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GAGAL GINJAL AKUT (Acute Renal Failure/ARF): Keputusan Klinis Pediatrik 

KASUS I 

Seorang pria berumur 18 tahun yang  menerima pengobatan untuk infeksi HIV menderita myalgia (linu 
otot/pegal‐pegal).  Kreatinin dalam darahnya 1,2 mg/dl, dengan kreatinin fosfokinasenya 7,400 U/L.  
Hasil dipstick analisis urinnya positif ada darah, tapi hanya ada 2‐4 sel darah merah perlapang pandang 
mikroskop dengan perbesaran tinggi. 

Manakah  obat‐obat  dibawah ini yang paling terkait  dengan  gagal ginjal akutnya (Acute Renal 
Failure)? 
A. Acyclovir 
B. Adefovir 
C. Cidovofir 
D. Foscarnet 
E. Zidovudin 

Jawaban yang benar adalah E. Frekuensi rhabdomiolisis meningkat pada infeksi HIV. Beberapa faktor 
ikut berperan, termasuk penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat, keterlibatan otot, dan toksisitas 
obat langsung.  Walaupun miopati adalah komplikasi yang umum pada infeksi HIV,  biasanya dia tidak 
cukup menghasilkan keparahan sampai ke tingkat jejas otot yang mengakibatkan ARF mioglobinuri. Obat 
antiretroviral, zidovudin, dikaitkan dengan miopati berat dan rhabdomiolisis sebagai akibat deplesi DNA 
mitokondria pada  myosit. Obat lain yang tercantum pada pilihan di atas tidak berkaitan dengan 
rhabdomiolisis. 

Acuan 

Parazella MA (2000) Acute Renal Failure in HIV‐infected patients. A brief review of common causes. Am J 
Med sci 319: 385‐391 

KASUS 2 

Pernyataan manakah di bawah ini yang benar tentang pengobatan dengan diuretik loop‐acting pada 
gagal ginjal akut? 

A. Meningkatnya pengeluaran urin menurunkan kebutuhan dialisis. 
B. Terapi diuretik  mengurangi kematian 
C. Terapi diuretik  menurunkan durasi kegagalan ginjal. 
D. Terapi diuretik  kemungkinan berkaitan dengan hipokalemia parah. 
E. Keuntungan terapi diuretik semakin besar dengan pemberian dopamine secara bersamaan. 

Jawaban yang benar adalah D. Diuretik loop paling sering digunakan dalam menangani pasien ARF. 
Karena prognosis ARF nonoligurik lebih baik dari pada ARF oligurik, disarankan bahwa dengan 
mengubah keadaan pasien dari oligurik ke kondisi nonoligurik dapat memperbaiki kondisi klinis. 
Meningkatkan aliran urin dapat membuang sisa‐sisa/debris sel intraluminal yang menghalangi, sehingga 
dapat membalikkan salah satu mekanisme disfungsi ginjal. Sebagai tambahan, dengan menurunkan 
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tansport aktif di dalam loop Henle ascending yang tebal, diuretik loop dapat mengurangi kebutuhan 
energi  dan melindungi sel‐sel di daerah dengan gangguan perfusi. Namun, studi klinis, tidak mendukung 
argumentasi‐argumentasi ini. Pada uji klinik menggunakan kontrol acak, terapi diuretik tidak terkait 
dengan perubahan apapun pada jumlah  kematian, penurunan durasi ARF, atau perubahan kebutuhan 
dialisis. Tidak ada bukti  peningkatan manfaat dengan pemberian dopamin secara bersamaan. Terapi 
diuretik  dapat  mengakibatkan kaliuresis dan hipokalemia. 

Acuan 

Kelum JA (1998) Use of diuretics in the acute care setting. Kidey Int 66:S67‐S70. 
Brown CB, Ogg CS, Cameron JS (1981) High dose furosemide in acute renal failure: A controlled trial. Clin 

Nephrol 15:90–96 

KASUS 3 

Seorang anak laki‐laki berumur 7 tahun mengalami gejala awal gagal organ multisistem dengan ARF 
pada pneumonia Klebsiella dan sepsis. TDnya 87/50 mmHg, detak jantung 96/min dengan pemberian 
infuse kontinyu 6 µg/kg/min dopamin. Dia mendapat pernafasan bantuan mekanik dan memiliki PO2 74 
torr ketika menerima 60% oksigen inspirasi. Tekanan oklusi kapiler pulmonar 22 mmHg. Pengeluaran 
urinnya <5 ml/jam. Data laboratorium, termasuk kreatinin 4,3 mg/dl,  BUN 92 mg/dl,  potassium 5,3 
mEq/L,  dan bikarbonat 19 mEq/L. Diputuskan untuk memulai terapi penggantian ginjal (RRT). 

Pernyataan perbandingan modalitas RRT manakah di bawah ini yang benar? 

A. Arteriovenous hemodiafiltrasi kontinyu (CAVHDF) berkaitan dengan peningkatan survival yang lebih 
baik dibanding dengan hemodialisis intermittent. 

B. Venovenous hemodialisis kontinyu (CVVHD) memungkinkan kontrol solut yang lebih baik dari pada 
Venovenous hemofiltrasi kontinyu (AVVH). 

C. Dialisis efisiensi rendah yang lama (sustained low‐efficiency dialysis/SLED) dan dialisis harian yang 
lebih panjang (Extended Daily Dialysis) berkaitan dengan peningkatan survival yang lebih baik 
dibandingkan dengan hemodialisis intermittent. 

D. CVVH berkaitan dengan peningkatan survival yang lebih baik dibandingkan dengan dialisis 
peritoneal. 

E. SLED dan EDD berkaitan dengan peningkatan survival yang lebih baik dibandingkan dengan CVVH 
kontiniu. 

Jawaban yang benar adalah D. Studi terbaru pada pasien dengan infeksi –dengan ARF, tingkat kematian 
pada pasien yang diobati dengan dialisis peritoneal adalah 47%, sedangkan pasien yang menggunakan 
CVVH laju kematian 15%.  Di banyak studi yang membandingkan RRT kronis (CRRT) dengan hemodiaisis 
intermittent, tidak ada manfaat konsistensi pada survival dari CRRT. Uji klinik kontrol acak terbesar, 
CRRT dikaitkan dengan kematian yang lebih tinggi, walaupun studi tersebut tidak sempurna karena 
pengacakan yang tidak seimbang  yang menghasilkan akuitas penyakit yang lebih tinggi pada kelompok 
CRRT. Tidak ada data untuk membandingkan hasil SLED atau EDD dengan hasil hemodialisis intermittent, 
atau CRRT. Walaupun mekanisme pembuangan solut berbeda antara CVVH (terutama klirens secara 
konvektif) dan CVVHD (klirens terutama secara difusi), tingkat kontrol solut yang sama untuk urea dan 
solute lain dengan berat molekul rendah dapat diperoleh menggunakan salah satu dari kedua cara 
tersebut. 
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Acuan 

Kellum JA, Angus DC, Johnson JP, et al. (2002) continuous venus intermittent renal replacement therapy: 
a meta analysis. Intensive Care Med 28:29‐37 

Mehta R, McDonald B, Gabbai F, et al. (2001) A randomized clinic trail of continuous versus intermittent 
dialysis for acute renal failure. Kidney int 60:1151‐1163 

Phu Nh. Hien TT, Mai NTH, et al. (2002) Hemofiltration and peritoneal dyalisis in infection associated 
acute renal failure in Vietnam. N. Engl J Med 347:895‐902 

KASUS 4 

Seorang anak laki‐laki  berumur 6 tahun menunjukkan gejala awal multisistem gagal organ dan ARF 
setelah mengalami kecelakan sepeda motor di mana dia mengalami trauma berat. TDnya 80/47 mmHg 
dengan 0,07 µg/kg/menit norepinefrin. Dia diintubasi dan mendapat ventilasi mekanik, saturasi oksigen 
98% pada FIO2 0,40. Pengeluaran urin 15 ml/jam. Data laboratorium menunjukkan kreatinin serum 2,9 
mg/dl, BUN 49 mg/dl, potassium 4,8 mEq/L, dan bikarbonat 22 mEq/L.  Dokter di bagian perawatan 
kritis meminta anda untuk memulai RRT (renal replacement therapy). 

Pernyataan manakah yang benar tentang waktu yang tepat untuk mengawali RRT? 

A. Pada uji klinik kontrol acak, memulai RRT dini (BUN, 60 mg/dl) terkait dengan 25 % pengurangan 
jumlah  kematian. 

B. Pada uji klinik kontrol acak mengenai memulai tindakan RRT pada saat yang dini vs pada saat yang 
lebih lanjut, memulai RRT secara dini tidak menghasilkan perubahan pada jumlah kematian. 

