 46 mEq/L, bikarbonat 28 
mEq/L, kalium 4,9 mEq/L, natrium 128 mEq/L, urea nitrogen 128 mg/dL, kreatinin 
8,5/dL, dan glukosa 148 mg/dL. pH darah adalah 7,41, pCO2 44 mmHg dan pO2  60 
mmHg. Hasil analisis urin adalah normal dan urin elektrolit natrium 14 mEq/L, klorida 1 
mEq/L dan kalium 60 mEq/L. Kadar kreatinin urin 203 mg/dL. 

Kelainan asam‐basa seperti apa yang mungkin terjadi pada pasien ini? 

A. Gabungan asidosis dan alkalosis metabolik 
B. Asidosis metabolik tanpa kompikasi 
C. Alkalosis metabolik tanpa kompikasi 
D. Gabungan asidosis metabolik dan asidosis respirasi 
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E. Kelainan gabungan alkalosis metabolik dan asidosis respirasi 

Jawaban yang benar adalah A. Kasus ini adalah gabungan asidosis dan alkalosis 
metabolik. Alkalosis metabolik diakibatkan oleh muntah‐muntah yang sering dan 
berkepanjangan. Pada kondisi ini, kadar klorida urin adalah 1 mEq/L dan kadar klorida 
plasma 46 mEq/L. Asidosis metabolik gap anion yang tinggi diakibatkan oleh kombinasi 
banyak faktor. Pasien menunjukkan kontraksi volume yang bermakna. Kontraksi volume 
ini mengakibatkan ketidakcukupan perfusi pada organ yang sangat parah. Kondisi ini, 
ditandai oleh azotemia prerenal yang berat. Gabungan antara kurangnya perfusi 
jaringan dan hipoksia ‐‐ akibat penyakit pulmoner yang akut dan kronik—tidak 
diragukan lagi menghasilkan asam laktat yang berlebihan. Juga kemungkinan pasien 
mengalami ketonemia. Tidak ditemukannya keton pada urin bukan berarti 
menyingkirkan  kemungkinan diagnosis ini. Pada keadaan hipoksia jaringan, rasio 
nikotinamid adenin dinukleotida (NAD) bentuk tereduksi‐terhadap bentuk 
teroksidasinya akan meningkat, dan keton, jika senyawa ini ada, akan diubah dari 
asetoasetat menjadi beta‐hidroksibutirat. Beta‐hidroksibutirat ini tidak akan bereaksi 
pada uji laboratorium standar untuk keton. Jadi, asidosis gap yang parah pada pasien ini, 
kemungkinan besar, hasil dari akumulasi sulfat dan fosfat, akibat kurangnya perfusi 
renal yang parah, pembentukan asam laktat yang berlebihan, dan kemungkinan terjadi 
ketonemia. Hilangnya asam dari lambung mengkompensasi penambahan asam dari 
jaringan yang mengalami hipoksia sehingga pH darah tetap normal. 

Setelah pemberian sejumlah besar cairan dan garam, BUN dan kreatinin pasien turun 
dalam 72 jam menjadi 20 dan 0,9 mg/dL. Selama periode ini, kadar bikarbonat pasien 
meningkat menjadi 35 mEq/L dan pH arterial juga meningkat menjadi 7,51. Dengan 
demikian, tidak diragukan lagi, ini merupakan hasil dari metabolisme garam‐garam asam 
organik lemah menjadi bikarbonat. Temuan klinis ini menandakan adanya laktat dan 
badan keton yang berlebih. Sebagai kesimpulan, ini adalah kasus gabungan asidosis dan 
alkalosis metabolik yang parah akibat muntah‐muntah dan hipoksia jaringan. 

Pustaka 

Emmet M, Seldin DW (1985) Clinical Syndromes of metabolic acidosis and metabolic 
alkalosis in Seldin, Giebisch, The kidney: physiology and pathophysiology. Raven 
Press, New York, Chapter 68 pp1567 – 1639 

KASUS 17 

Seorang gadis usia 19 tahun yang sedang mengandung minggu ke 28 dibawa ke ruang 
gawat darurat dengan riwayat mual dan muntah yang parah. Riwayat penyakit 
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dahulunya antara lain pernah mengalami pengambilan satu ginjal sebelah kanan (right‐
sided uninephrectomy) pada usia 14 tahun karena infeksi. 

