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PENYAKIT GLOMERULAR, VASKULAR DAN TUBULO‐INTERSTITIAL 
 

KASUS 1  

Seorang ibu dari seorang anak Asia berumur tiga tahun yang menderita sindrom nefrotik idiofatik yang 
sensitif terhadap steroid meminta nasihat mengenai terapi selanjutnya untuk anaknya.  Anaknya telah 
mengalami empat kali kambuh sindrom nefrotiknya tahun lalu, dan setiap kali dapat diatasi dengan 
cepat dengan pemberian prednison per oral.  Kekambuhan tersebut terjadi ketika pemberian prednison 
dikurangi <20 mg tiap 2 hari sekali.  Pertumbuhan badannya kini agak rendah dibanding anak lain 
seumurannya dan mengalami kelainan tingkah laku yang diduga karena kelebihan glukokortikoid. Dokter 
lain telah menyarankan kepada ibunya bahwa terapi siklofosfamid selama 10 minggu sangat penting 
untuk mengontrol dan untuk mencegah kambuh penyakit anaknya. Tetapi, ibunya merasa sangat 
khawatir, terhadap efek samping siklofosfamid. 

Manakah dari pernyataan berikut yang benar? 

A. Obat‐obatan pengganti, selain siklofosfamid, tersedia untuk mengontrol penyakit dengan efek 
samping yang dapat diterima 

B. Melanjutkan terapi glukokortikoid adalah pilihan terbaik 
C. Terapi siklofosfamid diindikasikan dan lebih disukai dibandingkan pilihan yang lain 
D. Semua terapi harus dihentikan sambil menunggu penyakit sembuh dengan sendirinya. 
E. Tidak ada nasihat pengobatan yang dapat diberikan sebelum dilakukan biopsi ginjal  

Jawaban yang benar adalah A. Pasien ini mengalami beberapa kali kekambuhan sindrom nefritik 
idiopatik yang tergantung pada steroid, hampir bisa dipastikan karena perubahan lesi yang minimal. 
Telah terjadi komplikasi glukokortikoid sehingga strategi terapi alternatif diindikasikan. Biopsi ginjal 
tampaknya tidak berperan pada pengambilan keputusan terapi, bahkan ketika ada beberapa sklerosis 
glomeruli fokal. Terapi tambahan dengan siklofosfamid, chlorambucil, siklosporin, atau levamisole 
memberikan kesembuhan jangka pendek (pengurangan sindrom nefritik). Keempat obat tersebut 
mempunyai potensi yang ekivalen tetapi profil efek sampingnya berbeda‐beda.  Keputusan mengenai 
terapi mana yang akan dipilih lebih dipengaruhi oleh efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh tiap 
obat tersebut dan kemampuan obat dalam mempertahankan kesembuhan (kesembuhan jangka panjang 
ketika obat tidak diberikan lagi) sehingga pasien tidak perlu terus menerus mengkonsumsi obat. 

Pustaka 

Durkan AM, Hodson EM, Willis NS, et al. (2001) Immunosuppressive agents in childhood nephritic 
syndrome: a meta‐analysis of randomized controlled trials. Kidney Int 59:1919–1927 

Staderrmann MB, LilienMR, van der Kar, et al. (2003) Is renal biopsy required prior to cyclophosphamide 
use in steroid sensitive nephritic syndrome? Clin Nephrol 60:315–317 

KASUS 2  

Seorang anak laki‐laki Kaukasia berusia enam tahun datang dengan sindrom nefritik idiopatik. Ekskresi 
protein pada urin 6,2 g/hari. Hasil biopsi ginjal menunjukkan proliferasi mesangial yang menyebar dan 
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dinding kapiler perifer yang normal. Infiltrasi limfositik ringan ditemukan pada interstisium. Data 
imunofluoresensi menunjukkan adanya deposit IgM dan C3 yang banyak di mesangial, dan hanya sedikit 
IgG dan IgA. Hasil mikroskop elektron memperlihatkan proliferasi mesangial, deposit kecil padat‐
elektron yang menyebar pada mesangium, foot‐process effacement (berfusinya prosesus /menjadi tidak 
jelas batasnya), dan membran basal perifer yang normal. 

Salah satu temuan berikut menunjukkan respon yang rendah terhadap terapi dan prognosis yang 
buruk:  

A. Deposit IgM yang menyebar di mesangial  
B. Foot‐process effacement yang menyebar  
C. Jenis kelamin pria  
D. Tingkat proteinuria pada pemeriksaan awal  
E. Tidak adanya deposit padat‐elektron pada dinding kapiler  

Jawaban yang benar adalah A. Temuan klinis berupa deposit IgM yang menyebar di mesangial 
merupakan tanda khas untuk glomerulonefritis proliferatif mesangial.  Adanya deposit IgM 
menunjukkan prognosis buruk dan peningkatan resistensi terhadap terapi glukosteroid, dan mungkin 
menandakan adanya resiko lebih besar terhadap evolusi glomerulosklerosis segmental fokal.  Jenis 
kelamin pria, tingkat proteinuria pada pemeriksaan awal, dan hasil dari mikroskop elektron berperan 
sedikit saja dalam menentukan terapi.  

Pustaka 

Cohen AH, Adler SA (2001) Mesangial proliferative glomerulonephritis. In:Textbook of Nephrology, 4th 
ed., edited by Massry S and Glasscock RJ, Philadelphia, Lippincott, Williams and Wilkins, pp 717–719 

KASUS 3  

Seorang pasien anak laki‐laki Afrika‐Amerika berumur empat tahun menderita sindrom nefritik idiopatik 
yang berkaitan dengan hematuria mikroskopik. TDnya 138/74 mmHg, dan mengalami anasarka masif.  
Serum kreatininnya 0,8 mg/dl, ekskresi protein urin 12 g/hari, serum albumin 1,8 g/dl, dan serum 
kolesterol 480 mg/dl.  Kadar serum C3 dan C4 normal.  Hasil analisis urin mengungkapkan adanya 10‐15 
eritrosit per lapang pandang mikroskop perbesaran tinggi, beberapa silinder asam lemak hialin dan 
granular, dan badan lemak berbentuk oval.  Ibu pasien menolak memberi izin untuk biopsi ginjal. 

Terapi awal apa yang paling sesuai untuk pasien? 

A. Pemberian prednison 40 mg/m2 setiap hari selama dua minggu, lalu 20 mg/m2 dua hari sekali 
selama dua minggu berikutnya  

B. Pemberian prednison 60 mg/m2 setiap hari selama empat minggu, lalu 40 mg/m2 empat minggu 
berikutnya 

C. Pemberian metilprednison 500 mg intravena setiap hari tiga dosis; diulangi setiap bulan selama 
enam bulan  

D. Pemberian siklosporin 5 mg/kg/hari dan prednison 20 mg dua hari sekali selama empat bulan 
E. Pemberian levamisole 25 mg/kg tiga kali seminggu selama enam bulan 

Jawaban yang benar adalah B.  Berdasarkan kriteria klinisnya, pasien ini hampir bisa dipastikan 
mengalami penyakit perubahan minimal.  Terapi awal pilihan adalah prednison dosis tinggi setiap hari 
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selama 4–6 minggu, yang diikuti oleh pemberian prednison dosis lebih rendah secara berkala (bukan 
terus menerus/intermittent) untuk 4–6 minggu berikutnya.  Metilprednisolon intravena akan 
memberikan hasil klinis jangka pendek yang ekivalen tetapi dengan tingkat kekambuhan yang lebih 
tinggi.  Alternatif obat belum perlu dipertimbangkan sampai pola kekambuhan dapat diketahui dari hasil 
pemantauan klinis.  Anak lelaki dengan usia lebih tinggi yang mengalami penyakit perubahan minimal 
mungkin memerlukan terapi awal yang lebih intensif.  Terapi menggunakan prednison dosis rendah 
jangka pendek berkaitan dengan resiko tinggi terjadinya kekambuhan. Regimen siklosporin dengan dosis 
sangat rendah dapat digunakan untuk pasien dengan usia lebih tinggi yang menolak terapi 
glukokortikoid atau mereka yang memiliki kontra‐indikasi terhadap steroid. 

Pustaka 

Hiraoka M, Tsukara H, Haruke S, et al. (2000) Older boys benefit from higher initial prednisone therapy 
for nephrotic syndrome. Kidney Int 58: 1247–1252 

KASUS 4  

Seorang lelaki Afrika‐Amerika berusia 16 tahun diketahui menderita sindrom nefritik idiopatik dan kadar 
serum C3 yang menurun.  TDnya 147/90 mmHg.  Ekskresi protein urin 5,3 g/hari.  Hasil serologi lupus, 
hepatitis B, dan hepatitis C semuanya negatif.  Cryoglobulin tidak ditemukan pada pemeriksaan ulangan. 
Hasil biopsi ginjal menggunakan mikroskop cahaya menunjukkan adanya lesi glomerulonefritis 
proliferatif fokal.  Hasil mikroskop elektron menunjukkan adanya deposit elektron pada subepitel dan 
subendotel.  Membran basal terduplikasi, beberapa lapis dan berongga (fenestrated).  

Selain mengontrol TD menggunakan ACEI, apa yang akan anda rekomendasikan selanjutnya? 

A. Pemberian siklofosfamid 20mg/kg per hari dan prednison 20 mg setiap 2 hari sekali selama 
enam bulan  

B. Pemberian siklosporin 40mg/kg per hari dan prednison 20 mg setiap 2 hari sekali selama enam 
bulan 

C. Pemberian 40 mg prednison setiap 2 hari sekali selama 6 bulan, lalu 20mg setiap 2 hari sekali 
selama satu enam bulan berikutnya 

D. Tidak ada terapi tambahan  
E. Pemberian mycophenolate mofetile 500 mg dua kali sehari selama enam bulan  

Jawaban yang benar adalah D. Pasien yang menderita hipokomplementemia ini menunjukkan temuan 
klinis morfologi membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) Tipe III.  Data retrospektif terbaru 
dari kelompok pasien dengan MPGN menunjukkan bahwa glukokortikoid dan/atau terapi 
immunosupresan tidak efektif.  Terapi penunjang harus diberikan menggunakan obat renoprotektif 
(seperti ACEI).  

Pustaka 

Levin AM (1999) Management of membranoproliferative glomerulonephritis: Evidence based 
recommendations. Kidney Int 55:S41–S46 
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KASUS 5  

Seorang anak lelaki Hispanik berumur tujuh tahun yang menderita nefropati IgA tipe progresif cepat 
menjalani hemodialisis reguler untuk penyakit ginjal stadium akhir (ESRD). Kakak lelakinya (22 tahun) 
dan seorang kakak lelaki adopsinya (24 tahun) keduanya menawarkan ginjalnya untuk didonorkan. 
Kedua donor potensial tersebut dalam kondisi sehat dan telah melakukan evaluasi medis 
pretransplantasi lengkap. Kakak lelaki adopsinya memiliki ketidakcocokan (mismatch) pada 2‐antigen 
sedangkan kakak lelakinya yang lebih muda juga memiliki ketidakcocokan pada 2‐antigen (haplotipe 
tunggal cocok) dengan pasien.  

Pilihan mana yang akan Anda rekomendasikan kepada pasien?   

A. Transplantasi ginjal tidak tepat karena nefropati IgA beresiko tinggi kambuh kembali yang diikuti 
dengan kegagalan tandur (graft).  

B. Transplantasi ginjal dari saudara yang diadopsi lebih disukai karena resiko kambuh nefropati IgA 
lebih rendah dan kemampuan bertahan tandur (graft survival) yang tinggi  

C. Transplantasi ginjal dari saudara adopsi lebih disukai karena resiko kambuh nefropati IgA lebih 
rendah dan kemampuan bertahan cangkok yang ekivalen  

D. Transplantasi ginjal harus di ditunda sampai dilakukannya nefrektomi bilateral pada resipien  
E. Transplantasi ginjal dari donor cadaver lebih disukai; kedua saudara tidak perlu menjadi donor.  

Jawaban yang benar adalah C.  Graft survival yang berasal dari bukan kakak kandung (adopsi) dan dari 
kakak kandung dengan haplotipe tunggal yang identik akan sama saja, tetapi kecenderungan kambuh 
nefropati IgA‐nya lebih tinggi jika kakak kandung yang menjadi donor.  Namun, karena kambuhnya 
nefropati IgA tidak berkaitan dengan efek material graft survival secara keseluruhan, transplantasi ginjal 
tidak dikontraindikasikan oleh faktor resiko kambuhnya penyakit dari kedua donor.  Hasil klinis jangka 
panjang transplantasi ginjal menggunakan donor yang masih hidup akan lebih baik dibandingkan donor 
kadaver.  

Pustaka 

Ponticelli C, Traversi L, Felicianmi A, et al. (2001) Kidney transplantation in patients with IgA mesangial 
glomerulonephritis. Kidney Int 60:1948–1954 

KASUS 6  

Seorang anak perempuan keturunan Cina berumur enam tahun menderita hematuria gross dan gagal 
ginjal nonoligouri lima hari setelah timbulnya radang amandel purulen yang parah. Pasien diberi 
azithromycin karena alergi penisilin. Hasil analisis urin menunjukkan proteinuria 4+, eritrosit dismorfik 
>100, leukosit 10 – 15/lapang pandang mikroskop perbesaran tinggi, dan beberapa sel darah merah.  
Serum kreatininnya 4,6 m/dl.  Hasil biopsi ginjal mengungkapkan adanya 20 glomeruli, dua diantaranya 
berbentuk sabit bersegmen dan satu menunjukkan glomerulosklerosis global. Sisanya menunjukkan 
hiperselularitas mesangial ringan.  Interstisium menunjukkan adanya radang fokal moderat dan edema.  
Banyak tubulus lumina terisi eritrosit, dan sel epitel pembatas menunjukkan adanya sel‐sel yang terlepas 
fokal serta nekrosis atau apoptosis. Data imunofluoresensi menunjukkan terjadinya deposit IgA dan IgG 
mesangial yang difus, disertai deposit C3 dan fibrin/fibrinogen fokal. Tiga hari setelah biopsi ginjal, 
serum kreatininnya 6,0 mg/dl.  
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Apa yang akan anda lakukan selanjutnya?  

A. Mulai memberikan metilprednisolon 1,0 g/hari intravena selama tiga hari  
B. Mycophenolate mofetil 2,0 g/hari  
C. Hemodialisis hanya jika diperlukan.  
D. Mulai memberikan prednison 1 mg/hari per oral setiap hari dan siklofosfamid 1,0 g/m2 

intravena  
E. Mulai memberikan prednison 1 mg/kg per oral ditambah siklofosfamid 1,5 mg/kg per oral setiap 

hari, ditambah penggantian plasma setiap hari 

Jawaban yang benar adalah C.  Pasien menderita IgA nefropati klasik, disertai eksaserbasi/perburukan 
akut karena adanya infeksi (faringitis) dengan nefritis interstisial, nekrosis tubulus akut, dan hematuria 
gross. Kesembuhan total spontan, meskipun pada keadaan di mana diperlukan dialisis, umum terjadi 
pada kasus‐kasus demikian, asalkan keterlibatan glomerular berbentuk sabit <25‐30%. Pengobatan 
agresif tidak diperlukan, kecuali jika keterlibatan glomerular berubah menjadi lebih ekstensif (misal 
>50%). 

Pustaka 

Declaux C, Jacquot C, Callard P, et al. (1993) Acute reversible renal failure with macroscopic hematuria in 
IgA nephropathy. Nephrol Dial Transpl 8:199–199 

KASUS 7 

Seorang laki‐laki kulit putih berusia 17 tahun dirujuk kepada Anda untuk pendapat kedua menyangkut 
diagnosis glomerulosklerosis fokal dan segmental (FSGS) yang dideritanya. Diagnosis FSGFnya 
ditegakkan berdasarkan hasil biopsi ginjal tiga bulan yang lalu.  Proteinuria pada pasien tersebut 
pertama kali diketahui enam bulan yang lalu ketika menjalani cek kesehatan rutin.  Pasien obesitas 
moderat.  Pemeriksaan fisiknya menunjukkan berat 86 kg, tinggi 160 cm, BMI 32 kg/m2, TD 148/92 
mmHg, dan tidak terdapat edema.  Proteinuria 2,6 g/hari, serum albumin 4,2 g/dl, serum kolesterol 232 
mg/dl, BUN 18 mg/dl, dan kreatinin 1,2 mg/dl.  Hasil biopsi ginjalnya menunjukkan adanya sepuluh 
glomeruli, dua dengan sklerosis segmental.  Delapan sel yang lain mengalami hipertrofi.  Terdapat 40% 
effacement of foot processes pada hasil mikroskopi elektron, tetapi tidak ada deposit gelap (padat‐
elektron) atau inklusi tubuloretikular. 

Selain konsultasi mengenai penurunan berat badan, terapi awal yang tepat untuk pasien ini adalah: 

A. Penggunaan ACEI atau satu antagonis reseptor angiotensin II. 
B. Pemberian siklosporin 4‐6 mg/kg setiap hari selama 4‐6 minggu 
C. Pemberian mycophenolate mofetile 2 g/hari selama enam bulan 
D. Pemberian siklofosfamid intravena 1 g/m2 setiap bulan selama enam bulan 
E. Pemberian prednison 40 mg setiap hari atau dua hari sekali selama enam bulan 

Jawaban yang benar adalah A. Berdasarkan biopsi ginjal, pasien yang obesitas ini menderita 
glomerulosklerosis fokal dan segmental (FSGS). Gambaran klinisnya klasik untuk glomerulopati yang 
berkaitan dengan obesitas disertai proteinuria subnefrotik, albumin normal, glomerulomegali, dan hasil 
mikroskopi elektron foot process effacement yang terbatas. Patogenesis bentuk FSGS sekunder ini 
diduga berkaitan dengan hiperfiltrasi dan/atau hipertensi kapiler glomerula dan bukan karena akibat 
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imunologis. Penggunaan inhibitor renin‐angiostenin terbukti menurunkan proteinuria dan 
memperlambat perkembangan banyak penyakit glomerular.  Bahkan pada FSGS idiopatik, sedikit sekali 
bukti yang mendukung penggunaan obat imunosupresan untuk mengobati pasien proteinuria 
subnefrotik.  Pasien pada kasus ini tidak perlu obat imunosupresan 

Pustaka 

Kambham N,Markowitz GB, Valeri AM, et al. (2001) Obesity‐related glomerulopathy: an emerging 
epidemic. Kidney Int 2001; 59:1498–1509 

KASUS 8 

Seorang anak perempuan keturunan Afrika‐Amerika berusia 9 tahun yang menderita FSGS idiopatik dan 
proteinuria 5 g/hari, mendapat terapi ACEI dan prednison selama delapan bulan tanpa ada penurunan 
proteinuria.  Serum kreatininnya 1,4 mg/dl. 

