
  Assadi, 2008; terj. Ni Luh Agustini Leonita, Lyrawati, 2008 

1 

 

BAB 1 

Gangguan Cairan dan Elektrolit 

KASUS 1 

Anak perempuan berusia 16 tahun datang ke Rumah Sakit dengan kesadaran sopor. Tidak diperoleh 
keterangan mengenai riwayat penyakit. Dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan yang bermakna 
kecuali status mental yang abnormal. Tidak ditemukan tanda‐tanda kekurangan atau kelebihan (cairan). 
Tekanan darah pasien 100/59 mmHg. Data laboratorium menunjukkan kadar natrium serum 102 mEq/l, 
kalium 2,5 mEq/l, klorida 66 mEq/l, bikarbonat 32 mEq/l, BUN 9 mg/dl, dan kreatinin 0,4 mg/dl. Kadar 
natrium urin pasien 130 mEq/l, kalium urin 61 mEq/l, klorida 107 mEq/l dan osmolalitas 467 mOsm/kg. 

Apakah diagnosis yang paling mungkin dari pasien ini? 
A. Hiperaldosteron primer 
B. Penyalahgunaan obat diuretik 
C. Sindrom Bartter 
D. SIADH 
E. Hiperemesis 

Jawaban yang benar adalah B. Diagnosis diferensial yang paling mungkin dari hiponatremia, 
hipokalemia dan alkalosis metabolik dengan kadar natrium dan kalium urin yang tinggi adalah 
penyalahgunaan obat diuretic. Diagnosis SIADH tidak mungkin karena adanya hipokalemia. Baik 
hiperaldosteronism maupun sindroma Bartter tidak mengakibatkan hiponatriemi. Diagnosis muntah 
juga tidak mungkin karena kadar klorida urin tinggi, yang mengarah ke dugaan penyalahgunaan diuretik 
yang dilakukan diam‐diam oleh pasien. Natrium dan kalium urin jauh di atas kadar dalam plasma, yang 
berarti, kadar zat terlarut menjadi sangat encer akibat volume air yang berlebih, yang secara langsung 
menurunkan kadar natrium di dalam plasma.  

Acuan 
Chung HM, Kluge R, Schrier RW, Anderson RJ (1987) Clinical assessment of extracellular fluid volume in 

hyponatremia 83:905–908 
Assadi F (1993) Hyponatremia. Pediatr Nephrol 7:503–505 
Fichman MP, Vorherr H, Kleeman CR, et al. (1971) Diuretic‐induced hyponatremia. Ann Intern Med 

75:853–563 

Dapatkan anda memperkirakan pH urin pasien ini? 

A. pH asam 
B. pH basa 

Jawaban yang benar adalah B. Kadar keasaman (pH) urin seharusnya basa; di mana resultan/gap 
muatan anion urin bernilai positif [(Na+ + K+) > Cl−]. Hal ini kemungkinan terjadi akibat ekskresi 
bikarbonat sebagai usaha tubuh untuk memperbaiki kondisi alkalosis metabolik. 

Acuan 
Rose BD, Post TW (2001) Clinical pathology of acid‐base and electrolyte disorders, 5th ed, McGraw‐Hill, 

New York, pp 699–710 
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Apa terapi awal yang akan anda berikan dalam kasus ini? 

A. Pemberian NaCl hipertonik saja 
B. Kombinasi pemberian NaCl hipertonik dan kalium klorida. 
C. Pemberian kalium klorida saja. 
D. Kombinasi NaCl hipertonik, kalium klorida dan obat diuretik hemat kalium. 

Jawaban yang benar adalah C. Terapi tunggal kalium klorida akan mengoreksi kondisi hipokalemia dan 
alkalosis metabolik serta meningkatkan kadar natrium dalam plasma menuju nilai normal. Ketika kalium 
masuk ke dalam sel, natrium akan keluar dari sel untuk menjaga keseimbangan muatan (netralitas 
elektrolit/electroneutrality), dengan demikian akan memperbaiki kondisi hiponatremia. Pemberian 
kalium klorida dalam jumlah yang besar (4 mEq/kg selama 24jam pertama) dapat meningkatkan kadar 
natrium plasma sampai 10 mEq/l dalam 1 hari pertama, di mana hal ini merupakan laju koreksi 
maksimum yang diinginkan pada hiponatremia. Bila hal ini tidak diperhatikan dan larutan salin 
hipertonik juga diberikan, maka koreksi akan berlangsung terlalu cepat. 

Acuan 
Berl T, Linas SL, Aisenbrey GA, Anderson RJ (1977) On the mechanism of polyuria in potassium 

depletion: The role of polydipsia. J Clin Invest 60:620–625 
Robertson GL, Shelton RL, Athar S (1976) The osmoregulation of vasopressin. Kidney Int 10:25‐37 

KASUS 2 

Anak perempuan berusia 10 tahun datang dengan keluhan muntah‐muntah berat selama 5 hari. Pasien 
tidak memiliki riwayat penyakit ginjal dan saluran cerna sebelumnya.  Pada pemeriksaan fisik didapatkan 
penurunan ringan turgor kulit dan penurunan tekanan darah orthostatic sebesar 7 mmHg. Pemeriksaan 
laboratorium menunjukkan natrium 136 mEq/l, kalium 3,0mEq/l, klorida 89 mEq/l, bikarbonat 35 mEq/l, 
BUN 30mg/dl, kreatinin 1,2 mg/dl, dan pH arteri 7,55. Natrium urin sebesar 42 mEq/l, kalium 12 mEq/l, 
dan klorida 68 mEq/l. Fraksi ekskresi klorida sebesar 0.08%. 

Apakah diagnosis yang paling mungkin? 

A. Hiperaldosteronisme 
B. Sindrom Liddle 
C. Muntah 
D. Sindrom Bartter 

Jawaban yang benar adalah C. Riwayat penyakit pasien menunjukkan adanya muntah biasa, namun dari 
kadar klorida urin yang tinggi menunjukkan kemungkinan penggunaan diuretik, sindrom Bartter, atau 
hiperaldosteronisme. Bagaimanapun juga, penting untuk diingat bahwa kadar klorida urin ditentukan 
oleh volume urin, selain juga reabsorpsi klorida tubular. Sehingga pasien hipovolemik dapat memiliki 
jumlah klorida urin yang rendah, namun menunjukkan kadar klorida urin yang relatif tinggi akibat 
meningkatnya daya ikat molekul air. Pengukuran fraksi ekskresi klorida yang menyingkirkan 
faktor/kontribusi air dapat membedakan metabolik alkalosis dengan klorida urin yang rendah (ECF 
kontraksi volume) dari ekskresi klorida urin yang tinggi (pada kelainan adrenal). Pada pasien ini, fraksi 
ekskresi klorida sangat rendah yaitu 0,08%, konsisten dengan adanya muntah dan kontraksi volum yang 
mendasari. 
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Acuan 
Rose BD, Post TW (2001) Clinical pathology of acid‐base and electrolyte disorders, 5th ed, McGraw‐Hill, 

New York, pp 699–710 

KASUS 3  

Pasien berusia 13 tahun dengan riwayat kejang datang ke RS dengan nyeri perut bagian kanan.  Pasien 
menyangkal adanya muntah, diare, demam, menggigil, ataupun riwayat penyakit ginjal. Obat yang 
dikonsumsi pasien meliputi fenitoin dan fenobarbital. Dalam pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan 
bermakna. Tekanan darah 114/78mmHg. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan natrium 140 mEq/l, 
kalium 17mg/dl, kreatinin 0,9mg/dl, pH arteri 7,43, dan  pCO2 49mmHg. Natrium urin 198 mEq/l, kalium 
138 mEq/l, dan klorida 194 mEq/l. 

Apakah yang dapat menyebabkan gangguan elektrolit tersebut? 

A. Penyalahgunaan diuretik 
B. Muntah‐muntah kronis 
C. Konsumsi Gatorade secara berlebih 
D. Hiperaldosteronisme 
E. Defisiensi glukokortikoid 

Jawaban yang benar adalah C. Temuan klinis utama pada kasus ini adalah bikarbonat plasma yang 
tinggi, pH arteri yang normal‐tinggi, dan kadar kalium plasma yang normal‐tinggi. Hiperkalemia relatif 
dapat terjadi walaupun ginjal berfungsi secara normal, tanpa sebab yang jelas, dan laju ekskresi kalium 
yang tinggi. Urin juga menunjukkan gap anion positif sekitar 100 mEq/l (kemungkinan akibat 
bikarbonat), di mana merupakan respons yang tepat pada alkalosis metabolik, yang menunjukkan 
kemungkinan adanya faktor asupan eksogen yang menjadi penyebab dalam kasus ini. Dari hasil 
tanyajawab lebih lanjut dengan pasien didapatkan bahwa pasien minum cairan Gatorade dalam jumlah 
yang besar, yang mengandung natrium, kalium dan anion‐anion basa. 

Acuan 
Rose BD, Post TW (2001) Clinical pathology of acid‐base and electrolyte disorders, 5th ed. McGraw‐Hill, 

New York, pp 699–710 

KASUS 4  

Anak laki‐laki usia 5 tahun sedang dalam kondisi syok sepsis mengalami hipotensi dan oliguria, setelah  
pemberian norepinefrin dosis tinggi. Seorang dokter magang menyarankan pemberian infus vasopressin 
dengan laju 0,01 U/jam. 

Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan respon yang valid untuk saran di atas? 

A. Infus vasopressin akan tidak efektif karena kadar vasopressin harusnya sudah tinggi dalam kasus ini. 
B. Infus vasopressin akan tidak efektif karena efek pengaturan tekanan darah (presser effect) oleh 

vasopressin dan norepinephrin dimediasi oleh reseptor yang sama. 
C. Bila infus vasopressin diberikan, tekanan darah pasien akan lebih turun lagi akibat aktivasi reseptor 

V2. 
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D. Bila infus vasopressin diberikan, keluaran urin kemungkinan besar akan meningkat.  
E. Bila infus vasopressin diberikan, maka keluaran urin kemungkinan akan lebih menurun dari 

sebelumnya.  

Jawaban yang benar adalah D. Vasopressin meningkat penggunaannya untuk memperbaiki kondisi 
hemodinamik pada syok sepsis dan syok dengan vasodilatasi akibat sindrom respon inflamasi sistemik 
[systemic inflammatory response syndrome (SIRS)]. Vasopressin adalah vasopressor dan hormon 
antidiuretik. Efek vasopressor ini disebabkan oleh vasokonstriksi, akibat aktivasi reseptor V1 pada otot 
polos pembuluh darah. Efek anti diuretik disebabkan oleh aktivasi reseptor V2 yang terletak pada duktus 
pengumpul dan mengurangi volume urin. Pada kadar plasma yang rendah, vasopressin memediasi 
vasodilatasi pada sirkulasi koroner, serebral, dan arteri pulmonalis. Pada awalnya, syok sepsis berkaitan 
dengan sedikit peningkatan kadar vasopressin di dalam plasma. jika syok sepsis berlangsung lebih lama, 
kadar vasopressin sangat rendah dibandingkan dengan kasus hipotensi akibat sebab lain. Infus 
vasopressin 0,01 sampai 0,04 U/menit pada pasien dengan syok sepsis akan meningkatkan kadar 
hormon tersebut di dalam plasma pada pasien dengan syok kardiogenik dan juga mengurangi dosis yang 
dibutuhkan pada vasopressor lain. Secara paradoks, keluaran urin dapat meningkat pada pasien dengan 
syok sepsis yang diterapi dengan vasopressin, kemungkinan besar karena perfusi ginjal yang meningkat.  

Acuan 
Landry DW, Levin HR, Gallant EM, et al. (1997) Vasopressin deficiency the vasodilatation of septic shock. 

Circulation 95: 1122–1225 
Holmes CL, Patel BM, Russell JA, et al. (2001) Physiology of vasopressin on hemodynamics and renal 

function in severe septic shock. Chest 120:989–1002 
Agus ZS, Goldberg M (1971) Role of vasopressin in the antidiuresis of anterior pituitary insufficiency. J 

Clin Invest 50:1478–1489 

KASUS 5 

Anak laki‐laki 10 tahun ditemukan menderita hipertensi dan hipokalemia. Mahasiswa kedokteran 
menanyakan riwayat pasien ini secara mendalam dan menemukan bahwa pasien sangat menyukai 
licorice.  

Manakah dari defek genetik berikut yang menyebabkan sindrom yang mirip dengan kondisi di atas? 

A. Mutasi pada gen yang mengadakan perbaikan pada (inwardly rectifying) kanal kalsium ROMK. 
B. Mutasi pada gen untuk 11β‐hidroksisteroid dehidrogenase. 
C. Mutasi pada gen kanal klorida basolateral CLC‐Kb. 
D. Mutasi pada gen ko‐tranporter NaCl. 
E. Gen chimeric dengan bagian gen 11β‐hidroksilase dan gen sintesis aldosteron. 

Jawaban yang tepat adalah B. Aldosteron, mineralokortikoid yang paling penting, meningkatkan 
reabsorbsi natrium dan sekresi kalium di nefron distal. Sekresi berlebih mineralokortikoid, atau 
sensitivitas abnormal terhadap hormon mineralokortikoid dapat menyebabkan hipokalemia, penekanan 
aktivitas renin plasma, dan hipertensi. Sindrom akibat berlebihnya hormon mineralokortikoid [apparent 
mineralocorticoid excess (AME)] adalah bentuk hipertensi yang diwariskan/herediter di mana terjadi 
defek pada 11β‐hidroksisteroid dehidrogenase (11‐HSD). Enzim ini mengubah kortisol menjadi metabolit 
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inaktif: kortison. Karena reseptor mineralokortikoid memiliki afinitas yang sama untuk kortisol dan 
aldosteron, defisiensi akan menyebabkan reseptor‐reseptor tersebut ditempati oleh kortisol, yang 
dalam kondisi normal memang bersirkulasi di plasma dalam kadar yang lebih tinggi daripada aldosteron. 
Licorice mengandung asam glicirretinat dan menyerupai sindrom herediter ini karena zat yang 
terkandung juga menghambat 11β‐hidroksisteroid dehidrogenase. 

Acuan 
White PC (2001) 11 beta‐hydorxysteroid dehydrogenase and its role in the syndrome of apparent 

mineralocorticoid excess. Am J Med Sci 322:308–315 

KASUS 6 

Anak perempuan berusia 14 tahun, sebelumnya sehat, berat badan 50 kg menjalani operasi usus buntu 
terinfeksi yang telah pecah. Selama pembedahan, pasien diberi 2 liter cairan Ringer Laktat (RL), dan 
Dekstrosa 5% dalam 0,45% NaCl dengan 20 KCl, 250 ml/jam pascabedah (post‐operasi). Dua hari setelah 
operasi, pasien mengeluh nyeri kepala dan muntah. Tekanan darahnya 140/80 mmHg. Pasien sadar 
dengan orientasi yang baik, pemeriksaan fisik umum dan neurologis tidak menunjukkan kelainan yang 
bermakna. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan natrium serum 115 mEq/l, osmolalitas plasma 
241mOsm/kg H20, dan osmolalitas urin 850 mOsm/kg H20. Pasien tidak mendapatkan diet apapun 
secara oral.  

