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Stadium Akhir Kerusakan Ginjal (End‐Stage Renal Disease/ESRD) dan Dialisis 
 
KASUS 1 

Seorang pemuda berusia 18 tahun, dengan kerusakan ginjal stadium akhir akibat FSGS, memulai terapi 
hemodialisis perawatan kronis. Vaksin rekombinan hepatitis B 40 µg intramuscular disuntikkan pada 
otot deltoid (otot lengan bagian atas) dalam tiga dosis terpisah. Enam minggu setelah vaksinasi seri 
pertama selesai, jumlah antibodi terhadap antigen hepatitis B mencapai 10mU/ml. 

Manakah pilihan di bawah ini yang merupakan langkah paling tepat untuk kasus ini? 

A. Tidak dilakukan pemeriksaan antibodi lebih lanjut ataupun pemberian vaksin hepatitis B.  
B. Lakukan pengulangan pengecekkan anti HbsAg setelah tiga bulan. 
C. Lakukan pengulangan vaksinasi intramuskular sampai 3 dosis lagi. 
D. Lakukan pengulangan vaksinasi intradermal sampai 3 dosis. 
E. Lakukan pengulangan vaksinasi menggunakan ajuvan Freund. 

Jawaban yang tepat adalah C. The Center Disease Control Advisory Committee on Immunization 
Practices merekomendasikan vaksinasi tambahan dengan memberikan vaksin rekombinan hepatitis B 
hingga 3 dosis lagi untuk individu yang rentan yang kadar antibodinya tidak mencapai kadar protektif 
setelah pemberian rangkaian vaksinasi awal. Pemberian intramuskular lebih diutamakan karena 
vaksinasi intradermal tidak memberikan proteksi jangka panjang dan karena vaksin rekombinan 
hepatitis B tidak dilisensikan untuk penggunaan intradermal. Ajuvan Freund tidak digunakan dengan 
vaksin hepatitis B. 

Acuan 

Rnagel MC, Coronado VG, Euler GI, et al. (2000) Vaccine recommendations on patient on chronic 
hemodialysis. Seminar 13: 101‐107 

KASUS 2 

Seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang menjalani dialisis, mengalami hiperkalemia kambuhan 
(rekuren) yang memerlukan tindakan/intervensi diet. Ahli diet melihat bahwa pasien mengkonsumsi 
strawberry dan jeruk yang berlebihan, yang mungkin menyebabkan hiperkalemianya. Ahli diet kemudian 
meminta pasien untuk tidak mengkonsumsi strawberry dan jeruk. Seminggu kemudian, pasien dating 
lagi ke unit dialysis dengan gejala baru yaitu perubahan status mental, cegukan, dan paresthesias 
(kesemutan) pada tangan dan kaki. 

Manakah pilihan buah di bawah ini yang mampu menjelaskan timbulnya gejala‐gejala pada kasus ini? 

A. Pepaya 
B. Markisa 
C. Belimbing 
D. Alpukat 
E. Cantaloupe 

Jawaban yang tepat adalah C. Belimbing, bersifat neurotoksin yang kuat pada psien uremia. Konsumsi 
1‐2 buah belimbing dapat mengakibatkan gangguan saraf dalam waktu beberapa jam, bahkan sekitar 
40% angka kesakitan (morbiditas), dan 80% kematian pada pasien dengan gangguan status mental. 
Pepaya, markisa, alpukat dan melon oranye (cantaloupe) tidak berkaitan dengan gejala keracunan saraf 
(neurotoksisitas) pada pasien uremia ini. 
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Acuan 

Chang IM, Hwang SJ, Kuo HT, et al. (2000) Fatal outcomes after ingestion of star fruit (averrhoa, 
Carambola) in uremic patients. Am J Kidney Dis 35:189‐193 

KASUS 3 

Seorang anak laki‐kali berusia 15 tahun, menjalani dialisis, mengalami hipotensi intradialisis rekuren, 
yang seringkali mengharuskan dia untuk tetap tinggal di unit dialisis sampai TDnya stabil. Ibu dari anak 
tersebut menceritakan kepada Anda bahwa putranya bermaksud untuk  menghentikan terapi dialisis 
yang sedang dijalaninya karena masalah hipotensi tersebut, serta meminta Anda untuk memperbaiki 
regimen dialisisnya untuk mengatasi masalah tersebut. 

Manakah dari pilihan berikut yang paling kecil efektivitasnya untuk mengurangi hipotensi 
intradialisis? 