Manakah terapi berikut yang harus dilakukan pada pasien tersebut saat ini? 

A. Melanjutkan pemberian prednison dengan dosis yang dikurangi untuk menyelesaikan 
pengobatan selama setahun   

B. Pemberian 2‐3 mg/kg siklofosfamid pe oral setiap hari selama dua sampai empat minggu 
C. Pemberian 1 g mycophenolate mofetile dua kali sehari selama enam bulan 
D. Pemberian 4‐6 mg/kg siklosporin per oral setiap hari selama enam bulan 
E. Pemberian 1 g/m2 siklofosfamid secara intravena setiap bulan selama enam bulan 

Jawaban yang benar adalah D.  Terdapat beberapa uji klinis yang terkontrol dan acak mengenai terapi 
FSGS pada orang dewasa dan anak‐anak. Terapi awal yang harus dilakukan adalah pemberian 
glukosteroid selama paling sedikit enam bulan.  Penggunaan ACEI dan antagonis reseptor angiotensin II 
sering menurunkan proteinuria dan memperlambat perkembangan penyakit.  Jika dalam enam bulan 
pasien tidak memberikan respon terhadap terapi steroid, maka melanjutkan terapi steroid tidak akan 
bermanfaat. Siklofosfamid, meskipun dianggap sebagai obat lini kedua di masa lalu, hanya akan 
memberikan 15‐20% kesembuhan komplit atau parsial pada pasien FSGS yang resisten terhadap steroid. 
Siklosporin terbukti, pada uji klinis secara acak, lebih banyak meredakan sindrom nefritik dan 
mengurangi berkembangnya gagal ginjal. Tidak terdapat cukup data saat ini untuk dapat 
merekomendasikan pemberian mycophenolate mofetile atau intravena siklofosfamid sebagai terapi. 

Pustaka 

Matalon A, Valeri A, Appel GB (2000) Treatment of focal segmental glomerulosclerosis. Semin Nephrol 
20:309–317 

KASUS 9 

Seorang perempuan berusia 19 tahun diketahui menderita proteinuria berdasarkan hasil analisis urin 
saat pemeriksaan fisik tim olahraga kampus. Dia normotensi (TD 118/70 mmHg) dan hanya melaporkan 
edema kaki ringan setelah makan masakan Cina.  Data laboratorium menunjukkan BUN dan kreatinin 
normal, analisis urin 10‐15 eritrosit perlapang pandang, serum albumin 3,2 g/dl, kolesterol 272 m/dl, 
dan ekskresi protein selama 24 jam 4,2.  Tes serologi termasuk ANA, hepatitis B dan C, dan serum 



  Assadi, 2008;terj. Mohamad Rusdi, D Lyrawati, 2008 

7 

 

komplemen semuanya menunjukkan hasil negatif. Hasil biopsi ginjal mengungkapkan nefropati 
membran dengan bentukan duri yang jelas dan tidak terdapat deposit mesangial  

Terapi terbaik untuk pasien ini adalah: 

A. Pemberian ACEI, diet rendah kolesterol, dan statin 
B. Pemberian mycophenolate mofetile 2 g setiap hari selama enam bulan 
C. Pemberian prednison 60 mg setiap hari dengan pentahapan dosis selama minimal enam bulan 
D. Pemberian siklosporin 3‐4 mg/kg setiap hari selama 4‐6 bulan. 
E. Pemberian metilprednisolon secara intravena pulse 1000 mg/hari selama tiga hari diikuti dengan 

pemberian steroid per oral bergantian (selang‐seling) setiap bulan dengan siklofosfamid per oral 

Jawaban yang benar adalah A.  Perkembangan glomerulonefritis membran berbeda‐beda pada pasien 
dengan penyakit ginjal stadium akhir (ESRD) dan beberapa pasien bahkan sembuh secara spontan.  
Pemilihan terapi harus memperhatikan faktor‐faktor yang menyebabkan progresi gagal ginjal, dan terapi 
agresif menggunakan immunosupresan hanya diberikan untuk pasien yang diperkirakan akan 
mengalami gagal ginjal (yaitu pasien dengan serum kreatinin yang meningkat, dan pasien dengan 
proteinuria berat).  Pasien pada soal ini termasuk kategori beresiko rendah, dan pengobatan dengan 
inhibitor renin‐angiotensin, statin, dan pengendalian gejala edema sudah cukup kecuali jika proteinuria 
meningkat seiring denganwaktu. 

Pustaka 

Geddes CC, Cattran DC (2000) Treatment of idiopathic membranous nephropathy. Semin Nephrol 
20:299–308 

KASUS 10 

Seorang gadis keturunan Afrika‐Amerika berumur 12 tahun menderita lupus‐eritematosus sistemik 
selama dua tahun, tidak ada riwayat penyakit ginjal sebelumnya, mengalami demam, nyeri tulang sendi 
yang meningkat, dan ruam yang bertambah buruk pada wajah.  Pada pemeriksaan fisik, TDnya 130/90 
mmHg, terdapat molar rash (ruam pada daerah hidung dan pipi) dan beberapa lesi eritematosa pada 
lengan dan dada, dan edema pada pergelangan kaki.  Data laboratorium menunjukkan peningkatan titer 
antibodi terhadap DNA utas ganda, jumlah komplemen hemolitik yang rendah (CH5O) dan kadar C3 
yang rendah.  Jumlah sel darah putih 3600/mm3, Hct 22% dan jumlah platelet 95000/mm3. BUN 23 
mg/dl dan kreatinin 1,6 mg/dl.  Analisis urin menunjukkan proteinuria 4+ dan banyak eritrosit dan 
silinder sel darah merah.  Ekskresi protein urin selama 24 jam 4,5 g.  Hasil biopsi ginjal menunjukkan 
nefritis lupus proliferatif difus (berdasarkan klasifikasi WHO). 

Apakah tanda‐tanda klinis dan epidemiologi yang ada pada pasien tersebut, yang dapat digunakan 
untuk memprediksi bahwa hasil pengobatan jangka panjangnya akan buruk? 

A. Ras Afrika‐Amerika, anemia, serologi aktif (antibodi anti‐dsDNA yang tinggi dan kadar 
komplemen serum yang rendah) 

B. Ras Afrika‐Amerika, anemia, proteinuria yang tinggi, dan kadar kreatinin serum yang meningkat 
C. Proteinuria yang berat, kadar kreatinin serum yang meningkat, dan serologi aktif 
D. Nilai komplemen yang rendah, dan titer antibodi anti‐dsDNA yang meningkat 
E. Proteinuria yang berat, hipertensi, dan kadar kreatinin serum yan meningkat 
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Jawaban yang benar adalah B.  Pasien ini menderita lupus nefritis parah yang aktif dengan serologi yang 
positif, endapan nefritis urin, disfungsi renal, dan sindrom nefritik.  Hasil biopsinya, sebagaimana diduga, 
mengungkapkan penyakit proliferatif yang menyebar.  Beberapa tanda klinis terbukti dapat digunakan 
untuk membuat prognosis jangka panjang yang buruk pada nefritis SLE.  Tanda‐tanda tersebut termasuk 
ras Afrika‐Amerika, proteinuria berat yang persisten, peningkatan kreatinin serum, anemia, 
hypocomplementia, nephritic flares yang kambuh, dan disertai mikroangipati trombotik.  Status sosial‐
ekonomi juga dapat untuk memprediksi hasil yang buruk.  Leukopenia dan trombositopenia tidak dapat 
memprediksi hasil jangka panjang, kecuali jika trombositopenia berkaitan dengan manisfestasi lain dan 
adanya temuan biopsi mikroangipati trombotik.  

Pustaka 

Austin HA, Boumpas DT, Vaughan EM, et al. (1994) Predicting renal outcomes in severe lupus nephritis. 
Contributions of clinical and histological data. Kidney Int 43:544–550 

KASUS 11 

Seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang menderita sindrom nefrotik menunjukkan hasil 
laboratoriumnya: proteinuria 4,2 g/hari, serum kreatinin 1,2 mg/dl, antibodi anti‐DNA meningkat, dan 
kadar komplemen serum yang rendah. Hasil biopsinya menunjukkan nefritis lupus proliferatif yang 
menyebar (International Society of Nephrology/Renal Pathology Society Class IV) 

Manakah dari regimen pengobatan berikut yang telah terbukti memberikan keberhasilan terbaik, 
dengan efek samping paling sedikit, untuk pasien dengan kondisi di atas? 

A. Pemberian mycophenolate mofetile 750‐1000 mg dua kali sehari selama minimal enam bulan 
B. Pemberian siklofosfamid 2 mg/kg per oral setiap hari yang dikombinasikan dengan prednison 

dua hari sekali dengan mengkonversi siklofosfamid menjadi azathioprin 2 mg/kg per oral setiap 
hari selama enam bulan 

C. Pemberian siklosporin 4‐5 mg/kg/hari dan prednison dimulai dengan 60 mg/hari kemudian dosis 
disesuaikan, terapi paling sedikit diberikan selama enam bulan. 

D. Pemberian pulse siklofosfamid secara intravena setiap bulan selama enam bulan diikuti dengan 
terapi pemeliharaan dengan mycophenolate mofetile atau azathioprin selama satu atau dua 
tahun 

E. Pemberian siklosporin 2 mg/kg/hari dan prednison dimulai dimulai dengan dosis 60 mg/hari 
kemudian dosis disesuaikan, terapi paling sedikit diberikan selama enam bulan. 

Jawaban yang benar adalah D.  Meskipun berbagai macam regimen imunosupresan telah digunkan 
pada pasien dengan proliferatif nefritis menyebar yang parah, regimen standar saat ini adalah 
penggunaan siklofosfamid yang diberikan setiap bulan dengan cara intravena pulse selama enam bulan 
yang diikuti dengan terapi pemeliharaan menggunakan mycophenolate mofetile (MFF) atau azatioprin. 
Terapi pemeliharaan dengan siklofosfamid IV pulse tiga bulan sekali memberikan hasil yang lebih rendah 
daripada pemberian MFF per oral atau azatioprin per oral dalam mencegah kematian dan gagal ginjal 
kronis. Terapi pemeliharaan dengan siklofosfamid intravena juga berkaitan dengan komplikasi infeksi 
yang lebih banyak, amenorea yang lebih banyak, dan waktu rawat inap yang lebih lama dibandingkan 
kelompok lain.  MMF dan azatioprin memberikan hasil yang sama ditinjau dari komplikasi dan hasil akhir 
klinisnya, tetapi kekambuhan lebih sedikit pada kelompok MMF. 
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Pustaka 

Illei GC, Austin HA, Crane M, et al. (2001) Combination therapy with pulse cyclophosphamide plus 
methylprednisolone improve long‐term outcome without toxicity in patients with lupus nephritis. 
Ann Int Med 135 :248–257 

KASUS 12 

Seorang gadis kulit putih berusia 10 tahun datang karena kambuh dari gross hematuria yang dideritanya 
setahun yang lalu. TDnya 150/95 mmHg. Tidak terdapat edema, Hail analisis urin mengungkapkan 
adanya 50‐100 eritrosit per lapang pandang (50% dismorfik), beberapa silinder eritrosit, dan proteinuria 
4+. Enam bulan yang lalu, serum kreatininnya 0,9 mg/dl.  Sekarang serum kreatininnya 1,9 mg/dl, dan 
rasio acak protein/kreatinin urin pasien 2. Hasil biopsi ginjal menunjukkan bahwa 30% glomeruli 
menunjukkan bentuk sabit circumferential atau fokal dan segmental. Glomeruli yang lain 
memperlihatkan proliferasi mesangial dan glomerulosklerosis fokal dan segmental. Data 
imunofluoresensi memperlihatkan IgA 3+, IgG 2+, IgM 1+, C3 3+, C1q negatif dan fibrin/fibrinogen 3+. 

Selain mengontrol TD dengan ACEI, manakah terapi berikut yang akan anda tambahkan ke regimen 
terapi awalnya? 

A. Pemberian asam lemak omega‐3 (minya ikan) 6 g/hari 
B. Pemberian prednison 60 mg/hari per oral  
C. Pemberian siklosporin 5 mg/kg/hari 
D. Pemberian prednison 60 mg/hari per oral; siklofosfamid 1,5 mg/kg/hari per oral  
E. Pemberian prednison 60 mg/hari per oral; mycophenolate mofetile (Cellcept) 500 mg dua kali 

sehari per oral 

Jawaban yang benar adalah D.  Pasien tersebut menderita nefropati IgA dengan insufisiensi ginjal, 
proteinuria moderat, dan glomerulonefritis proliferatif dan sabit.  Diperlukan suatu pendekatan yang 
agresif dalam pengobatan. Pada saat ini, penggunaan kombinasi antara siklofosfamid dan prednison 
lebih disukai digunakan sebagai terapi awal pada pasien dengan nefropati IgA yang agresif.  Pemberian 
prednison per oral sendirian mungkin tidak efektif pada pasien dengan fungsi ginjal yang sudah 
menurun.  Minyak ikan mungkin akan efektif, tetapi karena terdapat glomerulonefritis sabit maka perlu 
dilakukan pendekatan yang lebih agresif.  Siklosporin telah diketahui efektif pada nefropati IgA dan 
mungkin berbahaya. Pada saat ini data mengenai penggunaan mycophenolate mofetile masih terlalu 
sedikit untuk dapat direkomendasikan sebagai terapi lini pertama. 

Pustaka 

Ballardie FW, Roberts ISD (2002) Controlled prospective trial of prednisolone and cytotoxics in 
progressive IgA nephropathy. J Am Soc Nephrol 13:142–148 

KASUS 13 

Seorang anak laki‐laki Hispanik berusia 15 tahun diketahui menderita antineutrophil cytoplasmic 
antibody (ANCA) yang berkaitan dengan poliangiitis mikroskopis dengan keterlibatan ginjal dan paru‐
paru. Pasien ini telah diobati dengan prednison dan siklofosfamid per oral.  Dosis prednison diturunkan 
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dan dihentikan setelah empat bulan, dan siklofosfamid diganti azathioprin pada bulan keenam.  Serum 
kreatinin awalnya adalah 2,1 mg/dl, dan menurun menjadi 1,7 mg/dl setelah terapi selama enam bulan. 
Pada pemeriksaan saat ini, setahun setelah diagnosis awal, pasien tidak menunjukkan gejala.  Terapinya 
adalah azathioprin 100 mg/hari dan enalapril 10 mg/hari. TDnya 130/80 mmHg. Hasil pemeriksaan 
fisiknya normal.  Analisis urin menunjukkan eritrosit 1‐2 dan sel darah putih 1/lapang pandang, silinder 
granular sekali‐kali, dan proteinuria 2+.  Serum kreatininnya 1,8 mg/dl, tingkat sedimentasi 20 mm/jam. 
Tes ANCA yang dilakukan minggu lalu menunjukkan hasil positif dengan titer 1:128.  Nilai sebelumnya 
kadang positif dengan titer rendah. 

Terapi mana yang akan anda berikan selanjutnya? 

A. Siklofosfamid 2,0 mg/kg/hari diberikan lagi; azathioprin dihentikan 
B. Siklofosfamid 1,0 mg/kg/hari diberikan lagi; azathioprin dihentikan 
C. Azathioprin dilanjutkan; kemudian amati dengan seksama 
D. Trimethoprin‐sulfamethoxazole sebagai profilaksis  
E. Azatioprin dihentikan; mycophenolate mofetile 1 mg 2 kali seminggu 

Jawaban yang benar adalah C.  Pasien tersebut menderita ANCA‐positif poliangiitis mikroskopis yang 
mulai sembuh, dengan residu proteinuria dan gangguan fungsi ginjal.  Kesembuhannya diinduksi oleh 
terapi siklofosfamid yang diikuti dengan azathioprin.  Satu‐satunya manifestasi aktivitas penyakit yang 
berlanjut adalah hasil serologi ANCA yang positif.  Walaupun serologi ANCA yang terus‐menerus positif 
(meskipun secara klinis poliangiitisnya sembuh) dapat menyebabkan kekambuhan klinis pada beberapa 
pasien, banyak harapan positif yang telah diuraikan. Sebagian besar ahli setuju bahwa lebih baik untuk 
mengikuti dengan seksama pasien dengan penyakit yang kelihatannya sudah baik tapi serologisnya 
positif, dan kemudian segera mulai kembali memberikan terapi saat pertama kali timbul gejala 
kekambuhan,  daripada memberi pasien terapi terus‐menerus yang tidak perlu dan berpotensial toksik 
karena menganggap penyakit masih aktif semata‐mata berdasarkan hasil serologinya‐yang mungkin saja 
positif‐palsu.  Namun demikian, pasien yang secara serologi aktif memang beresiko tinggi mengalami 
kambuh, terutama jika mereka menderita infeksi.  Tindakan profilaksis dengan pemberian trimethoprin‐
sulfamethoxazole mungkin mengurangi kemungkinan angiitis pulmoner kambuh, tetapi tampaknya 
kurang efektif untuk mencegah kambuhnya penyakit ginjal.  Mycophenolate mofetile mungkin efektif 
sebagai terapi pemeliharaan pada situasi ini, tetapi penelitian prospektif mengenai hal ini belum 
dilakukan. 