Selain menghentikan pemberian dekstrosa 5% dalam infus 0.45% NaCl, manakah di antara pernyataan 
berikut yang merupakan terapi yang paling tepat untuk pasien ini? 

A. Dekstrosa 5% dalam 0.9% NaCl dengan 20 mEq KCl dengan laju pemberian 50 ml/jam. 
B. Dekstrosa 5% dalam 0.9% NaCl dengan 20 mEq KCl dengan laju pemberian 250 ml/jam. 
C. 3% NaCl dengan laju pemberian 100 ml/jam ditambah furosemid intra vena sampai kadar serum 

132mEq/l. 
D. 3% NaCl dengan laju pemberian 50 ml/jam ditambah furosemid intra vena sampai kadar serum 

120mEq/l. 
E. Ganti infus intravena biasa menjadi kunci heparin (heparin lock, tabung infus dilekat pada tangan 

langsung) sampai pasien dapat kembali melanjutkan diet restriksi cairan regular. 

Jawaban yang tepat adalah C. Pasien mengalami hipotonik hiponatremia karena pengeluaran 
vasopressin non‐osmotik akibat stress pembedahan dan pemberian cairan hipotonik dalam volume 
besar. Keluhan nyeri kepala dan muntah kemungkinan besar akibat edema serebral. Terapi definitif yang 
segera sangat diperlukan untuk meningkatkan kadar natrium serum dalam beberapa jam. Baik larutan 
salin isotonik ataupun restriksi cairan tidak memungkinkan tercapainya tujuan tersebut. Penambahan 
volume cairan ekstraselular yang diakibatkan oleh pemberian cairan selama dan setelah operasi 
menyebabkan pasien mengekskresikan sejumlah besar natrium melalui urin. Kadar vasopressin dapat 
tetap tinggi dalam beberapa hari setelah operasi, yang menyebabkan urin pasien lebih pekat. Natrium 
dalam setiap 1 liter larutan NaCl isotonik yang diberikan pada pasien, dapat diekskresi dalam urin kurang 
dari 1 liter. Dengan demikian infusat akan mengalami desalinisasi, mengakibatkan kesetimbangan cairan 
menjadi positif dan memperburuk kondisi hiponatremia. Karena status kelebihan volume cairan yang 
dialami pasien, maka tubuhnya akan mengekskresikan natrium dalam urin yang ekivalen dengan NaCl 
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0.9% walaupun infus cairan dihentikan. Akibatnya, kadar natrium akan semakin turun secara spontan. 
Oleh karena itu, pemberian NaCl hipertonik intravena diperlukan untuk mengurangi tingkat keparahan 
edema serebral dan menyingkirkan risiko terjadinya herniasi. Karena hiponatremia telah terbentuk 
dalam 48 jam, terdapat risiko terjadinya demyelinisasi osmotik jika kadar natrium meningkat terlalu 
banyak (>18mEq dalam 48 jam). Pemberian NaCl 3% dengan laju pemberian 50ml/jam ditambah dengan 
furosemid akan meningkatkan kadar natrium serum hingga 12 mEq/l dalam waktu kurang dari 24 jam. 
Karena kadar vasopressin pasca operasi mulai menurun secara spontan, diuresis yang sedang 
berlangsung akan menyebabkan koreksi yang berlebihan. Pembengkakan otak lebih dari 5‐10% akan 
berisiko tinggi terhadap hidup seseorang, maka peningkatan kadar natrium serum sebanyak 5% 
(peningkatan sebesar 6mEq/l) cukup untuk menyelamatkan nyawa pasien tanpa menyebabkan risiko 
terjadinya jejas iatrogenik akibat koreksi yang berlebihan. Penambahan furosemid menghindarkan risiko 
terjadinya jejas otak akibat koreksi yang berlebih. 

Acuan 
Lauriant SM, Berl T (1997) The hyponatremic patient: practical focus on therapy. J Am Soc Nephrol 

8:1599–1607 

KASUS 7 

Remaja laki‐laki berusia 18 tahun dengan diabetes insipidus neurogenik datang ke RS karena infeksi 

saluran nafas akut. Kadar natrium serum saat datang 146 mEq/l. Dia diberi desmopressin (DDAVP) 
setiap 12 jam dan cairan hipotonik intravena. Tiga hari kemudian, kadar natrium serum pasien 100 
mEq/l. Pasien mengeluh mual dan sulit berkonsentrasi, selain itu pasien tidak mengeluh gejala apapun. 

Selain menghentikan pemberian cairan hipotonik, manakah pernyatan berikut yang merupakan 
tatalaksana paling tepat untuk mengatasi kondisi hiponatremia pada pasien ini? 
A. Beri dekstrosa 5% dalam larutan NaCl normal dengan laju pemberian 150 ml/jam, hentikan 

pemberian DDAVP selama 24 jam kemudian lanjutkan kembali. 
B. Beri larutan NaCl 3% dengan laju pemberian 150 ml/jam sampai kadar natrium serum mencapai 120 

mEq/l, hentikan pemberian DDAVP selama 24 jam, kemudian lanjutkan kembali. 
C. Beri larutan NaCl 3% dengan laju pemberian 75ml/jam sampai kadar natrium serum mencapai 110 

mEq/l, hentikan pemberian DDAVP selama 24 jam, kemudian lanjutkan kembali. 

D. Teruskan pemberian DDAVP dan beri dekstrosa 5% dalam NaCl normal dengan laju pemberian 150 
ml/jam. 

E. Teruskan pemberian DDAVP dan beri larutan NaCl 3%  dengan laju pemberian 75ml/jam sampai 
kadar natrium serum mencapai 110mEq/l. 

Jawaban yang paling tepat adalah E.  Pemberian DDAVP dapat dipersulit oleh hiponatremia akut atau 
kronik. Pasien ini menjadi hiponatremia berat selama 3 hari. Walaupun kadar natrium serumnya rendah, 
pasien hanya menunjukkan gejala yang cukup ringan, mengindikasikan bahwa otak telah beradaptasi 
dengan gangguan tersebut. Komplikasi neurologis pasca terapi lebih sering terjadi pada hiponatremia 
kronik separah ini jika kadar natrium serum meningkat hingga lebih dari 12 mEq/l dalam satu hari, atau 

24mEq/l dalam waktu dua hari. Penghentian DDAVP memungkinkan terjadinya diuresis air segera 
setelah obat hilang dari tubuh melalui proses metabolisme. Pada kondisi urin yang sangat terencerkan ‐ 
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seperti yang telah diperkirakan terjadi pada pasien diabetes insipidus neurogenik‐ kadar natrium serum 

akan meningkat hingga 2mEq/l per jam. Sehingga, penghentian terapi DDAVP selama 24 jam 
merupakan strategi yang buruk karena beresiko terjadi koreksi yang berlebihan dan dapat menyebabkan 
demyelinisasi osmotik.  

Pasien seharusnya diterapi dengan cara yang sama seperti merawat pasien SIADH pasca operasi. 

Diteruskannya terapi DDAVP analog dengan SIADH. Pemberian NaCl 0,9% dikontraindikasikan karena 
dapat menyebabkan terjadi desalinasi. Pemberian NaCl 3% untuk meningkatkan kadar natrium serum 

menjadi 110 mEq/l akan mengurangi risiko kejang. DDAVP yang beredar dalam sirkulasi akan 
mencegah peningkatan kadar natrium serum terlalu tinggi. Setelah diberikan infus larutan NaCl 3% 
dengan laju 75 ml/jam, kadar natrium serum dapat ditingkatkan secara bertahap: pilihan terapi untuk ini 
termasuk pemberian garam per oral dan furosemid, memberikan infus perlahan NaCl 3% dengan laju 15 

ml/jam, atau meningkatkan dosis DDAVP yang memungkinkan diuresis singkat. 

Acuan 

Goldszmidt MA, Iliescu EA (2000) DDAVP to prevent rapid correction in hyponatremia. Clin Nephrol 
53:226–229 

Maghnie M, Genoveso E, Lundin S, et al. (1997) Iatrogenic extrapontine myelinolysis in central diabetes 
insipidus: are cyclosporine and 1‐desamino‐8‐D‐argenine vasopressin harmful in association? J Clin 
Endocrinol Metab 82:1749–1751 

KASUS 8 

Anak laki‐laki berusia 16 tahun datang ke UGD dengan kelemahan ekstremitas atas dan bawah yang 
parah dan terjadi mendadak. Pasien tidak memiliki riwayat episode serangan sebelumnya, menyangkal 
penurunan berat badan, perubahan nafsu makan, palpitasi, intoleransi terhadap panas, atau berkeringat 
berlebihan. Pasien tidak sedang minum obat apapun, termasuk obat pencahar atau diuretik, dan 
menyangkal mengkonsumsi obat ataupun alkohol. Riwayat penyakit keluarga tidak ada yang istimewa. 
Tekanan darah pasien 140/90 mmHg, frekuensi nadi 114 denyut/menit, laju pernafasan 19/menit, dan 
suhu 36.9◦C. Ditemukan kelumpuhan dan kekakuan yang simetris dengan arefleksia pada ekstremitas 
atas dan bawah. Pemeriksaan fisik lain tidak ditemukan kelainan yang bermakna. Pemeriksaan 
laboratorium menunjukkan kadar natrium 140 mEq/l, kalium 1,6mEq/l, klorida 102 mEq/l, bikarbonat 23 
mEq/l, kalsium 10,5mg/dl, fosfat 1.5mg/dl, magnesium 1,4mg/dl, glukosa 133 mg/dl, BUN 12 mg/dl, dan 
kreatinin 0,7 mg/dl. Kalium urin sebesar 10mEq/l, kreatinin urin 142mg/dl, dan osmolalitas 510 
mOsm/kg H20. 

Apakah terapi terbaik bagi pasien ini? 
A. KCl dalam 5% dekstrosa dalam air (D5W), 120 mEq selama 6 jam. 
B. KCL dalam larutan NaCl 0,9%, 120mEq selama 6 jam. 
C. KPO4 dalam larutan 0,9%, 120 mEq selama 6 jam. 
D. Propranolol 100–200mg per oral. 
E. Amiloride 10 mg per oral. 

Jawaban yang tepat adalah D. Paralisis hipokalemia periodik dapat bersifat familial yang diturunkan 
secara autosomol dominan, atau dapatan pada pasien dengan tirotoksikosis. Hormon tiroid 
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meningkatkan aktivitas Na‐K ATPase pada sel otot dan kelebihan hormon tiroid akan meningkatkan 
sensitivitas terhada efek hipokalemik epinefrin atau insulin, yang diperantarai oleh Na‐K ATPase. Terapi 
kalium pada episode paralisis mungkin efektif; namun terapi ini dapat menyebabkan kondisi 
hiperkalemia pasca terapi karena kalium kembali keluar dari sel. Propranolol telah dipergunakan untuk 
mencegah episode akut paralisis periodik akibat tirotoksikosis dan obat ini juga efektif sebagai terapi 
serangan akut, tanpa menginduksi hiperkalemia kembali (rebound). 

Acuan 
Lin SH, Lin YF, Halperin ML (2001) Hypokalemic and paralysis QIM 194:133–139 

KASUS 9 

Anak laki‐laki berusia 4 tahun dengan sindrom nefritis yang berat datang ke RS karena edema progresif 
yang tidak merespon (refrakter) diuretik. Albumin serum 1,0 g/dl. 

Manakah dari pernyataan berikut yang menggambarkan secara akurat resistensi pasien ini terhadap 
diuretik. 
A. Respon terhadap diuretik akan lebih dari dua kali lipat bila diberi infus sulfiksazole. 
B. Respon terhadap diuretik akan meningkat bila albumin dan furosemid dicampur terlebih dahulu 

sebelum dimasukkan dalam infus. 
C. Sekresi furosemid ke dalam lumen tubular kurang dari setengah dari jumlah yang disekresikan 

subjek normal. 
D. Semua yang tersebut di atas. 

Jawaban yang tepat adalah B. Pasien nefrotik yang hipoalbuminemia, terutama pasien yang sudah 
mengalami kegagalan fungsi ginjal, seringkali resisten terhadap diuretik. Karena furosemid terikat pada 
protein, maka kemungkinan kondisi hipoalbuminemia mengurangi penyampaian jumlah diuretik yang 
efektif pada tempat kerjanya di dalam lumen tubular. Selain itu, protein yang terikat dalam lumen 
tubular mempengaruhi efek furosemid pada proses transport luminal. Walaupun sulfixazole yang 
berikatan dengan albumin menggantikan tempat furosemid, hal tersebut tidak mengubah respon 
natriuretik terhadap diuretik, yang menunjukkan resistensi terhadap diuretik lebih disebabkan oleh 
faktor selain farmakokinetik obat diuretik. Oleh sebab itu, pemberian kombinasi albumin dan diuretik 
loop disarankan untuk memperbaiki respon terhadap diuretik pada pasien dengan hipoalbuminemia. 

Acuan 
Brater DC (1999) Use of diuretics in cirrhosis and nephritic syndrome. Sem Nephrol 19:575–580 
Brater DC, Gorski JC, Horlander JC Jr, et al. (2001) Effects of albumin/furosemide mixtures on responses 

to furosemide in cirrhosis patients with ascitis. Tran Am Clin Climatol Assoc 112:108–115 
Chalasani N, Gorski JC, Horlander JC Sr et al. (2001) Effects of albumin/furosemide mixture on responses 

to furosemide in hypoalbuminic patients. J Am Soc Nephrol 12:1010–1016 
Agrawal R, Gorski JC, Sundblad K, et al. (2000) Urinary protein binding does not affect response to 

furosemide in patients with nephritic syndrome. J Am Soc Nephrol 2000; 11:1100–1105 
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KASUS 10 

Anak perempuan berusia 7 tahun dengan penyakit ginjal stadium akhir yang memerlukan hemodialisis, 
datang dengan keluhan kelemahan otot proksimal.  Kalium serum pasien 7,8 mEq/l, dan EKG 
menunjukkan gambaran gelombang T yang tinggi. 

Manakah sediaan berikut yang dapat menurunkan kadar kalium serum dengan cepat pada pasien ini? 
A. Kalsium glukonas intravena  
B. Glukosa dan insulin intravena  
C. Propranolol intravena 
D. Kayeksalat dalam sorbital per oral 
E. Natrium bikarbonat intravena 

Jawaban yang tepat adalah B. Pemberian terapi kombinasi glukosa dan insulin adalah terapi yang 
efektif untuk menurunkan kadar kalium serum dalam hitungan menit. Insulin beraksi pada Na‐K ATPase 
untuk meningkatkan ambilan kalium oleh sel‐ efek independen terhadap glukosa. Glukosa diberikan 
bersamaan dengan insulin ditujukan untuk mencegah terjadinya hipoglikemia. Kalsium glukonas 
diindikasikan sebagai terapi hiperkalemia pada keadaan darurat karena memiliki efek elektrofisiologis 
untuk mencegah henti jantung (cardiac arrest). Walaupun obat ini bekerja dengan sangat cepat, obat ini 
sebenarnya tidak menurunkan kadar kalium serum. Propranolol adalah agen penyekat beta‐adrenergik 
yang memiliki efek hiperkalemia ringan, sehingga penggunaanya dikontraindikasikan pada pasien ini. 
Kayeksalat harusnya diberikan per rektal agar efektif menurunkan kadar kalium serum; jika obat 
diberikan per oral, efeknya tidak berlangsung cepat. Bikarbonat serum secara teori bermanfaat karena 
zat ini mempermudah ambilan kalium oleh sel. Namun, studi yang dilakukan pada pasien penyakit ginjal 
stadium akhir (end stage renal disease/ESRD), menunjukkan penurunan kadar kalium dalam dua jam 
pertama yang minimal. 