C. Dalam sebuah analisis retrospektif pasien‐pasien ARF, memulai RRT secara dini tidak merubah 
jumlah kematian. 

D. Dalam sebuah analisis retrospektif pasien‐pasien ARF, memulai RRT secara dini mengurangi  jumlah 
kematian 25% 

E. Dalam sebuah analisis retrospektif pasien‐pasien ARF, memulai RRT secara dini mengurangi jumlah 
kematian 50% 

Jawaban yang benar adalah E. Hanya ada sedikit data mengenai kapan waktu yang tepat memulai 
terapi renal pada ARF. Dalam satu analisis retrospektif, angka survival pasien yang mulai mendapat RRT 
pada BUN <60 mg/dl adalah 39% sedangkan pasien yang RRTnya dimulai setelah BUN >60 mg/dl angka 
survivalnya 20 %. Tidak ada uji klinik kontrol acak yang dilaksanakan untuk mengevaluasi pertanyaan ini. 

Acuan 

Kaarsou SA, Jaber BL, Pereira GJG (2000)Impact of Intermittent hemodialysis variables on clinicl 
outcomes in acute renal failure. Am J kidney Dis 35:980‐991 

KASUS 5 

Manakah pernyataan di bawah ini yang benar mengenai penggunaan dopamin dosis rendah 
(<2µg/kg/menit) pada pengobatan necrosis tubular ischemic akut (ATN)? 

A. Mengurangi jumlah kematian pada ATN 
B. Mengurangi persentase pasien yang oliguri 
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C. Mengurangi kemungkinan kejadian yang membutuhkan RRT 
D. Mengurangi durasi ATN 
E. Tidak satupun yang diatas 

Jawaban yang benar adalah E. Ketika diinfus pada dosis rendah (0,5 sampai 2 µg/kg/menit), dopamin 
meningkatkan aliran plasma, laju filtrasi glomerula, dan ekskresi sodium renal melalui aktivasi reseptor 
dopaminergik. Pada dosis yang lebih tinggi, dopamin mengikat reseptor adrenergik, menghasilkan efek 
vasokonstriksi dan inotropik. Penginfusan dopamin dosis rendah telah digunakan, dan tetap banyak 
digunakan, untuk meningkatkan pengeluaran urin dan untuk mencegah atau mengobati ATN pasien 
yang oligouri dan pasien yang sakit parah. Kemampuan dopamin untuk mencapai tujuan ini kebanyakan 
bersifat perorangan (anecdotal), namun, tidak didukung uji klinik yang benar‐benar teliti.  Baik pada uji 
klinik acak besar dopamine dosis rendah pada pasien‐pasien yang kritis (parah) dengan bukti awal ATN, 
maupun pada meta‐analisis dari 17 studi sebelumnya, dopamin dosis rendah tidak terkait dengan 
manfaat apapun yang berhubungan dengan perkembangan oliguria, durasi ATN, kebutuhan RRT, atau 
jumlah kematian. 

Acuan 

Kallum JA,Decker JM (2001) Use of dopamine in acute renal failure: A meta‐analysis. Cri Care Med 
29:1526‐1531 

Australian and New Zealand Intensive Care Society Trials Group (2000) Low dose dopamine in Patients 
with  early renal dysfunction: a placebo‐controlled randomized trial. Lancet 356:2139‐2143 

KASUS 6 

Manakah obat di bawah ini yang meningkatkan jumlah kematian ketika digunakan pada pengobatan 
ARF? 

A. Arterial natriuretic peptide 
B. Dopamin 
C. Insulin‐ like growth factro –I 
D. N‐acetycysteine 
E. Thyroxin 
 
Jawaban yang benar adalah E. Tiroksin memperpendek masa ARF pada model eksperimental iskemik 
dan jejas ginjal nefrotoksik . Namun, pada uji klinis, pemberian tiroksin pada pasien ARF yang kritis 
(parah) tidak menimbulkan efek terhadap perjalanan klinis ARF. Angka kematian pasien yang diobati 
dengan tiroksin ternyata signifikan lebih besar dari pada pasien‐pasien yang menerima placebo yang  
angka kematiannya berkorelasi dengan tingkat supresi TSH. Walau tidak satupun dari golongan obat di 
atas yang efektif memperbaiki kondisi klinis pasien dengan gejala awal atau yang memang telah 
mengalami ARF, obat‐obat tersebut juga tidak berkaitan dengan peningkatan angka kematian. 

Acuan 

Acker GG, Singh AR, Flick RP, et al/ (2000) A trial of thyroxin in acute renal failure. Kidney Int 57:293‐298 

 



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

5 

 

KASUS 8 

Seorang wanita berumur 19 tahun dengan infeksi HIV, diobati dengan  terapi anti‐retroviral aktif 
(HAART), mengalami mual, muntah‐muntah, dan sakit pada bagian perut dan pinggang. Kreatinin  
serumnya 2,8 mg/dl (0,7 mg/dl dua minggu yang lalu). Mikroskopi urinnya berbentuk seperti kotak 
persegi pipih dan kristal berbentuk jarum yang sangat khas. 

Pengobatan manakah dibawah ini yang paling memungkinkan penyebab ARFnya? 

A. Adfovir 
B. Indinavir 
C. Nevriapine 
D. Ritonavir 
E. Zidovudine 

Jawaban yang benar  adalah B. Pasien ini menunjukkan ARF yang berkaitan dengan kristal pada 
pengobatan menggunakan Indinavir. Indinavir sulfat membentuk kristal berbentuk jarum yang dapat 
bergabung membentuk pelat kotak atau roset (bintang).  Gagal ginjal dapat berkembang akibat deposisi 
(pengendapan) dalam tubulus (intratubular) disertai nefritis tubulointertitial atau nefrolitiasis. Tidak 
satupun obat‐obat lain pada daftar pilihan di atas dikaitkan dengan ARF yang diinduksi oleh kristal. 

Acuan 

Perazella MA, Kashgarian M, Cooney E (1998) Indinavir nephropathy in an AIDS patient with renal 
insufficiency and pyuria. Clin Nephrol 50:194‐196 

Gagnon Rf, Tsoukas CM, Walter AK (1998) Light microscopy of indinavir urinary crystals. Ann intern med 
128:321 

KASUS 9 

Seorang anak laki –laki berumur 16 tahun dengan riwayat penyalahgunaan obat‐obatan melalui 
intravena dirawatinap dengan riwayat demam dan malaise. Hasil pemeriksaan kultur darah 
menunjukkan positif staphylococcus negatif‐koagulase dan ekokardiogram menunjukkan adanya 
vegetasi pada katup aorta. Kreatinin serumnya 1,1 mg/dl. Terapi antibiotik dimulai dengan vankomisin 
dan gentamisin, kultur darahnya membaik, dan dia boleh pulang kerumah sambil menghabiskan  
rangkaian terapi antibiotik intravena selama 4‐minggu. Dia kembali masuk RS dua minggu kemudian 
dengan demam lagi,karena tidak patuh menggunakan regimen antibiotiknya selama di rumah/rawat 
jalan. Kultur darahnya kembali positif untuk staphylococcus negatif‐koagulase. Kreatinin serumnya 
sekarang menjadi 2,4 mg/dl. Urinalisis menunjukkan adanya hematuria dengan beberapa sel darah 
merah dismorfik tapi tanpa serpihan. Kadar komplemen serum sedikit berkurang di bawah batas bawah 
nilai normal. 

Manakah pilihan di bawah ini penatalaksanaan yang pal;ing tepat untuk ARFnya? 

A. Melanjutkan terapi antibiotik yang sedang berjalan 
B. Menghentikan antibiotik aminoglikosida 
C. Menghentikan vancomycin 
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D. Mulai prednison oral dengan dosis bertahap 
E. Mulai metilprednisolon intravena 

Jawaban yang benar adalah A. Pasien ini mengalami sindrom yang paling konsisten dengan 
glomerolonefritis yang terkait dengan endocarditis. Walaupun sisa sel darah merah tidak terlihat pada 
urinalisis, hematuria dengan sel darah merah dismorfiknya mengarah ke dugaan adanya pendarahan 
glomerula. Kadar komplemen serum yang rendah mengarah ke adanya penyakit kompleks imun. 
Pengobatan glomerulonefritis terkait endokarditis adalah dengan mengobati infeksi penyebab. 
Penggunaan kombinasi terapi vankomisin dan gentamisin tepat untuk segera mensterilkan kultur darah. 
Terapi steroid tidak diindikasikan, terutama jika ada infeksi aktif. 

Acuan 

Majumdar A, Chowdhary S, Ferreira MA, et al. (2000) Renal pathological findings in infective 
endocarditis. Nephrol Dial Transpl 15:1782‐1787 

KASUS 10 

Manakah di bawah ini yang terbukti mengurangi resiko ARF berat (membutuhkan dialisis) setelah 
pemberian radiokontras? 