Pemeriksaan fisik menunjukkan data remaja dengan kondisi sakit yang akut, wanita 
hamil dengan turgor kulit yang berkurang, mukosa buccal (bagian pipi dalam) kering, 
dan tercium bau manis saat menghembuskan nafas. Pernafasan dalamnya adalah 28 
kali/menit, TD saat berbaring 102/74 mmHg dan nadi 96/menit. TD posisi berdiri 80/50 
mmHg dengan nadi 116/menit, dan mengeluh merasa akan pingsan. 

Natrium serumnya adalah 140 mEq/L, kalium 4,6 mEq/L, klorida 112 mEq/L, bikarbonat 
8 mEq/L, urea nitrogen 10 mg/dL, kreatinin 2,1 mg/dL dan glukosa 62 mg/dL. pH darah 
arteri 7,28, pCO2 15,5 mmHg, pO2 110 mmHg dan bikarbonat 7,1 mM/L. Kadar L‐laktat 
darah vena adalah 0,6 mM/l (rentang nilai normal 0,5 – 2,2 mM/L), serum positif untuk 
badan keton dengan faktor pengenceran 1:8. 

Kelainan asam basa apa saja yang dapat diidentifikasi pada pasien ini? 

A. Gabungan asidosis metabolik dan alkalosis respirasi 
B. Gabungan asidosis metabolik, alkalosis respirasi dan alkalosis metabolik 
C. Gabungan alkalosis metabolik dan asidosis respirasi 
D. Gabungan asidosis metabolik dan asidosis respirasi 
E. Gabungan asidosis metabolik, alkalosis metabolik dan asidosis respirasi 

Jawaban yang benar adalah B. Nilai gap anion (anion gap/AG) pada pasien ini adalah 
24,6 mEq/L, yang hanya sedikit lebih tinggi, namun pasien jelas mengalami asidosis 
metabolik (kadar bikarbonat serum dan pH arteri rendah). Kondisi hiperkloremia 
membuat AG mendekati normal, tapi kadar natrium serum normal; oleh karena itu, 
hiperkloremianya pasti disebabkan oleh gangguan asam basa dari titrasi awal atau 
hilangnya bikarbonat (asidosis metabolik AG normal), atau hilangnya CO2 (alkalosis 
respirasi kronik dengan kompensasi metabolik). Pasien ini tidak mungkin menunjukkan 
manifestasi kombinasi asidosis metabolik yang sebenarnya (misaolnya asidosis AG 
normal sekaligus asidosis AG tinggi) karena bikarbonatnya terlalu rendah untuk nilai 
pHnya. Jika bikarbonat rendah akibat titrasi non asam karbonat (asidosis AG tinggi) saja, 
seharusnya AG dan bikarbonat akan berbanding 1:1. Namun, yang terjadi adalah 
penurunan bikarbonat 13 mEq/L dengan peningkatan pada AG hanya 8 mEq/L. 
Perbedaan yang nyata antara AG dan bikarbonat hanya dapat dijelaskan sebagai efek 
gangguan asam basa tambahan yang menyebabkan penurunan bikarbonat dan 
peningkatan klorida tanpa adanya penurunan pH, dan ini hanya terjadi pada alkalosis 
respirasi kronik. Oleh sebab itu , pada pasien ini, dapat diidentifikasi adanya dua 
gangguan asam basa yaitu : 1) asidosis metabolik dengan AG yang tinggi dan 2) alkalosis 
respirasi kronik. 
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Tampak jelas bahwa anion‐anion yang tidak terukur yang mengakibatkan AG yang tinggi 
adalah ketoasidosis (asetoasetat dan beta hidroksibutirat) yang dihasilkan oleh lipolisis 
saat kurangnya energi. Ketonemia mengganggu hasil tes penentuan kreatinin, yang 
menghasilkan peningkatan nilai kreatinin serum yang palsu. Badan keton yang sangat 
sedikit direabsorbsi tubulus ginjal dengan cepat akan diekskresikan melalui urin. 
Pengukuran elektrolit urin harusnya menunjukan jumlah natrium dan kalium yang cukup 
karena diekskresikan bersama dengan keton (kecuali jika terjadi perubahan volume yang 
drastis), sedangkan, klorida urin akan rendah karena adanya keton yang tak‐terukur. 
Semua wanita hamil akan mengalami alkalosis respirasi kronik ringan akibat tingginya 
kadar progesteron dalam sirkulasi, yang akan menstimulasi pusat respirasi. Muntah 
dikaitkan dengan hilangnya HCl dalam lambung, yang umumnya membawa ke kondisi 
alkalosis metabolik hipokloremik. Deplesi/penurunan volume karena kehilangan klorida 
akibat emesis dan natirum pada urin (yang diinduksi filtrasi bikarbonat), (contoh: 
kehilangan natrium klorida pada awal muntah menginduksi produksi aldosteron, yang 
memperbesar hilangnya kalium dari nefron distal yang ditukar dengan natrium yang 
diabsorbsi bersama bikarbonat). Walaupun tidak ada bukti selain riwayat muntah, 
gangguan asam basa yang ke tiga yang mungkin dialami tetapi tertutup oleh dua 
gangguan asam‐basa yang sudah disebut tadi‐‐ adalah alkalosis metabolik hipokloremik 
(volume) disertai pembuangan kalium ginjal (renal potassium wasting). 