Pustaka 

Levy J (2001) New aspects of management of ANCA‐positive vasculitis. Nephrol Dial Transplant 16:1314–
1317 

KASUS 14 

Pada pemeriksaan rutin, seorang anak perempuan kulit putih berusia 4 tahun diketahui hematuria 
mikroskopis.  Pemeriksaan fisiknya, termasuk TD, normal.  Anda memeriksanya untuk penyelidikan lebih 
lanjut. Riwayat penyakit keluarga mengungkapkan bahwa adik perempuannya, umur enam bulan, juga 
menderita hematuria mikroskopis yang persisten. Tidak terdapat riwayat keluarga tentang ketulian. 
Pasien menyangkal mengalami nyeri panggul, demam, gejala‐gejala saluran kencing, gross hematuria 
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(adanya darah terlihat jelas pada urin, tanpa menggunakan mokroskop). Data‐data laboratoriumnya 
termasuk serum kreatinin 0,6 mg/dl, dan pada urin terdapat eritrosit dismorfik 10‐15 dan leukosit 1‐2 
/lapang pandang. Tidak terlihat adanya silinder sel.  Analisis urin 24 jam menunjukkan adanya protein 18 
mg dan klirens kreatinin 210 ml/menit. Rasio kalsium‐kreatinin urin acaknya normal (0,22). Rasio 
mikroalbumin‐kreatinin urin acak 35 mg/g kreatinin. 

Manakah dari uji berikut yang kemungkinan besar akan mengungkapkan diagnosis yang benar? 

A. Biopsi ginjal 
B. Ultrasound abdomen 
C. Audiogram 
D. Computerized tomography (CT) scan dengan kontras pada abdomen  
E. Cytoscopy 

Jawaban yang benar adalah A. Pasien tersebut memiliki banyak ciri‐ciri klinis yang secara kuat 
mengarah pada nefropati membran basal tipis (hematuria mikroskopis yang terus menerus, proteinuria 
yang minimal, fungsi ginjal dan TD yang normal, dan tidak tuli).  Eritrosit yang dismorfik lebih mengarah 
bahwa ke dugaan sumber hematurianya adalah glomerula dibanding kandung kemih atau 
tubulointerstisial. Berdasarkan riwayat pemeriksaan fisik dan analisis urinnya, penyakit ginjal cystic, 
hidronefrosis atau ginjal tampaknya tidak mungkin. Nefropati IgA seharusnya dapat dibedakan dari 
penyakit memban basal tipis (thin basement membrane disease/TBMD). Pengukuran rasio 
mikroalbumin‐kreatinin pada urin secara acak dapat membedakan nefropati IgA dari TBMD. Pada pasien 
dengan TBMD, rasio mikroalbimin‐kreatinin pada urinnya normal (<30 µg/mg), sedangkan pada 
nefropati IgA, rasionya secara konsisten meningkat di atas normal. Hasil pengamatan menggunakan 
mikroskop elektron terhadap biopsi ginjal dan pengukuran lebar membran glomerula dapat digunakan 
untuk menegakkan diagnosis. 

Pustaka 

Assadi F (2005) Value of urinary excretion of microalbuminuria in predicting glomerular lesions in 
children with isolated microscopic hematuria. Pediatr Nephrology 20:1131–1135 

Monnens LAH (2001) Thin glomerular basement membrane disease. Kidney Int 60:799–800 

KASUS 15 

Temuan manakah pada biopsi ginjal yang paling mendukung dugaan nefropati membran sekunder? 

A. Fibrosis interstisial 
B. Sklerosis fokal disertai penebalan membran basal 
C. Deposit imun mesangial disertai deposit epimembran 
D. Deposit elektron‐lucent (tanpa elektron) pada epimembran dengan bentuk membran basal 

glomerular (glomerular basement membrane/GBM) seperti dimakan serangga  
E. Bentukan duri yang luas di sekitar deposit padat‐elektron (electron‐dense) 

Jawaban yang benar adalah C.  Nefropati membran sekunder dapat disebabkan oleh efek obat, penyakit 
autoimun sistemik (seperti SLE), infeksi, dan penyakit neoplastik.  Adanya deposit imun pada mesangial, 
meskipun dijumpai pada 10% biopsi nefropati membran idiopatik, mengarah ke dugaan penyakit 
nefropati membran sekunder. Sklerosis fokal, fibrosis interstisial, bentuk duri, dan deposit elektron‐
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lucent pada epimembran dengan bentuk membran basal glomerular (glomerular basement 
membrane/GBM) yang seperti dimakan serangga dapat dijumpai baik pada penyakit nefropati membran 
bentuk sekunder maupun idiopatik. 

Pustaka 

Cattran DC (2001) Membranous nephropathy. In: Primer of kidney diseases National Kidney Foundation, 
edited by Greenberg AD, San Diego, Academic Press pp158–164 

KASUS 16 

Seorang pasien laki‐laki Afrika‐Amerika berusia 17 tahun yang diketahui HIV seropositif datang dengan 
edema keseluruhan. Dia diketahui menderita sindrom nefrotik dengan proteinuria 12 g setiap hari, 
serum kreatinin 5,2 g/dl, dan ginjal echogenic yang besar yang terdeteksi pada utrasonografi. 
Komplemen serum normal dan ANA negatif. Dia tidak memiliki infeksi yang aktif. 

Manakah dari pernyataan berikut yang paling benar mengenai biopsi ginjal pada pasien tersebut? 

A. Biopsi ginjal tidak akan terlalu bermanfaat karena dia menderita nefropati klasik yang berkaitan 
dengan HIV  

B. Diindikasikan biopsi ginjal untuk membantu pemilihan terapi 
C. Biopsi ginjal dikontraindikasikan karena adanya resiko pendarahan dan infeksi 
D. Biopsi ginjal tidak diindikasikan karena kadar kreatinin serum pasien yang sangat meningkat 
E. Biopsi ginjal diindikasikan untuk mendokumentasikan nfropati yang terkait‐HIV karena pasien 

menunjukkan gejala penyakit yang atipikal 

Jawaban yang benar adalah B.  Pasien tersebut menunjukkan tanda klinis yang seluruhnya konsisten 
dengan nefropati terkait‐HIV (HIVAN).  Pasien keturunan Afrika‐Amerika yang menderita proteinuria 
berat dan disfungsi ginjal, dan ginjal echogenic besar yang terlihat pada pemeriksaan ultrasound.  Terapi 
standar untuk kondisi ini adalah highly active anti‐retroviral therapy (HAART) dan penggunaan ACEI atau 
antagonis reseptor angiotensin untuk menurunkan proteinuria. Akhir‐akhir ini, penggunaan 
glukokortikoid untuk pasien dengan disfungsi ginjal yang parah dan HIVAN telah direkomendasikan. 
Pasien ini, tanpa infeksi oportunistik, merupakan kandidat  yang cocok untuk pendekatan terapi ini. 
Sebelum memulai terapi steroid, penting untuk mengetahui bahwa dia tidak mempunyai penyakit lain 
yang berkaitan dengan glomerula. Beberapa penyakit glomerula dilaporkan dijumpai pada beberapa 
pasien HIV, termasuk glomerulonefritis yang terkait dengan virus hepatitis B, nefropati IgA, SLE, dan 
mikroangiopati trombotik. 

Dengan menggunakan mikroskop cahaya, pola klasik nefropati HIV adalah bentuk FSGS yang kolaps 
(73%). Terdapat hipertrofi dan hiperplasia sebenarnya pada sel epitel visceral. Penyakit tubulointerstisial 
terkenal dengan sifat  degeneratif dan regeneratif tubularnya, edema interstisial, fibrosis dan 
peradangan. Tubulus sering terdilatasi menjadi microcyst. FSGS yang kolaps umum terjadi pada 
keturunan Afrika‐Amerika.  Lesi yang lain termasuk MPGN (10%), perubahan penyakit yang minimal 
(6%), amiloid (3%), dan penyakit mirip lupus GN (2%). Sedangkan sisanya (6%) kasus berupa focal 
segmental necrotizing GN, nefropati IgA, immunotactoid GN, dan mikroangiopati trombotik. 

Pustaka 
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Klotman PE (1999) HIV associated nephropathy. Kidney Int 56:1161–1176 

KASUS 17 

Seorang anak perempuan kulit putih berusia 9 tahun datang dengan penyakit ginjal kronis (serum 
kreatinin 3,1 mg/dl). Dia tidak menunjukkan gejala. Riwayat pengobatannya biasa saja, kecuali dia telah 
menggunakan obat antiinflamasi non‐steroid (ibuprofen) yang dijual bebas selama beberapa hari setiap 
bulan untuk mengobati kram menstruasi dan obat tradisional Cina yang dijual bebas untuk menurunkan 
berat badan. Enam bulan yang lalu, pada pemeriksaan rutin, serum kreatininnya 1,1 mg/dl. Hasil 
pemeriksaan fisiknya sekarang: TD 144/82 mmHg dan obesitas (berat 129 kg, tinggi 160 cm). Tidak 
ditemukan abnormalitas yang lain. Analisis urin menunjukkan eritrosit 8‐10 (semuanya isomorfik), 
leukosit 4‐6/lapang pandang, dan sedikit proteinuria. Serum elektrolit, albumin, globulin, kalsium, dan 
fosfor normal. Serum kolesterolnya 200 mg/dl. Ultrasound ginjal memperlihatkan kedua ginjal berada 
pada batas bawah ukuran normal dan mengalami peningkatan echogenicity. Sebuah kista kecil terlihat 
pada bagian kortes ginjal. Tidak terdapat dilatasi ureter atau pelvis ginjal. 

Manakah lesi berikut yang dapat terdeteksi melalui biopsi ginjal? 

A. Granuloma interstisial yang tidak menyebabkan perkijuan (noncaseating*)  
B. Fibrosis hiposelular interstisial dan atropi tubulus 
C. Peradangan limfosit interstisial dan atropi tubulus 
D. Vaskulitis pembuluh kecil 
E. Glomerulosklerosis fokal dan segmental 

Jawaban yang benar adalah B. Perempuan yang obesitas tersebut kemungkinan besar mengalami 
komplikasi karena penggunaan obat tradisional yang mengandung asam aristokholat. Sediaan demikian 
diketahui mengakibatkan nefritis intertisial yang parah dan progresif, yang ditandai dengan fibrosis 
interstisial hiposelular dengan atropi tubulus. Berdasarkan temuan pada sedimen urin, proteinuria yang 
minimal dan temuan biokimia pasien maka sarkoidosis, vaskulitis, dan glomerulosklerosis bukan 
merupakan diagnosis penyakit untuk kasus ini. Ibuprofen mungkin merupakan penyebabnya, tapi kecil 
kemungkinannya karena penggunaannya yang jarang dan tingkat kekronisan gejala yang ditemukan 
pada pasien ini. *caseation=nekrosis diikuti perubahan jaringan menjadi lunak seperti keju 

Pustaka 

Vanherweghem JL (2000) Nephropathy and herbal medicine. Am J Kidney Dis 35:330–332 

KASUS 18 

Seorang anak lelaki berusia 8 tahun datang dengan sindrom nefritik yang baru dideritanya dengan 
proteinuria 3,4 g /hari. Sebelumnya pasien ini dalam keadaan sehat, kecuali ketika usia dua tahun 
dilakukan pengangkatan limpanya yang pecah karena kecelakaan mobil. TD 150/90 mmHg, dan 
pemeriksaan fisiknya menunjukkan adanya edema perifer 2+. Data laboratorium mengungkapkan serum 
kreatinin 1,6 mg/dl, albumin 2,3 g/dl, kolesterol 310 mg/dl, C3 100 mg/dl dan C4 8 mg/dl. Antibodi 
antinuclear (terhadap inti sel) menunjukkan hasil positif yang lemah. Analisis urin menunjukkan 
protenuria 4+, darah 3+, dan beberapa silinder hialin, granular, dan lemak. 
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Manakah diagnosis histologis berikut yang dapat terungkap melalui biopsi ginjal? 

A. Nefropati IgA  
B. Gomerulonefritis membran  
C. Glomerulonefritis membranoproliferatif tipe I 
D. Glomerulonefritis membranoproliferatif tipe II 
E. Glomerulonefritis fibril  

Jawaban yang benar adalah C. Pasien tersebut menunjukkan tanda‐tanda yang menyarankan terjadinya 
infeksi hepatitis B kronis (yang didapat dari transfusi darah berkaitan dengan kecelakaan dan 
pembedahan) dan membranoproliferative glomerulonefritis (MPGN) tipe I. Dia menderita sindrom 
nefritik dengan C4 yang rendah dan C3 yang normal. C4 yang rendah dan C3 yang normal ini mengarah 
pada adanya cryoglobulinemia yang berkaitan erat dengan infeksi hepatitis C kronis dan MPGN tipe I. 
Infeksi virus hepatitis C diduga diperoleh ketika dilakukan transfusi darah selama splenektomi 
sebelumnya. Hasil temuan klinis yang terlihat disini tidak biasanya dijumpai pada nefropati IgA, 
glomerulonefritis membran, atau glomerulonefritis fibril.  

Pustaka 

Trejo O, Ramos‐Casals M, Garcia‐Carrasco J, et al. (2001) Cryoglobulinemia : study of etiologic factors, 
clinical and immunologic features in 443 patients from a single center. Medicine 80:252–262 

KASUS 19 

Seorang anak lelaki berusia 6 tahun dirujuk kepada anda karena adanya proteinuria baru‐baru ini. Dia 
tidak menunjukkan gejala. TDnya 140/90 mmHg; laju ekskresi protein pada urin 5,1 g/hari; kreatinin 
serum 1,4 mg/dl; endapan urin memperlihatkan hematuria mikroskopis.  Anda melakukan biopsi ginjal, 
yang mengungkapkan glomerulonefritis proliferatif mesangial dengan endapan IgM mesangial yang 
berlebihan. Satu dari sepuluh glomeruli memperlihatkan glomerulosklerosis segmental 

Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai pasien tersebut? 

A. Pasien mungkin sembuh sempurna setelah menjalani terapi prednison selama 8 minggu  
B. Pasien memiliki setidaknya 30% peluang menjadi ESRD 
C. Pasien harus dievaluasi untuk lupus erythematous sistemik 
D. Pasien harus mendapat terapi awal menggunakan kombinasi prednison dan siklofosfamid 
E. Pasien harus diterapi awal menggunakan mycophenolate mofetile 

Jawaban yang benar adalah B. Pasien tersebut memiliki karakteristik klinis dan ginjal yang mengarah 
pada diagnosis nefropati IgM. Kesatuan klinik‐patologik ini cenderung resisten terhadap steroid dan 
dengan adanya sindrom nefritik yang persisten juga akan cenderung berkembang menjadi ESRD. SLE 
nampaknya bukan penyebab pengendapan IgM pada kasus dengan kondisi klinis seperti di atas. 

Pustaka 

Myllymaki J, Saha H, Mustonen J et al. (2003) IgM nephropathy: Clinical picture and long‐term prognosis. 
Am J Kidney Dis 41:343–350 
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KASUS 20 

Seorang anak perempuan berumur tujuh tahun menderita non‐thrombocytopenic purpura pada kakinya, 
nyeri perut, arthralgia, dan gross hematuria. Ekskresi protein pada urin meningkat sedikit menjadi 300 
mg/hari, dan kreatinin serum normal pada 5 mg/dl.  Dia sembuh secara spontan setelah 10 hari. Ibunya 
bertanya mengenai diagnosis dan prognosis jangka panjang penyakit anaknya. Urinnya sekarang normal, 
kecuali terdapat eritrosit 4‐6/lapang pandang perbesaran tinggi. Ekskresi proteinnya sekarang 90 
mg/hari. 

Manakah pernyataan berikut yang paling benar mengenai pasien tersebut? 

A. Pasien kemungkinan besar menderita penyakit ginjal kronis yang progresif 
B. Pasien harus dievaluasi untuk lupus erythematous sistemik 
C. Pasien beresiko tinggi menderita pre‐eklampsia jika hamil 
D. Biopsi ginjal harus dilakukan untuk memperkirakan prognosisnya 
E. Kadar kompleks IgG dan IgA‐ fibronektin serum harus diukur untuk memperkirakan prognosis 

Jawaban yang benar adalah C. Observasi jangka panjang terhadap pasien yang menderita Henoch‐
Schonlein purpura (HSP) pada masa kanak‐kanak telah memperlihatkan bahwa pasien demikian beresiko 
tinggi pre‐eklampsia. Secara keseluruhan, beberapa pasien dengan HSP pada masa kanak‐kanaknya 
berkembang menjadi ESRD. Dengan proteinuria yang minimal dan kadar kreatinin serum yang normal 
maka biopsi ginjal tidak akan banyak bermanfaat. 

Pustaka 

Ronkainen J, Nuutinen M, Koskimies O (2002) The adult kidney 24 years after childhood Henoch‐
Schonlein purpura: a retrospective study. Lancet 360:666–670 

KASUS 21  

Seorang anak perempuan berusia 5 tahun, yang sebelumnya sehat, datang dengan penurunan fungsi 
ginjal yang cepat, oliguria, dan infiltrasi pulmoner bilateral. Tidak tampak gejala neurologis atau demam.  
Kreatinin serumnya 5,4 mg/dl, dan urin menunjukkan proteinuria 2+ dan darah yang moderat. 
Hematokrit 28%, jumlah platelet 46000/mm3, dan banyak schistocytes terlihat pada apusan darah 
perifer. Kadar komplemen normal.  Ginjal yang diperiksa dengan ultrasound berukuran normal. 

Manakah uji laboratorium berikut yang paling berguna untuk mengidentifikasi penyebab 
penyakitnya? 

A. Antibodi anti‐fosfolipid 
B. Uji Coombs secara langsung dan tidak langsung 
C. Uji protein C‐reaktif 
D. Uji antibodi anti‐glomerular membran basal 
E. Uji antibodi anti‐neutrofil 

Jawaban yang benar adalah A. Kumpulan temuan pada pasien tersebut (jenis kelamin perempuan, 
gagal ginjal akut, anemia mikroangiopatik hemolitik, trombositopenia, dan kadar komplemen yang 
normal) mengarah pada sindrom anti‐fosfolipid yang gawat. 