A. Dopamin 
B. Fenoldopam 
C. Mannitol 
D. N‐acetylcysteine 
E. Tidak satupun di atas 

Jawaban yang benar adalah E. Tidak satupun obat pada pilihan di atas menurunkan resiko nefropati 
radio kontras (radio contrast nephropathy/RCN) berat.  Tidak semua uji klinik menunjukkan manfaat‐ 
dan malah menunjukkan potensi bahaya‐pada penggunaan dopamin dosis rendah untuk mencegah RCN. 
Fenoldopam,  agonis reseptor‐dopamine selektif, berdasarkan beberapa kasus nampaknya bersifat 
melindungi, tapi belum dikonfirmasi pada uji klinis acak. Mannitol juga telah banyak digunakan untuk 
mencegah RCN‐namun, beberapa studi menunjukkan bahwa efek perlindungnya minimal, dan malah 
meningkatkan RCN pada pasien‐pasien diabetes. Beberapa uji klinis kontrol acak N‐acetylcystein (NAC) 
menunjukkan penurunan kreatinin serum pada pasien‐pasien yang diobati dengan NAC dibanding 
kelompok kontrol yang kreatinin serumnya malah meningkat. Walaupun dari data ini nampaknya NAC 
menunjukkan peran potensial untuk mencegah RCN, semua studi secara statistik masih dinilai kurang 
(underpowered) dan tidak mengikutkan pasien‐pasien yang menderita gagal ginjal berat. 

Acuan 

Briguori C, Manganelli F, Scarpato P, et al. (2002) Acetylcystein and contrast agent‐associated 
nephrotoxicity.  J Am Coo Cardiol 40:298‐303 

Murphy SW, Barrett B, Parfrey PS (2000) Contrast nephropathy. J Am Soc Nephrol 11:177‐182 
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KASUS 11 

Seorang anak perempuan berumur 5 tahun dengan latar belakang prolapsed katup mitral dan tidak ada 
riwayat penyakit ginjal menderita endocarditis Streptococcus viridans . Dia mendapat ampisilin dan 
gentamisin intravena.  Menjelang dua minggu menjalani serangkaian terapinya, dia mengalami 
perburukan pernafasan pendek (shortness of breath) dan edema ekstremitas bawah. Pada saat 
pemeriksaan, ditemukan  bercak kemerahan erythematous maculopapular di sepanjang kaki dan perut 
bawahnya. Hasil laboratorium menunjukkan kreatinin serum 1,6 mg/dl.  Jumlah leukosit 9800/mm3, 
eosinophil  4%. Urinalisis mikroskopik menunjukkan hematuria dan pyuria. Pengecatan urin untuk 
eosinophil memberikan hasil negatif. 

Pengobatan manakah di bawah ini yang paling sesuai untuk pasien tersebut? 

A. Menghentikan gentamisin, dan melanjutkan ampisilin 
B. Menghentikan gentamisin dan ampisilin, dan memulai vankomisin 
C. Menghentikan gentamisin dan ampisilin, memulai vancomisin dan prednisone oral 
D. Melanjutkan antibiotik yang sedang diberikan tanpa perubahan 
E. Melanjutkan antibiotik yang sedang diberikan dan memulai methylprednisolone intravena. 

Jawaban yang benar adalah B. Diagnosis yang paling mungkin untuk pasien ARF ini adalah nefritis alergi 
interstisial (allergic interstitial nephritis/AIN), di mana ampisilin menjadi obat yang paling mungkin 
sebagai penyebab. Tanda khas AIN yang ada pada pasien ini adalah munculnya  bercak kemerahan 
erythematous maculopapular, hematuria mikroskopik, dan pyuria. Walaupun eosinofilia paling sering 
terkait dengan AIN, dan persentase eosinofilnya sedikit meningkat, jumlah eosinofil absolutnya tidak 
meningkat (<400/mm3). Walaupun eosinofilia diajukan sebagai tanda diagnosis kunci AIN, nilai 
kebenaran diagnostiknya adalah dia hanya ada pada 2/3 pasien AIN. Nefrotoksisitas aminoglikosida 
merupakan diagnosis yang lebih kecil kemungkinannya; tidak terkait dengan manifestasi kutan, dan akan 
lebih terkait dengan banyak sel‐sel epitel tubular dan sisa granular pada mikroskopik urin. Sedimen urin 
tidak mengarah ke diagnosis GN terkait endokarditis. 

Pengobatan utama nefritis interstisial akut adalah dengan penghentian zat/obat penyebab. Oleh karena 
itu pilihan A, D, dan E salah. Tidak ada bukti meyakinkan tentang pengobatan AIN menggunakan steroid, 
dan biasanya relatif  dikontraindikasikan pada infeksi akut, sehingga pilihan C tidak tepat.  Terapi optimal 
adalah dengan menghentikan ampisilin dan mulai terapi antibiotik alternatif untuk mengobati 
endokarditis (pilihan B). 

Acuan 

Roseert J (2001) Drug‐induced interstitial nephritis. Kidney Int 60:804‐817 

KASUS 12 

Seorang anak laki‐laki berumur 4 tahun terjepit di bawah runtuhan tiang bangunan ketika gempa bumi 
terjadi.  Dia diselamatkan setelah 5 jam. Pada saat sampai ke ruang emergensi, kreatinin fosfokinase  
23.000 U/L dan kreatinin serumnya 1.9 mg/dl.  



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

8 

 

Pengobatan manakah di bawah ini yang terkait dengan menurunkan resiko ARF pada pasien? 

A. Intravena isotonik saline 2‐3 ml/kg/jam sebelum tiba dirumah sakit 
B. Infus intravena mannitol 2‐3 ml/kg/jam 
C. Infus intravena dopamin dengan dosis tidak melebihi 2 µg/kg/menit 
D. Intravena furosemide ditambah setengah saline pada 2‐3 ml/kg/jam 
E. Oral N‐acetylclystein ditambah setengah saline isotonik pada 2‐3 ml/kg/jam 

Jawaban yang benar adalah A. Beberapa strategi diusulkan untuk mencegah atau mengurangi 
perkembangan ARF pada rhabdomiolisis. Yang terpenting adalah penggantian volume yang agresif. Pada 
pasien dengan trauma rhabdomiolisis, pembatasan cairan harus dimulai di lapangan, bahkan sebelum 
ekstremitasnya dilepaskan dari reruntuhan.  Alkalinisasi urin dianjurkan  untuk meningkatkan solubilitas 
protein heme di dalam tubulus. Alkalinisasi juga dapat mengurangi siklus mioglobin, sehingga 
mengurangi pembentukan oksigen reaktif. Penggunaan mannitol juga dianjurkan, namun tidak 
menunjukkan efektivitas yang lebih besar dibanding ekspansi volume oleh pemberian saline saja. Pada 
keadaan ini tidak ada manfaat yang ditunjukkan oleh dopamin, furosemid, atau N‐acetylcystein. 

Acuan 

Abassi ZA, Hoffman A, Better OS (1998) Acute renal failure complicating crush injury. Semin Nephrol 
18:558‐565 

KASUS 13 

Seorang pria berumur 18 tahun dengan riwayat AIDS kongenital  dirawat inap dengan riwayat 4 hari 
kelelahan progresif, kelemahan, bingung, myalgia, dan oliguria. Pengobatan sebelum masuk rumah sakit 
adalah indinavir, didanosin, stavudine, tenofovir, zidovudine, trimetoprine‐sulfamethoxazole dan 
atoravastatin.  Pada saat masuk, TDnya 90/50 mmHg dan mengalami distress respiratori akut. Hasil 
pengamatan gas darah arterial, pHnya 6,93 dengan HCO3– 5 mEq/l.  BUN 78 mg/dl, kreatinin serum 7,6 
mg/dl, dan kreatinin kinase 124 U/l. Mikroskopi urin menunjukkan tidak ada kristaluria. Kadar laktat 
plasma 5,4 mmol/L, meningkat menjadi 16,7 mmol/l pada hari ketiga dirawat walaupun sudah diterapi 
dengan hemofiltrasi venovenous kontinyu dengan cairan buffer bikarbonat . Kultur darah dan urin, 
bronkoskopi, dan CT scan perut dan pelvic , semuanya negatif.  

Manakah  pengobatan dibawah ini yang paling mungkin menyebabkan ARF pasien tersebut? 

A. Indinavir 
B. Tenofovir 
C. Zidovudine 
D. Trimethoprin‐sulfamethozazole 
E. Atorvastatin 

Jawaban yang benar adalah B. Beberapa hasil kasus‐kasus terbaru telah menjelaskan nekrosis tubular 
akut (ATN) yang terkait dengan asidosis laktat pada pasien yang diobati dengan tenofovir. Keempat 
obat‐obat yang telah disebutkan di atas juga terkait dengan ARF; namun, pola gagal ginjalnya tidak 
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konsisten dengan yang ada pada pasien ini. Indinavir menyebabkan ARF melalui penumpukan kristal 
obat yang tidak larut di ginjal atau uropati obstruktif akibat batu‐batu indinavir. Tidak adanya kristalluria 
menunjukkan bahwa toksisitas indinavir tidak terjadi. Selain itu, toksisitas indinavir tidak terkait dengan 
asidosis laktat. Zidovudine terkait dengan asidosis laktat; walaupun, ARF terkait zidovudine diakibatkan 
oleh rhabdomiolisis, kemungkinan ini dapat dikeluarkan/diabaikan karena kreatinin kinase serum pasien 
ini normal. Atorvastatin juga terkait dengan ARF rhabdomiolisis dan mioglobinuri  ‐ gejala klinis tersebut 
tidak nampak pada pasien ini. Trimethropin‐sulfamethoxazole dapat menyebabkan nefritis interstisial 
akut tapi tidak terkait dengan asidosis laktat seperti yang ada pada kasus pasien ini. 