Ketosis dan alkalosis metabolik hipokalemik yang mungkin tidak nampak manifestasinya 
harus dikoreksi dengan pemberian garam, glukosa dan kalium klorida. Alkalosis respirasi 
merupakan keadaan fisiologis dan tidak memerlukan terapi. 

Pustaka 

Emmet M, Seldin DW (1985) Clinical Syndromes of metabolic acidosis and metabolic 
alkalosis in Seldin, Giebisch, The kidney: physiology and pathophysiology. Raven 
Press, New York, Chapter 68 pp1567 – 1639 

Sabatini S, Arruda JAL, Kurtzman NA (1978) Disorder of acid‐base balance. Med Clin 
North Am 62: 1223 – 1255 

KASUS 18 

Seorang anak laki‐laki kulit putih usia 6 tahun dibawa ke ruang emergensi dalam kondisi 
tidak sadarkan diri. Data laboratorium menunjukkan natrium serum 140 mEq/L, klorida 
103 mEq/L, bikarbonat 10 mEq/L, kalium 3,9 mEq/L, nitrogen urea 10 mg/dL dan 
glukosa 60 mg/dL. Keton serum memperlihatkan tanda positif. pH darah 7,50 dan pCO2 
adalah 13 mmHg. Waktu protrombin 18 menit (normalnya 12 menit). Salisilat darah 85 
mg/dL. 
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Apakah gangguan asam‐basa pada kasus ini? 

A. Asidosis metabolik tanpa komplikasi 
B. Alkalosis respirasi tanpa komplikasi 
C. Gabungan asidosis metabolik dan alkalosis respirasi 
D. Gabungan asidosis dan alkalosis metabolik 
E. Gabungan asidosis metabolik, alkalosis metabolik dan alkalosis respirasi 

Jawaban yang benar adalah C. Diagnosis  alkalosis respirasi kronik murni dapat diajukan 
untuk pasien dengan pH darah 7,5 ini karena kadar bikarbonat plasmanya sesuai dengan 

kadar pCO2 (HCO3 = 0,5 ∆pCO2). Namun, disini tampak ada kenaikan gap anion, yang 
menyarankan adanya asidosis metabolik. 

Kombinasi alkalosis respirasi dan asidosis metabolik gap anion yang tinggi biasanya 
terlihat pada keracunan aspirin, pasien sepsis, penderita gangguan hati dan pasien 
penyakit hati dan asidosis laktat. Pasien pada kasus ini telah banyak menelan analgesik, 
yang mestinya mengandung salisilat, karena pasien menunjukkan adanya peningkatan 
kadar salisilat dalam darah. 

Salisilat merangsang pusat respirasi, dan juga menyebabkan reaksi uncoupling fosforilasi 
oksidatif dan merangsang peningkatan produksi asam laktat dan asam keto. Penelitian 
terdahulu memperkirakan bahwa alkalosis respirasi umum terjadi pada orang dewasa, 
dan asidosis metabolik umum terjadi pada anak‐anak. Penelitian yang lebih baru 
menunjukkan bahwa kombinasi alkalosis respirasi dan asidosis metabolik dapat terjadi 
pada 50% orang dewasa dan anak‐anak. 