Pustaka 
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Nzerue CM, Hewan‐Lowe K, Pierangeli S, et al. (2002) “Black swan in the kidney”: Renal involvement in 
the anti‐phospholipid syndrome. Kidney Int 62:733–744 

KASUS 22 

Seorang anak lelaki berusia 7 tahun datang dengan gagal ginjal akut.  Serum kreatininnya 8,2 mg/dl, dan 
dia memerlukan hemodialisis. Data serologis mengungkapkan titer yang lebih tinggi pada anti‐neutrophil 
cytoplasmic autoantibodies (ANCA) jenis anti‐myeloperoxidase. Hasil ultrasound menunjukkan ginjalnya 
normal. Biopsi ginjal mengungkapkan proses glomerulonefritis sabit, nekrosis, dengan imunofluoresensi 
yang negatif. Kira‐kira 5‐20 glomeruli pada sampel tampak normal, fibrosis interstisial yang ringan 
sampai sedang dan atropi tubulus, tetapi terdapat periglomerular sedang dan inflamasi interstisial. 

Berdasarkan bukti‐bukti tersebut, manakah dari regimen perngobatan berikut yang mungkin paling 
baik untuk mempertahankan ginjal pasien? 

A. Pemberian siklofosfamid intravena dan metilprednisolon intravena 
B. Pemberian siklofosfamid per oral dan prednison per oral 
C. Penggantian plasma secara intensif dan pemberian siklofosfamid per oral dan prednison per oral 
D. Pemberian metotreksat per oral dan prednison per oral 
E. Pemberian mycophenolate mofetile per oral dan prednison per oral 

Jawaban yang benar adalah C. Uji klinik yang melibatkan kelompok pasien yang besar (uji MEPEX) 
menunjukkan dengan jelas bahwa penggantian plasma secara intensif sebagai tambahan pada terapi 
jangka pendek (3 bulan) prednison dan siklofosfamid yang diikuti dengan terapi azathioprin jangka 
panjang bermanfaat dalam penanganan pasien antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) yang positif, 
glumerulonefritis sabit dengan manifestasi gagal ginjal akut (yang seringkali memerlukan dialisis).  
Belum ada laporan pengamatan jangka panjang mengenai perjalanan penyakit pasien yang mendapat 
terapi demikian, tapi dalam jangka pendek terlihat lebih banyak perbaikan (tidak lagi memerlukan 
dialisis) pada kelompok pasien yang regimen terapinya ditambah penggantian plasma secara intensif 
daripada kelompok yang hanya mendapat terapi siklofosfamid dan steroid.  

Pustaka 

Gaskin G, Jayne DR (2002) The European Vasculitis Study Group: Adjunctive plasma exchange is superior 
to methylprednisolone in acute renal failure due to ANCA‐associated vasculitis.J Am Soc Nephrol 
13:S2A–S3A 

Jayne D (2002) Conventional treatment and outcome of Eegener’s granulomatosis. Cleveland Clinic J 
Med 69: S110–S115 

KASUS 23 

Di antara pasien yang mengalami pendarahan paru‐paru (hemoptysis) dan glomerulonefritis progresif 
cepat, manakah temuan berikut yang paling banyak dijumpai sebagai penyebabnya? 

A. Autoantibodi pada anti‐glomerular basement membrane (GBM) yang positif 
B. Kompleks imun sirkulasi yang positif 
C. Kadar komplemen serum yang menurun 
D. Autoantibodi pada anti‐neutrofil sitoplasma 



  Assadi, 2008;terj. Mohamad Rusdi, D Lyrawati, 2008 

17 

 

E. Cryoglobulin positif 

Jawaban yang benar adalah D. glomerulonefritis sabit yang berkaitan dengan ANCA adalah penyebab 
utama pendarahan pada paru‐paru terkait‐ glomerulonefritis yang  progresif cepat. Penyakit yang 
berkaitan dengan autoantibodi anti‐GBM (penyakit Goodpasture) terjadi lebih jarang. Sebagian besar 
pasien glomerulonefritis sabit terkait‐ANCA memiliki kadar  komplemen serum yang normal atau 
meningkat. 

Pustaka 

Gallagher H, Kwan JTC, Jayne DRW (2002) pulmonary‐renal syndrome. A 4‐year single center experience. 
Am J Kidney Dis 39:42–47 

KASUS 24 

Seorang anak perempuan berusia 8 tahun ditemukan menderita proteinuria dan hematuria. Ekskresi 
protein urini 4,2 g/hari. Serum kreatinin 1,5 mg/dl. TD 135/85 mmHg. Biopsi ginjal mengungkapkan IgA 
nefropati. Pasien ini memulai terapi dengan minyak ikan dan inhibitor angiotensin‐converting enzyme 
(ACE) pada dosis maksimum yang direkomendasikan. Ekskresi protein urin menurun menjadi 3 g/hari, 
dan serum kreatinin meningkat menjadi 1,6 mg/dl. TD sekarang 128/75 mmHg. Dia patuh menjalani diet 
rendah garam. 

Manakah dari regimen terapeutik berikut yang harus anda tawarkan selanjutnya? 

A. Menambahkan calcium channel blocker dihidropiridin untuk menurunkan TD menjadi 125/75 
mmHg 

B. Menambahkan diet protein (60g/hari) ke regimen terapinya 
C. Menambahkan indomethacin 50 mg 3 kali sehari ke regimen terapinya 
D. Memulai rangkaian pemberian steroid per oral dan intravena selama enam bulan 
E. Menambahkan angiotensin receptor blocker ke regimen terapinya 

Jawaban yang benar adalah E. Pasien tersebut agak membaik pada pemberian terapi ACEI dengan 
penurunan ekskresi protein sebesar 28%.  Walaupun demikian, masih saja mengekskresikan sejumlah 
besar protein pada urin (3,0 g/hari) dan penurunan laju filtrasi glomerulus yang persisten. Uji klinik 
COOPERATE, yang mengikutsertakan sejumlah besar pasien dengan nefropati IgA, menunjukkan 
penurunan proteinuria yang signifikan dan perbaikan fungsi ginjal jika angiotensin receptor blocker (ARB) 
dan ACEI diberikan secara bersamaan, meskipun TD tidak berkurang. Obat antiinflamasi non steroid kecil 
kemungkinannya berefek pada proteinuria. Pengobatan dengan steroid dapat dicoba, hanya jika terapi 
dengan ACEI/ARB mengalami kegagalan. Pembatasan diet protein juga mempunyai beberapa 
keuntungan, tapi masih kontroversional. Penurunan TD lebih lanjut (<125/75 mmHg) nampaknya tidak 
akan menambah efek antiproteiniuria atau renoprotektif. 

Pustaka 

Nakao N, Yoshimura A, Morita H, et al. (2003) Combination of angiotensin II receptor blocker and 
angiotensin converting enzyme inhibitor in non‐diabetic renal disease (COOPERATE);A randomized 
clinical trial. Lancet 361:117–124 
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KASUS 25 

Seorang anak laki‐laki berusia 15 tahun menderita demam, batuk, dan dahak yang berdarah, dan 
menunjukkan adanya infiltrate alveolar bilateral multipel yang mengarah ke dugaan kavitasi sentral.  
Pasien ini juga menunjukkan hematuria, proteinuria, dan peningkatan kreatinin serum dari 1,2 mg/dl 
menjadi 2,2 mg/dl dalam waktu satu minggu. Endapan urin mengandung banyak eritrosit, 50% 
diantaranya normomorfik, serta banyak leukosit. Jumlah sel darah putihnya 16000 mm3. Jumlah 
plateletnya normal. Kultur urin steril. Dahak tidak mengandung acid‐fast bacilli tetapi ditemukan 
campuran mikroorganisme gram negatif dan gram positif. Ekskresi protein urin 1,8 g/hari. Laju 
pengendapan 100 mm/jam (metode Western). Komplemen C3 meningkat. Hasil tes anti‐neutrofil 
cytoplasmic autoantibodies (ANCA) ternyata negatif (menggunakan metode imunofloresen tak 
langsung). Dan hasil uji anti‐glomerular basement membrane (GBM) juga negatif (menggunakan metode 
enzyme‐linked immunosorbent) 

Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai pasien? 

A. Glomerulonefritis sabit karena granulomatosis Wegener disingkirkan berdasarkan hasil uji ANCA 
B. Harus dilakukan uji tambahan menggunakan tes antigen spesifik (antimieloperoksidase dan 

antiproteinase 3)  
C. Hasil uji anti‐GBM yang negatif menyingkirkan kemungkinan keterlibatan anti‐GBM autoantibodi 

pada penyakitnya 
D. Persentase eritrosit normomorfik yang tinggi pada endapan urin tidak konsisten dengan 

diagnosis glomerulonefritis sabit 
E. Harus dilakukan bronkoskopi dengan biopsi  

Jawaban yang benar adalah B. Sensitifitas tes ANCA untuk diagnosis granulomatosis Wegener 
meningkat dengan penggunaan kombinasi imunofloresen dan tes ELISA, uji ELISA menggunakan antigen 
spesifik (myeloperoksidase atau proteinase 3). Hasil negatif‐palsu untuk antibodi anti‐GBM dapat terjadi 
pada beberapa uji. Biopsi bronkoskopi sering memberikan hasil yang tidak spesifik. Pada 
glomerulonefritis sabit, sampel urin sering menunjukkan adanya eritrosit normomorfik >50% dari total 
eritrosit, tetapi ekskresi total eritrosit dismorfik selalu meningkat tinggi di atas normal. 

Pustaka 

Van derWoude F (2002) Taking anti‐neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) testing beyond the limits. 
Nephrol Dial Transplant 17:2081–2083 

KASUS 26 

Seorang gadis berusia 14 tahun menunjukkan infiltrat paru‐paru, adenopati hilar, demam, hematuria, 
proteinuria dan peningkatan kadar kreatinin serum menjadi 3,6 mg/dl. Tes autoantibodi anti‐neutrofil 
sitoplamik (ANCA) menunjukkan titer tinggi pada pemeriksaan dengan imunofloresensi tak langsung dan 
titer tinggi antibodi anti‐proteinase 3 (anti PR3). Antibodi antiglomerular basement membrane (GBM) 
negatif. Laju pengendapan eritrositnya 110 mm/jam (metode Westegren). Biopsi ginjal mengungkapkan 
glomerulonefritis sabit dan nekrosis dengan imunofloresen negatif. Enam puluh persen glomeruli 
terkena dengan sabit circumferential. Pasien ini mendapat terapi siklofosfamid per oral dan prednison 
per oral dan keadaan klinisnya membaik. Infiltrasi paru‐paru dapat diatasi, kreatinin serum kembali 
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menjadi 1 mg/dl, tetapi proteinuria ringan (800 mg/hari) tetap ada. Tingkat antibodi anti‐PR3 menurun 
dengan titer 1:8. Pasien ini diberi trimetoprim‐sulfametoksazol profilaksis. Enam bulan kemudian, dosis 
siklofosfamid diturunkan karena leukopenia. Titer antibodi anti‐PR3 sebulan kemudian menjadi 1:256. 
Pasien asimptomatik dengan proteinuria ringan yang persisten. Endapan urin memperlihatkan 4‐6 
eritrosit per lapang pandang perbesaran tinggi. Kreatinin serum 1,1 mg/dl. 

Pada keadaan ini, pilihan mana yang harus direkomendasikan? 

A. Awasi saja perkembangan pasien, dengan pemeriksaan klinis dan tes ANCA setiap bulan 
B. Beri mupirocin salep hidung setiap hari 
C. Mengulang biopsi ginjal 
D. Memberikan kembali siklofosfamid selama tiga bulan, kemudian diganti menjadi azathioprin 

jangka panjang 
E. Memulai pemberian mycophenolate mofetile 

Jawaban yang benar adalah D. Peningkatan titer ANCA 4‐kali lipat (1:8 menjadi 1:256) sering 
mengakibatkan kambuhnya granulomatosis Wegener. Kekambuhan seperti itu dapat dicegah dengan 
pemberian obat sitotoksik alkilasi (seperti siklofosfamid) sebagai tindakan profilaksis. Belum ada uji 
klinik yang melaporkan kemanjuran mycophenolate mofetile sebagai obat profilaksis. Pasien tersebut 
telah menerima trimethoprim‐sulfametoksazol untuk mencegah kekambuhan. Mupirocin mungkin 
berguna untuk mencegah infeksi staphylococcus, tetapi manfaat ini masih diragukan pada pasien yang 
telah menerima antibiotike dan yang mengalami peningkatan titer ANCA empat kali lipat. 

Pustaka 

HanWK, Choi HK, Roth R, et al. (2003) Serila ANCA titers: Useful tool for prevention of relapses in ANCA‐
associated vasculitis. Kidney Int 63:1079–1085 

KASUS 27 

Anda diminta untuk memeriksa seorang anak lelaki berusia 10 tahun yang menderita penyakit ginjal 
kronis (kreatinin serum 2,6 mg/dl) untuk mengevaluasi apakah mengalami keracunan kronis Pb/timbal 
akibat paparan dari lingkungan. 

Manakah tes non‐invasif berikut yang paling bermanfaat? 

A. Kadar asa urat pada urin dan serum 
B. Pengukuran kadar timbal dalam darah, sebelum dan sesudah infus kalsium disodium EDTA (Ca‐

EDTA) 
C. Pengukuran  ekskresi coproporphyrin pada urin 
D. Pengukuran aktivitas aminolevulinat dehidrase eritrosit sebelum dan sesudah pengobatan 

dengan ditiotreitol 
E. Kuantitasi pola basofilik pada eritrosit 

Jawaban yang benar adalah D. Mengukur jumlah ekskresi timbal pada urin sebelum dan sesudah 
pemberian infus zat pengkelat misalnya Ca‐EDTA dianggap sebagai standar terbaik untuk diagnosis 
intoksikasi kronis timbal. Tes alternatif, yang tidak melibatkan infus obat pengkelat, telah diusulkan 
karena mempunyai presisi yang baik untuk diagnosis intoksikasi kronis timbal pada pasien penyakit 
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ginjal kronis. Tes tersebut melibatkan pengukuran aktivitas aminilevulinat dehidrase eritrosit sebelum 
dan sesudah terapi dengan ditiotreitol. 

Pustaka 

Fontanellas A, Navarro S,Moran‐Jiminez MJ, et al. (2002) Erythrocyte aminolevulinate dehydrase activity 
as lead marker in patients with chronic renal failure. Am J Kidney Dis 40:43–50 

KASUS 28 

Seorang gadis berusia 15 tahun dengan lupus eritematosus sistemik diketahui memiliki penyakit ginjal 
dan ekstrarenal yang tidak bergejala selama lima tahun. Akhir‐akhir ini dia menderita edema periorbita 
(sekeliling tulang mata) dan edema kaki tanpa adanya gejala lain apapun. TD 138/79 mmHg. Hasil 
evaluasi laboratorium mengungkapkan hal berikut: BUN 23 mg/dl, kreatinin serum 0,8 mg/dl, analisis 
urin: protein 4+, sedikit darah, dengan 3‐5 eritrosit per lapang pandang perbesaran tinggi tanpa ada 
silinder. Protein urin selama 24 jam 18 g. Kadar kolesterol dalam darah 210 mg/dl. Titer antibodi anti‐
DNA dan nilai komplemen semua normal. Biopsi ginjal telah dilakukan dan nampak normal pada 
observasi di bawah mikroskop cahaya, dengan metode imunofloresensi tidak  emperlihatkan adanya 
pengendapan imun. Analisis menggunakan mikroskop elektron akan selesai dalam beberapa hari lagi. 

Selain diuretik dan pengendalian hipertensi, hiperlipidemia, manakah pilihan terapi berikut yang 
paling tepat untuk pasien tersebut? 

A. Pemberian pulse siklofosfamid secara intravena setiap bulan selama enam bulan 
B. Pemberian siklosporin per oral 
C. Pemberian kortikosteroid per oral 
D. Pemberian obat antiinflamasi non steroid setiap hari 
E. Pemberian kortikosteroid per oral ditambah siklosporin 

Jawaban yang benar adalah C. Laporan terakhir membuktikan adanya perubahan nefropati minimal 
pada pasien SLE. Tidak adanya temuan klinis, serologi SLE yang normal, dan biopsi ginjal tanpa 
pengendapan imun semua mendukung diagnosis tersebut. Pada orang dewasa pemberian kortikosteroid 
sampai empat bulan adalah terapi pilihan untuk penyakit perubahan minimal ini.  

Pustaka 

Dube GK, Markowitz GS, Radhakrishnan J, et al. (2002) Minimal change disease in SLE. Clin Nephrol 
120:126–126 

KASUS 29 

Seorang anak lelaki berusia 16 tahun menderita nefropati membran idiopatik yang telah dibuktikan 
dengan biopsi ginjal datang kepada anda untuk mendapatkan opini kedua. Rekam mediknya 
menunjukkan proteinuria 4 g/hari dan ekskresi IgG dan alfa‐1 mikroglobulin dalam jumlah besar. Dia 
tidak yakin mengenai pentingnya globulinuria dan berharap anda dapat menjelaskannya  

Manakah pernyataan berikut yang paling benar menjawab pertanyaannya? 

A. Globulinuria tersebut tidak penting karena proteinuria telah berada pada kisaran nefritik 
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B. Globulinuria dalam jumlah besar memprediksikan besarnya kerusakan tubulointertisial pada 
biopsi dan juga memprediksikan buruknya respon terhadap terapi 

C. Globulinuria dalam jumlah besar memprediksikan besarnya kerusakan tubulointertisial pada 
biopsi dan juga memprediksikan buruknya respon terhadap terapi 

D. Globulinuria dalam jumlah besar berkorelasi dengan tingkat glomerilosklerosis yang terjadi 
E. Ekskresi globulinuria pada pasien tersebut tidak berkorelasi dengan temuan histologi tetapi 

memprediksikan respon yang buruk terhadap terapi 

Jawaban yang benar adalah C. Ekskresi IgG dan mikroglobulin 1 dalam jumlah besar berkorelasi dengan 
kerusakan tubulointerstisial pada biopsi nefropati membran dan respon yang buruk terhadap terapi 
yang diberikan. Hal ini tidak tergantung pada nilai proteinuria. 