A. Ultrafiltrasi berurutan yang diikuti dengan dialisis 
B. Dialisat yang tinggi sodium 
C. Menggunakan modeling sodium 
D. Dialisat yang rendah temperatur (35°C) 
E. Pemberian midodrine  

Jawaban yang tepat adalah A. Hipotensi intradialisis terjadi pada 15‐25% kasus hemodialisis. Walaupun 
banyak strategi berhasil (sebagian, tidak sempurna) mencegah terjadinya komplikasi tersebut namun 
hasil sebuah studi prospektif silang (crossover) tidak mendukung penggunaan ultrafiltrasi yang diikuti 
dengan dialisis isovolemik. Keempat pilihan jawaban lainnya terbukti mampu mencegah hipotensi 
dialisis meskipun belum ada studi yang membandingkan antar empat pilihan tersebut langsung dalam 
satu studi tunggal. 

Acuan 

Dheenan S, Henrich WL (2001) preventing dialysis hypotention: A comparison of usual protective 
measures. Kidney Int 59:1175‐1181 

KASUS 4 

Manakah dari pilihan di bawah ini yang merupakan gejala intradialisis akut yang berkaitan dengan 
penggunaan dialiser asetat yang kedaluarsa? 

A. Kematian mendadak 
B. Gangguan penglihatan dan pendengaran 
C. Nyeri dada 
D. Hipotensi 
E. Hipoksemia akut 

Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan laporan Hutter et al., tujuh dari sembilan pasien yang 
terpapar oleh dialiser asetat yang sudah lama (kedaluarsa) mengalami serangan akut gangguan 
penglihatan dan pendengaran yang berkaitan dengan gejala gangguan saraf lainnya. Pilihan jawaban 
yang lain sebenarnya juga memungkinkan, tetapi tidak cukup spesifik. 

Acuan 

Hutter JC, Kuehnart MJ, Willis RR, et al. (2000) Acute onset of decreased vision and hearing,  traced to 
hemodialysis treatment with aged dialyzers. JAMA 283:2128‐2134 
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KASUS 5 

Jika diperbandingkan antara fistula transposed brachiobasilic dengan fistula brachiocephalic dan graft 
arteriovena lengan atas, manakah dari pilihan di bawah ini yang tepat? 

A. Fistula brachiobasilic matur menunjukkan angka trombosis yang lebih rendah daripada fistula 
brachiocephalic matur. 

B. Fistula transposed brachiobasilic akan lebih cepat matur dibandingkan fistula brachiocephalic  
C. Fistula transposed brachiobasilic memiliki rata‐rata angka trombosis yang lebih tinggi daripada graft 

lengan atas 
D. Fistula transposed brachiobasilic membutuhkan lebih banyak intervensi daripada grafts lengan atas 
E. Fistula transposed brachiobasilic memiliki rata‐rata angka infeksi yang lebih tinggi dibandingkan 

grafts lengan atas  

Jawaban yang tepat adalah B. Fistula transposed brachiobasilic lebih mungkin menjadi matur dan 
maturasinya lebih cepat dibandingkan fistula brachiocephalic. Namun, jika sudah matur, fistula 
brachiocephalic lebih kecil kemungkinan gagalnya daripada fistula brachiobasilic. Kedua tipe fistula 
arteriovena pada lengan atas tersebut memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan grafts lengan 
atas.  

Acuan 

Oliver MJ, McCann RL, Indridason OS, et al. (2001) Comparison of transposed brachiobasilic  fistulas to 
upper arm grafts and brachiocephalic fistulas. Kidney Int 60:1532‐1539 

KASUS 6 

Manakah dari teknik pemantauan (surveillance) berikut yang memiliki kemampuan terendah untuk 
mendeteksi stenosis yang signifikan secara hemodinamik pada graft arteriovena? 

A. Pengukuran resirkulasi akses  
B. Pengukuran tekanan vena dinamik  
C. Pengukuran tekanan vena statik  
D. Pengukuran aliran intra‐access 
E. Pemeriksaan fisik akses 

Jawaban yang tepat adalah A. Deteksi resirkulasi pada graft arteriovena saat ini dianggap sebagai gejala 
yang terakhir/terlambat sehingga kurang berguna untuk pemantauan akses vaskular. Pilihan jawaban 
lainnya memiliki sensitivitas dan kemampuan yang lebih baik sehingga lebih berguna untuk 
pemantauan. 