Pustaka 

Adrogue HJ, Madias NE (1998) Management of life saving acid‐base disorders. N Engl J 
Med 378: 107‐111 

Krapf R, Beeler I, Hertner D,et al. (1991) Chronic respiratory alkalosis: The effect of 
sustained hyperventilation on renal regulation of acid‐base equilibrium. N Engl J 
Med 324 : 1394 – 1401 

KASUS 19 

Seorang anak laki‐laki kulit putih berusia 12 tahun dengan riwayat penyakit paru‐paru 
kronik dibawa ke rumah sakit karena selama 1 minggu terakhir ini mengalami nafas 
pendek (SOB). Ia menyangkal mengalami nyeri dada dan batuk darah (hemoptisis). 
Pengujian fisik menunjukkan laki‐laki yang tumbuh‐kembangnya baik yang mengalami 
distress pernafasan. TD pada posisi berbaring dan berdiri adalah 120/70 mm Hg, nadi 
100/menit, suhu tubuh 38°C. Terdengar suara ronkhi difus pada kedua paru‐parunya. 
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Tidak ada murmur dan gallop dan tidak ada edema perirer. Data laboratorium 
menunjukkan natrium serum 131 mEq/L, kalium 3,2 mEq/L, klorida 90mEq/L, bikarbonat 
38 mEq/L, kreatinin serum 1,0 mg/dL dan nitrogen urea 15 mg/dL. pH darah 7,30 (H+ = 
51 nEq/L) dan pCO2 80 mmHg. 

Gangguan asam basa apa yang terjadi pada saat ini? 

A. Alkalosis metabolik tanpa komplikasi 
B. Gabungan alkalosis metabolik dan asidosis respirasi 
C. Asidosis respirasi tanpa komplikasi 
D. Alkalosis metabolik tanpa komplikasi 
E. Gabungan asidosis  dan alkalosis metabolik 

Jawaban yang benar adalah C. Peningkatan pCO2 darah dan bikarbonat dan penurunan 
pH darah konsisten dengan diagnosis asidosis respirasi. Disamping itu, kadar bikarbonat 

plasma masih dalam rentang nilai individu dengan hiperkapnia kronik (∆HCO3— = 0,35 ∆ 
pCO2). Riwayat distress respirasi selama beberapa hari pada pasien ini sangat 
membantu dalam mendokumentasikan derajat seberapa kronisnya gangguan asam 
basanya.  

Peningkatan kadar bikarbonat plama yang terlihat sebagai respon terhadap peningkatan 
kronis pCO2 terjadi dalam dua tahap. Pada tahap awal, kenaikan kecil bikarbonat plasma 
menjadi beberapa mEq/L terjadi akibat titrasi bufer nonbikarbonat oleh asam karbonat 
yang terbentuk dari CO2. Peningkatan yang tinggi pada kadari bikarbonat plasma terjadi 
akibat peningkatan pCO2 yang menstimulasi baik ekskresi asam (dengan demikian 
terjadi penambahan kuantitas bikarbonat pada cairan tubuh) maupun reabsorbsi 
bikarbonat ginjal, yang keduanya mempertahankan tingginya kadar bikarbonat plasma. 
Studi pada hewan coba yang mengalami berbagai derajat hiperkapnia menunjukkan 
bahwa diperlukan tiga sampai lima hari untuk menjadi kondisi yang stabil (steady state). 
Pada saat itu, ditemukan bahwa peningkatan rata‐rata kadar bikarbonat plasma 3,5 
mEq/L dan kadar H+ 1,7 nEq/L untuk setiap peningkatan pCO2 10 mmHg. Uji pada 
manusia yang mengalami hiperkapnia akut beberapa jam hasilnya mirip seperti studi 
pada hewan coba. Pemeriksaan parameter asam‐basa pada pasien dengan hiperkapnia 
kronik akibat penyakit paru‐paru kronik secara umum memperlihatkan respon kualitatif 
yang sama. 