Acuan 

Peraxella MA (2000) Acute Renal Failure in ‘HIV‐infected patients” ; A brief review of common causes. 
AM J Med sci 319‐285‐391) 

Schaar B, Aries SP, Kramme E, et  al (2003) acute renal failure associated with tenofovir treatment in 
patient with acquired immunodefisiensi syndrome. Clin inf Dis 37; e41‐43 

KASUS 14 

Seorang pria berumur 16 tahun dengan penyakit hati tingkat akhir, akibat infeksi hepatitis C kronik, 
mendapat transplantasi hati orthotropik. Sebelum tindakan bedah, kreatinin serum 1,1 mg/dl dan 
bilirubinnya  28 mg/dl. Selama tindakan bedah tidak ada yang istimewa, TD terendah 95/60 mmHg. Pada 
hari ketiga setelah operasi, dia mengalami asites, dan bilirubinnya yang tadinya  turun 11 mg/dl menjadi 
21 mg/dl. TDnya 110/72 mmHg tanpa vasopressor. Tekanan vena sentral 16 mmHg dan tekanan oklusi 
kapiler pulmoner 19 mmHg. Pengeluaran urinnya 130 ml/24 jam. Setelah  irigasi kateter Foleynya, 
tekanan intravesikalnya 37 cm H2o. Kreatinin serum 2.6 mg/dl. Sodium urin kurang dari 10 mEq/L. 
Mikroskopik urin menunjukkan adanya buangan dengan noda empedu. Kadar tacrolimus 8 ng/dl. 

Pilihan manakah di bawah ini yang paling sesuai sebagai langkah lanjut penanganan ARFnya? 

A. Infus 1500 ml normal saline  
B. Infus 1500 ml serum albumin manusia iso‐oncotic   
C. Mulai dengan infus terlipressin 
D. Dekompresi abdominal dengan parasentesis 
E. Mulai hemofiltrasi venovenous kontinyu 

Jawaban yang benar adalah D. Sindrom daerah perut ditandai dengan peningkatan tekanan intra‐
abdomen yang mengakibatkan penurunan perfusi ginjal. Ini biasa ditemukan pada pasien trauma yang 
menerima resusitasi dengan volume yang sangat banyak, tapi mungkin juga ditemui pada berbagai 
pengaturan lainnya, termasuk penutupan pada bedah abdomen atau bekas luka bakar‐keduanya  
mengakibatkan keterbatasan kemampuan mekanik didinding abdomen‐dan terkait dengan onstrtuksi 
usus dan pankreatitis di mana lokalisasi cairan intra‐abdominal mengakibatkan peningkatan tekanan 
intraabdomen. Publikasi terbaru melaporkan sindrom ini juga terjadi setelah transplantasi hati. 
Diagnosis sindrom bagian perut harus dipertimbangkan pada pasien yang mengalami ARF dengan 
distensi abdomen. Diagnosis biasanya dibuat dengan mengukur tekanan intravesikal, yang berkorelasi 
dengan tekanan intraabdomen. Diagnosis ini bisa diabaikan jika tekanan intravesikal  <10 mmHg (<14 cm 
H2O), dan kemungkinan besar selalu ada jika tekanan lebih besar dari 25 mmHg (34 cm H2O), seperti 
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yang diamati pada kasus. Terapi meliputi dekompresi abdomen, yang dapat segera dicapai dengan 
parasentesis, walaupun kebanyakan pasien‐pasien akhirnya membutuhkan tindakan bedah dekompresi. 
Fungsi renal biasanya segera kembali setelah tekanan intraabdomen normal. Resusitasi volume baik 
menggunakan kristaloid maupun koloid tidak diindikasikan karena azotemia prerenal yang responsif 
terhadap volume tidak akan terjadi karena tekanan vena sentral dan arteri pulmonar meningkat. 
Terlipressin nampaknya bermanfaat untuk terapi sindrom hepatorenal (HRS). Walaupun diagnosis ini 
juga dikaitkan dengan konsentrasi sodium urin rendah, diagnosis HRS harus ditunda sampai semua 
etiologi lain ARF dapat diabaikan. Pasien ini tidak mempunyai parameter yang bersifat klinis yang 
menunjukkan kebutuhan mendesak untuk terapi ganti ginjal. Karena fungsi ginjalnya dapat membaik 
kembali setelah dekompresi abdomen, terapi penggantian ginjal kontinyu tidaklah sesuai. 

Acuan 

Baily J, Shapiro MJ (2000) Abdominal compartment  syndrome. Crit Care 4:23‐29 
Biancofiore G, Bindi ML, Romanelli AM, et al. (2003) Intra‐abdominal pressure monitoring in liver 

transplant recipients: a prospective study. Intensive Care Med 29:30‐36 

KASUS 15 

Seorang anak laki‐laki berumur 10 tahun masuk rumah sakit karena mual‐mual, muntah dan mengalami  
kebingungan. Pada pemeriksaan, dia terlihat kekuningan dan kelebihan volume dengan ‘rale’ pada paru‐
paru dan edema perifer. Data laboratorium menunjukkan kreatinin serum 5,7 mg/dl, aminotransferase 
alanin 851 U/L, kadar aminitransferase aspirat 262 U/L, dan bilirubin 3,8 mg/dl. Keluarganya 
memberitahukan bahwa baru‐baru ini dia mendapat pengobatan tradisional untuk reumatiknya. 

Komponen manakah di bawah ini yang paling mungkin menyebabkan sindrom tersebut? 

A. Ephedra 
B. Cyprinol 
C. Asam aristokolik 
D. Asam glisirrhetik 
E. Pikolinat kromium 

Jawaban yang benar adalah B. Pasien mengalami ichthyotoxism akibat menelan kandung empedu atau 
rusuk ikan. Manifestasi ichthyotoxism termasuk ATN nefrotoksik dan hepatitis akut, dengan peningkatan 
kadar aminotransferase alanin dil uar proporsi kadar aminotransferase aspirat. Ephedra (Ma‐Huan) 
dapat menyebabkan gagal ginjal pada rhabdomyolisis yang diinduksi oleh olahtubuh/exercise. Asam 
aristokolat adalah racun tyang diasosiasikan dengan nefropati akibat tumbuhan Cina dan fibrosis 
interstisial kronik. Asam glisiretat adalah substansi akar ‘licorice’ yang menghambat enzim 11‐y‐
hydroxysteroid dehidrogenase, mengakibatkan sindrom‐ menyerupai  mineralokortikoid berlebih.  ARF 
juga dapat timbul akibat rhabdomyolisis yang diinduksi hipokalemia. Pikolinat kromium  dapat 
ditemukan di  beberapa obat bebas suplemen untuk mengurangi berat badan, penurunan lemak, dan 
kontrol glikemik dan dikaitkan dengan kasus nefritis interstisial kronik. 
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Acuan 

Xuan BHN, Thi TX, Nguyen ST, et al. (2003) AEF after fish gallbladder ingestion: a large case series from 
Vietnam. Am J Kidney Dis 41:220‐224 

KASUS 16 

Pernyataan manakah dibawah ini yang benar tentang penggunaan dopamin dosis rendah pada terapi 
ARF (<2 mcg/kg/menit)? 

A. Dapat menyebabkan vasokonstriksi sistemik 
B. Menurunkan durasi oliguria pada ARF 
C. Menstimulasi reabsorpsi sodium tubular proksimal 
D. Menurunkan kebutuhan terapi penggantian ginjal 
E. Menurunkan resiko kematian 

Jawaban yang benar adalah A.  Dosis dopamin ginjal (< 2 mcg/kg/menit) telah banyak digunakan dalam 
penanganan ARF. Pada dosis rendah, dopamin meningkatkan aliran plasma ginjal (meningkatkan GRF 
pada model iskemia ginjal) dan menghambat rearbsorpsi sodium proksimal) mengakibatkan natriruresis 
dan meningkatkan aliran urin). Walaupun dosis rendah dopamin ini terutama mengakibatkan 
pengaktifan reseptor dopaminergik vasodilator, vasokonstriksi sistemik dapat terjadi akibat stimulasi 
reseptor adrenergik. Dopamin dosis rendah tidak menurunkan durasi oliguria, kebutuhan terapi 
penggantian ginjal, atau kematian. 