Pustaka 

Bazzi C, D’Amico G (2002) The urinary excretion of IgG and alpha‐1 microglobulin predicts renal outcome 
and identifies patients deserving treatment in membranous nephropathy. Kidney Int 61:2276 

Bazzi C, Petrini C, Rizza V, et al. (2001) Urinary excretion of IgG and alpha‐1microglobulin 
predicts clinical course better than the extent of proteinuria in membranous nephropathy. Am J Kidney 

Dis 38:240–248 

KASUS 30 

Seorang perempuan berusia 19 tahun dirujuk untuk evaluasi sindrom nefritiknya. Tes laboratorium 
memperlihatkan hal berikut: BUN 32 mg/dl, kreatinin serum 3,5 mg/dl, proteinuria 4+ dengan eritrosit 
10‐15 dan silinder eritrosit 2‐4 pada endapan urin. Hasil elektroforesis serum antibodi anti‐nuclear, 
komplemen C3, C4 ANCA, antibodi anti‐GBM, HIV, antigen permukaan virus hepatitis B, antibodi virus 
hepatitis C, dan elektroforesis protein serum dan urin semuanya negatif atau normal. Biopsi ginjalnya 
memperlihatkan glomerulonefritis sabit dengan sabit proliferatif yang aktif pada 8‐15 glomeruli. Hasil 
imunofluoresensi positif untuk IgG, hasil mikroskop elektron, tidak terdapat deposit, tetapi membran 
basal glomeruli terisi oleh fibril tak bercabang 20 nm. 

Manakah evaluasi lebih lanjut berikut yang terbaik untuk pada pasien tersebut? 

A. Antibodi serum virus hepatitis C (HCV) dan HCV menggunakan RT‐PCR  
B. Pewarnaan biopsi dengan Congo merah  
C. Imunofiksasi serum dan urin, komplemen serum, dan biopsi tulang sumsum 
D. Antibodi anti‐DNA, extractable nuclear antigen (ENA), dan antibodi A dan B sindrom anti‐Sjogren 
E. Tes HIV 

Jawaban yang benar adalah C. Pasien tersebut memiliki glomerulonefritis immunotactoid (ITGN) dengan 
fibril 50 nm berpola tumpukan pada membrane basal glomeruli. Meskipun GN fibriler biasanya tidak 
berkaitan dengan penyakit lain, ITGN berkaitan dengan kelainan limfoproliferatif, hipokomplementemia, 
diskrasia sel plasma monoklonal. Selain uji laboratorium awal, juga diindikasikan pemeriksaan evaluasi 
fisik yang seksama dan pencitraan untuk evaluasi penyakit limfoproliferatif.  

Pustaka 

Schwartz MM, Korbet SM, Lewis EJ (2002) Immunotactoid glomerulopathy. J Am Soc Nephrol 13:1390–
1397 
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KASUS 32 

Manakah dari pilihan berikut yang merupakan terapi awal terbaik bagi pasien di atas? 

A. Tidak dilakukan terapi 
B. Pemberian kortikosteroid per oral atau siklofosfamid secara intravena 
C. ACEI 
D. Pemberian kolkisin 
E. Transplantasi stem sel 

Jawaban yang benar adalah B. Meskipun tidak ada terapi yang terbukti untuk GN fibriler, banyak klinisi 
yang telah sukses mengobati dilihat dari perbaikan hasil temuan klinis yang diobservasi dengan 
mikroskop cahaya. Terdapat bukti bahwa GN fibriler sabit akan merespon terapi kortikosteroid dan 
siklofosfamid. ACEI atau ARB dapat ditambahkan tetapi ACEI atau ARB saja tidak cukup sebagai terapi 
tunggal. 

Pustaka 

Blume C, Ivens K, May P et al.. Fibrillary glomerulonephritis associated with crescents as a therapeutic 
challenge. Am J Kidney Dis 2002; 40:420–425 

KASUS 33 

Manakah dari kumpulan faktor berikut yang berkaitan dengan progresi cepat menjadi gagal ginjal 
pada glomerulosklerosis segmental dan fokal? 

A. Proteinuria yang lebih besar, lesi ujung (tip lesion), dan fibrosis intertisial stadium lanjut 
B. Proteinuria yang lebih besar, lesi kolaps, dan mikrohematuria 
C. Proteinuria yang lebih besar, kreatinin serum yang meningkat, dan fibrosis intertisial tingkat 

lanjut 
D. Kreatinin serum yang meningkat, mikrohematuria 
E. Kreatinin serum yang meningkat, lesi kolaps, dan mikrohematuria 

Jawaban yang benar adalah C. Faktor‐faktor yang dapat memprediksi progresi cepat menjadi gagal 
ginjal pada FSGS termasuk proteinuria derajat berat, kreatinin serum yang meningkat, ras kulit hitam, 
fibrosis interstisial yang parah, dan lesi kolaps pada hasil biopsi. Tip lesion  memiliki prognosis yang lebih 
ringan. Tip lesion adalah skleroisis segmental pada ujung glomeruli tempat mulainya tubulus 

Pustaka 

Korbet S (2002) Treatment of primary focal and segmental glomerulosclerosis. Kidney Int 62:2301–2310 

KASUS 34 

Seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang baru terdiagnosis mengalami keganasan sedang dalam 
proses penyembuhan setelah diterapi dengan vinkristin, adriamisin, talidomid, dan deksametason. Dia 
mengalami sindrom nefritik dan berdasarkan biopsi ginjalnya ditemukan adanya glomerulosklerosis 
fokal segmental (FSGS). Pasien ini telah menerima terapi pamidronat untuk mencegah resorpsi tulang 
dan celecoxib untuk mengatasi nyeri kronis. 

Manakah obat‐obatan berikut yang paling mungkin menjadi penyebab FSGSnya? 
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A. Alfa tokoferol 
B. Ranitidin 
C. Kalsitonin 
D. Deksametason 
E. Pamidronat 

Jawaban yang benar adalah E. Pamidronat diketahui menyebabkan FSGS dan beberapa pola lain 
sindrom nefritik (minimal change disease/MCD, hiperplasia mesangial). Seberapa lama pamidronat telah 
digunakan yang dapat mengakibatkan muculnya FSGS ternyata sangat bervariasi. Pasien dengan FSGS 
tipe kolaps yang berkaitan dengan penggunaan pamidronat tidak mempunyai prognosis yang baik. 
Adriamisin, meskipun digunakan untuk menginduksi proteinuria berat pada hewan percobaan, jarang 
sekali berkaitan dengan sindrom nefritik pada manusia. Celecoxib dapat menyebabkan sindrom nefritik 
akibat penyakit perubahan minimal (MCD atau nefrosis lipoid) atau nefropati membran tetapi tidak 
FSGS. 

Pustaka 

Markowitz GS, Apple GB, Fine P, et al. (2001) Collapsing FSGS following treatment with high dose 
pamidronate. J Am Soc Nephrol 12:1164–1172 

KASUS 35 

Seorang gadis berusia 11 tahun dengan artritis rematoid telah menerima 400 mg celecoxib (inhibitor 
COX II) 2 kali/hari selama enam bulan. Dia menderita edema dan sindrom nefritik dengan proteinuria 
harian 4,5 g dan kreatinin serum meningkat dari 0,8 mg/dl menjadi 2,4 mg/dl dalam dua minggu. Dia 
tidak mengkonsumsi obat lain, dan semua hasil tes serologi negatif atau normal, termasuk komplemen, 
antibodi anti‐nuclear (ANA), hepatitis B dan C, serta HIV. 

Manakah diagnosis patologi berikut yang paling mungkin ada pada pasien tersebut? 

A. Nefritis intertisial akut ditambah penyakit perubahan minimal (MCD) 
B. Nefropati membran  
C. Glomerulosklerosis fokal dan segmental dengan lesi ujung 
D. Glomerulonefritis membranoproliferatif tipe I 
E. Glomerulopati fibriler 

Jawaban yang benar adalah A. Akhir –akhir ini sejumlah bentuk patologi ginjal ditemukan pada 
penggunaan inhibitor COX II, termasuk penyakit perubahan minimal (MCD) dengan atau tanpa nefritis 
intertisial akut, dan nefropati membran . MOGN dan GN fibriler belum dilaporkan. Membranous tidak 
berkaitan dengan peningkatan kreatinin serum. 

Pustaka 

Alper AB, Meleg‐Smith S, Krane NK (2002) Nephrotic syndrome and interstitial nephritis associated with 
celecoxib. Am J Kidney Dis 40:1086–1090 

Markowitz GS, Falkowitz DC, Isom R, et al. (2003) Membranous glomerulonephropathy and acute 
interstitial nephritis following treatment with celebrex. Clin Nephrol 59:137–143 
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KASUS 36 

Seorang anak lelaki berusia 10 tahun datang dengan sindrom nefritik yang sering kambuh yang 
dialaminya sejak usia lima tahun. Setiap kali kambuh pasien ini diterapi dengan prednison per oral dan 
segera membaik (<3 minggu terapi). Dia sekarang mengalami gangguan pertumbuhan badan dan 
menunjukkan tanda‐tanda keracunan steroid yang kumulatif. Ibunya mendatangi anda untuk meminta 
saran mengenai terapi yang akan dilakukan selanjutnya. Berbagai kemungkinan terapi serta masing‐
masing resiko dan manfaatnya anda diskusikan dengan ibu tersebut.‐ 

Manakah dari hal berikut yang akan anda sarankan? 

A. Biopsi ginjal diperlukan untuk menentukan sifat lesi sebelum dapat merekomendasi terapi. 
B. Sampel serum harus dikirim untuk pemeriksaan faktor permeabilitas sirkulasi untuk menilai 

kemungkinan respon terhadap terapi. 
C. Siklofosfamid per oral 2 mg/kg/hari selama 12 minggu harus diberikan setelah induksi 

kesembuhan dengan prednison 
D. Pemberian mycophenolate mofetile per oral 2 g/kg/hari selama enam bulan. 
E. Pemberian siklofosfamid intravena 500 mg/kg/hari berkala setiap bulan selama enam bulan  

Jawaban yang benar adalah C. Pasien tersebut menderita sindrom Cushing eksogen dan sindrom 
nefritik yang sering kambuh yang responsif terhadap terapi prednison. Pengobatan terbaik untuk 
mencegah kekambuhan lebih lanjut dan untuk membuang steroid dari tubuh adalah dengan pemberian 
rangkaian siklofosfamid per oral. Keuntungan pendekatan ini terbuktikan pada uji klinis acak. Biopsi 
ginjal tidak diperlukan untuk mengkonfirmasi diagnosis penyakit perubahan minimal (MCD). Manfaat 
klinis pengukuran faktor permeabilitas serum belum jelas. Pemberian mycophenolate mofetile per oral 
tidak terbukti bermanfaat pada anak‐anak dengan MCD yang responsif terhadap prednison. Walaupun  
siklofosfamid intravena dapat menginduksi kesembuhan, tingkat kekambuhannya lebih tinggi daripada 
pemberian siklofosfamid per oral. 

Pustaka 

Staderrmann MB, LilienMR, van der Kar, et al. (2003) Is renal biopsy required prior to cyclophosphamide 
use in steroid sensitive nephritic syndrome? Clin Nephrol 60:315–317 

KASUS 37 

Seorang anak lelaki berusia 8 tahun datang dengan sindrom nefritik, hematuria, dan gagal ginjal. 
Pemeriksaan fisiknya mengungkapkan TD 150/90 mmHg, edema kaki 1+ (tes cubit), tampak tirus (wajah 
kurus) karena hilangnya lemak subkutan wajah. Pemeriksaan laboratorium mengungkapkan hemoglobin 
10,1 g/dl, kreatinin serum 2 mg/dl, dan albumin serum 2,3 g/dl. Komplemen C3 serum 20 mg/dl, 
komplemen C4 22 mg/dl, dan aktivitas komplemen hemolitik total (CH5O) <10 unit. Analisis urin 
mengungkapkan protein 4+ dan banyak darah. Antibodi anti‐nuclear dan antibodi anti dsDNA‐nya 
negatif. 

Manakah lesi glomerulus berikut yang paling mungkin ditemukan pada biopsi ginjal? 

A. Glomerulonefritis endokapiler difus dengan endapan tampak gelap (electron‐dense) di sub‐
epitel 
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B. Glomerulonefritis sabit difus tanpa atau dengan endapan padat glomerulus 
C. Glomerulonefritis membranoproliferatif dengan endapan electron‐dense sub‐endotel yang luas 
D. Glomerulopati imunotaktoid 
E. Glomerulonefritis membranoproliferatif dengan endapan gelap yang difus pada intramembran  

Jawaban yang benar adalah E. Pasien tersebut menunjukkan ciri‐ciri klinis dan laboratorium khas 
penyakit endapan gelap (glomerulonefritis dengan penurunan persisten komponen komplemen C3). 
Hipokomplementia merupakan petunjuk kritisnya. Kadar C3 yang rendah disertai kadar C4 yang normal 
jarang terjadi pada glomerulonefritis sabit pauci‐immune, glomerulopati imunotaktoid, atau 
glomerulonefritis membranoproliferatif dengan endapan gelap di sub‐epitel. Glomerulonefritis 
endokapiler dengan endapan electron‐dense di sub‐epitel dan penurunan sementara kadar C3 mungkin 
terlihat pada glomerulonefritis pasca infeksi, tetapi adanya lipodistrofi sebagian mnedkung dugaan 
diagnosis penyakit endapan gelap. 

Pustaka 

Appel GA, Cook HT, Hageman G, et al. (2005) Membranoprolifertaive glomerulonephritis Type II (dense 
deposit disease): An update. J Am Soc Nephrol 16:1392–1403 

KASUS 38  

Seorang anak perempuan berusia 6 tahun datang dengan temuan klinis hematuria mikroskopis 
persisten. Pasien ini menyatakan merasa sehat dan tidak sedang mengkonsumsi obat resep dokter 
maupun obat bebas. Pasien juga tidak merasa mengalami hematuria makroskopis, disuria, frekuensi, 
nyeri punggung, atau demam. Kakak perempuannya dievaluasi beberapa tahun lalu untuk temuan yang 
mirip dan tidak ditemukan penyebabnya, tetapi dia tidak menjalani biopsi ginjal. Pemeriksaan fisik 
pasien ini menunjukkan hasil normal dengan TD 110/60 mmHg. Analisis urin memperlihatkan sedikit 
protein dan banyak darah. Endapannya mengungkapkan adany 15‐20 eritrosit dismorfik per lapang 
pandang perbesaran tinggi, tidak ada silinder, dan 1‐2 sel darah putih per lapang pandang perbesaran 
tinggi. Kreatinin serum 0,4 mg/dl, albumin serum  4,2 g/dl, dan kolesterol total serum 160 mg/dl.  C3 
serum normal. Rasio protein‐kreatinin urin 0,1 mg/mg. 

Manakah patogenesis berikut yang paling mungkin untuk hematurianya? 

A. Endapan kompleks imun pada bagian sub‐epitel dari membran basal glomerular 
B. Penyakit keturunan yang melibatkan rantai alfa‐3/alfa‐4 dari kolagen tipe IV 
C. Pembentukan kompleks imun yang mengandung under‐galactosyated IgA1 yang kurang 

tergalaktosilasi dan antibodi terhadap gugus peptida pada rantai berat (H/heavy chain) IgA1 
D. Penyakit keturunan yang melibatkan rantai alfa‐5/alfa‐6 dari kolagen tipe VI 
E. Penyakit keturunan yang melibatkan rantai alfa‐1/alfa‐2 dari kolagen tipe VI 

Jawaban yang benar adalah B. Pasien ini memiliki hematuria terisolasi yang persisten dengan TD dan 
fungsi ginjal yang normal dan riwayat keluarga hematuria. Hal ini paling cocok dengan diagnosis 
nefropati membran basal tipis (TBMN). Kelainan ini disebabkan oleh abnormalitas genetik yang 
mempengaruhi rantai alfa‐3/alfa‐4 dari kolagen tipe IV, biasanya diwariskan secara autosom dominan. 
Nefropati IgA kemungkinannya kecil, karena baik hematuria makroskopis maupun proteinuria tidak ada. 

Pustaka 
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Kashtan CE (2004) Familial hematuria due to Type IV collagen mutation: Alport syndrome and thin 
basement membrane nephropathy. Curr Opin Pediatr 16:177–181 

KASUS 39 

Seorang gadis berusia 14 tahun didiagnosis nefropati IgA (golongan I‐II berdasarkan klasifikasi Hass)  
berdasarkan pemeriksaan kesehatan rutin. TDnya 135/85 mmHg dan berat tubuhnya 56 kg. Kreatinin 
serum 0,8 mg/dl dan albumin 4,1 g/dl. Rasio protein‐kreatinin pada urin pertamanya di pagi hari adalah 
0,9 mg/mg 

Manakah dari regimen terapi awal berikut yang harus segera dimulai ? 

A. Pemberian minyak ikan 4g/hari 
B. Pemberian prednison 40 mg/hari, kemudian perlahanan dikurangi menjadi 10 mg/hari selama 

enam buan 
C. Pemberian siklofosfamid 2 mg/kg/hari selama tiga bulan, dilanjutkan dengan azatioprin 2 

mg/kg/hari selama 1‐2 tahun 
D. Losartan 100 mg/hari 
E. Amlodipin 10 mg/hari 

Diagnosis yang benar adalah D. Pasien tersebut menderita nefropati IgA bentuk ringan dengan 
proteinuria yang abnormal (<1,0 mg/dl), fungsi ginjal normal, dan hipertensi ringan. Pendekatan terapi 
awal yang lebih direkomendasikan adalah ACEI, bukan imunosupresan. Walaupun minyak ikan tidak 
dikontraindikasikan, tidak ada bukti kemanjuran untuk pasien nefropati IgA ringan. 

Pustaka 

Ballaride FW (2004) IgA nephropathy treatment 25 years on: can we halt progression? The evidence 
based. Nephrol Dial Transpl 19:1041–1046 

KASUS 40 

Seorang anak lelaki berusia 7 tahun yang menderita nefropati IgA mengalami proteinuria persisten (2,8 
g) meskipun telah diobati dengan kombinasi enalapril dan candesartan pada dosis maksimum selama 
enam bulan. TDnya 122/76 mmHg dan sekarang kreatinin serumnya 1,3 mg/dl. Kreatinin serum enam 
bulan yang lalu adalah 1,2 mg/dl. Ekskresi protein urin 3,0 g/hari 

Manakah dari regimen berikut yang akan anda rekomendasikan untuk terapinya saat ini? 