Setelah menjalankan terapi, baik pCO2 darah maupun pH darah mengalami penurunan 
yang signifikan, tetapi bikarbonat darah tetap tinggi, hal ini mendukung diagnosis 
alkalosis metabolik. Beberapa alkalosis metabolik akan memperburuk asidosis respirasi 
karena alasan berikut: kecepatan mobilisasi dan ekskresi karbon dioksida di paru‐paru 
jauh lebih cepat daripada kecepatan mobilisasi dan ekskresi bikarbonat di ginjal. Oleh 
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karena itu, alkalosis metabolik akan muncul pada semua pasien jika ventilasi membaik, 
seperti pada kasus ini. Kondisi alkalosis metabolik ini bersifat sementara dan parameter 
asam basa akan kembali normal karena bikarbonat akan diekskresikan melalui urin. 
Selama adaptasi terhadap hiperkapnia kronik, terjadi peningkatan hilangnya klorida, 
natrium dan kalium urin. Jika pasien tidak mendapat asupan klorida melalui makanan 
yang cukup ketika pCO2 kembali normal, ekskresi bikarbonat di ginjal akan berkurang 
seperti pada kondisi alkalosis metabolik lainnya yang responsif terhadap klorida. 
Regimen diet natrium yang sangat dibatasi berperan pada terjadinya alkalosis metabolik 
pada pasien ini. 

Pustaka 

Kappy M, Morrow G (1980) A diagnostic approach to metabolic acidosis in children. 
Pediatr 65: 351 – 356 

KASUS 20 

Seorang laki‐laki kulit putih usia 19 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di jalan dan 
dibawa ke ruang gawat darurat. Pasien dalam keadaan stupor tanpa adanya tanda‐
tanda kelainan neurologik fokal. TDnya 120/80 mmHg dan nadi 80/menit. Pemeriksaan 
kepala, mata, telinga, hidung dan tenggorokan tidak menunjukkan tanda yang luar 
biasa. Dada bersih pada auskultasi dan perkusi. Pemeriksaan fisik lainnya juga tidak 
menunjukkan tanda yang luar biasa. 

Data laboratorium menunjukkan kadar natrium serum 137 mEq/L, kalium 4,6 mEq/L, 
klorida 102 mEq/L, bikarbonat 15 mEq/L, nitrogen urea 43 mg/dL, kreatinin 10 mg/dL, 
glukosa 200 mg/dL. Keton serum menunjukkan tanda positif, dan osmolitas serum 
adalah 330 mosm‐kg H2O. pH arteri adalah 7,32 dan pCO2 30 mmHg. Urinalisis negatif 
dengan pH 5. 

Gangguan asam basa yang terjadi adalah 

A. Asidosis metabolik tanpa komplikasi 
B. Alkalosis respirasi tanpa komplikasi  
C. Gabungan antara asidosis metabolik dan alkalosis respirasi 
D. Gabungan antara asidosis dan alkalosis metabolik 
E. Gabungan antara asidosis dan alkalosis respirasi 

Jawaban yang benar adalah A. Rendahnya bikarbonat plasma dan pH menunjukkan 
keadaan asidosis metabolik. pCO2 turun 10 mmHg dan kadar bikarbonat plasma turun 9 
mEq/L. Kondisi kompensasi respirasi ini sesuai untuk keadaan tunak (steady state) kadar 
bikarbonat. Turunnya kadar bikarbonat plasma bersesuaian dengan kenaikan kadar 
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anion yang tak terukur (unmeasured), sehingga ini adalah kasus asidosis metabolik tipe 
gap anion tinggi. 

Natrium dan anion penyeimbangnya – bikarbonat dan klorida dan glukosa dan urea – 
yang menyebabkan banyaknya partikel osmolitas aktif pada sirkulasi. Osmolalitas serum 
dapat diperkirakan dengan rumus : 