Acuan 

Bellomo R, Chapman M, Finfer S (2000) Low‐dose dopamine in patients with early renal dysfunction: a 
placebo‐controlled randomized trial. Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical 
Trials Group. Lancet 356:2139‐2143 

KASUS 18 

Seorang gadis Hispanik usia 9 tahun menderita sepsis dan gagal ginjal akut, yang diikuti pankreatitis 
kronik. Dia membutuhkan ventilasi mekanik untuk mengatasi gagal nafasnya, tapi tidak membutuhkan 
RRT. Hemoglobinnya turun secara progresif dari 11.5 g/dl menjadi 8.5 g/dl pada pemeriksaan 
laboratorium hariannya. 

Manakah dari pernyataan di bawah ini  yang benar untuk penanganan anemia? 

A. Penggunaan rekombinan eritropoietin manusia pada pasien kritis berkaitan dengan berkurangnya 
kemungkinan perlunya transfusi. 

B. Penggunaan rekombinan eritropoietin untuk menjaga hemoglobin tetap antara 11‐12 g/dl berkaitan 
dengan berkurangnya resiko kematian. 

C. Strategi transfusi sel darah merah untuk menjaga hemoglobin >10 g/dl berkaitan dengan 
berkurangnya resiko kematian. 

D. Strategi transfurasi restriktif sel darah merah‐hanya memberikan transfusi jika hemoglobin kurang 
dari 7 g/dl‐ berkaitan dengan meningkatnya kematian pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler. 

E. Tidak satupun di atas 
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Jawaban yang benar adalah A.  Rekumben erythropoietin (rHuEpo) menurunkan kebutuhan transfusi 
pada pasien kritis, tapi tidak berefek pada survival pasien. Penggunaan strategi transfusi restriktif  
(ambang batas hemoglobin 7 g/dl) berkaitan dengan tingkat kematian yang lebih rendah di rumah sakit 
dibandingkan dengan strategi biasa yang menjaga kadar hemoglobin di atas 10 g/dl. Tidak ada 
peningkatan resiko ketika strategi transfusi restriktif digunakan untuk pasien dengan penyakit 
kardiovaskuler. 

Acuan 

Corwin HL, Gettinger A, Pearl RG, et al. (2002) Efficacy of recombinant human erythropoietin on critically 
ill patients: a randomized controlled trial. JAMA 288:2827‐2835 

KASUS 19 

Seorang anak laki‐laki berumur 11 tahun mengalami ARF diikuti dengan operasi perforasi usus besar 
sebesar 5,6 cm. Dia oligurik, dengan pengeluaran urin rata‐rata 5 ml/jam, dan overload volume, dengan 
tekanan vena sentral 26 mmHg. TDnya adalah 110/65 mmHg, laju jantungnya 120 detak/menit, dan 
saturasi oksigen transkutan 88 % pada fraksi oksigen inspirasi 0,80 menggunakan ventilasi mekanik 
siklus volume.  Kreatinin serum sebelum bedah 0,6 mg/dl dan meningkat menjadi 2.2 mg/dl pada hari 
pertama setelah tindakan bedah. Setelah pemberian furosemide 80 mgintravena, pengeluaran urinnya 
meningkat menjadi 10 ml/jam selama 4 jam.  

Intervensi terapi manakah di bawah ini yang paling sesuai untuk keadaan ini? 

A. Mulai infus kontinyu furosemide 5 mg/jam 
B. Memberikan chlorothiazide 500 mg intravena  diikuti dengan 5 mg bumetanide 
C. Mulai infus kontinyu dopamin 1,5 mcg/kg/menit 
D. Mulai infus kontinyu dobutamin 5 mcg/kg/menit 
E. Mulai terapi penggantian ginjal 

Jawaban yang benar adalah E. Kasus di atas menjelaskan tentang pasien gagal ginjal oligurik akibat 
iskemik nekrosis tubular akut, terkomplikasi dengan beban volume berlebihan dengan gangguan 
pernafasan. Dia tidak merespon injeksi bolus furosemid dosis tinggi. Intervensi paling sesuai untuk 
keadaan ini adalah melaksanakan RRT untuk penanganan volume berlebihan. Studi–studi klinis tidak 
menganjurkan untuk melanjutkan terapi diuretik jika telah terjadi kegagalan respon. Tidak ada manfaat 
dopamin dosis rendah untuk menangani ARF oligurik. Dobutamin adalah inotrop dengan efek 
vasodilator. Walaupun mungkin bermanfaat untuk menangani azotemia prerenal akibat gagal jantung, 
tidak bermanfaat untuk menangani ATN iskemik. 

Acuan 

Mehta RL, Pascual MT, Soroko S, et al. (2002) Diuretics, mortality, and no recovery of renal function in 
acute renal failure. JAMA 288:2547‐2553 
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KASUS 20 

Manakah di bawah ini yang merupakan faktor resiko yang menyebabkan nefropati kontras? 

A. Riwayat diabetes 
B. Gagal jantung kongestif dekompensasi 
C. Penyakit vaskuler perifer 
D. Lisinopril 
E. Celecoxib 

Jawaban yang benar adalah D. Faktor resiko multipel untuk terjadinya nefropati radiokontras (RCN) 
telah diidentifikasi, termasuk insufisiensi ginjal, diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, dan penyakit 
vaskular perifer.  Inhibitor cyclo‐oxygenase (celecoxib) meningkatkan resiko RCN terbukti pada model‐
model percobaan. Walaupun diduga inhibitor angiotensin‐converting enzyme (ACEi) juga dapat 
meningkatkan resiko RCN, data menunjukkan dugaan tersebut tidak terbukti bahkan ACEi bersifat 
protektif. Uji klinik acak terbaru, pemberian captopril dapat menurunkan resiko RCN pada pasien yang 
beresiko tinggi. 

Acuan 

Gupta RK, Kappor A, Tewari S, et al. (1999) Captopril for prevention of contrast‐induced nephropathy in 
diabetic patients: a randomized study. Indian Heart J 51:521‐526 

Hansi K, Gunnala V, Mascarenhas M, et al. (2003) Angiotensin converting enzyme inhibitor may be 
protective in contrast induced nephropathy. J Am Soc Nephrol 14:282A‐2283A 

KASUS 21 

Pernyataan manakah di bawah ini yang paling benar tentang seleksi modalitas RRT pada ARF? 

A. Terapi penggantian ginjal kontinyu (CRRT) berkaitan dengan peningkatan survival lebih baik 
dibandingkan dengan hemodialisis intermittent setelah disesuaikan untuk penyakit serta 
(comorbidity) dan tingkat keparahan (acuity) penyakit. 

B. Hemodialisis intermittent terkait dengan kembalinya fungsi ginjal yang lebih baik dibanding CRRT 
C. Dialisis efisiensi rendah jangka panjang berkaitan dengan penurunan angka kematian yang lebih baik 

dibanding hemodialisis. 
D. Dialisis peritoneal berkaitan dengan penurunan survival dibandingkan dengan CRRT 
E. Tidak ada hubungan antara dosis terapi dan hasil klinis dengan hemodialisis intermittentatau CRRT 

Jawaban yang benar adalah D. Berbeda dengan dialisis peritoneal, CRRT terkait dengan meningkatnya 
yang bertahan hidup (survival). Setelah komorbid dan akuitas penyakit disesuaikan, tidak ditemukan 
manfaat yang konsisten terhadap survival jika CRRT dibandingkan dengan hemodialisis intermittent, 
walau CRRT mungkin berkaitan dengan lebih tingginya laju penyembuhan fungsi ginjal. Tidak ada studi 
yang membandingkan hasil dialisis jangka panjang efisiensi rendah atau cara lain hemodialisis lambat 
dengan hemodialisis konvensional intermittent. Ada data yang jelas menunjukkan hubungan antara 
meningkatnya dosis terapi dan kemampuan bertahan hidup/survival pada ARF. 
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Acuan 

Phu NH, Hien NTH, et al. (2002) Hemofiltration and peritoneal dialysis in infection associated acute renal 
failure in Vietnam. N Engl J Med 347:895‐902 

KASUS 22 

Manakah strategi di bawah ini yang memberikan manfaat terbesar untuk pencegahan nefropati 
kontras akut pada pasien diabetes dengan kreatinin serum 2,2 mg/dl? 

A. Peningkatan volume dengan 0,9% saline (1ml/kg/jam selama 4 jam sebelum dan 6 jam sesudah 
prosedur), dan pemberian fenoldopam sebelum tindakan. 

B. Peningkatan volume dengan 0,9 % saline (1 ml/kg/jam selama 12 jam sebelum dan 12 jam setelah 
prosedur), dan pemberian N‐acetylcysteine sebelum tindakan. 

C. Peningkatan volume dengan 0,45% saline (1 ml/kg/jam selama 4 jam sebelum dan sesudah 
prosedur) dan sebelum pengobatan dengan N‐acetylcysteamine. 