Acuan 
Greenberg A (1998) Hyperkalemia: treatment options. Sem Nephrol18:46–57 
Allon M (1995) Hyperkalemia in end‐stage renal disease: mechanism and management J Am Soc Nephrol 

6:1134–1142 

KASUS 11 

Anak perempuan berusia 5 tahun dengan polidipsi meminum sejumlah besar air (6‐8 liter per hari). 

Manakah dari pilihan di bawah ini yang mempengaruhi kemampuan pasien mengeksresikan secara 
maksimal urin yang sudah encer tadi? 
A. Mutasi gen Aquaporin‐2(AQP‐2)  
B. Obat diuretik golongan tiazid 
C. Mutasi gen reseptor V2  
D. Amiloride 
E. Lithium 

Jawaban yang tepat adalah B. Mutasi gen AQP‐2, mutasi gen V2 dan lithium adalah penyebab diabetes 
insipidus nefrogenik. Kelainan ini mengurangi kemampuan untuk memekatkan (kadar) urin tanpa 
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mempengaruhi kemampuan untuk mengekskresikan secara maksimal urin yang sudah encer. Amiloride 
menghambat kanal natrium di nefron distal, mengurangi reabsorpsi natrium dan sekresi kalium; zat ini 
kecil efeknya dalam mengencerkan urin. Walaupun diuretik tiazid tidak mempengaruhi kemampuan 
untuk memekatkan urin, namun zat ini mengganggu pengenceran urin oleh ginjal melalui berbagai cara, 
1) menghambat reabsorpsi natrium pada lokasi dilusi di korteks (cortical diluting site), 2) mengurangi 
penghantaran zat terlarut ke lokasi pengenceran karena kontraksi volume ECF, menurunkan laju filtrasi 
glomerulus (GFR), dan meningkatkan reabsorpsi proksimal, dan 3) secara langsung menstimulasi 
pengeluaran vasopressin. Pemberian diuretik golongan thiazid pada pasien dengan polidipsia primer 
yang bergantung pada ekskresi maksimal urin encer untuk menjaga kesetimbangan air dapat 
mengakibatkan hiponatremia dan bahkan kematian.  

Acuan 
Spital A (1999) Diuretic‐induced hyponatremia. Am J Nephrol 19: 447–452 

KASUS 12 

Anak laki‐laki berusia 17 tahun non‐diabetes (70 kg) mengalami letargi progresif selama beberapa hari 
dan dibawa ke RS dalam kondisi semi koma dengan kadar natrium serum 180 mEq/l. Residen 
mengusulkan untuk memberikan infus dekstrosa 5% dalam air dengan laju pemberian 500ml/jam untuk 
dapat segera mengembalikan kadar natrium ke kadar yang aman yaitu 160 mEq/l. 

Manakah dari pilihan berikut komplikasi yang paling dapat menyulitkan strategi terapi di atas? 
A. Perdarahan serebral 
B. Sindrom demyelisasi osmotik 
C. Edema paru 
D. Hiperglikemia 
E. Hiponatremia 

Jawaban yang tepat adalah D. Satu liter dextrose 5% dalam air (D5W) mengandung 50 gram glukosa‐ 
kira‐kira 3 kali jumlah glukosa total dalam cairan tubuh ketika kadar gula darah dalam kondisi normal. 
Karena beberapa liter D5W diperlukan untuk memperbaiki defisit air, hiperglikemia berat dapat menjadi 
komplikasi bila laju pemberian glukosa melebihi laju metabolisme (10‐20 g/jam). Infus D5W dengan laju 
500 ml/jam memasukkan 25 gram glukosa per jam dan dapat diprediksikan akan menyebabkan 
hiperglikemia, walaupun insulin juga diberikan. Rehidrasi cepat pada pasien dewasa yang mengalami 
hipernatremia dapat membawa risiko terjadinya edema serebral namun hal ini terutama dilaporkan 
terjadi pada bayi. Perdarahan serebral dan demyelinisasi osmotik adalah komplikasi dari hipernatremia 
akut, namun bukan merupakan komplikasi koreksi hipernatremia kronik. D5W adalah air bebas yang 
didistribusikan melalui cairan tubuh, menyebabkan sedikit peningkatan volume plasma pada setiap liter 
cairan D5W yang diberikan; oleh karena itu tidak menyebabkan edema pulmonary. Walaupun 
hiperglikemia menurunkan kadar natrium serum dengan cara menarik air ke dalam cairan ekstraselular, 
efek ini tidak cukup besar untuk dapat mengencerkan kadar natrium serum menjadi 160 mEq/l yang 
berada pada rentang hiponatremia, kecuali jika glukosa darah sangat tinggi. 

Acuan 
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Rosemarin DK,Wardlaw GM, Mirtallo J (1996) Hyperglycemia associated with high, continuous infusion 
rates of total parenteral nutrition dextrose. Nutrition in clinical practice 11:151–156 

KASUS 13 

Anak laki‐laki berusia 5 tahun dengan hipertensi mengalami hiperkalemia, anion gap yang normal, 
asidosis metabolik, dan kadar renin dan aldosteron plasma yang rendah. 

Manakah dari pilihan berikut yang konsisten terhadap temuan di atas? 
A. Konsumsi licorice  
B. Sindrom Gordon  
C. Hemangioperisitoma 
D. Sindrom Gitleman  
E. Stenosis arteri renalis  

Jawaban yang paling tepat adalah B. Hipertensi hiperkalemia familial, juga disebut sebagai: 
pseudohipoaldosteronisme tipe II dan sindrom Gordon, mempunyai ciri tekanan darah tinggi yang 
diturunkan secara autosomal dominan dan hiperkalemia tanpa disertai gagal ginjal. Temuan yang 
berkaitan dengan kelainan meliputi asidosis hiperkloremia ringan, aktivitas renin plasma yang tertekan, 
perawakan pendek, kekakuan tulang belakang, dan deformitas pada tangan dan kaki. Pasien yang 
terkena berespon baik terhadap terapi tiazid, hal ini menunjukkan bahwa defek primer terletak pada 
sekresi kalium di tubulus distal. Konsumsi licorice juga menyebabkan hipertensi dengan kadar renin dan 
aldosteron serum yang rendah. Namun pada konsumsi licorice, penemuan ini berkaitan dengan 
hipokalemia. Hemangioperisitoma dan stenosis arteri renalis juga menyebabkan hipertensi tapi kadar 
plasma renin tinggi pada kelainan‐kelainan ini dan kadar kalium serum rendah. Sindrom Gitleman 
menyebabkan tekanan darah yang normal (normotensi) dan berkurangnya jumlah kalium ginjal (renal 
potassium wasting). 

Acuan 
Scheinman SJ, Guay‐Woodford LM, Thakker RV, et al.. (1999) Genetic disorders of renal electrolyte 

transport. N Engl J Med 340:1177–1187 
Kalburova F, Robeva R, Belovezhdov N (1992) Gordon’s syndrome hypertension and 

hyperkalemiaassociated with normal glomerular filtration rate. Nephron 60:124 

KASUS 14 

Anak perempuan usia 6 tahun, mengeluh kelemahan total dan poliuria. Pasien tidak minum obat apapun 
dan tidak mengeluhkan masalah gastrointestinal. Penemuan klinis penting pada pasien ini meliputi 
tekanan darah 90/50mmHg dengan pusing orthostatik. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan 
natrium 138 mEq/l, kalium 2,3 mEq/l, klorida 100 mEq/l, bikarbonat 33 mEq/l, BUN 20 mg/dl, dan 
kreatinin 0,5 mg/dl. Urin 24 jam mengandung: natrium 99 mEq/l, kalium 63 mEq/l, klorida 5mEq/l, dan 
kalsium 285 mg. Aktivitas renin plasma kadar aldosteron meningkat. 

Berdasarkan data di atas, manakah kondisi berikut yang paling mungkin untuk kasus di atas?  
A. Sindrome Gitleman  
B. Konsumsi licorice  
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C. Sindrome Liddle  
D. Adenoma Adrenal 
E. Sindrom Bartter  

Jawaban yang tepat adalah E. Pasien ini adalah contoh klasik sindrom Bartter, dengan ciri‐ciri metabolik 
alkalosis awitan (onset) dini, berkurangnya kalium ginjal (renal potassium wasting), poliuria, dan 
polidipsi tanpa diserta hipertensi. Gejala yang timbul dapat meliputi muntah, konstipasi, keinginan 
makan makanan asin (salt craving), dan kecenderungan untuk penekanan volume (cairan). 
Pertumbuhan akan terhambat jika terapi tidak dimulai. Tidak seperti sindrom Gitelman, ekskresi kalsium 
pada sindrom ini meningkat. Adenoma adrenal, konsumsi licorice, dan sindrom Liddle menyebabkan 
alkalosis metabolic hipokalemia, namun kelainan‐kelainan ini berkaitan dengan hipertensi. 

Acuan 
Shaer AJ (2001) Inherited primary renal tubular hypokalemic alkalosis: a review of Gitelman and Bartter 

syndrome. Am J Med Sci 322:316–173 

KASUS 15 

Anak perempuan berusia 14 tahun menderita kardiomiopati berat dan edema paru. Walaupun telah 
mendapatkan terapi dengan penyakat enzim pengubah angiotensin (ACE‐inhibitor), penyakat beta, 
spironolactone, dan diuretik, pasien mengalami edema progresif yang bermakna. Dosis furosemid telah 
dinaikkan dari 20 mg menjadi 60 mg dua kali sehari. Tekanan darah pasien 93/52mmHg. Pulsasi vena 
jugularis tampak setinggi daun telinga. Suara nafas pasien melemah di bagian basis paru bilateral, dan 
rhonki basah terdengar pada sepertiga bagian bawah paru bilateral. Galop S3 dan murmur holosistolik 
terdengar di apeks jantung. Hepar lunak teraba 4 jari di bawah garis arkus costa. Edema yang bermakna 
pada ekstremitas bawah dan meluas hingga pinggul. Pasien sadar dengan kewaspadaan baik dan 
pemeriksaan neurologis tidak ditemukan kelainan bermakna. Data laboratorium menunjukkan natrium 
115 mEq/l, kalium 5,1mEq/l, klorida 87 mEq/l, bikarbonat 28 mEq/l, BUN 73mg/dl, kreatinin 1,4 mg/dl, 
dan glukosa 125 mg/dl. Osmolalitas urin sebesar 759mOsm/kg H2O, dan natrium 8mEq/l. 

Manakah dari pendekatan terapi berikut yang paling sesuai untuk kondisi hiponatremia pasien ini? 
A. Mengganti furosemid dengan metolazone (10mg dua kali sehari). 
B. Mulai pemberian demeclocycline 600mg per hari. 
C. Hentikan semua diuretik. 
D. Hiponatremia pada pasien dapat diabaikan karena pasien memiliki pseudohiponatremia. 
E. Tingkatkan dosis furosemid hingga 160 mg dua kali sehari. 

Jawaban yang tepat adalah E. Hiponatremia adalah temuan diagnosis yang lemah pada gagal jantung 
kongestif. Kondisi ini menggambarkan sekresi vasopressin, yang merupakan bagian dari respon 
neuroendokrin terhadap sirkulasi yang tidak adekuat. Pada kasus ini, pasien mengalami hiponatremia 
saat mendapat terapi furosemid. Namun, karena hiponatremia berlangsung bersamaan dengan semakin 
parahnya edema pada kadar natrium urin yang sangat rendah, diuretik nampaknya bukan penyebab 
gangguan elektrolit ini. Furosemid mempengaruhi kadar urin oleh karenanya merupakan faktor yang 
jarang menyebabkan hiponatremia.  
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Metolazone adalah diuretik tipe tiazid. Karena metolazon memungkinkan kadar urin semakin pekat 
secara maksimal, penggantian furosemid dengan metolazon justru akan memperburuk kecenderungan 
hiponatremia. Demeclocycline dapat efektif sebagai aquaretic, karena mempengaruhi kerja vasopressin 
pada duktus pengumpul. Namun, pada penyakit liver demeclocycline akan terakumulasi, mengakibatkan 
nefrotoksisitas; sehingga demeclocyline bukan merupakan pilihan yang tepat untuk pasien dengan gagal 
jantung kongestif berat dan kongesti hepar. Penghentian seluruh diuretik tidak berguna untuk 
memperbaiki hiponatremia, dan akan memperparah edema. Pseudohiponatremia kurang tepat; 
walaupun osmolalitas serum yang dihitung sedikit rendah (2 × 118 + 84/2.8 + 120/18 = 273), osmolalitas 
serum ditingkatkan oleh urea, yang tidak memiliki efek pada tonisitas plasma. 

Pasien ini mengalami edema progresif pada dosis furosemid yang sedang digunakan saat ini dan pasien 
menunjukkan kadar natrium urin yang rendah. Diuretik memiliki kurva respon‐dosis yang ditandai 
dengan tidak adanya natriuresis sampai ambang batas ekskresi obat dicapai. Pada gagal jantung 
kongestif, adanya penurunan perfusi usus, menurunnya motilitas usus dan edema mukosa akan dapat 
menurunkan kecepatan laju penyerapan obat secara bermakna sehingga mengurangi laju obat yang 
sampai di ginjal. Mungkin juga terjadi penurunan sekresi diuretik ke dalam lumen tubular karena 
menurunnya perfusi ginjal. Pada kondisi ini, resistensi yang muncul terhadap furosemid pada dosis oral 
yang biasanya sudah adekuat, dapat diatasi dengan meningkatkan dosis. Kondisi hiponatremia tidak 
menjadi kontraindikasi pada terapi ini. Kenyataanya, urin yang diekskresikan sebagai respon terhadap 
terapi furosemid akan memiliki kadar natrium yang lebih rendah daripada kadar natrium plasma; 
sehingga peningkatan luaran urin akan meningkatkan ekskresi air bebas, memperbaiki kondisi 
hiponatremia. 

Acuan 
Cadnapaphornchai MA, Gurevich AK, Weinberger HD, et al. (2001) Pathophysiology of sodium and water 

retention in heart failure. Cardiology 96:122–131 
Kramer BK, Schweda F, Riegger GA (1999) Diuretic treatment and diuretic resistance in heart failure. Am 

J Med106:90–96 

KASUS 16 

Perempuan usia 19 tahun dengan penyakit paru obstruktif kronik dan gagal jantung kongestif datang 
dengan kondisi anasarka. Gas darah arteri pasien sebelum terapi adalah: pH 7,21, HCO3− 31 mEq/l, PCO2 
62mmHg, PO2 73mmHg, diterapi dengan 2 L O2 menggunakan nasal kanul. Setelah kehilangan 4,8 kg 
selama terapi dengan drip furosemid, pemeriksaan gas darah arteri ulangan menunjukkan: pH 7,33, 
PCO2 88mmHg, HCO3− 29, PO2 61mmHg. kalium serum 3,0 mEq/l. Pasien kemudian diterapi dengan KCl, 
kadar kaliumnya meningkat menjadi 4,2 mEq/l, tapi analisa gas darah arteri pasien tidak berubah. 