2 (Na+) + BUN (mg/dL) / 2,8 + glukosa (mg/dL) / 18 

Nilai yang diperoleh menggunakan rumusan ini tidak akan melampaui nilai yang diukur 
menggunakan depresi titik beku lebih dari 10 mOsm. Jika nilai lebih tinggi berarti ada 
partikel atau substansi tambahan yang aktif osmolitas dalam sirkulasi. Perbedaan antara 
hasil pengukuran dan estimasi osmolalitas serum sering disebut sebagai osmolar gap. 
Keracunan metanol, keracunan etilen glikol dan gangguan ketoasidosis alkohol sering 
dikaitkan dengan asidosis metabolik gap anion tinggi dan peningkatan osmolalitas 
serum. Dengan demikian, nilai estimasi sangat membantu dalam diagnosis kelainan 
tersebut. Osmolalitas serum pasien ini adalah 330 mOsm/kg H2O, sehingga osmolar 
gapnya 30 mOsm/kg H2O. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya kristal oksalat dalam 
urin (biasanya akan ada oksalat jika terjadi keracunan etilen glikol), dan tidak ada bukti 
papilitis optik atau pemeriksaan funduskopi (akan ada jika pasien keracunan metanol). 
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KASUS 21 

Seorang pria kulit putih usia 16 tahun datang ke rumah sakit karena berat badan turun 5 
kg dan nafsu makan berkurang. Tidak ada riwayat mual muntah. Pasien menyangkal 
adanya riwayat hipertensi, gangguan ginjal maupun konsumsi diuretik. 

Data pemeriksaan fisik menunjukkan pria kulit putih, tirus, tanpa distres akut. TD 
160/110 mg Hg pada posisi berbaring, dan 160/105 mmHg pada posisi berdiri. Denyut 
nadi 80/menit, suhu tubuh 38,5° C dan berat badan 46 kg. Pemeriksaan dada 
menunjukkan adanya bunyi (rales) di kiri bawah dan hasil x‐ray memperlihatkan adanya 
infiltrasi pada paru‐paru di area ini. 

Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar natrium serum 142 mEq/L, kalium 3,3 
mEq/L, klorida 91 mEq/L, bikarbonat 35 mEq/L, kreatinin 0,9 mg/dL dan nitrogen urea 
30mg/dL. pH darah 7,55 ( H+ 26nEq/L), pCO2 38 mm Hg dan pH urin 6. 
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Setelah diet garam tidak dibatasi, dua hari kemudian, dilakukan pemeriksaan 
laboratorium lagi, dengan hasil sebagai berikut: natrium serum 139 mEq/L, kalium 2,8 
mEq/L, klorida 86 mEq/L dan bikarbonat 33 mEq/L. 

Gangguan asam basa apa yang ada pada pasien ini? 

A. Asidosis respirasi tanpa komplikasi 
B. Alkalosis respirasi tanpa komplikasi 
C. Gabungan antara asidosis respirasi dan alkalosis metabolik 
D. Gabungan antara alkalosis dan asidosis metabolik 
E. Gabungan antara asidosis dan lakalosis respirasi. 

Jawaban yang benar adalah B.  Peningkatan kadar bikarbonat dan pH menandai adanya 
alkalosis metabolik. Secara klasik, alkalosis metabolik dikaitkan dengan peningkatan 

pCO2 plasma (∆pCO2 = 0,4 – 0,7∆HCO3
—). Hal ini merupakan konsekuensi supresi 

ventilasi karena peningkatan pH. Diperlukan 24 ‐36 jam untuk mencapai supresi ventilasi 
maksimal. Pada saat itu, pCO2 akan meningkat kira‐kira 5 mm Hg untuk setiap 
peningkatan kadar bikarbonat plasma 10 mEq/L. Pada pasien ini, pCO2 tidak meningkat 
dengan cepat, dan pasien mengalami hiperventilasi akibat pneumonianya, sehingga 
terlihat gambaran alkalosis metabolik dan alkalosis respirasi.  

Pengukuran klorida urin sangat membantu dalam menegakkan penyebab alkalosis 
metabolik. Kadar klorida urin yang rendah (kurang dari 10 mEq/L) biasanya tampak pada 
penderita alkalosis metabolik akibat muntah, pengosongan lambung (gastric drainage), 
setelah terapi diuretik jangka panjang, diare setelah hiperkapnia dan kehilangan klorida. 
Pada pasien demikian, pemberian natrium klorida akan memperbaiki alkalosis 
metabolik. Alkalosis metabolik dengan klorida urin yang tinggi (lebih dari 115 mEq/L), 
ditemukan pada pasien dengan sindroma Batter, pengguna diuretik jangka panjang 
disertai hipokalemia, pada keadaan mineralokortikoid berlebih, dan konsumsi licorice. 
Pada pasien‐pasien ini, alkalosis metabolik tidak mudah diperbaiki dengan pemberian 
natrium klorida. Klorida urin pasien ini adalah 40 mEq/L, dan alkalosis metaboliknya 
gagal diperbaiki dengan pemberian natrium klorida. Evaluasi berikutnya menunjukkan 
pasien mengalami aldosteronisme primer. 