A. Pemberian metilprednisolon intravena selama enam bulan, yaitu 1 g pada awal bulan pertama, 
ketiga, dan kelima, ditambah prednison per oral 0,5 mg/kg setiap 2 hari sekali 

B. Pemberian mikofenolat per oral  2,0 g/hari selama enam bulan 
C. Siklosporin 4 mg/kg/hari, ditambah steroid per oral 0,5 mg/kg/hari setiap 2 hari sekali selama 

enam bulan 
D. Pemberian siklofosfamid 2 mg/kg/hari selama tiga bulan dilanjutkan dengan azatioprin2 mg/kg 

selama satu tahun 
E. Pemberian minyak ikan 12 g setiap hari selama satu tahun 

Jawaban yang benar adalah A. Pasien tersebut menderita nefropati IgA dengan beberapa ciri yang 
mengindikasikan prognosis yang buruk, termasuk proteinuria >2,5 g/hari meskipun telah diberikan 
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terapi kombinasi ACEI dan ARB. Berdasarkan pertimbangan‐pertimbangan tersebut, maka diindikasikan 
terapi. Beberapa uji klinik terkontrol menyarankan bahwa regimen steroid yang mirip dengan jawaban A 
mungkin adalah pendekatan terbaik. Tidak ada uji terkontrol yang menunjukkan manfaat siklosporin 
atau MMF pada pasien dengan keadaan seperti di atas. Terapi imunosupresan yang agresif hanya 
diberikan kepada pasien yang mengalami penyakit ginjal progresif. Minyak ikan tidak 
dikontraindikasikan, tetapi meta‐analisis dari beberapa uji klinik menunjukkan bahwa kemanfaataqnnya 
tidak konsisten. 

Pustaka 

Ballaride FW (2004) IgA nephropathy treatment 25 years on: can we halt progression? The evidence 
based. Nephrol Dial Transpl 19:1041–1046 

Stippoli G, Manno C, Schena FP (2003) An evidence‐based survey of therapeutic options for IgA 
nephropathy: assessment and criticism. Am J Kidney Dis 41:1129–1139 

KASUS 41 

Seorang gadis berusia 15 tahun diketahui menderita hematuria dan proteinuria (2,6 g/hari) dan fungsi 
ginjal yang lemah (kreatinin serum 1,5 mg/dl dan perkiraan GFR 55 ml/min). Dia tidak menunjukkan 
gejala sistemik, seperti demam, alopesia, arthralgia, dan ruam kulit. Dia tidak mengkonsumsi obat selain 
asetaminofen dan kontrasepsi per oral. Dia tidak mengkonsumsi narkoba. Dalam riwayat keluarganya 
tidak ada yang menderita penyakit ginjal dan rematik. Pemeriksaan fisiknya normal kecuali TDnya 
142/92 mmHg. Data serologi untuk lupus eritematosus, HIV, hepatitis B dan hepatitis B semua negatif. 
C3 serum 110 mg/dl dan C4 20 mg/dl. Hasil biopsi ginjal (terdapat 24 glomeruli) menunjukkan bahwa 
15% glomeruli mengandung epitelial viseral yang mencolok dan kolaps arteri, sedangkan sekitar 10%‐
nya menunjukkan glomerulosklerosis yang segmental. Data imunofloresensi mengungkapkan endapan 
IgG 2+, IgA 2+, IgM 2+, C32+, dan C1q 4+ di dalam glomerular mesangium. Terdapat rantai kappa dan 
lambda. Banyak terdapat endapan electron‐dense pada mesangium tetapi tidak ada inklusi 
tubuloretikuler pada sel endotel. 

Manakah pernyataan berikut yang paling akurat dalam mendefinisikan rangkaian kelanjutan penyakit 
ginjalnya? 

A. Dia nampaknya akan menghasilkan bukti serologi dan klinis dari lupus erymathosus dalam lima 
tahun kedepan 

B. Dia nampaknya akan bereaksi secara keseluruhan atau sebagian terhadap terapi siklosporin‐
steroid 

C. Dia nampaknya akan tidak bereaksi terhadap pengobatan dengan glukosteroid dan akan 
berkembang menjadi  ESRD dalam 5‐10 tahun kedepan 

D. Penyakit karena transplantasi ginjal yang kambuh nampaknya akan terjadi  
E. Hasil serologinya nampaknya akan menunjukkan HIV+ dalam enam bulan kedepan 

Jawaban yang benar adalah C. Pasien tersebut memiliki temuan khas klinis, serologi dan imunosupresan 
pada nefropati C1q, termasuk ketiadaan temuan klinis atau serologi yang mengindikasikan SLE, kadar 
komplemen serum yang normal, dan glomerulosklerosis yang fokal dan segmental. Dengan demikian dia 
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nampaknya akan gagal bereaksi terhadap steroid dan akan mungkin sekali berkembang menjadi 
penyakit gingal stadium akhir (end‐stage renal disease/ESRD). 

Pustaka 

Sharman A, Furness P, Fehally J (2004) Distinguishing C1q nephropathy from lupus nephritis. Nephrol 
Dial Trasnpl 19:1420–1426 

KASUS 42 

Manakah kombinasi terapi berikut yang mungkin memiliki efek antiproteinuria terbaik pada pasien 
dengan penyakit proteinuria glomerular, kronis, non‐diabet. 

A. ACEI dan angiotensin receptor blockers (ARB) 
B. ACEI dan obat antiinflamasi non‐steroid  
C. ACEI dan penyakat kanal kalsium nondihidropiridin 
D. ACEI and penyakat kanal kalsium dihidropiridin 
E. ARB atau ACE saja denagn dosis maksimal ditambah klorotiazid 

Jawaban yang benar adalah A. Data COOPERATE secara jelas menunjukkan keunggulan ACEI dan ARB 
pada kondisi proteinuria kronis yang berkaitan dengan penyakit glomerular kronis non diabetik 
(umumnya nefropati IgA) 

Pustaka 

Panos J, Michelis MF, DeVita MV, et al. (2003) Combined converting enzyme inhibition and angiotensin 
receptor blockade reduces proteinuria greater than converting enzyme inhibitors alone: insight into 
mechanism. Clin Nephrol 60:13–21 

KASUS 43 

Jika pasien yang menderita vaskulitis ginjal dengan hasil uji imunofloresen tak‐langsung yang positif 
untuk antineutrophil cytoplamic autoantibodies (c‐ANCA), dan uji ELISA yang positif untuk antibodi 
antiproteinase 3 (anti‐PR3), kita bandingkan terhadap pasien yang positif untuk peripheral ANCA (p‐
ANCA) dan antibodi antimieloperoksidase (anti‐MPO), manakah pernyataan berikut yang benar? 

A. Respon awal terhadap terapi akan buruk pada pasien dengan p‐ANCA/anti‐MPO 
B. Kecenderungan kambuh setelah terapi awal yang berhasil lebih besar pada pasien dengan c‐

ANCA/anti‐PR3 
C. Terapi awal pada pasien dengan p‐ANCA/anti‐MPO harus selalu mencakup penggantian plasma 
D. Pasien dengan vaskulitis ginjal yang diinduksi obat‐obatan lebih mungkin memiliki c‐ANCA/anti‐

PR3 
E. Hasil jangka panjang (keselamatan ginjal) adalah sama pada vaskulitis ginjal yang berkaitan 

dengan p‐ANCA/anti‐MPO maupun c‐ANCA/PR3  

Jawaban yang benar adalah B. Hasil pengamatan klinis jangka panjang terhadap pasien dengan 
vaskulitis nekrosis sistemik menunjukkan bahwa pasien dengan granulomatosis Wegner yang biasanya 
c‐ANCA/antiPR3 positif, mempunyai resiko yang lebih tinggi kambuh daripada pasien dengan polyangiitis 
mikroskopis (yang biasanya p‐ANCA/anti‐MPO positif). Pasien dengan p‐ANCA/anti‐PR3 sering berkaitan 
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dengan penyakit yang diinduksi obat dan mungkin memiliki prognosis yang lebih baik jika segera diobati 
sebelum terjadi kerusakan organ yang permanen.  

Pustaka 

Booth AD, Pusey CD, Jayne DR (2004) Renal vasculitis: an update in 2004. Nephrol Dial Transplant 
19:1964–1968 

KASUS 44 

Seorang anak perempuan berusia 9 tahun datang dengan penurunan fungsi ginjal yang cepat (kadar 
kreatinin serum meningkat dari 1,8 mg/dl menjadi 6,0 mg/dl dalam enam hari), hematuria dan 
proteinuria, batuk, hemoptisis, dan sesak nafas yang parah. Dia mengalami kebingungan dan 
disorientasi. Pemeriksaan fisiknya mengungkapkan adanya ronkhi basah bilateral dan sianosis ringan 
pada bibir. Pembuluh vena pada lehernya tidak menggelembung. Dahaknya berwarna merah gelap. Urin 
sedikit. TD 12/80 mmHg dan nadi 120/menit. Kreatinin serum sekarang 7,0 mg/dl. Hasil serologi dua hari 
yang lalu menunjukkan adanya ANCA positif (anti‐MPO), anti‐GNM negatif, dan C3/C4 normal ANA 1:40 
(normal sampai dengan 1:80). Hasil analisis urin menunjukkan protein 4+ dan banyak darah. PO2 arteri 
60 torr, hemoglobin 9,0 g/dl. 

Selain pemberian oksigen dan menyiapkan untuk hemodialisis, apa tindakan anda selanjutnya? 

A. Biopsi ginjal perkutan 
B. Biopsi paru‐paru transbronkial 
C. Memulai terapi metilprednisolon intravena dan siklofosfamid intravena  
D. Memulai terapi metilprednisolon intravena, siklofosfamid intravena dan penggantian plasma 
E. Memulai terapi metilprednisolon intravena dan immunoglobulin intravena  

Jawaban yang benar adalah D. Pasien tersebut datang dengan sindrom glomerulonefritis progresif yang 
cepat disertai dengan hemoptisis, hipoksia, dan dispnea. Data serologi mengindikasikan p‐ANCA/anti‐
MPO positif dari poliangiitis mikroskopis. Pasien mengalami anemia parah dan gagal ginjal akut oliguri. 
Pendarahan pada paru‐paru dapat mengancam jiwanya. Pendekatan terbaik pada pasien ini adalah 
memberikan steroid dan siklofosfamid untuk mengobati vaskulitis dan penggantian plasma untuk 
pendarahan paru‐parunya yang parah. Baik biopsi ginjal maupun biopsi paru‐paru tidak banyak 
membantu pemilihan terapi. Metilprednison dan siklofosfamid tanpa penggantian plasma dapat dicoba, 
tetapi mengingat kondisi ventilasinya yang kritis, diperlukan pendekatan yang lebih agresif. Steroid dan 
IV immunoglobulin mungkin juga berguna untuk mengatasi perdarahan paru‐paru, tetapi bukti saat ini 
menunjukkan bahwa respon yang segera dan dapat diprediksi adalah dengan terapi penggantian 
plasma. 

Pustaka 

Klemmer PJ, ChalermskulratW, RiefMS, et al. (2003) Plasmaphoresis therapy for diffuse alveolar 

KASUS 45 

Seorang anak laki‐laki berusia satu tahun datang dengan gagal ginjal progresif yang cepat dan urin 
nefritik. Dia juga menderita arthralgia, tinnitus, batuk, dan hidungnya mengeluarkan darah. Hasil ANCA 
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positif untuk c‐ANCA dan antibodi anti‐PR3. Hasil biopsi ginjal memperlihatkan nekrosis dan 
glomerulonefritis sabit (GN) dangan imunofloresen yan negatif (Pauciimune sabit GN tipe 3). Hasil X‐ray 
pada dadanya memperlihatkan bilateral fluffy densitities pada lobus bawah. Dia diobati dengan 
siklofosfamid per oral (2 mg/kg/hari) dan prednison per oral (2 mg/kg/hari) dan bereaksi dengan 
mengalami kemajuan pada tanda‐tanda ginjal eksternal dan gejala‐gejala. Setelah tiga bulan terapi, 
kreatinin serumnya menurun dari 3,5 mg/dl menjadi 1,2 mg/dl dan analisis urin memperlihatkan 
proteinuria 2+ dan sedikit darah. Titer ANCA negatif. DanX‐ray dadanya normal 

Berdasarkan bukti‐bukti yang tersedia saat ini, manakah dari hal berikut yang akan anda lakukan 
sekarang? 

A. Mengurangi prednison menjadi 10‐15 mg/dua hari sekali dan melanjutkan siklofosfamid per oral 
2 mg/mg/hari selama 18 bulan tambahan 

B. Mengurangi prednison menjadi 10‐15 mg/kg/hari setiap dua hari sekali dan mengganti 
siklofosfamid dengan azatioprin 2 mg/kg/hari untuk 18 bulan selanjutnya 

C. Memulai siklofosfamid 
D. Mengurangi prednison menjadi 10‐15 mg setiap dua hari sekali dan mengganti siklofosfamid 

dengan mycophenolate mofetile 1‐2 mg/kg/hari untuk 18 bulan berikutnya 
E. Mengganti prednison per oral setiap hari dengan metilprednisolon intravena setiap bulan 1,0 g 

selama enam bulan lagi, dan menghentikan siklofosfamid. 

Jawaban yang benar adalah B. Pasien tersebut menderita granulomatosis Wagener dan merespon 
terapi kombinasi siklofosfamid dan prednison per oral, sembuh secara klinis dan serologis, dengan 
proteinuria residu ringan pada tiga bulan. Berdasarkan uji klinis acak yang diadakan grup EUVAS, terapi 
paling aman dan paling berhasil adalah mengganti siklofosfamid dengan azatioprin, dan menurunkan 
dosis steroid lebih lanjut. Azatioprin harus diteruskan setidaknya selama 18 bulan, mungkin lebih. 
Siklofosfamid tidak perlu diberiksan terlalu lama dan mungkin malah berbahaya. Penggantian 
siklofosfamid dengan MMF mungkin bermanfaat, tetapi belum dibuktikan pada uji klinis acak. Jika 
siklofosfamid dihentikan dan tidak menggantinya dengan imunosupresan jangka panjang maka pasien 
akan beresiko tinggi mengalami kekambuhan. Siklofosfamid intravena tidak diperlukan untuk menjaga 
kesembuhan dan belum terbukti efektif dan aman pada situasi ini. 

Pustaka 

Jayne D, Rasmussen N, Andrassy H, et al. (2003) European vasculitis Study Group: A randomized trial of 
maintenance therapy for vasculitis associated with ANCA, N Engl J Med 349:36–44 

KASUS 46 

Seorang anak perempuan berusia 14 tahun datang dengan proteinuria dan hematuria. Dia didiagnosis 
menderita lupus erymathosus sistemik pada usia 17 tahun karena alopecia, ruam pipi, arthralgia, 
anemia, dan trombositopenia. Kreatinin serum dan analisis urin normal pada saat itu. Saat ini dia sedang 
mendapat terapi anti‐malaria, antiinflamsi nonsteroid (hanya jika diperlukan/PRN untuk mengatasi 
artralgia) dan prednison dosis rendah 7 mg/hari. Pemeriksaan fisiknya mengungkapkan TD 159/96 
mmHg. Tidak terdapat ruam dan tulang sendinya normal. Livedo reticularis hadir secara bilateral pada 
kaki. Antibodi inti fluoresensnya (ANA) positif pada 1:256; anti‐dsDNA meningkat, C3 serum 180 mg/dl 
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(normal 90‐140 mg/dl). Protein pada urin 2,0 g/hari, dan darah pada urin 3+. Kreatinin serum 0,9 mg/dl, 
hemoglobin 11 g/dl, sel darah putih 3800/mm3 dan jumlah platelet 80000/mm3. 

Selain melakukan biopsi ginjal, manakah uji laboratorium berikut yang akan berguna untuk membuat 
prognosis dan menentukan regimen terapi? 

A. Antibodi antiSm 
B. Antibodi antinukleosom 
C. Antibodi anti C1q 
D. Antibodi antifosfolipid 
E. Uji Coombs secara langsung dan tidak langsung 

Jawaban yang benar adalah D. Pasien tersebut menderita SLE dengan proteinuria, hematuria, 
hipertensi, trombositopenia, dan livedo reticularis (bercak kebiruan pada kulit karena paparan suhu 
rendah, ditandai dengan vasodilatasi). Fungsi ginjalnya dianggap normal. Ciri‐ciri ini menunjukkan bahwa 
pasien menderita sindrom antifosfolipid yang menyertai SLE, oleh karena terapi dengan antikoagulan 
mungkin sesuai. Deteksi antibodi fosfolipid juga akan menunjukkan prognosis yang tidak baik. 

Antibodi antiSm dan antinukleosom tidak akan banyak bermanfaat sebagai informasi klinis tambahan. 
Antibodi antiC1q akan bermanfaat untuk menentukan aktivitas SLE ddengan memperhatikan 
keterlibatan ginjal. Tidak ada bukti anemia hemolitik autoimun yang mendukung perlunya uji Coomb.  

Pustaka 

Moroni G, Ventura D, Riva P, et al. (2004) Antiphospholipid antibodies are associated with an increased 
risk for chronic renal insufficiency in patients with lupus nephritis. Am J Kidney Dis 43:28–36 

KASUS 48 

Seorang perempuan berusia 19 tahun datang dengan fenomena Raynaud, arthralgia, lesi purpura yang 
menyebar luas di kaki, demam, dan diare ringan. Pasien juga mengalami gangguan motorik pada kaki 
kanannya. Dia tidak mengkonsumsi obat‐obatan. Pemeriksaan fisiknya mengungkapkan: TD 140/80 
mmHg. Daerah purpura yang merata terlihat pada bagian dorsal kedua kaki. Refleks plantar terjadi di 
kanan. Data laboratorium memperlihatkan kreatinin serum 1,0 mg/dl dan analisis urin memperlihatkan 
protein 2+ dan darah 2+. Hemoglobin 10,0 g/dl, sel darah putih 4500/mm3, dan jumlah platelet 
18000/mm3. Terdapat Schistocytes pada apusan perifer. Komplemen C3 dan C4 normal. fluoresensi ANA 
meningkat menjadi 1:160. Waktu protrombin dan waktu aktivasi tromboplastin sebagian pada pasien ini 
normal. 