Manakah dari pilihan terapi berikut yang merupakan terapi terbaik untuk hiperkapnia yang semakin 
memburuk pada pasien ini? 
A. Acetazolamide 
B. NaCl 0,9% intravena 
C. Asam hidroklorida (HCl) 100 mM  
D. Ammonium Klorida per oral 
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E. Hemodialisis 

Jawaban yang tepat adalah A. Natrium klorida efektif untuk memperbaiki alkalosis yang disebabkan 
oleh diuretik atau hilangnya asam lambung. Walaupun demikian, NaCl dikontraindikasikan pada pasien 
dengan edema, karena dapat memperburuk edema dan tidak selalu memperbaiki alkalosis. Pada pasien 
dengan gagal jantung, cor pulmonal atau sirosis, atau peningkatan reabsorpsi bikarbonat tubular 
proksimal dapat mencerminkan perfusi ginjal yang buruk akibat kelainan‐kelainan tadi, dan tidak selalu 
akan membaik keadaanya jika dilakukan ekspansi volum. HCl intra vena atau ammonium klorida akan 
memperbaiki alkalosis metabolik, namun agen‐agen ini, seperti pada natrium klorida, akan 
meningkatkan volume cairan ekstraselular, sehingga memperburuk edema.  

Alkalosis metabolik pada pasien edematosa akan dapat diperbaiki dengan pemberian penyakat 
anhidrase karbonik: acetazolamide, yang menghambat reabsorpsi proksimal natrium bikarbonat, 
memperbaiki alkalosis dan kelebihan cairan. Peningkatan distribusi bikarbonat ke tempat sekresi kalium 
di duktus pengumpul meningkatkan sekresi kalium. Maka dari itu, hipokalemia harus diperbaiki sebelum 
acetazolamide diberikan. Perbaikan alkalosis metabolik penting khususnya pada pasien dengan asidosis 
respiratorik kronik karena hipoventilasi kompensasi dapat mencetuskan terjadinya hipoksemia dan 
memperlambat kemungkinan pasien lepas/tidak tergantung pada respirator. Hemodialisis efektif juga 
untuk mengendalikan edema, hipokalemia dan alkalosis metabolik, namun hemodialisis merupakan 
strategi yang nilai cost‐effective‐nya paling rendah. 

Acuan 
Mazur JE, Devlin JW, Peters MJ, et al. (1999) Single versus multiple doses of azetazolamide for metabolic 

alkalosis in critically ill medical patients. A randomized, double‐blind trial. Crit Care Med 27:1275–
1261 

KASUS 17 

Anak perempuan berusia 12 tahun datang dengan keluhan ikterik dan gatal. Pasien tidak demam dan 
tidak gelisah. Tekanan darah 130/75mmHg, frekuensi denyut jantung 80 denyut/menit, dan tidak 
tampak distensi jugular. Pemeriksaan paru bersih, dan tidak ditemukan gallop pada pemeriksaan 
jantung. Hati membesar dan lunak. Tidak ditemukan asites atau edema. Serum Na+ 125, K+ 3.5, Cl− 94, 
HCO3− 25 (semua dalam mEq/l); BUN 12mg/dl, kreatinin 0,8 mg/dl, glukosa 95 mg/dl, osmolalitas serum 
286 mOsm/kg H20, osmolalitas urin 444 mOsm/kg H20, natrium urin 65 mEq/l, total serum protein 5,4 
g/dl.  Etanol darah negatif. 

Manakah dari tes berikut yang paling mungkin dapat mengungkapkan penyebab hiponatremia pasien 
ini? 
A. Computed tomographic (CT) scan kepala 
B. Kadar kortisol plasma 
C. Kadar trigliserida serum 
D. Kadar kolesterol serum 
E. Kadar metanol dan etilenglikol 
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Jawaban yang tepat adalah D. Pasien mengalami hiponatremia dengan osmolalitas serum normal, 
mengarah pada kemungkinan diagnosis pseudohiponatremia. Trigliserida yang meningkat dapat 
menyebabkan pseudohiponatremia, namun seharusnya juga menyebabkan serum menyerupai susu 
(lactescent). Metanol dan etilen glikol meningkatkan osmolalitas serum, menyebabkan gap osmolaritas, 
namun tidak menyebabkan hiponatremia. CT scan kepala dan pengukuran kadar kortisol plasma sesuai 
untuk evaluasi pasien ini jika osmolalitas serumnya rendah (hiponatremia sejati). Pasien mengalami 
pseudohiponatremia yang terkait dengan kadar kolesterol yang  tinggi. Pada kolestasis berat (contoh 
pada sirosis bilier), lipoprotein x terbentuk ketika terjadi aliran balik kolesterol yang tidak teresterifikasi 
dan fosfolipid ke dalam sirkulasi dari duktus bilier yang tersumbat. Tidak seperti LDL, HDL dan VLDL, 
partikel kolesterol lipoprotein x tidak larut di dalam air plasma sehingga akan meningkatkan fraksi padat 
(dan mengurangi jumlah air), mengakibatkan pseudohiponatremia. Kadar lipoprotein x dapat sebesar 
beberapa ratus miligram per desiliter kolesterol.  

Acuan 
Turchin A, Seifter JL, Seely EW (2003) Mind the Gap. N Engl J Med 349:1465–1469 
Milionis HJ, Liamis GL, Elisaf MS (2002) The hyponatremic patient: a systematic approach to laboratory 

diagnosis. Can Med Assoc J 166:1056–1062 
Weisberg LS (1989) Pseudohyponatremia: a reappraisal. Am J Med 86:315–318 

KASUS 18 

Anak perempuan 14 tahun datang dengan hiponatremia, amenore primer, dan anoreksia. Pasien tidak 
mengkonsumsi obat‐obatan. Pemerksaan fisik menemukan bahwa tekanan darah pasien normal dan 
tidak ada temuan fisik yang mengarah pada gagal jantung kongestif (Congestive Heart Failure/CHF) atau 
penyakit hati. Abdomen lunak dan tidak nyeri tanpa adanya massa atau organomegali. Daa laboratorium 
menunjukkan Na+ serum 127, K+ 4.1, Cl− 93, HCO3− 25 (semua dalam mEq/L), BUN 6mg/dl, kreatinin 
0.6mg/dl, glukosa 103mg/dl, osmolaltias urine 684mOsm/kg, Na+ urin 99 mEq/l, K+ urin 65mEq/l, dan 
kreatinin urin 105mg/dl. Hormon yang menstimulasi tiroid (Thyroid Stimulating Hormone/TSH), 
trigliserida, dan kadar protein serum dalam batas normal. Pencitraan tomografi (computed tomographic 
(CT) scan) kepala dan dada normal. 

Manakah dari tes berikut yang paling mungkin dapat mengungkapkan penyebab hiponatremia yang 
diderita pasien kasus ini? 
A. Pencitraan tomografi (CT scan) abdomen 
B. Osmolalitas plasma 
C. Kadar Luteinizing hormone (LH) dan follicle stimulating hormone (FSH) dalam plasma 
D. Kadar aldosterone dalam plasma 

Jawaban yang tepat adalah D. Pasien menderita hiponatremia. Hampir semua penyebab hiponatremia 
non hipotonik (pseudohiponatremia) disingkirkan oleh kondisi kasus ini dan hasil laboratorium. Pasien 
tidak tampak kekurangan cairan ataupun mengalami edema, dan memiliki urin yang pekat dengan kadar 
natrium urin yang tinggi. Temuan‐temuan ini konsisten dengan diagnosis SIADH. Penyebabnya harus 
dicari. Hasil pemeriksaan pencitraan tomografi dada menyingkirkan kemungkinan adanya hal patologis 
pada paru, bronkoskopi juga demikian. Begitu pula dengan pencitraan tomografi (CT scan) abdomen, 
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kecil kemungkinannya dapat membantu, karena SIADH jarang disebabkan oleh penyakit selain paru dan 
susunan saraf pusat (SSP). Pemeriksaan osmolalitas plasma juga kecil kemungkinan dapat membantu. 
Karena data sebelumnya telah menyingkirkan hiponatremia non hipotonik, diagnosis hipopituitarime 
akibat defisiensi kortisol dapat dipertimbangkan sebagai diagnosis karena dapat muncul dengan 
manifestasi klinik SIADH. Diagnosis hipopituitarisme mungkin sulit dilakukan. Kadar gonadotropin yang 
rendah mungkin dapat membantu dalam penegakan diagnosis karena kadar hormon ini biasanya 
meingkat pada amenore primer pada kondisi aksis hypothalamus‐pituitari yang utuh. Berlawanan 
dengan penyakit Addison (yang terjadi dengan manifestasi klinis hipovolemia dan hiperkalemia), pada 
kondisi hipopituitarisme kadar aldosteron ditemukan normal. 

Acuan 
Wong LL, Verbalis JG (2002) Systemic diseases associated with disorders of water homeostasis. 
Endocrinol Metab Clin N Am 31:121–140 

KASUS 19 

Dua belas jam setelah terapi dimulai, pasien pada kasus 18 menjadi koma. Tekanan darah 90/50 mmHg, 
kadar natrium serum  151 mEq/l, gula darah 200 mg/dl, dan kalium serum 2,5mEq/l. 

Manakah dari berikut ini yang dapat memperbaiki status kesadaran pasien ini? 
A. Dekstrosa 5% dalam air (D5W) sebanyak 2 liter 
B. NaCL 3% 200 ml 
C. KCl 80mEq  
D. 1 ampul dekstrosa 50%  
E. 2 liter larutan NaCl 0,9% 

Jawaban yang tepat adalah B. Pasien menunjukkan gejala klinis peningkatan tekanan intrakranial 
selama pemberian terapi untuk ketoasidosis. Tekanan plasma (plasma tonicity) [2 (natrium plasma 
mEq/l) + (glukosa plasma mg/dl:18)+ BUN mg/dl: 2,8] telah turun dari 260mOsm/l menjadi 310mOsm/l. 
Pemberikan larutan salin (NaCl) hipertonik telah dilaporkan efektif untuk kondisi ini. 

Acuan 
Carlotti AP, Bohn D, Halperin ML (2003) Importance of timing of risk factors for cerebral edema during 

therapy for diabetic ketoacidosis. Arch Dis Child 88:170–173 

KASUS 20 

Eplerenone baru‐baru ini telah dibuktikan efektif mengurangi morbiditas dan mortalitas pasien‐pasien 
dengan gagal jantung kongestif (congestif heart failure/CHF) komplikasi infark myokard. 

Manakah dari berikut ini merupakan cara yang membedakan eplerenone dengan spironolakton, obat 
yang juga menunjukkan peningkatan hasil (outcomes) klinis pada CHF? 
A. Eplerenone menghambat secara selektif reseptor mineralokortikoid saja tapi tidak menghambat 

reseptor glukokortikoid, progesteron ataupun androgen. 
B. Obat ini telah terbukti aman dan efektif pada pasien dengan kadar kreatinin serum lebih tinggi dari 

2,5 mg/dl. 
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C. Obat ini efektif menurunkan mortalitas pasien dengan CHF tanpa penggunaan bersamaan dengan 
Inhibitor enzim pengubah angiotensin (angiotensin‐converting enzyme inhibitor) atau penyakat 
reseptor angiotensin (angiotensin receptor blocker). 

D. Obat ini tidak menyebabkan hiperkalemia. 
E. Obat ini meningkatkan hasil terapi (outcomes) pada pasien dengan diabetes mellitus. 

Jawaban yang tepat adalah A. Eplerenone, seperti halnya spironolakton, telah diperlihatkan dapat 
mengurangi seluruh mortalitas kardiovaskular pada pasien dengan CHF. Seperti spironolakton, 
eplerenone menghambat reseptor mineralokortikoid, namun tidak menghambat reseptor 
glukokortikoid, progesteron, atau androgen. Hiperkalemia dapat terjadi selama terapi dengan 
eplerenon. 

Acuan 
Pitt B, Remme W, Zannad F, et al. (2003) Eplerenon, a selective aldosterone blocker in patient with left 

ventricular dysfunction after myocardial infarction. N Engl J Med 348:1309–1321 

KASUS 21 

Anak laki‐laki berusia 6 tahun dengan leukemia linfositik akut menerima cangkok sumsum tulang, 
dimana setelahnya pasien menderita pneumonia, gagal nafas, bakteremia dengan koagulase negatif, 
dan poliuria yang berkepanjangan. Data laboratorium yang diperoleh pada hari ketujuh perawatan di 
rumah sakit menunjukkan keluaran urin sebesar 4,5 liter/24 jam: Na+ serum 155 mEq/l, BUN 65mg/dl, 
kreatinin 1,6 mg/dl, glukosa 138 mg/dl, osmolalitas plasma 340 mOsm/l, Na+ urin 33 mEq/l, K+ urin 40 
mEq/l, dan osmolalitas urin 389 mOsm/lkg air. 

Manakah dari pilihan berikut yang merupakan penjelasan yang paling mungkin untuk poliuria pada 
pasien ini? 
A. Diabetes insipidus neurogenik akibat infiltrasi leukemik pada hipotalamus 
B. Diabetes insipidus nefrogenik akibat infiltrasi leukemik pada ginjal 
C. Diabetes insipidus nefrogenik akibat reaksi graft‐versus‐host  
D. Diuresis osmotik akibat katabolisme protein 
E. Diuresis osmotik akibat infus cairan salin intra vena 

Jawaban yang tepat adalah D. Osmolalitas urin pasien ini mendekati osmolalitas plasma dan eksresi 
solute urin (osmolalitas urine × volume urine) sebesar 1750 mOsm/hari, sekitar dua kali lipat dari nilai 
ekskresi solute biasanya pada kondisi diet yang direkomendasikan sehari‐hari. Ekskresi natrium urin 
(kadar natrium urin × volume urin) hanya sebesar 148 mEq/hari dan nilai gula darah hanya sedikit 
meningkat. Sehingga zat yang berlebih kandungannya di dalam urin paling mungkin adalah urea, 
mencerminkan adanya katabolisme protein. 

Acuan 
Halperin ML, Bohn D (2002) Clinical approach to diagnosis of salt and water balance. Emphasis on 

integrative physiology. Cri Care 18:249–272 
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KASUS 22 

Anak perempuan berusia tujuh tahun dengan riwayat diabetes insipidus yang dikendalikan dengan 

desmopressin (DDAVP) dirawat setelah mengalami mual dan muntah selama beberapa hari. Tekanan 
darah pasien normal, gelisah dan bingung. Na+ serum 104 mEq/l dan berat badan 30 kg.  Dimulai 

pemberian infus NaCl 3% saline dengan laju pemberian 40 ml/jam, dan DDAVP dihentikan untuk 
sementara. Enam jam kemudian kadar natrium serum pasien 116 mEq/l. 