D. Peningkatan volume dengan sodium bikarbonat isotonik (1 ml/kg/jam selama 4 jam sebelum dan 6 
jam setelah prosedur). 

E. Peningkatan volume  dengan sodium bikarbonat isotonik (1 ml/kg/jam selama 4 jam sebelum dan 6 
jam sesudah prosedur) dan hemodialisis dalam 2 jam setelah tindakan observasi kontras. 

Jawaban yang benar adalah B. Peningkatan volume dengan saline adalah pencegahan utama nefropati 
radiokontras (RCN). Laju optimal infus adalah 1 ml/kg/jam selama 12 jam sebelum dan 12 jam setelah 
pemberian radiokontras. Data tentang penggunaan N‐acetylcysteamine berlawanan. Sampai penelitian 
kontrol acak besar yang terancang baik pada N‐acetylcystein dilakukan, penggunaan obat ini pada 
praktek klinis dianggap tepat. 

Acuan 

Kshirsagar AV, Poole C, Mott A, et al. (2004) N‐acetylcysteamine for prevention of radio contrast 
induced nephropathy: A meta –analysis of prospective controlled trials. J Am Soc Nephrol 15:761‐
769 

KASUS 23 

Seorang anak perempuan berumur 6 tahun dirawat karena mengalami peningkatan asites. Kreatinin 
serum pada saat masuk 1,4 mg/dl. Setealah parasentesis dengan volume yang besar, pengeluran urinnya 
menurun dengan cepat sampai kurang dari 100 ml/hari, dan kreatinin serumnya meningkat sampai 2,7 
mg/dl.  Kultur cairan asitesnya steril. Sodium urin 8 mEq/l. Setelah infus 1500 ml 0,9 % saline,  
pengeluaran urinnya tidak meningkat. 

Pengobatan manakah di bawah ini yang menghasilkan rasio terbaik antara peningkatan fungsi ginjal 
dan efek samping? 

A. Octreotide 
B. Dopamin 
C. Terlipressin 
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D. Ornipressin 
E. Spironolakton 

Jawaban yang benar adalah C. Pasien ini mengalami sindrom hepatorenal (HRS). Satu‐satunya terapi 
farmakologi yang paling efektif saat ini untuk menangani HRS adalah pemberian vasokontriktor. Dua 
kelas obat telah digunakan‐ analog vasopressin dan agonis α‐adrenergik’‐kebanyakan diberikan sebagai 
kombinasi dengan albumin intravena supaya dapat lebih lanjut memperbaiki keadaan arteri ‘under‐
filling’nya. Sukses terbaik jika digunakan agonis reseptor ‐V1 vasopressin yaitu terlipressin. Iskemia 
akibat vasokonstriksi arteri merupakan komplikasi utama yang berkaitan dengan penggunaan 
terlipressin, di mana efek samping iskemik ini akan memerlukan tindakan penghentian terapi pada 5‐10 
% pasien. Ornipressin adalah agonis reseptor ‐V1 vasopressin lainnya. Kejadian komplikasi iskemik pada 
pasien yang diobati dengan ornipressin berkisar 30‐40%. Octreotide adalah analog somatostatin yang 
menyebabkan vasokonstriksi organ dalam. Tidak efektif untuk meningkatkan fungsi ginjal pada HRD jika 
digunakan sebagai agen tunggal, tetapi bermanfaat jika dikombinasi dengan midodrine. Dopamin tidak 
efektif untuk pengobatan HRS. Spironolakton‐ antagonis reseptor aldosteron ‐sangat efektif pada pasien 
dengan penyakit hati lanjut, tapi tidak mempengaruhi fungsi ginjal pasien HRS. 

Acuan 

Gines P, Guevara A,Arroyo V, et al. (2003) Hepatorenal syndrome. Lancet 362:1819‐1827 

KASUS 24 

Pernyataan manakah di bawah ini yang benar tentang penggunaan dopamin dosis rendah (<2 
µg/kg/min) pada pengobatan ATN iskemik? 

A. Mengurangi kematian di rumah sakit 
B. Meningkatkan resiko fibrilasi arteri setelah operasi. 
C. Mengurangi durasi ketergantungan‐dialisis. 
D. Memperburuk gejala hipertiroid. 
E. Meningkatkan keresponsifan terhadap diuretik loop. 

Jawaban yang benar adalah B. Dua studi klinis pasien bedah jantung menunjukkan adanya keterkaitan 
antara dopamin dosis rendah dengan peningkatan insiden aritmia arteri, diduga  karena stimulasi β‐
adrenergik,  yang muncul bahkan pada dosis biasa dopaminergik. Studi prospektif yang adekuat 
membuktikan bahwa dopamin dosis rendah tidak menunjukkan adanya manfaat seperti yang tercantum 
pada pilihan‐pilihan di atas. Dopamin dilaporkan menyebabkan hipotiroidism, bukan hipertiroidism. 

Acuan 

Argalious M, Motta P, Khandwala F, et al. (2005) “Renal dose” dopamine is associated with the risk of 
new‐onset arterial fibrillation after cardiac surgery. Crit Care Med 33:1327‐1332 

Chiolero R, Borgeat A, Fisher A (1991) Postperative arrhythmias and risk factors after open heart 
surgery. Thoracic Cardiovasc Surg 39:81‐84 
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KASUS 25 

Seorang wanita berumur 17 tahun positif HIV memulai regimen terapi antriretroviral yang sangat aktif 
(HAART), termasuk efavirenz, tenofovir, dan lamivudine. Dia menggunakan trimetoprim‐
sulfamethoxazole untuk pencegahan pneumokistis. Fungsi ginjal dan urinalisis normal sebelum memulai 
terapi. 6 minggu kemudian, dia datang dengan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut: sodium 
140 mEg/l, potassium 4,8 mEq/l, klorida 115 mEq/l, bikarbonat 15 mEq/l, BUN 60 mg/dl, dan fosfor 1,9 
mg/dl. Urinalisis menunjukkan berat jenis 1.015,  pH 5, sedikit protein, glukosa 2+, dipstick negatif, 
mikroskopi sedikit keruh dengan granul coklat dan sel –sel tubular ginjal pada pengamatan lapang 
pandang perbesaran tinggi, dan tidak ada sel lain, sisa atau kristal. 

Manakah di bawah ini yang paling mungkin menjadi penyebab gagal ginjal akut pada pasien ini? 

A. Nefrotoksik Efavirenz  
B. Nefropati HIV 
C. Nefritis interstitial alergi disebabkab oleh trimethoprim‐sulphamethoxazole 
D. Toksisitas lamivudine (toksisitas mitokondria) 
E. Nefrotoksis 
F. Nefrotoksik Tenofovir 

Jawaban yang benar adalah E. Kombinasi dari sindrom Fankoni dan jejas ginjal akut dengan nekrosis 
tubular akut mengarah ke dugaan adanya toksisitas tenofovir. Nefropati HIV yang cepat progresinya 
tidak mungkin jika tidak ada proteinuria. Diagnosis luka ginjal akut karena toksisitas pada mitokondria 
oleh penghambat  ‘nukleoside reverse transcriptase’ tidak didukung oleh nilai gap anion yang normal 
dan tidak adanya myoglobinuria (dipstick urin negative‐heme). Mikroskopik urin tidak menunjukkan 
alergi nephritis interstisial. Efavirenz adalah sebuah penghambat ‘nonnukleosida reverse transcriptase’, 
sampai saat ini tidak ada laporan adanya nefrotoksisitas. 

Acuan 

Daugas E, Rougier JP, Hill G (2005) HAART‐related nephropathies in HIV‐infected patients. Kidney Int 
67:393‐403 

KASUS 26 

Seorang bayi laki‐laki berumur 12 bulan yang mengalami perdarahan serebral dengan hidrosefalus 
membutuhkan ventrikulostomi setelah thrombosis (dengan arahan kateter) dari  thrombosis sinus. Dia 
menggunakan ventilasi mekanik. Untuk blokade neuromuskular dia diberi atracuronium, dan protocol 
dan fentanil diberikan untuk sedasi dan mengontrol rasa sakit. Saline hipertonik dan mannitol diberikan 
untuk mengurangi edema serebral. Infus fenilefrin mulai diberikan untuk meningkatkan rata‐rata TD 
arteri untuk mempertahankan tekananan perfusi serebral yang cukup baik. Nilai awal kreatinin 
serumnya 0,3 mg/dl, meningkat menjadi 1,2 mg/dl pada hari ketiga rawat inap dan 2,5 mg/dl pada hari 
ke‐5.  Pada hari ke‐5, phospokinase kreatinin 8.750U/l. Troponin  20 ng/ml, dan eletrokardiagram 
menunjukkan kumpulan RBBB dengan difus dan perubahan gelombang T. 
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Pengobatan manakah di bawah ini yang mungkin bertanggungjawab pada ARFnya? 