Manakah dari hal berikut yang paling mungkin mendasari penyakitnya? 

A. Kompleks imun antiDNA‐dDNA yang mengendap di pembuluh darah glomeruli merangsang 
vaskulitis sistemik 

B. Antibodi terhadap ADAMTS‐13 merangsang pembelahan yang tak sempurna faktor von 
Wilebrand multimer, mikrotrombi platelet dan mikroangiopati trombotik. 

C. Antibodi dengan topo‐isomerase‐I merangsang lesi sklerodermatosa pada pembuluh ginjal. 
D. Penyakit perifer embolik dari endokarditis marantik (marasmus) non bakteri pada katup mitral 

yang diinduksi lupus 
E. Infeksi usus oleh Shigella (tipe B) yang menghasilkan verotoksin 
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Jawaban yang benar adalah B. Pasien tersebut memiliki semua ciri mikroangiopati trombotik (purpura, 
abnormalitas neurologis, demam, trombopenia, anemia, eritrosit yang terfragmentasi (schistocytes), 
hematuria dan proteinuria bersama dengan ANA yang positif, fenomena Raynaud, dan arthralgia. Hal ini 
terjadi karena defisiensi enzim pemotong ADAMTS‐13 akibat pembentukan antibodi. Tidak adanya 
hipokomplementemia mengindikasikan bahwa kompleks imun tidak terlibat. Tidak terdapat ciri yang 
menunjukkan skleroderma selain dari fenomena Raynaud. Infeksi endokarditis merupakan suatu 
kemungkinan (dengan emboli serebral), tetapi kadar komplemen normal, skhistosit, dan 
trombositopenia menunjukkan sebaliknya. Sindrom uremia hemolitik terkait‐diare (akibat toksin Shig) 
juga mungkin, tetapi ANA yang positif dan arthralgia menunjukkan sebaliknya. 

Pustaka 

Coppo R, Bengoufa D, Veyradier A, et al. (2004) Severe ADAMTS‐13 deficiency in adult idiopathic 
thrombotic microangiopathies defines a subset of patients characterized by various auto‐immune 
manifestations, lower platelet counts and mild renal impairment. Medicine 83:233–244 

KASUS 49 

Seorang anak lelaki berusia 5 tahun menderita sindrom nefritik dan ditemukan adanya 
glomerulosklerosis fokal segmental (FSGS) pada hasil biopsi. Dia diperiksa untuk mengetahui ada 
tidaknya mutasi genetik yang mendasari FSGSnya dan ternyata defek heterozigot campuran pada gen 
NPHS2 yang menyandi podocin 

Manakah yang benar mengenai FSGS pada pasien tersebut? 

A. Dia mungkin lebih resisten terhadap terapi steroid dibandingkan pasien tanpa mutasi podocin 
B. Penyakitnya lebih mudah kambuh pada allograft dibandingkan pasien tanpa mutasi podocin 
C. FSGSnya sebaiknya tidak diobati karena dia akan resisten terhadap semua terapi 
D. Defek pada pasien tersebut adalah jenis autosom dominan  
E. Pasien dengan defek genetik seperti ini umumnya memanifestasikan sindrom nefritik yang dapt 

muncul pada usia berapa saja. 

Jawaban yang benar adalah A. Pasien dengan mutasi pada gen NPHS2 yang menyandi podocin (baik 
homozigot maupun heterozigot campuran) biasanya adalah anak‐anank atau orang dewasa muda. 
Pasien dengan defek autosom resesif umumnya resisten terhadap steroid dan biasanya penyakitnya 
tidak akan kambuh pada allograft.  Walaupun ada generalisasi demikian mengenai kemungkinan hasil 
terapi, usaha untuk mengobati harus dilakukan menggunakan imunosupresan, kecuali jika 
kontraindikasi, karena tidak semua pasien resisten terhadap terapi. 

Pustaka 

Caridi C, Bertelli R, Scolari F, et al. (2003) Broadening the spectrum of diseases related to podocin 
mutations. J Am Soc Nephrol 14:1278–1286 

Ruf RG, Lichtenberger A, Karle SM, et al. (2004) Patients with mutations in NPHS2  (podocin)do not 
respond to standard steroid treatment of nephritic syndrome. J Am Soc Nephrol 15:722–732 

Weber S, Gribouval O, Esquivel EL, et al. (2004) NPHS2 mutation analysis shows genetic heterogeneity of 
steroid‐resistant nephritic syndrome and low‐transplant recurrence. Kidney Int 2004; 66:571–579 
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KASUS 50 

Manakah dari hal berikut yang benar mengenai tansplantasi ginjal pada anak‐anak penderita 
glomerulosklerosis fokal segmental (FSGS)? 

A. Untuk anak‐anak keturunan Afrika‐Amerika dengan FSGS, kelangsungan hidup ginjal setelah 
transplantasi lebih buruk dibandingkan pasien keturunan Afrika‐Amerika dengan penyebab 
ESRD lain. 

B. Untuk anak‐anak dengan FSGS yang BUKAN keturunan Afrika‐Amerika, transplantasi organ dari 
donor keluarga dekat yang hidup atau donor kadaver akan memberikan hasil survival ginjal yang 
sama. 

C. Pada anak‐anak dengan FSGS yang bukan keturunan Afrika‐Amerika, tingkat kegagalan allograft 
lebih tinggi dibandingkan penyebab ESRD lain  

D. Tingkat kekambuhan pada anak‐anak sama dengan orang dewasa, tetapi respons terhadap 
plasmaferesis dan siklosporin dosis tinggi lebih baik dibandingkan orang dewasa 

E. Tingkat kekambuhan pada anak‐anak lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, tetapi respon 
terhadap plasmaferesis dan terapi siklosporin dosis tinggi sama dengan orang dewasa. 

Jawaban yang benar adalah C. Anak‐anak keturunan Afrika‐Amerika dengan FSGS akan menunjukkan 
survival ginjal setelah tindakan transplantasi yang sama baik seperti pasien ESRD dengan sebab lain. 
Untuk anak‐anak yang bukan keturunan Afrika‐Amerika, tingkat kegagalan allograft lebih tinggi pada 
FSGS dibandingkan pada ESRD dengan penyebab lain. Meskipun demikian, anak‐anak yang bukan 
keturunan Afrika‐Amerika akan memiliki survival ginjal yang lebih baik jika digunakan transplantasi dari 
donor hidup yang masih sekeluarga. Tingkat kekambuhan penyakit yang terjadi pada allograft lebih 
tinggi pada anak‐anak daripada orang dewasa, tetapi respon terhadap plasmaferesis lebih baik pada 
anak‐anak. 

Pustaka 

Ghiggeri G (2004) Recurrent focal glomerulosclerosis in the era of genetics and podocyte proteins: 
theory and therapy. Nephrol Dial Transplant 19:1036–1040 

Huang K, Ferris ME, Andreoni KA (2004) The differential effect of race among pediatric kidney 
transplant recipients with FSGS. Am J Kidney Dis 43:1082–1090 

KASUS 51 

Seorang anak perempuan berusia 12 tahun menderita arthralgia ringan dan edema. Dia diketahui 
memiliki floresensi ANA yang positif, anibodi dsDNA yang negatif, dan kadar komplemen serum pada 
batas bawah. Pasien ini mengalami proteinuria 4,5 g/hari dengan kreatinin serum 0,8 mg/dl dan analisis 
urinnya menunjukkan tidak ada endapan urin, tetapi terdapat proteinuria 3+. Hasil biopsi ginjal 
memperlihatkan adanya penebalan pada dinding kapiler glomerular, tetapi hanya proliferasi sel 
mesangial. Hasil mikroskop imunofloresens positif untuk IgG, IgA, IgM, C3, dan C1q dengan pola granular 
yang baik sepanjang dinding kapiler glomerular dan dalam mesangium. Hasil mikroskop elektron 
memperlihatkan endapan mesangial epimembran, inklusi tubuloretikular dalam sel endotel, tetapi tidak 
ada endapan sub‐endotel 

Manakah dari pernyataan berikut mengenai terapi yang memungkinkan untuk pasien yang telah 
dikonfirmasi denagn uji klinik acak terkontrol? 



  Assadi, 2008;terj. Mohamad Rusdi, D Lyrawati, 2008 

34 

 

A. Pemberian prednison per oral sama seperti siklofosfamid intravena akan menginduksi remisi 
proteinuria dan sindrom nefrotik 

B. Pemberian prednison per oral sama seperti siklosporin intravena menginduksi kesembuhan 
proteinuria dan sindrom nefrotik 

C. Pemberian prednison per oral sama seperti siklosporin intravena menginduksi kesembuhan 
proteinuria dan sindrom nefrotik 

D. Kekambuhan sindrom nefritik setelah terapi lebih mungkin terjadi pada terapi intravena pulse 
siklofosfamid setiap bulan dibandingkan dengan siklosporin per oral 

E. Mycophenolate mofetile lebih efektif daripada siklofosfamid intravena dalam menginduksi 
kesembuhan sindrom nefritik 

Jawaban yang benar adalah C. Lupus membran sering hadir dengan sindrom nefritik tanpa aktivitas 
serologis penuh. Beberapa temuan khusus pada biopsi mengarahkan diagnosis ke nefropati membran 
lupus. Adanya hiperselularitas mesangial dan endapan tidak mengarah ke diagnosis penyakit membran 
idiopatik, tetapi lebih mengarah ke bentuk sekunder. Adanya inklusi tubuloretikular dan ANA yang 
positif dalam darah, maka diagnosis lupus membranous terkonfirmasi. Pada klasifikasi lupus 
membranous berdasarkan pedoman WHO maupun International Society of Nephrology (INS)/Renal 
Pathology Society (RPS) yang terbaru, endapan mesangial dianggap sebagai bagian dari pola Kelas V. 
Hasil yang positif untuk imunoglobulin dan komplemen juga mengarah kuat ke nefropati yang terkait 
lupus dan HIV. Biopsi nefropati yang berkaitan lupus dan HIV akan menunjukkan adanya inklusi 
tubuloretikular pada sel endotel, tetapi nefropati yang terkait‐HIV biasanya FSGS jenis kolap. Pada uji 
klinis acak dan terkontrol nefropati lupus membran, pemberian siklosporin setiap bulan atau 
siklofosfamid IV pulse keduanya lebih unggul dibandingkan kortikosteroid dalam menyembuhkan 
proteinuria dan sindrom nefritik. Siklosporin memberikan kesembuhan yang lebih cepat dibandingkan IV 
siklofosfamid, tetapi siklofosfamid berkaitan dengan lebih sedikit kekambuhan ketika terapi dihentikan. 
MMF belum pernah diuji untuk pasien lupus membran dalam jumlah besar, meskipun obat tersebut 
terbukti sukses pada beberapa pasien dengan pola seperti ini dan pada uji yang lebih besar pada pasien 
dengan lesi proliferatif. 

Pustaka 

Weening JJ, D’Agati VD, Schwartz MM, et al. (2004) for the ISN and Renal Pathology Society Working 
Group on the Classification of lupus Nephritis: The classification of glomerulonephritis in systemic 
lupus erythemarosus revisited. Kidney Int 65:521–530 

KASUS 52 

Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai pasien HIV yang memiliki lesi selain nefropati‐
HIV (HIVAN) pada hasil biopsi ginjalnya? 

A. Mereka umumnya adalah keturunan Afrika‐Amerika sebagaimana pasien HIVAN 
B. Progresi penyakit lebih cepat menjadi ESRD dibandingkan pasien HIVAN 
C. Penggunaan obat anti‐retroviral memperlambat progresi penyakit menjadi ESRD 
D. Insiden hipertensi dan insufisiensi ginjalnya akan sama dengan pasien HIVAN 
E. Kecil kemungkinannya bahwa mereka keturunan Afrika‐Amerika dan biasanya hipertensinya 

lebih ringan daripada pasien HIVAN 
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Jawaban yang benar adalah E. Penelitian terbaru yang mengamati sejumlah besar biopsi dari pasien HIV 
positif dengan penyakit selain HIVAN menunjukkan bahwa biasanya bukan dari keturunan Afrikan—
Amerika, hipertensi dan penurunan GFRnya lebih ringan daripada pasien HIVAN. Penggunaan terapi 
anti‐retroviral, bermanfaat bagi pasien HIVAN pada studi ini, tetapi tidak berefek terhadap progresi 
penyakit menjadi ESRD pada pasien HIV non HIVAN. 

Pustaka 

Szczech LA, Gupta SK, Habash R, et al. (2004) The clinical epidemiology and course of the spectrum of 
renal disease associated with HIV infection. Kidney Int 66:1145–1152 

KASUS 53 

Manakah terapi untuk nefropati terkait‐HIV (HIVAN) yang telah terbukti pada uji klinik acak terkontrol 
dapat menunda perkembangan penyakit menjadi gagal ginjal? 

A. ACEI 
B. Kortikosteroid 
C. Terapi antiretrovirus (Highly active antiretroviral therapy/HAART) 
D. Angiotensin II receptor blocker (ARB) 
E. Tidak satupun jawaban di atas yang benar 

Jawaban yang benar adalah E. Tidak ada terapi pilihan untuk HIVAN yang telah terbukti pada uji klinik 
prospektif acak terkontrol.  Terdapat bukti yang mendukung manfaat menyakat sistem renin‐angitensin, 
dan untuk HAART. Kortikosteroid terbukti efektif pada beberapa populasi pasien HIVAN.  Terapi harus 
dilakukan secara individual berdasarkan ciri‐ciri klinis pasien dan kemampuannya mentoleransi setiap 
terapi yang diberikan 

Pustaka 

Weiner NJ, Goodman JW, Kimmel PL (2003) The HIV‐associated renal disease: current insight into 
pathogenesis and treatment. Kidney Int 63:1618–1631 

KASUS 54 

Seorang anal lelaki berusia 10 tahun datang ke kantor anda untuk evaluasi penyakit ginjal kronis (CKD) 
sekunder dengan nefropati IgA. Dia saat ini merokok 20 batang rokok per hari. Saat pemeriksaan, TDnya 
135/85 mmHg. Data laboratorium termasuk kreatinin serum adalah 1,4 mg/dl dan rasio albumin 
terhadap kreatinin pada urin acak adalah 200 mg/g (normal <20 mg/g). Penilaian GFR 72 ml/min/1,73 
m2. Kolesterol total pada serum 190 mg/dl, dan kolesterol LDL 125 mg/dl. Pasien ini setuju untuk 
menjalani diet rendah kolesterol dan mulai berolahraga. Kadar lipid puasa diukur dalam tiga bulan 
termasuk kolesterol total serum 175 mg/dl dan kolesterol LDL 120 mg/dl. 

Manakah dari hal berikut yang benar mengenai terapi yang PALING efektif untuk pasien ini? 

A. Anda merekomendasikan agar pasien melanjutkan diet rendah kolesterol diikuti dengan 
pemeriksaan lipid selama enam bulan 

B. Terapi dengan minyak ikan harus dilakukan untuk mengurangi resiko pasien terhadap penyakit 
kardiovaskular 
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C. Mulai memberikan terapi fibrat misalnya gemfibrozil  
D. Mulai memberikan terapi statin dengan target kolesterol LDL <100 mg/dl 
E. Mulai memberikan terapi niacin dengan target kolesterol LDL <100 mg/dl 

Jawaban yang benar adalah D. Pasien dengan CKD harus dianggap sebagai kelompok dengan resiko 
tinggi menderita penyakit kardiovaskular. Pengurangan faktor resiko yang agresif harus dimulai. Pada 
pasien ini, pengurangan faktor resiko harus mencakup penghentian merokok, kontrol TD, dan 
manajemen lipid. Target kolesterol LDL harus <100 mg/dl. Terapi dengan obat‐obatan harus dimulai 
karena setelah tiga bulan menjalani diet dan olahraga ternyata target kolesterol LDL yang diinginkan 
belum tercapai. Tidak ada bukti bahwa minyak ikan dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. 
Golongan obat lini pertama yang direkomendasikan adalah statin. Fibrat diberikan untuk pasien dengan 
kadar trigliserida puasa >500 mg/dl atau untuk pasien yang tidak tahan terhadap statin 

 
Pustaka 

Kasiske BL (1998) Hperlipidemia in patients with chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 32 (suppl 
3):S142–S156 

Mann JF, Gerstein H, Pogue J, et al. (2001) Renal insufficiency as a predictor of cardiovascular outcomes 
and the impact of ramipril: the HOPE randomized trial. Ann Intern Med 134:629636 

KASUS 55  

Seorang anak perempuan kulit putih berusia 12 tahun yang telah dipantau selama dua tahun karena 
artritis rematoid usia muda (juvenile rheumathoid arthritis) dengan keterlibatan kulit, sendi, paru‐paru 
dan jantung datang dengan riwayat sesak nafas selama lima hari. Riwayat penyakitnya dahulu, selain 
yang di atas, hanya hipertensi yang dapat dikontrol dengan mudah. Tidak ada riwayat penyakit jantung 
atau ginjal. Pengobatannya saat ini adalah hidroklorotiazid 25 mg/hari, fenoprofen 200 mg 3 kali sehari, 
dan asetaminofen jika sakit kepala. Dari riwayat pengobatannya tidak ada keterangan mengenai obat 
lainnya atau paparan terhadap toksin. Asupan oralnya tidak baik karena adanya rasa mual. 

Jika terlentang TDnya 90/60 mmHg dan nadi 78/menit. Jika berdiri TDnya 75/50 mmHg dan nadi 
90/menit. Laju respirasi 26/menit, dan suhu mulut 38°C. Pada kulit terlihat eritema, ruam 
makulopapular pada lengan atas, bahu, dan punggung, yang menurut pasien sudah berlangsung selama 
dua hari belakangan. Pemeriksaan paru‐paru dan jantung tidak luar biasa kecuali bahwa intensitas 
P2=A2. Hasil pemeriksaan fisik lainnya normal. 