Manakah dari pilihan berikut yang merupakan terapi yang paling sesuai pada kasus ini? 
A. Lanjutkan infus NaCl 3% saline dengan laju 40ml/jam 
B. Turunkan dosis pemberian NaCl 3% menjadi 25ml/jam 
C. Hentikan pemberian NaCl 3% dan mulai diberikan NaCl 0.9% dengan laju 100 ml/jam 

D. Hentikan pemberian cairan intravena dan berikan DDAVP 
E. Hentikan pemberian cairan intravena 

Jawaban yang tepat adalah D. Pasien menjadi hiponatremia saat menjalani rawat jalan dan 
menunjukkan gejala‐gejala moderat walaupun ditemukan kadar natrium serum yang rendah. Gambaran 
ini mengarah pada diagnosis hiponatremia kronis. Kadar natrium meningkat sebesar 12mEq/l dalam 6 
jam pemberian terapi. Laju peningkatan (2mEq/l/jam) adalah dua kali lipat kecepatan yang diharapkan 
dari pemberian infus NaCl 3% dengan laju pemberian 1 ml/kg/jam. Sehingga, diuresis air mestinya 

berperan dalam koreksi hiponatremia. Ketika DDAVP telah dimetabolisme dengan sempurna, maka 
diharapkan urin akan terencerkan maksimal, di mana hal ini akan mengningkatkan kadar osmolalitas 
serum sampai lebih dari 2mEq/l/jam, bahkan jika tidak disertai pemberian natrium. Nilai natrium serum 
telah meningkat melebihi target yang harus dicapai pada pasien dengan hiponatremia kronik. Sehingga, 

respon yang tepat adalah menghentikan cairan intravena dan memberikan DDAVP. Semua pilihan lain 
di atas akan menyebabkan peningkatan kadar natrium serum yang besar, yang meningkatkan risiko 
demyelinisasi osmotik.  

Acuan 
Lin SH, Hsu YJ, Chiu JS, et al. (2003) Osmotic demyelization syndrome: a potentially avoidable disaster. 

QJM 96:935–947 

KASUS 23 

Setelah pembedahan abdomen yang lama, menggunakan 1,5% glisin dalam volume besar (200 mEq/l) 
sebagai pembilas, anak laki‐laki berusia 10 tahun mengalami hipotensi dan penglihatan buram. Di ruang 
pemulihan, natrium serum pasien sebesar 105 mEq/l. Pasien diterapi dengan infus larutan NaCl 3% 
sebanyak 200 ml dan furosemid 40 mg secara intravena. Empat jam kemudian, pasien menjadi obtunded 
(agak bingung, lambat). Natrium serum saat ini 120 mEq/l. 

Manakah dari pilihan berikut yang merupakan alasan terbaik yang dapat menjelaskan penurunan 
kadar natrium serum yang tiba‐tiba terjadi setelah operasi? 
A. Translokasi cairan dari sel menuju cairan ekstraselular 
B. Stimulus non osmotik pada sekresi vasopressin 
C. Pseudohiponatremia 
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D. Peningkatan volume ekstraselular 
E. Diuresis osmotik 

Jawaban yang paling tepat adalah D. Pasien mengalami hiponatremia non hipotonik komplikasi 
penyerapan cairan pembilas berupa glisin. Tidak seperti hiponatremia akibat hiperlipidemia atau 
hipoproteinemia, kadar natrium serum bukanlah artefak dalam pemeriksaan laboratorium. Larutan 
glisin 1,5% merupakan larutan hipo‐osmolar; sehingga tidak menyebabkan translokasi cairan dari sel ke 
ruang ekstraselular. Hiponatremia disebabkan oleh retensi cairan pembilas yang terabsorpsi dalam 
cairan ekstraselular, menambah volume dan mengencerkan kadar natrium. 

Manakah dari pilihan berikut yang paling mungkin menyebabkan kelainan Susunan Saraf Pusat(SSP)? 
A. Edema serebral 
B. Myelinolisis pons sentral 
C. Perdarahan serebral 
D. Metabolit glisin 
E. Ensefalopati pasca anoksia 

Jawaban yang tepat adalah D. Penyerapan zat pembilas glisin akan menyebabkan gejala neurologis 
yang tertunda yang berhubungan dengan tingginya kadar ammonia plasma‐metabolit dari asam amino. 
Myenolisis pons serebri merupakan komplikasi utama hiponatremia kronik, dan gambaran manifestasi 
klinisnya tertunda paling tidak sampai dengan 24 jam. Perdarahan serebral merupakan salah satu 
kemungkinan tetapi tidak ada alasan untuk hal ini dapat terjadi. Ensefalopati anoksia yang tertunda 
merupakan komplikasi yang jarang, terjadi pada kondisi anoksia berat dan berkepanjangan, dimana 
manifestasi klinisnya muncul seminggu atau lebih setelah kejadian. Edema serebral yang berat dapat 
mengkomplikasi penyerapan cairan pembilas yang mengandung sorbitol atau dekstrosa namun bukan 
merupakan sifat pada penyerapan glisin karena agen ini dimetabolisme menjadi urea dan asam amino 
yang lain yang tetap ada dalam sirkulasi, menjaga osmolalitas plasma yang nilainya hanya sedikit lebih 
rendah dari normal. 

Acuan 
Roesch RP, Stoelting RK, Lingeman JE, et al. (1983) Ammonia toxicity resulting from glycine absorption 

during a transureteral resection of the prostate. Anesthesiology 58:577–579 
Sandfeldt L, Hahn RG (1999) Comparison of irrigating fluids containing glycine and mannitol in 

volunteers. Prostate 41:89–98 

KASUS 24 

Remaja laki‐laki berusia 19 tahun dengan diabetes mellitus tipe 2 dan penyakit ginjal stadium akhir, yang 
diterapi dengan hemodialisis, mengalami kelemahan otot. Data laboratorium meliputi serum natrium 
128 mEq/l, K+ 7,4 mEq/l, Cl− 92 mEq/l, HCO3− 15 mEq/l, BUN 99 mg/dl, kreatinin 9,0 mg/dl, dan glukosa 
295 mg/dl. Ketika elektrokardiogram pasien menunjukkan gelombang T‐tinggi (peaked T‐waves), pasien 
diberi kalsium glukonas. 

Sebagai terapi ini, manakah dari pilihan berikut yang merupakan terapi yang paling konsisten efektif 
untuk kondisi hiperkalemia pada kasus ini? 
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A. Insulin subkutan dan infus glukosa secara perlahan melalui intravena.  
B. Agonis beta 2‐adrenergik intravena  
C. Insulin intravena 
D. Natrium bikarbonat intravena, natrium polistirene sulfonat (Katexalate) dan sorbitol per oral 

Jawaban yang tepat adalah C. Insulin bekerja langung mengaktivasi Na‐K ATPase, meningkatkan 
ambilan kalium oleh sel. Dosis fisiologis super dari insulin diperlukan untuk efek hipokalemik maksimal 
dan pemberian glukosa secara bersamaan hanya diperlukan untuk mencegah hipoglikemia. Pemberian 
kurang lebih 20 unit insulin menyebabkan penurunan kalium serum sebesar 1mEq/l dalam waktu kurang 
dari satu jam. Insulin intravena lebih dianjurkan daripada insulin subkutan karena infus bolus akan 
menghasilkan kadar insulin plasma yang lebih tinggi. Agonis beta‐2 adrenergik, seperti albuterol, juga 
mengaktifkan Na‐K ATPase, namun sekitara 20% pasien resisten terhadap terapi ini dan sulit untuk 
meramalkan siapa yang tidak akan merespon. Natrium HCO3− dan resin penukar kation, Kayexalate, 
memerlukan waktu beberapa jam untuk menurunkan kadar kalium serum. Walaupun kayexalate 
dipergunakan secara luas untuk mengobati hiperkalemia, namun tampaknya hanya sedkit penelitian 
yang memperlihatkan efektivitas obat ini. 

Acuan 
Kamel K, Wei C (2003) Controversial issues in the treatment of hyperkalemia. Nephrol Dial Transplant 

18:2215–2218 

KASUS 25 

Anak perempuan berusia 12 tahun dengan sirosis akibat penyakit Wilson mengalami alkalosis metabolik 
yang berat dua hari setelah menjalani cangkok hati. 

Manakah dari pilihan berikut yang paling mungkin bertanggung jawab pada gangguan asam‐basa 
pada pasien ini? 
A. Meningkatnya pembentukkan urea oleh hati yang telah dicangkokkan 
B. Meningkatnya ekskresi ammonium dalam urin 
C. Aktivasi reseptor mineralokortikoid oleh kryoglobulin 
D. Transfusi produk darah 
E. Hipoalbuminemia 

Jawaban yang tepat adalah D.  Alkalosis metabolik dialami oleh sekitar setengah dari pasien yang 
menjalani cangkok hati orthotopic, dan meningkatnya bikarbonat serum berlebih sebesar 14mEq/l biasa 
ditemui selama 72 jam pertama setelah operasi. Produk darah yang mengandung sitrat belakangan 
diketahui merupakan inti penjelasan dari fenomena ini. Efek alkalinisasi sitrat merupakan akibat dari tiga 
muatan negatifnya, yang akan bereaksi dengan ion hidrogen. Untuk setiap molekul sitrat yang telah 
dimetabolisme, dihasilkan tiga molekul bikarbonat. 

Acuan 
Contreas G, Grace G, Reich J, et al. (2002) Predictors of alkalosis after liver transplantation. Am J Kid Dis 

40:517–524 
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KASUS 26 

Manakah dari pilihan berikut yang tidak mengurangi kemampuan untuk membuat urin pekat 
(concentrated)? 
A. Hiperkalsemia 
B. Hipokalemia 
C. Terapi lithium 
D. Diuretik tiazid 
E. Furosemid 

Jawaban yang tepat adalah D. Hipokalemia, hiperkalsemia, dan furosemid mengganggu kemampuan 
mengentalkan urin dengan mempengaruhi pembentukan gradien konsentrasi di lengkung Henle. Litium 
menyebabkan diabetes insipidus nefrogenik dengan cara mengurangi jumlah kanal air Aquaporin 2 yang 
akan disisipkan pada epitel duktus pengumpul sebagai respon terhadap vasopressin. Tiazid bekerja pada 
segmen pengencer pada korteks ginjal tetapi tidak mempengaruhi transport pada bagian distal lengkung 
Henle (ascending limb). Tiazid mengurangi kemampuan untuk mendilusi/mengencerkan urin tapi tidak 
mempengaruhi kemampuan untuk mempekatkan urin. Karakteristik tiazid ini menjelaskan mengapa 
dapat terjadi komplikasi hiponatriemi pada penggunaanya. 

Acuan 
Brater DC (2000) Pharmacology of diuretics. Am J Med Sci 319:38–50 
Greger R (2000) Physiology of renal sodium transport. Am J Med Sci 319:51–62 

KASUS 27 

Remaja perempuan berusia 18 tahun (60 kg) datang ke UGD dengan nyeri mulut yang berat. Pasien telah 
menjalani pemeriksaan gigi 5 hari yang lalu dan sekarang mengalami abses gigi. Dia telah meminum 
bermacam‐macam obat pereda rasa nyeri dan tidak dapat makan makanan yang keras selama beberapa 
hari. Riwayat penyakit dahulu yang bermakna adalah pasien mengalami perdarahan pasca melahirkan 
dengan penyulit hipotensi pada dua tahun yang lalu. Data laboratorium menemukan kadar saat ini dari: 
natrium 110 mEq/L, klorida 72 mEq/L, kalium 3,8 mEq/L, CO2 29mEq/L, BUN 11 mg/dl, kreatinin 0,8 
mg/dl, kalsium 9,0 mg/dl, fosfat 3,9 mg/dl, magnesium 1,9 mg/dl, dan albumin 4,0 g/dl. Hematokrit 
sebesar 42%, dan hitung sel darah putih 5200 sel/µl. Urinalisis menunjukkan sedikit protein, glukosa 
negatif, tidak ada darah, tidak ada silinder, jumlah sel darah merah ataupun sel darah putih. Natrium 
urin sebesar 10 mEq/l dan osmolalitas urin 410 mOsml/kg. 

Apa perintah yang akan anda tulis (PILIH SEMUA YANG SESUAI untuk dilaksanakan? 
A. Restriksi cairan bebas <1500 ml/hari 
B. Konsul bedah mulut 
C. NaCl 0,9% intravena, 3 liter/24 jam 
D. Berikan ADH 
E. NaCl 3% intravena, 3 liter/24 jam 

Jawaban yang benar adalah A, B, dan C. Nampaknya hiponatremia yang terjadi disebabkan oleh 
kombinasi kurangnya asupan dan sekresi hormon antidiuretik (ADH) sebagai respon terhadap kontraksi 
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volume cairan ekstraselular, nyeri dan obat‐obatan. Terapi untuk kasus tersebut meliputi pengisian 
kembali volume cairan ekstraselular dengan larutan NaCl isotonik, restriksi asupan cairan bebas sampai 
masalah lainnya teratasi, serta dilakukan drainase abses. 

Acuan 
Goldberg M (1981) Hyponatremia symposium on body fluid and electrolyte disorders. Med Clin North 

Am 65:251–269 

KASUS 28 

Anda diminta untuk memeriksa anak perempuan Kaukasia berusia 16 tahun dengan hiponatremia akut 
pascabedah. Kondisi kesehatan pasien bagus hingga kemarin saat pasien jatuh dan mengalami fraktur 
pergelangan tangan. Saat itu pasien disarankan untuk segera menjalani operasi. Pasien mendapat 
unfractionated heparin dosis rendah, dipasangi kateter urin, dan mendapat antibiotik profilaksis serta 
dibawa ke ruang bedah. Pasien mengkonsumsi oxcabazepine untuk kelainan ansietasnya. Pada 
pemeriksaan, pasien tampak gelisah dan bingung serta mengeluh nyeri pada pergelangan tangan 
kanannya. Suhu tubuh 37◦C, denyut nadi 115, laju pernafasan 28. Pada pemeriksaan dada tidak 
ditemukan kelainan. Tidak ada distensi abdomen, nyeri tekan atau tahanan. Tidak ditemukan 
organomegali. Tidak ada edema. Pemeriksaan neurologis dalam batas normal kecuali kebingungan 
derajat ringan‐sedang. Pemeriksaan laboratorium pascabedah menunjukkan natrium serum 117 mEq/l, 
kalium 3,8 mEq/l, klorida 79 mEq/l, HCO3− 27mEq/l, BUN 11 mg/dl, dan kreatinin 0,5 mg/dl. Kalsium 9,3 
mg/dl, fosfat 3,9 mg/dl, magnesium 1,8 mg/dl, dan albumin 4,0 g/dl. Hitung sel darah putih 5200 sel/µL 
dan hematokrit 14,0 g/dl. Urinalisis menunjukkan adanya sedikit protein, glukosa negatif, dan tidak ada 
darah, sel darah merah ataupun sel darah putih. Natrium urin 40mEq/L, osmolalitas urin 490 mOsm/kg, 
dan osmolalitas plasma 241mOsm/kg.  