A. Atrakuronium 
B. Fentanil 
C. Mannitol 
D. Fenilefrin 
E. Propofol 

Jawaban yang benar adalah E. Pada kasus ini pasien memiliki  manifestasi sindrom infus propofol, 
ditandai dengan disfungsi kardiak, metabolik asidosis, dan rhabdomyolysis dengan luka ginjal akut. 
Fakto‐faktor resiko komplikasi sedasi termasuk terapi yang lama menggunakan propofol dosis tinggi, dan  
pemberian bersama‐sama catecholamines dan/atau kortikosteroid pada keadaan  luka neurologi akut 
atau penyakit inflamatori akut dikomplikasi dengan infeksi atau sepsis berat. Tidak satupun obat‐obat 
disebutkan lainnya terkait dengan gejala yang ditunjukkan pada pasien ini. 

Acuan 

Casserly B, O Mahony R, Timm Ed, et al. (2004) Propofol infusion syndrome: an unusual cause of renal 
failure. Am J Kidney Dis 44:e98‐101 

KASUS 27 

Seorang anak laki‐laki usia 15 tahun dengan riwayat hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, diketahui 
menderita penyakit kardiovaskular, dan penyakit ginjal akut, dengan kreatinin serum 2,5 mg/dl, 
menerima terapi kronik dengan metoprolol, lisinopril, furosemid, dan insulin menjalani prosedur 
angiogram kardiak. 

Manakah di bawah ini yang bukan merupakan faktor resiko menderita RCN? 

A. Tahapan penyakit ginjal kronik 
B. Penggunaan inhibitor Angiotensin‐Converting Enzyme  
C. Riwayat diabetes mellitus 
D. Penggunaan balon pompa intra‐aortik 
E. Pemberian >300 ml kontras yang mengandung iodine/yodium  

Jawaban yang benar adalah B. Faktor‐faktor resiko terjadinya RCN antara lain adanya gangguan ginjal 
tahap 3, 4 atau 5 (GFR < 60 ml/min/1,73 m2), riwayat diabetes mellitus, penggunaan pompa balon intra‐
aortik, dan penambahan media radiokontras dengan volume yang besar. Inhibitor ACE (Angiotensin‐
Converting Enzyme) tidak dianggap sebagai resiko, bahkan menberikan manfaat melindungi. 

Acuan 

Marenzi G, Lauri G, Assanelli E (2004) Contrast‐induced nephropathy in patients undergoing primary 
angioplasty for acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 44:1780‐1785 
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KASUS 28 

Seorang anak laki‐laki usia 10 tahun dengan sindrom nefrotik dan sedang menjalani terapi steroid 
dibawa paramedis ke bagian gawat darurat. Pasien dilaporkan terjatuh pada saat keluar dari kamar 
mandi dua hari sebelumnya dan tidak dapat bangun kembali. Katanya tidak memiliki riwayat penyakit  
ginjal. Pada saat pemeriksaan fisik, dia memiliki ecchymosed difus di punggung dan ekstremitas bawah, 
dan pinggul kirinya terputar lateral. 

Manakah nilai‐nilai awal laboratorium di bawah ini, diperoleh saatdi ruang emergensi,  yang PALING 
dapat digunakan untuk  memprediksi resiko terjadinya luka ginjal akut dan membutuhkan RRT?  

A. Kreatinin serum 1,8 mg/dl 
B. Potasium serum 5,6 MEq/l 
C. Bikarbonat serum 17 mEq/l 
D. Fosfokinase kreatinin 9650 U/l 
E. pH urin 5,5 

Jawaban yang benar adalah A. Nilai kreatinin serum awal ≥ 1,7 mg/dl  merupakan prediktor terbaik 
untuk memperkirakan perkembangan luka ginjal akut atau perlunya RRT pada 97 pasien rhabdomyolisis 
yang dirawat pada ruang gawat darurat selama periode 4 tahun. Kadar fosfokinase awal (CPK), 
konsentrasi awal potassium serum, dan pH dan berat jenis urin tidak membedakan mana pasien yang 
mengalami atau tidak mengalami luka ginjal akut. 

Acuan 

Fernandez WG, Hung O, Bruno GR (2005) Factors predictive of acute renal failure and need for 
hemodialysis among emergency department patients with rhabdomyolysis. Am J Emerg Med 23:1‐7 

KASUS 29 

Seorang anak laki‐laki berumur 8 tahun menjalani pembedahan penggantian katup aorta. Riwayat 
penyakit  sebelumnya termasuk gagal jantung kongestif dan insufisiensi ginjal kronik (kreatinin baseline  
1,9 mg/dl). Dia menerima profilaksis furosemid (3 mg/jam) dan dopamin (2 µg/kg/min) saat bedah, 
pengeluaran urin terjaga pada >2 ml/kg/jam. Saat kemabli ke ‘intensive care unit’ (ICU), dia memiliki 
pergantian gas yang baik, tapi TDnya labil, membutuhkan peningkatan dosis dopamine menjadi 10 
µg/kg/menit. Denyut nadinya 110 detak/menit dan teratur, TD 80/60 mmHg, dan tekanan vena sentral 4 
mmHg. Pemeriksaan fisik lainnya normal. Pengeluaran urin menurun menjadi 0,3 ml/kg/jam selama 3 
jam terakhir dan kreatinin serumnya meningkat menjadi 2,5 mg/dl. Sodium serum 138 mEq/l, potassium 
3,2 mEq/l, klorida 110 mEq/l, bikarbonat 28 mEq/l, BUN 60 mg/dl, glukosa 90 mg/dl, dan hemoglobin 8 
g/dl. Urinalisis normal, selain dari proteinuria 2+. Kimia urin termasuk akskresi fraksi sodium 3%, dan 
sedikit pengeluaran urea 20%. Anda diminta untuk memulai RRT. 

Manakah di bawah ini rencana terapi yang paling cocok untuk kasus ini? 
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A. Melanjutkan infus furosemid, transfusi 2 unit paket sel darah merah dan mengurangi dopamin 
perlahan menjadi 2 µg/kg/menit 

B. Menghentikan infus furosemid 
C. Mulai RRT kontinyu 
D. Menghentikan infus furosemid, ‘bolus’ dengan normal saline untuk mendapat CVP 8 ‐ 12 mmHg 
E. Mengurangi perlahan dopamin, dan mulai memberikan vasopressin 0,04U/menit 

Jawaban yang benar adalah D. Rencana terapi yang paling cocok pada pasien ini adalah menghentikan 
diuretik dan memberikan saline untuk memperbaiki hipovolemia dan azotemia prerenal. Diagnosis 
azotemia prerenal yang diinduksi furosemid‐memancing didukung oleh parameter hemodinamik dan 
kimia urin pasien. Penelitian‐penelitian menunjukkan bahwa pemberian profilaksis furosemid, dengan 
infus atau bolus, tidak menguntungkan fungsi ginjal setelah pembedahan kardiak, kemungkinan besar 
karena menyebabkan azotemia prerenal. Tidak ada indikasi untuk RRT atau regimen lain seperti pada 
pilihan di atas. 

Acuan 

Lombardi R, Ferrerio A, Severtto C (2003) Renal function after cardiac surgery: adverse effect of 
furosemide, Ren. Fail 25:77‐78 

Lassnigg A, Donner E, Grubhofer G, et al. (2000) Lack of renoprotective effects of dopamine and 
furosemid during cardiac surgery. J Am S Nephrol 1:97‐104 

KASUS 30 

Seorang anak lali‐laki berumur 2 tahun mengalami gagal ginjal oligurik akut pada kondisi gagal 
multiorgan setelah mengalami kecelakaan mobil. Dia mendapat ventilasi mekanik dan membutuhkan 
terapi pressor dengan norepinefrin 0,15 µg/kg/menit untuk mempertahankan TD arteri 60 mmHg. 

Manakah pernyataan di bawah ini mengenai RRT untuk kasus ini yang evidenced‐based? 

A. Hemodialisis intermittent terkait dengan lebih meningkatnya jumlah kematian dibandingkan RRT 
kontinyu. 

B. Hemodialisis intermittent disarankan dilakukan untuk mencapai Kt/V single‐pool 1,2 dengan jadwal 
3 kali seminggu 

C. Terapi penggantian ginjal kontinyu (CRRT) disarankan untuk mencapai laju aliran efluen 25 
ml/kg/jam. 

D. CRRT akan membuang volume lebih besar dengan lebih sedikit instabilitas hemodinamik dari pada 
hemodialisis intermittent. 