Data laboratorium: hemoglobin 12,5/dl, hematokrit 37%, sel darah putih 3/mm3 (normal differential), 
natrium 142 mEq/l, kalium 4,4 mEq/l, klorida 97 mEq/l, total CO2 29 mEq/l, BUN 29 mg/dl, kreatinin 
3,1mg/dl, glukosa 105 mg/dl. Analisis urin memperlihatkan berat jenis 1,011, protein 2+, pH 6, sel darah 
merah 4–6, sel darah putih 6–8, tidak terdapat sel epitel, tidak ada bakteri, dan kadang ada hialin yang 
terbuang. Dua kali pewarnaan Wright pada urin tidak menunjukkan adanya eosinofil. Kimiawi urin 
memperlihatkan natrium 32 meq/l, klorida 20 mEq/l, dan ekskresi natrium fraksional 3%. X‐ray pada 
dada mengungkapkan infiltrat interstisial lobus bawah bilateral , tidak berbeda dari hasil sebelumnya, 
dan EKG normal. Analisis urin selama 24 jam pertama di rumah sakit mengungkapkan klirens kreatinin 
27 ml/menit, protein 1,3 g, dan volume totalnya 1000 ml. Deksametason 4 mg/hari mulai diberikan 
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untuk mengobati dispnea yang menghasilkan perbaikan kondisi klinis secara bertahap. Walaupun telah 
dilakukan koreksi TD ortostatik dengan normal salin, fungsi ginjalnya memburuk, sampai pada hari ke 
delapan pasien ini mengalami oliguri dengan BUN 90 mg/dl dan kreatinin serum 9,2 mg/dl. Pada hari 
kesembilan dilakukan biopsi ginjal.  

Manakah temuan patologi berikut yang paling mungkin ditemukan pada biopsi ginjal pasien tersebut? 

A. Nekrosis tubular akut 
B. Azotemia prenatal  
C. Nefritis interstisial akut 
D. Glomerulonefritis akut 
E. Trombosis vena pada ginjal  

Jawaban yang benar adalah C. Hasil biopsi ginjal memperlihatkan glomeruli yang normal, edema 
interstisial, dengan infiltrat inflamasi yang kuat yang terutama terdiri dari sel mononuklear dan sel 
plasma, dengan sekitar 5% eosinofil dan tidak ada lesi vaskular. Hasil biopsi konsisten dengan nefritis 
intertisial akut. Kombinasi gejala demam, ruam kulit, dan fungsi ginjal yang memburuk akut mengarah 
ke diagnosis nefritis intertisial. Riwayat paparan toksinnya yang negatif bertentangan dengan diagnosis 
nekrosis tubular akut. Biopsi ginjal dilakukan untuk menentukan perlu tidaknya melanjutkan terapi 
steroid yang tadinya diberikan untuk mengobati masalah paru‐parunya. 

Hidroklorotiazid dan fenoprofen dikaitkan dengan nefritis interstisial akut. Fenoprofen juga dikaitan 
dengan sindrom nefritik, nekrosis papila, dan gagal ginjal akut akibat kurangnya perfusi. Reaksi yang 
terjadi pada penggunaan kedua obat tersebut bisa muncul pada jangka lama penggunaan obat yang 
berbeda‐beda, dari 5 hari sampai 5 minggu setelah pertama kali menggunakan obat, bahkan ketika obat 
sudah dihentikan. Hanya sebagian kecil pasien dengan nekrosis intertisial akut tipe ini yang 
menunjukkan sekaligus tiga gejala klasik yaitu demam, ruam, dan eosinofilia. Eosinofiluria dikatakan 
sebagai patognomoni untuk nefritis interstisial akut. Mekanisme nefritis interstisial akut belum jelas, 
tetapi laporan terakhir menunjukkan bahwa sel‐sel pada infiltrat interstisial pada nefritis interstisial 
akut, akibat penggunaan fenoprofen, diidentifikasi hampir seluruhnya sebagai limfosit‐T, yang berarti 
respon imun terlibat. Prognosis untuk kesembuhan fungsi ginjal baik, dan terdapat bukti yang 
mendukung dugaan bahwa steroid dapat mempercepat penyembuhan fungsi ginjal. 

Pustaka 

Schwartz A, Krause PH, Kunzendrof U, et al. (2000) The outcome of acute interstitial nephritis:`Risk 
factors for the transition from acute to chronic interstitial nephritis. Clin Nephrol 54:179–190 

KASUS 56 

Pasien ini adalah seorang perempuan kulit putih berumur 16 tahun dirujuk ke klinik kita karena 
menderita hemodialisis kronis. Pasien dikirim oleh lembaga yang merawat individu‐individu dengan 
keterbelakangan mental. Berdasarkan evaluasi riwayat penyakit pasien dahulu diketahui bahwa dia 
pernah dikirim ke rumah sakit lain karena hematuria. Pemeriksaan fisik saat itu, hanya mencatat adanya  
ruam seperti jerawat di seluruh wajah dan massa lunak pada panggul kiri. Dilakukan IVP dan hasilnya 
mengungkapkan adanya massa ginjal bilateral. Ultrasonografi menunjukkan bahwa massa tersebut 
bersifat padat. Kemudian dilakukan angiografi ginjal. Berdasarkan angiogram, diduga terdapat 
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karsinoma sel ginjal, dan pasien dikirim untuk dibedah. Pada saat pembedahan, diperoleh potongan 
beku lesi ginjal dan diinterpretasikan sebagai liposarkoma‐‐berdasarkan hal ini, dilakukan nefroktomi 
bilateral. 

Apakah diagnosis yang paling mugkin? 

A. Karsinoma sel ginjal 
B. Tumor Wilm 
C. Renal angiomiolipoma 
D. Penyakit ginjal kista medula  
E. Ginjal spons medula (medullary sponge) 

Diagnosis yang benar adalah C. Renal angiomiolipoma adalah tumor hemartomatosa yang jinak. Tumor 
ini sangat jarang pada populasi umum tetapi dapat terjadi pada ~80% pasien dengan sklerosis tuberosa‐
suatu penyakit yang ditandai dengan epilepsi dan keterbelakangan mental yang berkaitan dengan lesi 
nodular pada otak dan lesi adenoma sebaceum pada wajah. Secara patologi, tumor ini terdiri dari 
pembuluh darah, lemak, dan otot polos, dan kadang salah didiagnosa sebagai liposarkoma. Meskipun 
angiomiolipoma sering multisentrik, tumor ini dianggap proses jinak, karena tidak menunjukkan 
perubahan keganasan maupun metastase. Dari hasil radiologi, tumor ini nampak radiolusen pada film 
biasa karena kandungan lipid yang tinggi dan aneurisma arteri kecil multipel tanpa shunting arteriovena 
pada angiografi. Tanda‐tanda radiologi diagnostik pada pasien ini bisa saja tidak ada, tetapi memberikan 
gambaran yang mirip dengan karsinoma sel ginjal 

Pustaka 

Narla LD, Slovis TL, Watts FB, et al. (1988) The renal lesions of tuberosclerosis (cysts and 
angiomyolipoma)‐secreening with sonography and computerized tomography. Pediatr Nephrol 
18:205–209 

KASUS 57 

Seorang anak lelaki berusia 19 tahun dirujuk kepada Anda untuk evaluasi peningkatan kreatinin serum 
dan hipertensi. Dia memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba intravena dan sex bebas tanpa pelindung. 
Dia HIV positif dan hepatitis C seropositif. Dia telah diobati dengan highly active anti‐retroviral (HAART), 
termasuk stavudin, lamivudin, dan indinavir. Kreatinin serum terakhirnya 3,1 mg/dl tiga bulan setelah 
tadinya 2,0 mg/dl. Dipstick urin negatif untuk darah dan protein, dan pemeriksaan ultrasound ginjal 
memperlihatkan ukuran ginjal yang sedikit mengecil tanpa kalsifikasi atau nefrokalsinosis. Pemeriksaan 
mikroskopis urin mengungkapkan 20‐30 sel darah putih/lapang‐pandang‐perbesaran‐tinggi tanpa 
hematuria, kadang dijumpai juga kristal‐kristal. 

Apakah penyebab yang paling mungkin untuk penyakit ginjalnya? 

A. FSGS kolaps  
B. Vaskulitis akibat nefropati hepatitis C 
C. Fibrosis intertisial dengan kristal intratubular akibat nefropati indinavir 
D. Nefropati heroin 
E. Nefritis tuburkulosa 
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Jawaban yang benar adalah C. Indinavir, suatu inhibitor protease yang digunakan untuk mengobati HIV 
yang sangat tidak larut pada pH fisiologi, adalah zat lithogenic (dapat menginduksi pembentukan batu 
ginjal). Pasien yang diobati dengan indinavir akan mengalami pembentukan batu ginjal dengan frekuensi 
yang sangat tinggi  

Pustaka 

Saltel E, Angel JB, Futter NG, et al. (2000) Increased prevalence and analysis of risk factors for indinavir 
nephrolithiasis. J Urol 164:1895–1897 

KASUS 58 

Seorang pasien, anak laki‐laki Hispanik berusia 12 tahun, mengeluh hematuria berat sehari sebelum 
datang ke RS. Hematurianya disertai dengan disuria, frequency*, nyeri pada sudut costovertebral kiri. 
Pasien ini memiliki riwayat infeksi pada saluran respirasi atas yang berkaitan rasa menggigil selama 
beberapa hari. TDnya 124/78 mmHg, tidak ada ruam kulit, edema, atau lesi faringeal. Tidak ada bunyi 
murmur. 

Data laboratorium memperlihatkan hematokrit 43,6%, sel darah putih 9800/mm3, nitrogen urea pada 
urin 12 mg/dl, kreatinin 1,1 mg/dl, albumin 4,2 g/dl, natrium 144 mEq/dl, kalium 4,5 mEq/l, klorida 107 
mEq/l, dan bikarbonat 29 mEq/l. Terdapat gross hematuria dan proteinuri 3+. Analisis urin 
memperlihatkan terdapat banyak sel darah putih dan sel darah merah, kadang bakteri, dan jarang ada 
silinder sel darah putih. Ekskresi protein urin selama 24 jam adalah 4,4 g. C3 148 mg/dl (normal 100‐200) 
dan C4 31 mg/dl (normal 10‐75). Faktor rheumatoid non reaktif, dan titer antibodi anti‐nuclear kurang 
dari 1:20. Kultur urin memperlihatkan adanya 1000 koloni/ml Streptococcus alfa. Biopsi jarum perkutan 
pada ginjal telah dilakukan. 

*urinary frequency adalah pengeluaran urin yang sering tanpa peningkatan volum/output urin harian, 
dan disebabkan oleh penurunan kapasitas kandung kencing  

Apakah diagnosis yang paling mungkin? 

A. Nefropati IgA 
B. Glomerulosklerois fokal segmental idiopatik. 
C. Nefritis lupus  
D. Glomerulonefritis membranoproliferatif idiopatik  
E. Nefritis membran idiopatik 

Jawaban yang benar adalah A. Pemeriksaan mikroskop cahaya terhadap biopsi 
memperlihatkanglomerulonefritis proliferatif fokal bulan sabit yang melibatkan 8 dari 62 (13%) 
glomeruli. Satu arteriol memperlihatkan perubahan hialin. Tidak ada vaskulitis, tubulus dan interstisium 
normal. 

Hasil elektron mikroskop menunjukkan adanya endapan gelap (electron‐dense) mesangial, peningkatan 
matriks mesangial dan sel, peluruhan sel endotel segmental, kolapsnya loop kapiler, dan endapan fibrin 
pada ruang Bowman. Prosesus pada sel epitel banyak yang kolaps. 
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Pada pengamatan mikroskopis imunofloresens, glomeruli menunjukkan IgA, C3 dan IgG (jumlah agak 
lebih sedikit) dengan pola mesangial yang difus. Pewarnaan untuk antigen fibrin dan fibrinogen 
segmental dan fokal juga positif. Hasil ini mendukung diagnosis nefropati IgA (penyakit Berger). 

Setelah diingat‐ingat kembali, pasien menyatakan pernah mengalami gross hematuria beberapa kali 
dalam setahun sebelum masuk RS. Oleh karena itu, kasus ini merupakan gambaran umum nefropati IgA, 
yaitu hematuria gross atau mikroskopis yang kambuh pada seorang anak muda. Kejadian ini biasanya 
dipicu oleh dan bersamaan dengan infeksi saluran pernafasan atas. Meskipun biasanya diikuti 
proteinuria moderat (kurang dari 2 g/24 jam), sekitar 10% pasien menunjukkan proteinuria dengan 
kisaran nefrotik, seperti pada kasus ini. Hipertensi, dan kadang‐kadang gagal ginjal kronis atau akut, 
mungkin terjadi. 

Pustaka 

Yoshikawa N, Lijima K, Ito H (1999) IgA nephropathy in children. Nephron 83:1–12 

KASUS 59 

Seorang gadis berusia 7 tahun datang setelah mengalami edema kaki dan sekitar mata (periorbital) 
selama tiga minggu. Dia menyangkal mengalami hematuria gross, infeksi respirasi atas baru‐baru ini, 
arthralgia, atau ruam kulit. Tidak ada riwayat diabetes mellitus dan pasien tidak sedang hamil. 
Pemeriksaan fisiknya normal kecuali edema kaki 4+. TDnya 130/90 mmHg. Data laboratorium 
mengungkapkan: BUN 26 mg/dl, kreatinin plasma 1,3 mg/dl, kadar albumin plasma 2,4 g/dl, dan titer 
antibodi antinuclear negatif. Analisis urin memperlihatkan proteinuria 4+, badan lemak berbentuk oval, 
tetesan lemak bebas, 20‐25 sel darah merah/lapang pandang perbesaran tinggi, dan kadang silinder sel 
darah merah. Ekskresi protein padaurin selama 24 jam adalah 6,2 g. 

Apakah diagnosis yang paling mungkin? 

A. Nefritis lupus  
B. Glomerulonefritis membran 
C. Glomerulosklerosis fokal segmental 
D. Nefropati IgA  
E. Sindrom uremia hemolitik 

Jawaban yang benar adalah B. Perempuan ini mengalami sindrom nefrotik dan sedimen nefritik. 
Temuan‐temuan tersebut, ditambah adanya edema, insufisiensi ginjal, dan hipertensi ringan 
menunjukkan glomerulonefritis difus. Pada kelompok usia ini, glomerulonefritis membranoproliferatif 
SLE dan, lebih jarang, penyakit antibodi membran basal anti‐glomerular adalah diagnosis yang paling 
mungkin. Tidak adanya gejala sistemik atau antibodi anti‐nuclear menyingkirkan diagnosis SLE. Demikian 
juga, tidak adanya hemoragi pada paru‐paru dan insufisiensi ginjal yang parah tidak biasa terjadi pada 
penyakit antibodi anti‐GBM. Oleh karena itu, nampaknya glomerulonefritis membranoproliferatif  
merupakan diagnosis yang paling mungkin. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil biopsi ginjalnya. 

Pustaka 

Madaio MP, Harrington JT (2001) The diagnosis of glomerular diseases: Acute glomerulonephritis and 
the nephritic syndrome. Arch Intern Med 161:25–34 
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KASUS 60 

Seorang gadis berusia 13 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan muntah terus menerus selama 
10 hari. Riwayat penyakit dahulunya tidak ada yang luar biasa. Pada pemeriksaan fisiknya menunjukkan 
seorang gadis kulit putih yang kurus dan tampak agak kebingungan. TD 100/80 mmHg, nadi 110/menit, 
dan laju respirasi 10/min. Pemeriksaan fisik lainnya biasa saja, kecuali terdapat nyeri epigastrik yang 
moderat. Elektrolit darahnya adalah natrium 130 mEq/l. Kreatinin 4 mg/dl, BUN 80 mg/dl, dan glukosa 
85 mg/dl. Kadar natrium urin adalah 62 mEq/l. 

Apakah yang paling mungkin sebagai penyebab gagal ginjal pada pasien? 

A. Nekrosis tubular akut 
B. Azotemia prerenal  
C. Glomerulonefritis akut 
D. Nekrosis kortikal akut 
E. Trombosis vena pada ginjal 

Jawaban yang benar adalah A. Diagnosis diferensial penyakit pasien tersebut adalah gagal ginjal yang 
belum diketahui penyebabnya yang mengakibatkan uremia dan muntah‐muntah versus muntah‐muntah 
yang menghasilkan deplesi volume yang berat dan azotemia prerenal. Temuan kadar natrium yang tinggi 
pada urin mendukung diagnosis gagal ginjal. Kadar natrium urin merupakan indikator untuk 
membedakan antara gagal ginjal akibat penyakit parenkim dan gagal ginjal akibat kurangnya perfusi 
tidak berguna pada pasien yang mengalami alkalosis metabolik akibat muntah‐muntah. Peningkatan 
kadar bikarbonat yang terlihat pada penyakit ini akan mengakibatkan keluarnya bikarbonat ke dalam 
urin. Bikarbonaturia ini adalah cara untuk mengekskresi kation, beberapa diantaranya adalah natrium. 
Uji yang penting untuk pasien ini adalah mengukur kadar klorida pada urin. Pada pasien ini, nilainya 
adalah 0. Jadi, ginjal masih memiliki kemapuan untuk reabsorpsi semua klorida yang tersaring. Temuan 
ini, ditambah alkalosis metabolik hipokalemik yang parah, mengarah pada dugaan bahwa muntah‐
muntah adalah penyebabnya. Nilai BUN, yang umumnya meningkat jauh melebihi peningkatan kreatinin 
pada pasien dengan azotemia prerenal, tidak akan meningkat pada pasien yang muntah‐muntah karena 
asupan nitrogen kurang. Infus natrium klorida dan kalium klorida dalam jumlah besar tidak hanya 
mengkoreksi alkalosis metabolik hipokalemik pada pasien ini, tetapi juga memulihkan fungsi ginjal 
menjadi normal dalam tiga hari. Evaluasi lanjutan pada pasien ini menunjukkan adanya ulkus peptik 
yang parah yang merupakan penyebab muntah‐muntah. Analisis urin juga membantu pada pasien ini, 
tidak ada proteinuria atau elemen‐elemen. 

Pustaka 

Esson ML, Schrier RW (2002) Diagnosis and treatment of acute tubular necrosis. Ann Int Med 137:744–
752 

 