Pemeriksaan laboratorium pascabedah antara lain: hematokrit 40%, hitung sel darah putih 5,500 sel/µL, 
BUN 11mg/dl, kreatinin 0,6 mg/dl, natrium 138 mEq/l, kalium 3,6 mEq/l, klorida 104 mEq/l, CO2 27 
mEq/l, kalsium 9,8 mg/dl, fosfat 3,9 mg/dl, asam urat 3,2 mg/dl, dan albumin 2,2 g/dl. Asupan makanan 
pagi ini (selama 6 jam)‐ termasuk periode selama bedah dan di ruang pemulihan – adalah dekstrosa 5% 
dalam air (D5W) sebanyak 3 liter. Kehilangan darah diperkirakan hanya sedikit dan keluaran urin 
sebanyak 100 ml. 

Apakah sebab yang paling mungkin untuk kondisi pada kasus ini? 
A. Insufisiensi adrenal 
B. SIADH pasca bedah berkaitan dengan nyeri 
C. Sirosis 
D. Karsinoma bronkogenik 
E. Reset osmostat 

Jawaban yang tepat adalah B. Operasi besar toraks dan abdomen seringkali berhubungan dengan 
hipersekresi ADH, respon yang mungkin dimediasi oleh nyeri aferen. Lama dan keparahan kondisi ini 
meningkat seiring dengan meningkatnya usia pasien.  
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Fellow yang ditugasi kasus ini tertarik pada masalah yang ada dan berencana untuk mempresentasikan 
kasus ini pada konferensi selanjutnya. Tanpa sepengetahuanmu, fellow memeriksakan kadar vasopressin 
plasma pasien ini. Dia mengatakan kepadamu bahwa kadar vasopressinnya rendah, BUKANNYA tinggi. 
Dia ingin tahu, bagaimana hal itu terjadi jika pasien ini mengalami hiponatremia dan urin pekat 
(concentrated)?  

Manakah dari berikut ini yang merupakan jawabanmu? 
A. Laboratorium berbuat kesalahan 
B. Pasien ini memiliki hipotiroidisme 
C. Pasien sedang mengkonsumsi oxcarbazepin 
D. Pasien kemungkinan besar mengalami pseudohiponatremia akibat hiperlipidemia yang bermakna 
E. Pasien menderita penyakit Addison  

Jawaban yang tepat adalah C. Hiponatremia berkaitan dengan oxcarbazepin bukan merupakan akibat 
SIADH dan kadar vasopressin tidak meningkat. Sebaliknya, obat ini meningkatkan absorpsi air di duktus 
pengumpul, kemungkinan dengan meningkatkan kemampuan merespon ADH yang bersirkulasi. 

Acuan 
Assadi F (1993) Hyponatremia. Pediatr Nephrol 8:503–505 
Maesaka JK (1996) An expanded views of SIADH, hyponatremia and hypourecemia. Clin Nephrol 46:79–

83 
Sachedo RC, Wasserstein A, Messenbrink PJ, et al. (2002) Effects of oxcarbazepine on sodium 

concentration and water handling. Ann Neurol 51:613–620 

KASUS 29 

Anda diminta untuk melihat anak laki‐laki berusia 15 tahun dengan kadar natrium serum 123 mEq/L. 
Status kesehatan pasien baik hingga 4 bulan yang lalu ketika pasien mulai menderita batuk yang 
persisten. Pasien mengalami penurunan berat badan sebanyak 6 kg. Nafas yang pendek (SOB) dialami 
sejak lima hari yang lalu. Pasien memiliki riwayat hipertensi ringan, untuk kondisi ini pasien diterapi 
dengan atenolol 25 mg/hari. Dia tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Pasien menyangkal 
menggunakan obat‐obatan lain ataupun suplemen yang dijual bebas. Berdasarkan pemeriksaan, pasien 
tampak kakhektik tanpa menunjukkan gejala serangan akut (acute distress). Tekanan darahnya 110/72 
mmHg tanpa gangguan orthostatik; denyut nadi 68; laju nafas 18; suhu 98,6; berat badan 62 kg; tinggi 
159 cm. Ritme jantung teratur, tidak ada murmur. Perkusi dada pekak dengan suara nafas yang 
menghilang di basal paru kanan. Tidak ada edema. Pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal. 
Pemeriksaan radiologi toraks menunjukkan adanya efusi pleura kanan dan pasien dirawat untuk evaluasi 
lebih lanjut. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan natrium serum 126 mEq/l, kalium 3,5 mEq/l, 
klorida 91 mEq/l, bikarbonat 24 mEq/l, BUN 6 mg/dl, kreatinin 0,7 mg/dl, kalsium 9,1mg/dl, fosfat 
3,2mg/dl, magnesium 1,9mg/dl, asam urat 3,5 mg/dl, dan albumin 3,6 g/dl. Osmolalitas urin sebesar 305 
mOsm/kg dan osmolalitas serum 250 mOsm/kg. 

Apakah penyebab hiponatremia yang harus dipertimbangkan pada kasus ini? 
A. Hiponatremia dilusional (hiperglikemia) 
B. Pseudohiponatremia (hiperproteinemia atau hiperlipidemia) 
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C. Sindrome sekresi ADH yang tidak sesuai (SIADH) 
D. Insufisiensi adrenal 
E. Reset osmostat 

Jawaban yang tepat adalah C. Diagnosis SIADH dengan penyakit paru primer sangat mungkin pada 
pasien ini. Reset osmotat terjadi pada pasien yang menderita sakit kronis, malnutrisi atau pasien 
kakhektik dengan tuberkulosis, dan pasien ini merupakan kandidat untuk penyakit ini. 

Bagaimana anda menetapkan perbedaan antara SIADH dan reset osmostat pada pasien ini? 
A. Restriksi air 
B. Pemberian vasopressin 
C. Pemberian beban air/cairan 
D. Menambah volume cairan ekstrasel dengan larutan saline isotonik 
E. Pemberian NaCl 0,9%  

Jawaban yang tepat adalah C. Pasien dengan SIADH tidak akan memberikan respon pada dilusi urin. 
Pasien dengan reset osmostat akan berespon terhadap pembebanan air/cairan dengan cara diuresis air 
(osmolalitas urin ≤ 80mOsm/kg) ketika kadar natrium serum turun di bawah kadar reset. 

Acuan 
DeFronzo RA, Goldberg M, Agus ZS (1976) Normal diluting capacity in hyponatremic patients, reset 

osmostat or variant of the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. Ann Intern 
Med 84:538–542 

KASUS 30 

Pasien laki‐laki berusia 19 tahun datang ke UGD setelah lima hari merasa tidak enak badan. Satu minggu 
yang lalu pasien minum obat diuretik ayahnya karena dia mengalami edema perifer dan pembengkakan 
di perut. Pasien mengaku tidak makan selama enam hari dan pasien hanya minum bir. Pasien 
didiagnosis hiponatremia kronik beberapa bulan yang lalu dengan kadar natrium serum konsisten pada 
rentang 128‐132 mEq/L. Osmolalitas urin saat itu 445 mosmol/kg. Pemeriksaan penunjang menunjukkan 
normalnya fungsi ginjal dan adrenal pasien. Rontgen thoraks saat itu normal. Pasien tidak minum obat. 
Pasien didiagnosis SIADH dan selanjutnya menghilang untuk ditindaklanjuti. Tekanan darahnya 100/70 
mmHg. Pemeriksaan laboratorium sebagai berikut: natrium 106 mEq/l, kalium 3.4mEq/l, klorida 78 
mEq/l, bikarbonat 22 mEq/l, BUN 10mg/dl, kreatinin 1.0mg/dl, natrium urin 10mEq/l dan osmolalitas 
urin 686mOsmkg. 

Apakah urutan kejadian yang paling mungkin yang menyebabkan hiponatremia berat pada pasien ini? 
A. SIADH yang memburuk 
B. Hiponatremia ringan kronik ditambah superimposed kontraksi volume dan potomania peminum bir 

(asupan solut yang rendah) 
C. Reset osmostat 
D. Defisiensi Aldosterone  
E. Hipotiroidisme 
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Jawaban yang tepat adalah B. Pasien kemungkinan sangat terbatas kemampuannya untuk 
mengekskresikan air akibat masalah kronik yang diperburuk dengan kontraksi volume oleh diuretik dan 
rendahnya asupan solut yang berkaitan dengan konsumsi bir yang tinggi. Selanjutnya pasien mendapat 
larutan NaCl 0,9% selama 4 jam, di mana pasien mulai mengekskresikan urin jernih dengan berat jenis 
1,002. Selama 10 jam berikutnya eksresi urin sebanyak 6 liter, saat di mana natrium serumnya 129 
mEq/L. Terapi cairan pada pasien ini diganti menjadi dekstrosa 5% karena khawatir proses perbaikan 
hiponatremianya dapat berlangsung terlalu cepat. Saat itu dicatat bahwa osmolalitas urin pasien 453 
mOsm/kg. 

Apa kemungkinan urutan kejadiannya? 
A. Reset osmostat diperburuk oleh kontraksi volume dan asupan solut yang rendah 
B. SIADH diperburuk oleh kontraksi volume dan asupan solut yang rendah 
C. Kontraksi volume dan asupan solut yang rendah 
D. Pseudohiponatremia 
E. Defisiensi aldosterone  

Jawaban yang tepat adalah A.  Pasien mengalami reset osmostat yang mengakibatkan hiponatremia 
kronik. Volume kontraksi dan potomania secara bersamaan akan menghambat usaha tubuh 
mengekskresikan kelebihan air. Ketika pasien diberikan larutan Nacl 0,9%, akan terjadi perbaikan 
kontraksi volume dan menyediakan solute yang memungkinkan air/cairan bebas diekskresikan. Ketika 
osmolalitas serum melebihi titik reset‐nya, tubuh akan merespon dengan cara memekatkan (kadar) 
urinnya. 

Acuan 
Assadi F, Agrawal R, Jocher C, et al. (1986) Hyponatremia secondary to reset osmostat J Pediatr 

108:262–264 
Bannister P, Sheidan P, Penney MD (1984) Chronic reset osmoreceptor response, agenesis of the corpus 

calosum, and hypothalamic cyst. J Pediatr 104:97–99 
Friedman E, Shadel M, Halkin H, et al. (1989) Thiazide‐induced hyponatremia. Reproducibility by single 

dose rechallenge and an analysis of pathogenesis. Ann Intern Med 110:24–30 
Goldberg M (1981) Hyponatremia symposium on body fluid and electrolyte disorders. Med Clin North 

Am 65:251–269 

KASUS 31 

Anda diminta untuk memeriksa anak laki‐laki berusia dua tahun dengan gagal jantung kongestif. Obat‐
obatan yang diterima pasien antara lain digoksin dan furosemid. Pada pemeriksaan, pasien gelisah 
letargi dan mengalami gangguan pernafasan ringan (mild respiratory distress), dengan tekanan darah 
100/54 mmHg dan denyut nadi 104 per menit, tidak teratur. Ronkhi basah kasar terdengar pada 
seperempat ke arah atas atas lapang paru, dan terdapat edema +2 pada pergelangan kaki. Pemeriksaan 
lab menunjukkan berikut ini: natrium 125 mEq/l, kalium 3,3 mEq/l, klorida 95 mEq/l, bikarbonat 24 
mEq/l, BUN 11mg/dl, kreatinin 0,8 mg/dl, gula darah puasa 90 mg/dl, osmolalitas serum 230 mOsm/kg, 
dan osmolalitas urin 600 mOsm/kg. 
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Manakah dari pernyataan berikut yang benart terkait dengan hiponatremia pada pasien ini (PILIH 
SEMUA PILIHAN yang sesuai)? 
A. Kadar natrium plasma di bawah 125 mEq/l umumnya mewakili terjadinya penyakit jantung yang 

mendekati stadium akhir. 
B. Hiponatremia dapat dengan mudah diatasi dengan restriksi air. 
C. Hiponatremia adalah akibat menurunnya curah jantung (berkurangnya volume yang efektif), yang 

mengawali respon baroreseptor dan stimulasi neurohumoral. 
D. Pasien kemungkinan besar mengalami SIADH akibat pengobatannya. 
E. Pasien mengalami reset osmostat. 

Jawaban yang tepat adalah A dan C. Pada kondisi gagal jantung kongestif, penurunan curah jantung 
(berkurangnya volume efektif) menginisiasi respon baroreseptor yang memicu respon ginjal melalui 
sekresi 3 hormon “hiponatremia” (sistem reninangiotensin II, hormon anti diuretik ADH, dan 
norepinefrin). Derajat keparahan defek dalam mengekskresikan air (akibat aktivasi neurohormonal) dan 
berkurangnya kadar natrium plasma berbanding lurus dengan derajat keparahan penyakit jantung. 
Survival/ketahanan pasien berkurang signifikan (jika dibandingkan dengan pasien normonatremik) 
ketika kadar natrium plasma turun di bawah 137 mEq/L. Kadar plasma di bawah 125 mEq/l biasanya 
menandai terjadinya penyakit jantung yang mendekati stadium akhir. 

Acuan 
Churg HM, Kluge R, Schrier R et al. (1987) Clinical assessment of extracellular fluid volume in 

hyponatremia. Am J Med 83:905–908 
Goldberg M (1981) Hyponatremia symposium on body fluid and electrolyte disorders. Med Clin North 

Am 65:251–269 

Kasus 32 

Pasien laki‐laki dengan berat badan 50 kg mengalami SIADH akibat tumor. Natrium plasma berada pada 
nilai stabil 120 mEq/L, dan kalium plasma 4,0 mEq/L. Tidak ditemukan gejala yang mengikuti kondisi 
hiponatremia. Jika dianggap volume ekstrasel notmal dan pasien mengkonsumsi makanan seperti biasa. 

Berapa restriksi cairan yang dapat memperbaiki hiponatremia pada kasus ini? 
A. 1,5 liter 
B. 2,3 liter 
C. 3,0 liter 
D. 3,4 liter 
E. 4,0 liter 

Jawaban yang tepat adalah D. Secara fisiologi, pada pasien dengan SIADH, jumlah keseluruhan natrium 
dalam tubuh (total body sodium/TBNa) adalah normal, namun jumlah keseluruhan air dalam tubuh 
(total body water/TBW) meningkat secara proporsional dengan turunnya kadar natrium plasma (PNa+), 
akibat produksi ADH yang berlebih. Karena TBNa+ merupakan produk kadar TBw dan PNa+, kelebihan air 
yang terjadi pada SIADH dapat diperkirakan menggunakan persamaan berikut:  

TBNa (TBW×PNa+) pada subjek normal = TBNA (TBW×PNa+) pada pasien dengan SIADH, atau 
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(50 kg × 0.6) × 135mEq/L = (TBW× 120mEq/L), atau  
TBW pada pasien dengan SIADH = 50 kg×0.6 [30 liter]×135mEq/L : 120mEq/L , atau 
TBW pada pasien SIADH = 33,750 liter 

Kelebihan cairan yang tejadi pada pasien dengan SIADH dapat dihitung dari perbedaan antara TBW pada 
subyek normal dan pasien SIADH. Kelebihan air = (33,750 liter) – (30,00 liter) atau 3,375 liter. 