Acuan 

National Kidney Foundation (2000) K/DOQ1 Clinical Practice Guidelines for Vascular Access. Am J Kidney 
Dis (suppl 1) 37:S137‐S181 

KASUS 7 

Seorang pemuda 17 tahun, menjalani hemodialisis menggunakan kateter cuffed‐tunneled. Di ruang 
dialisis, pasien tersebut demam ringan dan terjadi eritema pada tempat keluarnya kateter. Setelah hasil 
dua kultur darah diperoleh, diberi salep mupirocin untuk mengatasi infeksi yang diduga terjadi pada 
tempat kateter keluar. Vancomycin 1000 mg juga diberi secara intravena. Dua hari kemudian, kultur 
darah memperlihatkan adanya pertumbuhan Staphylococcus aureus yang sensitif terhadap vankomisin 
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dan sefalosporin. Pasien tidak mengalami demam, tidak ada eritema ataupun kebocoran di lokasi 
keluarnya kateter. Pemuda tersebut tidak memiliki alergi terhadap obat‐obatan. 

Manakah yang merupakan langkah paling tepat untuk dilakukan? 

A. Terapi vancomycin (500mg) selama tiga minggu, setiap selesai dialisis 
B. Terapi cefazolin (1000mg) intravena selama tiga minggu setiap kali dialisis 
C. Mencabut kateter dan menggantinya dengan yang baru. 
D. Mencabut kateter dan menggantinya dengan yang baru dan memberikan terapi cefazolin (1000mg) 

selama tiga minggu setiap kali dialisis 
E. Lanjutkan salep mupirocin, dan memberikan terapi Cefazolin (1000mg) setiap kali dialisis selama tiga 

minggu jika pasien mengalami demam lagi. 

Jawaban yang tepat adalah D. Strategi menggabungkan penggantian kateter dan pemberian cefazolin 
secara intravena selama tiga minggu terbukti memberikan angka kesembuhan yang tinggi. Terapi 
antibiotik saja tidak memberikan angka kesembuhan yang cukup. 

Acuan 

BeathardGA (1999) Management of bacteremia associated with tunneled‐cuffed hemodialysis catheters. 
J Am Soc Nephol 10:1049‐1045 

KASUS 8 

Setelah menyelesaikan satu terapi hemodialisis, seorang perawat dialisis melihat adanya penekukan 
yang signifikan pada tabung dialisis. Tidak terdapat adanya gejala apapun pada pasien. Tetapi 6 jam 
kemudian pasien dilarikan ke unit gawat darurat karena nyeri abdomen epigastrik yang menyebar 
sampai ke punggung belakang. 

Manakah diagnosis yang paling mungkin untuk gejala tersebut? 

A. Pankreatitis akut 
B. Gastritis akut 
C. Infraks miokard akut 
D. Colitis akut 
E. Cholelithiasis akut 

Jawaban yang tepat adalah A. Hemolisis intradialisis akut dapat terjadi karena adanya gangguan 
aliran/turbulensi pada pipa hemodialisis, yang mengakibatkan trauma mekanik. Rasa nyeri yang sangat 
pada bagian perut atau punggung umum terjadi, diikuti dengan gejala klinis pankreatitis bahkan dapat 
berakhir pada kematian. 

Acuan 

Duffy R, Tomascheck K, Spangenberger M, et al. (2000) Multicities outbreak of hemolysis in hemodialysis 
patients traced to faulty blood tubing sets. Kidney Int 57:1667‐1674 

KASUS 9  

Seorang anak usia 9 tahun yang menjalani dialisis, menunjukkan kadar hemoglobin 9,0 g/dl walaupun 
sudah mendapatkan 10000 unit erythropoietin intravena setiap kali dialisis. Saturasi trasfernya 8% dan 
kadar feritin serum 40 ng/ml. Feses guaiac negatif. Pasien tersebut baru saja meminum polisakarida zat 
besi (150 mg/hari). Pada riwayat kesehatan anak tersebut ditemukan adanya reaksi anaphylactoid 
terhadap terapi zat besi.  
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Manakah langkah yang paling tepat dilakukan untuk kondisi tersebut? 

A. Lakukan transfusi sel darah merah sampai mencapai target hemoglobin 11‐12 g/dl. 
B. Tingkatkan pemberian logam menjadi dua kali sehari dalam bats toleransi 
C. Lakukan transfusi sel darah merah jika kadar hemoglobin di bawah 8.0 g/dl 
D. Awali terapi intavena dengan iron sucrose atau iron gluconate 
E. Rujuk pasien untuk melakukan colonoscopy 
 