Sedikit peningkatan gap anion 3 – 5 mEq/L umum ditemukan pada alkalosis metabolik 
murni, walaupun lebih banyak dijumpai pada alkalosis metabolik yang responsif 
terhadap salin. Dengan demikian, alkalosis metabolik adalah  salah satu pengecualian 
yang harus disingkirkan –peningkatan kadar anion tak terukur menandakan adanya 
asidosis metabolik. Peningkatan gap anion nampaknya disebabkan oleh, antara lain,   
titrasi muatan negatif pada protein yang ada dalam sirkulasi seiring peningkatan pH. 
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KASUS 22 

Seorang anak laki‐laki, usia  7 tahun mengalami muntah, dehidrasi dan oligouria lebih 
dari dua hari. Pada pemeriksaan, TD‐nya 76/36 mmHg, suhu 38°C (oral), dan dehidrasi 
10%. Pasien tidak pucat atau kuning, tidak ada tanda‐tanda klinik ke arah asidosis. Perut 
lunak, dengan hepatomegali 3 cm. Kedua tangan menunjukkan adanya peningkatan 
pigmentasi pada garis tangan dan kulit berkerut pada persendian jari‐jari. Data 
laboratorium awal menunjukkan: Hb 9,3 g/dL, jumlah sel darah putih 6000/mL, natrium 
serum 132 mEq/L, kalium 5,7 mEq/L, klorida 105 mEq/L, bikarbonat 15 mEq/L, BUN 22 
mg/dL dan kreatinin 2,2 mg/dL. Kadar protein C‐reaktif 10 mg/dL, amilase 116 unit/L, 
kultur darah memberikan hasil negatif dan streptococcus viridans dikultur dari usap‐
apus tenggorokan. Analisis urin menunjukkan protein 1+, tidak ada darah, pH 6 serta 
tidak ada eosinofil. Ekskresi fraksional sodium 3%. Kultur urin steril. Pasien mendapat 
terapi rehidrasi dan terapi lain seakan‐akan pasien mengalami septicemia. Hasil uji 
fungsi ginjal menunjukkan ginjal dengan cepat kembali normal. Hasil ultrasound 
menunjukkan ginjal normal. Nenek dari garis ayah pernah mengalami anemia 
pernisiosa, dan bibi dari pihak ayahnya mengalami peningkatan pigmentasi pada wajah 
dan lipatan tangan serta kehilangan alis dan bulu mata. Pasien kemudian KRS dengan 
kondisi baik. 

Tujuh hari kemudian, pasien dirawat lagi karena syok, dan suhu tubuh naik menjadi 39° 
C. Hatinya sekarang menjadi 6 cm. Pada sonografi diketahui kantung empedu nyeri 
tekan dan edema, sehingga dipertimbangkan diagnosis kolesistitis akalkulus. Pada saat 
masuk RS data darah vena menunjukkan: natrium 130 mEq/L, kalium 5,5 mEq/L, klorida 
101 mEq/L, bikarbonat 17 mEq/L, BUN 15 mg/dL dan kreatinin 1,1 mg/dL. Kadar 
komplemen C3 dan C4  , titer antibodi ANA dan dsDNA serum semua normal. Natrium 
urin 135 mEq/L, kalium 19 mEq/L. Ekskresi fraksional natrium 2,2 %. MRI otak normal. 
Pasien diresusitasi, dan diperiksa lebih lanjut. 

Diagnosis apa yang paling mungkin? 