Acuan 
Chung HM, Kluge R, Schrier R, et al. (1987) Clinical assessment of extracellular fluid volume in 
hyponatremia. Am J Med 83:905–908 

KASUS 33 

Laki‐laki berusia 18 tahun dengan riwayat skizofrenia dirawat pada pelayanan psikiatrik karena adanya 
keinginan bunuh diri dan membunuh orang lain. Tidak ada riwayat penyakit medis dan bedah. Pada saat 
datang untuk dirawat, pasien sedang dalam pengobatan menggunakan Mellaril (thioridazine 
hidroklorida) dosis tidak diketahui, dan Prolixin (fluphenazine hidroklorida) 10 mg/6 jam.  

Pada saat diterima pasien obes derajat sedang dan tidak merasa tertekan (distress). Tekanan darah 
110/84mm Hg (berbaring) dan 110/90mm Hg (berdiri), denyut nadi 96/menit (berbaring) dan 106/menit 
(berdiri), temperatur 37◦C, dan laju pernafasan 14/menit. Pemeriksaan kulit, mata, leher, dada, jantung, 
dan perut normal. Tidak ada edema perifer.  

Pemeriksaan laboratorium saat masuk menunjukkan natrium serum 144 mEq/l, kalium 4.2mEq/l, klorida 
103 mEq/l, bikarbonat 30 mEq/l, nitrogen urea darah 11 mg/dl, kreatinin 1,1 mg/dl, albumin 4 g/dl, dan 
asam urat 5,8 mg/dl. Urinalisis menunjukkan berat jenis urin 1,010, pH 5,5, dan tidak ditemukan sel. 
Elektrokardiogram normal.  

Setelah dirawat Mellaril dan Prolixin dihentikan, dan digantikan dengan Ludiomil (maprotiline 
hidroklorida) 75 mg sebelum tidur. Satu bulan kemudian, kondisi mental dan pemeriksaan fisik tidak 
berubah, namun natrium serum menjadi 121 mEq/l, klorida 88 mEq/l, kalium 4,5 mEq/l, bikarbonat 28 
mEq/l, nitrogen urea darah (blood urea nitrogen/BUN) 6 mg/dl, kreatinin 1 mg/dl, pH 7,4, PCO2 39mm 
Hg, dan pO2 90 mmHg. Urinalisis menunjukkan berat jenis urin 1,000, pH 5,5, dan tidak ditemukan 
sedimen sel. Natrium urin 10 mEq, klorida 10mEq/l, kalium 2,8 mEq/l, osmolalitas 44 mOsm/kg H2O. Tes 
fungsi tiroid serum dan kadar kortisol dalam batas normal; dan asam urat 3mg/dl. 

Apakah etiologi dari hiponatremia pada pasien ini? 
A. Pseudohiponatremia 
B. Reset osmostat 
C. SIADH 
D. Polidipsi psikogenik 
E. Defisiensi glukokortikoid  

Jawaban yang tepat adalah D. Pasien ini menderita polidipsi psikogenik, dan hiponatremia akibat 
meminum air dalam jumlah yang berlebih. Natrium serum meningkat hingga batas normal dengan 
restriksi air/cairan.  
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Hiponatremia dapat dijumpai dengan atau tanpa disertai edema. Pasien dengan edema dapat dibagi 
menjadi pasien‐pasien dengan volume darah arteri efektif yang menurun, meliputi pasien gagal jantung 
kongestif, sirosis hepatis, dan sindrom nefrotik; atau pasien‐pasien dengan volume darah arteri efektif 
yang meningkat, meliputi pasien gagal ginjal dan glomerulonefritis dengan retensi garam. Hiponatremia 
pada pasien non edematosa dengan kontraksi volume dan penurunan volume darah arteri efektif dapat 
merupakan akibat kehilangan cairan dari saluran gastrointestinal, insufisiensi adrenal, kehilangan garam 
(salt wasting), penyakit ginjal, dan penggunaan diuretik. Pasien hiponatremia non edematosa yang tidak 
mengalami kontraksi volume, dapat menderita sindrome sekresi hormone anti diuretik yang tidak sesuai 
(syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion/SIADH), polidipsi psikogenik, atau 
hipotiroidisme. Karena pasien ini tidak mengalami edema ataupun bukti klinis untuk kontraksi volume, 
sehingga diagnosis diferensial untuk kasus ini adalah polidipsi primer SIADH atau myxedema. Tes fungsi 
tiroid menunjukkan nilai normal. Obat antipsikotik telah diketahui berkaitan dengan SIADH, meliputi 
Navane (thiothixene hidroklorida) dan (amitriptilin hidroklorida), tapi Ludiomil tidak berkaitan dengan 
sindrom ini. Pasien dengan SIADH memiliki urin yang pekat dengan osmolalitas yang biasanya lebih 
besar dari 200mOsm/kg. Osmolalitas urin yang rendah pada pasien ini konsisten dengan ekskresi air 
yang sesuai pada saat asupan cairan berlebih. Natrium urin yang rendah tidak mengindikasikan kontraksi 
volume, melainkan pengenceran urin dengan ekskresi air dalam jumlah besar.  

Hiponatremia akibat tindakan kompulsif (berulang) meminum air pada pasien dengan fungsi ginjal yang 
normal, dan kemampuan pengenceran urin yang normal sangatlah jarang ditemui. Pasien harus minum 
dengan kelebihan 10 liter (mungkin20 liter) air per hari. Diagnosis ini hanya dapat dibuat pada pasien 
yang diketahui mengkonsumsi air dalam jumlah yang sangat besar dan pasien yang mampu 
mengencerkan urinnya secara maksimal. Pasien ini tidak memiliki defek pada kemampuan 
mengencerkan ataupun mengkonsentrasikan urin. Sebaliknya, pasien ini membebani sistem tubuhnya 
dengan asupan air bebas melampaui kemampuan ginjal untuk mengekskresikan beban air tersebut.  

Laki‐laki ini mengaku meminum segelas air setiap lima menit. Berat jenis urinnya sama dengan berat 
jenis air (1000), dan urinnya seencer keadaan sefisiologis mungkin (44 mOsm/kg H2O). Kadar asam urat 
serum yang rendah sebesar 3 mg/dl juga sesuai dengan kondisi kelebihan beban cairan pada pasien ini. 
Bila pasien dengan polidipsi primer dapat membatasi asupan air, urin akan dikentalkan seperti yang 
seharusnya, dan natrium serum akan kembali ke nilai normal. Pasien ini diinstruksikan untuk 
mengurangi asupan air, dibatasi maksimum delapan gelas per hari. Pasien segera mematuhinya. Kadar 
natrium serum pasien meningkat menjadi 135 mEq/l, dan osmolalitas urin meningkat hingga 240 
mOsm/kg H2O dalam satu minggu, mengkonfirmasi diagnosis polidipsi psikogenik. 

Acuan 
Hairprasad MK, Eisinger RP, Nadler IM et al. (1980) Hyponatremia in psychogenic polydipsia. Arch Intern 

Med 140: 1639–1342 

KASUS 34 

Laki‐laki berusia 17 tahun dirawat dengan nyeri perut, demam dan asites. Ia ditemukan menderita 
peritonitis bakterial spontan, dan pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 110/60 mmHg, denyut 
nadi 89 denyut/menit, laju pernafasan 22 kali/menit, dan suhu 38◦C. Pasien sadar dan orientasinya baik 
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serta ditemukan ikterik dengan pembesaran hati, asites yang tegang, dan edema periorbital +2. Temuan 
laboratorium menunjukkan natrium serum 136 mEq/l, kalium 2,9 mEq/l, klorida 98 mEq/l, bikarbonat 20 
mEq/l, nitrogen urea darah (blood urea nitrogen/BUN) 6 mg/dl, kreatinin 1 mg/dl, glukosa 60 mg/dl, 
bilirubin total 9,5 mg/dl, dan albumin 2,3 g/dl. Urinalisis mamperlihatkan osmolalitas 300 mOsm/kg H2O, 
natrium 5mEq/l, dan kalium 60 mEq/l. Di rumah sakit, dilakukan pemeriksaan osmolalitas urin ulangan 
yaitu 300 mOsm/kg H2O selama tiga hari berikutnya ketika pasien mengkonsumsi satu liter air per hari. 

Karena urin pasien hampir isotonik, berapa klirens air bebasnya (CH2O), jika dianggap pasien minum 
600mosm/hari. Apakah pasien akan mengalami hiponatremia? 

A. 0,17 liter/hari 
B. 1,7 liters/hari 
C. 17 liters/hari 
D. 0,017 liter/hari 
E. Tidak cukup data untuk menghitung CH20 

Jawaban yang benar adalah A. Bersihan/klirens air bebas (CH20) dapat dihitung sebaga berikut: 

CH2O = V − Cosm 
Cosm = Uosm × V ÷ Posm 
Posm = 2 × serum Na + BUN ÷ 2.8 ÷ glukosa ÷ 18 
= (2 × 136 + 6 ÷ 2.8 60 ÷ 18) or 277 mosm/kg H2O 
V = osmolar asupan/Uosm = 600/300 or 2 liter/hari 
Cosm = 300 × 2 ÷ 277 = 2,17 liter/hari 
CH2O = 2 − 2.17 liter/hari 
CH2O = −0.17 liter/hari 

Nampaknya, pada kondisi seperti pada kasus ini, pasien tidak sanggup memproduksi air bebas (free 
water). Dengan demikian, jika ada asupan air 1 liter, dia akan mengalami hiponatremia. Tetapi, pada 
kenyataannya, pasien tidak mengalami hiponatremia. Alasannya adalah sebagai berikut: harus diingat 
bahwa osmolalitas urin (Uosm) mencakup osmolalitas yang disumbangkan oleh natrium, kalium dan 
urea. Air yang hilang bersama urea masih tetap merupakan air bebas karena dia hilang tanpa elektrolit 
dan tidak akan berkontribusi menjadi hiponatremia. 

Penting untuk melihat juga klirens air bebas‐elektrolit, seperti CH2O dan klirens osmolar elektrolit 
(Cosm). 

CH2O = V − Cosm 
Cosm = Uosm × V ÷ Posm 
Uosm = 2 × (U Na +UK) (mOsm/kg) 
= 2 × (5 + 60)mosm/kg 
= 130 mosm/kg H2O 
Posm = 2 ×P Na = (2 × 136) or 272mOsm/kg H2O 
Cosm = 130 × 2 ÷ 272 = 0.95 liter/hari 
CH2O = V − Cosm liter/hari 
CH2O = 2 − 0.95 liter/hari 
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CH2O = 1.05 liter/hari 

Mudah untuk melihat bahwa pasien ini tidak akan mengalami hiponatremia walaupun urinnya isotonic. 

Acuan 
Golberg M (1981) Hyponatremia. Med Clin North Am 65:251–269 

KASUS 35 

Anak laki‐laki berusia enam tahun dengan fibrosis kistik datang dengan penyakit paru obstruktif kronik 
derajat ringan. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darah pasien 120/80 mmHg, denyut nadi 80 
denyut/min, pernafasan 20/min, dan suhu 37 ◦C. Tidak ditemukan perubahan postural pada tekanan 
darah atau denyut nadinya. Tidak ditemukan bukti edema atau gagal jantung kongestif. Pada 
pemeriksaan paru ditemukan peningkatan ringan pada diameter anteroposterior dan terjadi sedikit 
pemanjangan waktu pada fase pernafasan. Pasien telah meminum indometasin 25 mg empat kali sehari 
untuk nyeri lutut selama tiga bulan. Pasien tidak sedang meminum obat lain. Data laboratorium 
menunjukkan sebagai berikut: natrium serum 120 mEq/l, kalium 3,8 mEq/l, klorida 93 mEq/l, bikarbonat 
24 mEq/l, BUN 5 mg/dl, kreatinin 0,8 mg/dl, glukosa 90mg/dl, dan asam urat 2,2 mg/dl. Osmolalitas 
plasma 250 mOsm/kg H2O. Analisa gas darah arteri menunjukkan pO2 82 mmHg dan pCO2 41 mmHg 
pada udara ruang. Kimia urin menunjukkan osmolalitas sebesar 420 mOsm/kg H2O dan natrium 30 
mEq/l. Rontgen toraks memperlihatkan tidak ada lesi massa. Tes fungsi tiroid dan kadar kortisol serum 
dalam batas normal, dan kortisol serum berespon sesuai dengan stimulasi hormon adrenokortikotropik. 

Apa penyebab hiponatremia pasien ini? 
A. SIADH 
B. Reset osmostat 
C. Hipotiroidism 
D. Penyakit paru obstruktif kronis (COPD) 
E. Penggunaan indometasin 

Jawaban yang tepat adalah A. Kondisi pasien sesuai dengan hiponatremia dengan penyebab euvolemik 
karena tidak ada bukti klinis adanya kekurangan volume atau edema. Penyebab‐penyebab itu antara 
lain: 1) Sindrom sekresi hormone antidiuretik yang tidak sesuai (SIADH); 2) hipotiroidisme; 3) defisiensi 
glukokortikoid murni akibat panhipopituitarisme; dan 4) beberapa kasus hiponatremia yang disebabkan 
oleh diuretik, yang diikuti dengan hipokalemia, nyeri dan stress.  

Tingginya osmolitas urin yang tidak sesuai, tidak membantu dalam menentukan etiologi. Osmolalitas 
tersebut hanya mengindikasikan adanya defek dilusi yang bertanggung jawab pada terjadinya 
hiponatremia. Walaupun indometasin dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk 
mengencerkan/dilusi, namun defek ini ringan, dan tidak menyebabkan hiponatremia tanpa adanya 
sebab lain yang juga mengurangi ekskresi air oleh ginjal. Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) dapat 
menyebabkan berkurangnya ekskresi air, namun hal ini tergantung pada kelainan paru yang mendasari. 
Pasien dengan PPOK ringan dan pemeriksaan gas darah arteri yang normal tidak memiliki defek dalam 
ekskresi air oleh ginjal. Pasien PPOK dengan hipoksia dan/atau hiperkapnia mengalami sedikit 
penurunan pada ekskresi air bebas oleh ginjal, tapi pasien dengan PPOK berat yang memiliki manifestasi 
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edema, hipoksemia, dan hiperkapnia memiliki ketidakmampuan yang jelas dalam mengekskresikan air‐ 
sehingga. Dengan demikian, ditinjau dari riwayat penggunaan indometasin, maupun PPOK ringan yang 
diderita pasien, keduanya bukan penyebab hiponatremia pada kasus ini. Dilihat dari normalnya fungsi 
tiroid dan sekresi kortisol, pasien kemungkinan menderita SIADH. Pasien memenuhi kriteria SIADH, 
hiponatremia hipotonik, tingginya osmolalitas urin yang tidak tepat, tingginya natrium urin, tidak adanya 
penyakit jantung, ginjal, adrenal, tiroid dan hati. Ditambah lagi, kadar asam urat serum pasien yang 
rendah, yang dapat ditemui pada SIADH. Karena SIADH hampir selalu terjadi akibat etiologi yang 
mendasari, pencarian ke arah ini harus dilakukan. Sebagian besar kasus SIADH merupakan akibat 
penyakit paru dan susunan saraf pusat, oleh karena itu pencitraan otak akan berguna untuk memastikan 
hal ini. Pada kasus ini, pencitraan tomografi (CT scan) mengungkapkan adanya tumor otak yang tidak 
terduga sebelumnya. 

Acuan 
Assadi F, John E (1985) Hypourecemia in neonates the syndrome of inappropriate ADH secretion. 