E. Survival pada hemodialisis efisiensi‐rendah jangka panjang kurang lebih sama dengan pada CRRT. 

Jawaban yang benar adalah D. CRRT dapat mencapai volume net pembuangan lebih besar daripada 
hemodialisis intermittent, dan akibat  instabilitas hemodinamiknya lebih kecil. Walaupun demikian, CRRT 
tidak menunjukkan keuntungan survival lebih baik dibanding hemodialisis intermittent (jawaban A 
adalah salah). Jawaban B salah karena dosis optimal hemodialisis intermittent jika dilakukan 3 kali 
seminggu pada pasien luka ginjal akut tidak diketahui. Tidak ada penelitian yang membandingkan hasil 
hemodialisis efisiensi‐rendah jangka panjang dengan hasil hemodialisis intermittent konvensional atau 
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dengan terapi kontinyu lainnya (jawaban E salah). Uji klinik terkontrol dengan jumlah sampel besar, 
pada satu pusat uji klinik tunggal, dilakukan secara random, menunjukkan perbaikan survival lebih tinggi 
pada hemofiltrasi venovenous kontinyu (CVVH) jika dilakukan dengan laju ultrafiltrasi 35 ml/kg/jam dan 
45 ml/kg/jam dibandingkan 20 ml/kg/jam. (jawaban C salah) 

Acuan 

Augustin JJ, Sandy D, Seifert TH (2004) A randomized controlled trial comparing intermittent with 
continuous dialysis in patient with acute renal failure. Am J Kidney Dis 44:1000‐1007 

Tolwani A (2005) Renal replacement therapies for acute renal failure: does dose matter? Am J Kidney Dis 
45:1139‐1143   

KASUS 31 

Seorang anak perempuan usia 4 tahun menjalani operasi jantung untuk penyakit jantung kongenital 
dengan hipertensi pulmoner dan gagal jantung kanan berat, yang terkait dengan insufiensi ginjal kronik 
(kreatinin serum baseline 1,5 mg/dl). Setelah 4 jam bypass kardiopulmonari, sulit melepaskan 
bypassnya. Dia kembali ke ICU, intubasi dan anurik dengan furosemid 15 mg/jam. TDnya 70/30 mmHg  
dengan infusvasopressin, dopamin, dan norepinefrin. Dia terventilasi secara mekanik dan saturasi 
oksigen 90% pada inspirasi oksigen 1,0 liter dengan 15 cmH2O tekanan ujung‐ekspirasi positif (PEEP) dan 
terapi inhalasi nitrit oksida. Tekanan vena sentral 35 mmHg dan saturasi oksigen vena 50%. Berat badan 
meningkat 2,5 kg sejak paascabedah, dan luka sternal belum metutup karena edema masif. X‐ray 
dadanya menunjukkan edema pulmoner bilateral. Kreatinin serum 2,8 mg/dl, sodium 135 mEq/l, 
potassium 4,5 mEq/l, klorida 100 mEq/l, bikarbonat 12 mEq/l, BUN 70 mg/dl, dan glukosa 80 mg/dl. 
Urinalisis tidak ada. Team bedah merencanakan untuk mentransfusi 5 unit plasma beku segar sebagai 
persiapan kembali ke ruangan bedah untuk peletakan alat bantu ventrikel kanan dan penutupan sterna. 
Anda diminta untuk memulai RRT segera . 

Intervensi manakah di bawah ini yang paling cocok untuk kasus ini? 

A. Intravena bolus 100 mg furosemid dengan 300 mg klorotiazid dan meningkatkan infus furosemide 
menjadi 30 mg/jam. 

B. Mulai infus nesiritide 
C. Mulai ultrafitrasi kontinyu lambat (slow continuous ultrafiltration/SCUF) 
D. Memberikan bolus dan infus mannitol  
E. Muali hemofiltrasi venovenous kontinyu (CVVH) 

Jawaban yang benar adalah E. Memulai RRT dengan CVVH adalah terapi yang paling sesuai untuk 
pasien insufiensi ginjal yang hemodinamikanya tidak stabil, oliguria yang refrakter terhadap diuretik, dan 
menderita kelebihan volume. Kelebihan volume berkontribusi terhadap disfungsi pulmoner, 
ketidakmampuan untuk penutupan luka sterna, dan bahkan kemungkinan disfungsi jantung kanan dan 
syok. Bahkan dengan respon maksimal, diuresis tidak dapat memperbaiki kelebihan beban volume pada 
saat yang tepat, terutama pada pasien yang refrakter (tidak merespon) infus furosemid 5‐15 mg/jam . 
SCUF tidak memperbaiki asidosis metabolik atau mengobati azotomia. Mannitol dan nesiritide tidak 
bermanfaat pada kasus ini, dan potensial menyebabkan bahaya yaitu manitol edema pulmoner atau 
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nesiritid hipotensi. Walaupun kreatinin serum belum meningkat signifikan yang mengarah ke 
perkembangan pasien gagal ginjal akut‐kronik, sangatlah beralasan untuk memulai RRT pada saat ini. 
Pasien bedah jantung biasanya mengalami oliguri, asidosis, atau azotemia pada periode pascabedah,, 
dan banyak peneliti menunjukkan hasil yang sangat baik jika digunakan RRT agresif pada kasus‐ksaus 
demikian. Belum ada uji klinik yang adekuat untuk mengetahui kapan RRT harus dimulai pada psien 
dengan jejas ginjal akut setelah bedah jantung. 

Acuan 

Bent P, Tan HK R, et al. (2001) Early and intensive continuous hemofiltration for severe renal failure after 
cardiac surgery, Ann Thorac Surg 71:823‐837 

Demirkilic U, Kuralay E, Yenicesu M, et al. (2004) Timing of replacement therapy for acute renal failure 
after cardiac surgery. J Card Surg 19:17‐20 

KASUS 32 

Seorang pria berumur 17 tahun dengan riwayat penyakit hati, akibat infeksi virus hepatitis C dirawat di 
rumah sakit dengan peningkatan lingkar abdomen. Riwayatpenyakit dahulu adalah perdarahan 
gastrointestinal akibat varises esophagus dan telah ditangani dengan endoskopi banding variseal. 
Asupan makanan dan minuman sangat sedikit selama 3 hari terakhir, tapi menyatakan tidak muntah 
atau hematemasis. Dari pemeriksaan fisik, diperoleh TD 105/64 dengan denyut jantung 69 detak/menit, 
dan temperatur 370 C. Kulitnya sangat kuning (jaundice). Pembuluh vena lehernya tidak kelihatan ketika 
kepalanya dinaikkan 300.  Bunyi‐bunyi nafasnya menurun pada posisi paru‐paru bilateral, tanpa ‘rales’. 
Abdomennya membesar dan ada jejak edema perifer. BUN 26 mg/dl, kreatinin serum 2,6 mg/dl, sodium 
128 mEq/l, dan bilirubin 8,4 mg/dl. Kadar sodium urin 10 mEq/l. Urinalisis menunjukkan banyak sel 
epitel dan bahan buangan tanpa proteinuria. Parasentesis diagnosik menemukan 110 sel darah putih/ml 
dengan 45% netrofil. 

Intervensi manakah di bawah ini yang paling sesuai saat ini? 

A. Pemberian paling sedikit 1,5 liter salin isotonik 
B. Memasukkan 75 g albumin hiperonkotik (25%) 
C. Memulai oktreotid 
D. Memulai oktreotid dan midodrine 
E. Pemasangan segera ‘transjugular intrahepatic portosystemic shunt’ (TIPS) 

Jawaban yang benar adalah A. Diagnosis diferensial luka ginjal akut pada pasien dengan penyakit hati 
lanjut, termasuk azotemia prerenal, nekrosis tubular akut, sindrom hepatorenal, dan penyakit 
glomerula.  Pada pasien ini, yang harus dibedakan adalah antara azotemia prerenal dan sindrom 
hepatorenal. Penyakit glomerula sepertinya tidak mungkin karena tidak ada proteinuria dan hematuria. 
Nekrosis tubular akut juga tidak mungkin karena konsentrasi sodium urin yang rendah. Sindrom 
hepatorenal dibedakan dari status prerenal berdasarkan volume intravaskular efektif dan/atau respon 
pada perubahan volume. Oleh karena itu intervensi yang paling cocok adalah peningkatan volume 
intravaskular karena berguna baik sebagai alat untuk diagnosis maupun untuk terapi. Tidak ada bukti 
yang mendukung pemberian albumin hipertonik atau cairan‐cairan koloid lainnya untuk penanganan 
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rutin disfungsi ginjal pasien dengan penyakit hati lanjut (jawaban B salah). Kombinasi oktreotid dan 
midodrine bermanfaat bagi pasien sindrom hepatorenal‐tapi pada kasus ini diagnosis ini belum 
ditegakkan (jawaban D salah). Penempatan TIPS mungkin bermanfaat bagi beberapa pasien sindrom 
hepatorenal, terutama jika mereka merespon terapi vasokonstriktor, tapi tidak digunakan jika diagnosis 
belum ditegakkan, dan sebaiknya ditunda sampai trial vasokonstriktor selesai (jawaban E salah). 

Acuan 

Gines P, Guevara M, Arroyo V et al. (2003) Hepatorenal syndrome. Lancet 362:1819‐1827 
 