A. Nekrosis tubular akut 
B. Nefritis interstitial akut 
C. Adrenoleukodistrofi 
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D. Azotemia pre‐renal  
E. Hidronefrosis obstruktif  

Jawaban yang benar adalah C. Nilai anion urin [(Na+ (135) + K+(19) —Cl‐ (109)] positif, 
dikaitkan dengan asidosis metabolik, dan hiperkalemia mengarah ke diagnosis asidosis 
tubular renal tipe 4 yang dapat dikaitkan dengan krisis Addison, dan ini juga 
menjelaskan mengapa  terjadi peningkatan eksresi fraksional natrium. Pada anak laki‐
laki yang mengalami penyakit Addison, kemungkinan adrenoleukodistrofi harus 
disingkirkan, karena insufisiensi adrenal mungkin merupakan manisfestasi awal. Metoda 
diagnosis meliputi: MRI untu mengetahui adanya warna cerah di area parieto‐occipital 
white matter otak dan peningkatan asam lemak rantai sangat‐panjang, yang konsisten 
dengan diagnosis adrenoleukodistropi terkait kromosom X. 

Terapi terdiri dari pemberian kortisol dan fludrokortison asetat untuk insufisiensi 
adrenal, dan untuk leukodistrofi didenganterapi  perubahan pola makan dan/atau 
transplantasi sumsum tulang. Adanya nekrosis tubular aku, tidak dapat dijelaskan 
karena ekskresi fraksional natrium hanya sedikit meningkat, dan fungsi ginjal kembali 
normal pada rehidrasi. Ekskresi fraksional natrium yang mencapai 3% juga terlalu tinggi 
untuk gagal pre‐renal – cukup tinggi untuk nekrosis tubular akut – tapi hal ini memang 
akan dijumpai pada defisiensi mineralkortikoid. Diagnosis nefritis interstisial yang 
dikaitkan dengan infeksi saluran urin tidak dapat ditegakkan karena hasil kultur urin 
pasien negatif. Hidronefrosis obstruktif dapat disingkirkan karena hasil ultrasound ginjal 
pasien normal. 
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KASUS 23 

Seorang pasien, anak perempuan usia 13 tahun datang dengan kelemahan otot 
proksimal. Data labaoratorium memperlihatkan: pH darah 7,3, natrium 139 mEq/L, 
kalium 2,7 mEq/L, klorida 11 mEq/L, bikarbonat 17 mEq/L, kreatinin 0,5 mg/dL dan 
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osmolalitas 294 mOsm/kg. Hasil analisis urin: pH 6,6, natrium 86 mEq/L, kalium 32 
mEq/L, klorida 113 mEq/L dan osmolalitas 450 mOsm/kg. 

Berdasarkan gap anion urin dan elektrolit serum, manakah pernyataan di bawah ini 
yang PALING tepat ? 

A. Pasien mengalami asidosis tubular renal tipe 1. 
B. Diagnosis asidosis tubular renal dapat disingkirkan. 
C. Untuk diagnosis asidosis tubular renal pada pasien ini diperlukan acid‐loading 

test. 
D. Untuk diagnosis asidosis tubulus ginjal pada pasien ini diperlukan pemeriksaan 

ekskresi fraksional bikarbonat. 
E. Untuk diagnosis asidosis tubulus ginjal diperlukan pemeriksaan CO2 urin. 

Jawaban yang benar A. Pasien mengalami asidosis metabolik dengan gap anion normal 
disertai hipokalemia. Berikut ini adalah temuan klinis yang mendukung diagnosis 
asidosis tubulus ginjal (renal tubular acidosis/RTA): a) terdapat pembuangan kalium 
(potassium wasting) ginjal dengan kalium urin 32mEq/L walaupun hipokalemia, b) pH 
urin > 5.5 walaupun acidemia, c) gap anion urin yang positif tidak sesuai dengan 
tingginya kadar amonium urin seperti yang akan ditemui pada keadaan diare. Uji acid 
loading (pilihan C) diperlukan untuk diagnosis incomplete RTA pada pasien dengan kadar 
bikarbonat serum normal, namun tidak diperlukan untuk pasien ini, yang mengalami 
asidemia. Bicarbonate loading diperlukan untuk membedakan RTA proksimal dan RTA 
distal, namun tidak diperlukan untuk menegakkan diagnosis RTA dan 
dikontraindikasikan pada pasien ini karena hipokalemia (pilihan D salah). CO2 urin 
(pilihan E) akan membantu untuk identifikasi kelainan asam yang tidak tampak jika pH 
urin rendah dan dapat membantu identifikasi mekanisme terjadinya RTA, namun tidak 
diperlukan untuk diagnosis pada pasien ini yang menunjukkan tanda‐tanda klasik RTA 
distal. 
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