Pediatr Res 19:424–427 
Beck LH (1979) Hypourecemia in the syndrome of inappropriate ADH secretion. N Engl J Med 301:528–

530 
Maaesaka JK (1996) An expanded views of SIADH, hyponatremia and hypouricemia. Clin Nephrol 46:79–

83 

KASUS 36 

Anak laki‐laki berusia tujuh tahun, dengan berat badan 22 kg,, dan dengan penyakit paru obstruktif 
kronik akibat fibrosis kistik pankreas, datang ke rumah sakit dengan riwayat letargi progresif dan baal 
selama dua minggu. Pemeriksaan fisik dalam batas normal kecuali adanya baal. Berikut merupakan 
pemeriksaan laboratorium yang didapatkan: natrium plasma 105 mEq/l, kalium 4 mEq/l, klorida 72 
mEq/l, bikarbonat 21 mEq/l, osmolalitas plasma 222 mOsm/kg H2O, natrium urin 78 mEq/l, dan 
osmolalitas urin 604 mOsm/kg H2O. 

Apakah diagnosis yang paling mungkin? Bagaimana anda menaikkan kadar natrium plasma? Apabila 
diberikan natrium klorida, larutan apa yang seharusnya digunakan dan berapa kira‐kira laju 
pemberian per jam untuk menghindarkan pasien dari bahaya? 
A. Reset osmostat 
B. SIADH 
C. Psudohiponatremia 
D. Polidipsi psikogenik  
E. Hipoaldosteronisme 

Jawaban yang tepat adalah B.  Diagnosis yang paling mungkin adalah SIADH. Karena kadar natrium 
plasma sangat rendah dan osmolalitas urin tinggi, sebaiknya digunakan larutan salin hipertonik dan 
furosemid. Tujuannya adalah untuk menaikkan kadar natrium plasma hingga sekitar 120 mEq/l dalam 12 
jam pertama. Jumlah natrium yang diperlukan dapat diperkirakan sebagai berikut:  

Defisit natrium = 0.6 × lean body weight × (120 − 105). 
Defisit natrium = 0.6 × 22 × 15 
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Defisit natrium = 198mEq 

Larutan salin 3% mengandung natrium sebesar 513 mEq/l; untuk itu, 385 ml selama 12 jam (32ml/jam) 
seharusnya dapat meningkatkan kadar natrium plasma mendekati nilai yang diinginkan. Furosemid akan 
meningkatkan efek ini dengan membuat urin relatif lebih iso‐osmotik dengan plasma, sehingga 
mengurangi pembentukan air bebas oleh ginjal. 

Acuan 
Rose DB, Post TW (2001) Clinical Physiology of Acid Base and Electrolyte Disorders, 5rd ed, Mc Graw‐Hill, 

New York; pp699–710 

KASUS 37 

Anak perempuan delapan tahun, diterapi menggunakan hidroklorotiazid untuk hiperkalsiuria idiopatik, 
datang dengan riwayat penyakit menyerupai infeksi virus, diare dan kebingungan yang semakin 
bertambah. Data pemeriksaan fisik: berat badan 25 kg dengan turgor kulit yang menurun dan dehidrasi 
namun tekanan darah normal. Kadar natrium plasma 168 mEq/l, kalium 4,2 mEq/l, kadar natrium urin 5 
mEq/l, dan osmolalitas urin 606 mOsm/kg H2O. 

Apa yang merupakan faktor terpenting yang menyebabkan hipernatremia (PILIH SEMUA YANG SESUAI)? 
A. Keracunan garam 
B. Berkurangnya asupan air bebas 
C. Hilangnya air dan cairan lambung yang tidak dirasakan 
D. Diuresis osmotik  
E. Diabetes insipidus 

Jawaban yang tepat adalah B dan C. Dua faktor yang paling penting pada terjadinya hiponatremia pada 
pasien ini‐ kehilangan cairan yang tidak dirasakan (insensible water loss), dan berkurangnya rasa haus 
(akibat status mental yang tertekan) sehingga pasien tidak melakukan tindakan perbaikan defisit air. 
Diare dan diuretik menyebabkan kehilangan cairan hipotonik, dan osmolalitas urin sebesar 606 
mOsm/kg H2O menjadi alasan mengapa diagnosis tidak mengarah ke diabetes insipidus karena air tidak 
hilang pada kondisi kelebihan solut. Karena pasien ini juga mengalami kekurangan natrium dan kalium, 
pemberian infus larutan salin 0,2% yang mengandung 20mEq/ KCl per liter sebagai larutan pengganti 
cukup beralasan, tindakan ini ditujukan untuk mengurangi kadar natrium serum hingga 5 mEq/l selama 
12 jam berikutnya. Walaupun terdapat bukti adanya kekurangan volume cairan ekstraselular, 
hemodinamik pasien tidak sangat terganggu sehingga tidak diperlukan larutan salin 0,45% atau 0,9%. 
Perkiraan volume total air adalah 15 liter (25 × 0.6). Diperkirakan retensi 1 liter larutan salin 0,2% yang 
mengandung 20 mEq KCl akan mengurangi kadar serum hingga 8,1 mEq/l ([34+20)−168] : [15+I]= −7.1). 
Karena tujuannya adalah untuk mengurangi kadar natrium serum hingga 5 mEq/l selama 12 jam 
berikutnya, diperlukan larutan sebanyak 0,70 liter (700 ml) (5: 7,1).Dengan penambahan 1 liter untuk 
mengkompensasi kehilangan cairan yang sedang terjadi (kehilangan cairan yang tidak terasa dan yang 
melalui lambung), jumlah keseluruhan cairan sebanyak 1,7 liter akan diberikan selama 12 jam 
berikutnya, atau 141 ml/jam. Setelah 12 jam, harus dilakukan lagi penyesuaian pemberian cairan 
berdasarkan status klinis pasien dan nilai laboratorium. Penggunaan rumus konvensional berikut ini 
untuk memperkirakan deficit cairan TIDAK direkomendasikan: 
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Defisit air= jumlah total air di dalam tubuh x ([1‐140: kadar natrium]) 

Walaupun rumus ini menghasilkan perkiraan yang adekuat mengenai jumlah defisit air pada pasien 
hipernatremia yang murni akibat kehilangan air, rumus ini akan memberikan perkiraan yang terlalu 
rendah pada pasien hipernatremia akibat kehilangan cairan hipotonik. Ditambah lagi, rumus 
konvensional tidak berguna ketika kalium juga harus diberikan bersama natrium, karena kadar natrium 
serum ditentukan oleh rasio perbandingan jumlah natrium dan kalium tubuh yang dapat saling 
dipertukarkan (exchangeable portions) terhadap volume seluruh air dalam tubuh. 

Acuan 
Adrogue HJ, Madias NE (2000) Hypernatremia N Engl J Med 342:1493–1499 

KASUS 38 

Bayi laki‐laki berkulit putih berusia 5 minggu masuk RS karena diare dan dehidrasi. Ibu pasien adalah 
wanita kulit putih berusia 22 tahun yang kehamilan dan persalinannya tidak bermasalah. Berat lahir 
pasien 2,4 kg. Dia boleh keluar dari bagian perawatan bayi prematur saat berusia dua minggu. Ketika 
diperiksa di UGD, pasien mengalami dehidrasi yang berat dan gemetar. Berat badannya 2,1 kg, suhu 99 
◦F, denyut nadi 140/menit, dan laju pernafasan 45/menit. Pemeriksaan fisik lainnya tidak bermakna. 
Data laboratorium saat diterima meliputi hematokrit 50%, BUN 28 mg/dl, kreatinin 1,7 mg/dl, Na+ 121 
mEq/L, Cl− 118 mEq/l, dan HCO3− 14mEq/l. Urinalisis menunjukkan sebagai berikut: pH 5,5, berat jenis 
1,019, sedikit (trace) protein, dan tidak ditemukan sel. Na+urin 8 mEq/l, Cl− urin 43 mEq/l, dan K+ urin 11 
mEq/l. Kadar glukosa serum adalah 88 mg/dl, kalsium 9,2 mg/dl, dan fosfor 5,1 mg/dl. Fungsi hati 
normal yaitu SGOT (29KU/ml), SGPT (13KU/ml), fosfatase alkalin (197 KU/ml), dan bilirubin (0,4mg/dl). 
Kadar kortisol serum (7.3 mcg/dl), tiroksin (9.1 mcg/dl), dan aldosterone (71 pg/ml), semua normal. 

Saat datang diduga diagnosis pasien ini adalah sepsis. Kultur darah, feses dan urin dilakukan, dan 
antibiotik diberikan selama 10 hari walaupun kultur menunjukkan hasil negatif. Setelah menjalani terapi 
cairan intravena konvensional, bayi ini mengalami perbaikan secara bermakna. Berat badannya naik 320 
gram. pH darah 7,38, Na+ 126, K+ 4,3, Cl− 99, HCO3− 22 mEq/l, BUN 10 mg/dl, dan kreatinin 0,3 mg/dl. 
Hiponatremia tidak berespon terhadap asupan natrium 10 mEq/kg, atau pemberian fludrokortison per 
oral 0,05 mg/hari. Nilai elektrolit serum, ketika menerima asupan suplemen garam dan fludrokortison, 
sebagai berikut : Na+ 127, K+ 4,3, Cl− 98, dan HCO3− 21. Kadar Na+ urin pada rentang 128‐178 mEq/l. 
Osmolalitas urin pada awalnya 689 mOsm/kg menjadi turun dengan nilai rata‐rata 56 mOsm/kg setelah 
kontraksi volume cairan ekstrasel (ECFV) diperbaiki. CT scan dan resonansi magnetic nuklir (NMR) otak 
menunjukkan tidak ada abnormalitas pada area hipotalamus. 

Apa penyebab yang paling mungkin untuk hiponatremia pada pasien ini? 
A. Reset osmostat 
B. SIADH 
C. Hipoaldosteronism 
D. Polidipsi primer 
E. Hipotiroidisme 
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Jawaban yang tepat adalah A. Untuk pasien dengan hiponatremia euvolemik, diagnosis reset osmostat 
sebaiknya dipertimbangkan setelah diagnosis SIADH dan kelainan hormonal yang lain disingkirkan. 
Membedakan hiponatremia yang disebabkan oleh reset osmostat dan yang disebabkan oleh perubahan 
jumlah keseluruhan natrium dan air tubuh sangatlah penting, karena penanganan keduanya berbeda. 
Hiponatremia pada pasien dengan reset osmostat tidak bergejala dan tidak memerlukan terapi khusus.  

Banyak kelainan klinis yang berkaitan dengan hiponatremia, meliputi intoksikasi air, kekurangan 
natrium, SIADH, dan disfungsi endokrin. Tergantung pada status hidrasi pasien, hiponatremia dapat 
berkaitan dengan jumlah total natrium yang berkurang, bertambah atau mendekati normal. Pasien 
hiponatremia yang tidak disertai edema atau dehidrasi mungkin mengalami SIADH, hipotiroidisme, atau 
insufisiensi adrenal sekunder. Hiponatremia euvolemik dapat pula sekunder akibat ketidaknormalan 
pengaturan osmoreseptor hipotalamus. Pada hiponatremia jenis ini, kapasitas ginjal untuk 
mengencerkan urin normal, namun regulasi normal tonisitas serum berlangsung pada ambang batas 
osmolalitas yang lebih rendah.  

Kriteria untuk diagnosis reset osmostat pada pasien dengan hiponatremia kronik meliputi: 
1)hiponatremia hipotonik euvolemik, 2) fungsi ginjal, adrenal dan tiroid yang normal, 3) kemampuan 
untuk mengencerkan urin ketika tonisitas serum meningkat di atas nilai reset atau osmolalitas serum, 4) 
mampu mengekskresikan beban air standar, dengan ekskresi lebih dari 80% dalam 4 jam dan menjaga 
osmolalitas serum pada nilai 100 mosm/kg atau lebih rendah selama diuresis air yang berkepanjangan, 
5) menjaga keseimbangan natrium normal tanpa koreksi hiponatremia selama pemberian garam.  

Mekanisme bagaimana proses reset osmostat terjadi sampai saat ini belum dipahami. Patofisiologinya 
berkaitan dengan reduksi primer osmolalitas cairan sel atau peningkatan permeabilitas membran sel 
yang meluas, yang mengakibatkan akumulasi intrasel natrium (natrium secara osmotik inaktif) dalam 
rangka pertukaran dengan ion kalium. Reduksi kadar solut intrasel, baik yang berkaitan dengan 
inaktivasi intrasel maupun pertukaran dengan kalium, dapat menjelaskan hiponatremia yang 
berkepanjangan. Awalnya, penurunan osmolalitas selular mengakibatkan menurunnya volume ekstrasel 
dan stimulasi pengeluaran ADH. Hal ini akan menyebabkan retensi cairan, hiponatremia dilusi dan 
pengaturan‐ulang mekanisme osmoregulator yang menghasilkan nilai subnormal. Sehingga, 
pengeluaran ADH berfluktuasi pada osmolalitas serum yang rendah bagi individu normal, namun 
merupakan nilai normal bagi pasien. 

Acuan 
Assadi F, Agrawal R, Jocher C, et al. (1986) Hyponatremia secondary to reset osmostat. J Pediatr 

108:262–264 

KASUS 39 

Perempuan berusia 16 tahun dirujuk untuk evaluasi hipokalemia. Dia tidak memiliki riwayat medis yang 
bermakna, tidak merokok ataupun minum minuman beralkohol, dan menyangkal mengkonsumsi obat‐
obatan. Riwayat keluarga negatif, namun dia tidak yakin apakah orang tuanya atau saudaranya telah 
didiagnosis hipertensi atau tidak. Pasien menghindari konsumsi roti, pasta dan makanan penutup. 
Pasien menyangkal mengkonsumsi vitamin, sediaan herbal dan licorice, namun mengkonsumsi 
grapefruit. Kunjungan terakhir ke klinik 3 tahun lalu, di mana saat itu tidak ditemukan kelainan pada 
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pemeriksaan fisik dan temuan laboratorium. Akhir‐akhir ini pasien mulai merasa kadang‐kadang lelah 
dan lemah otot selama beraktivitas. Pasien juga kadang‐kadang mengalami nyeri perut yang 
membuatnya menemui dokter.  

Pada pemeriksaan fisik secara keseluruhan normal tanpa edema tapi terdapat kelemahan ringan pada 
otot ekstremitas bawah. Indeks massa tubuh (IMT) pasien 25,1 kg/m2, tekanan darah 152/92mmHg 
dengan seditkit perubahan postural, denyut jantung 84 denyut/menit, pernafasan 12/menit, dan suhu 
37◦C. Analisa laboratorium menunjukkan natrium serum 142 mEq/l, kalium 2.9mEq/l, bikarbonat 29, 
klorida 106 mEq/l, BUN 12, dan kreatinin serum 0,8 mg/dl. Pada urinalisis tampak berat jenis urin 1,030, 
selainnya negatif dengan sedimen yang tidak bermakna. 

Pemeriksaan lanjutan apa yang ingin anda peroleh saat ini? 
A. Tetes urin untuk pemeriksaan kalium 
B. Urin 24 jam untuk pemeriksaan kalium dan kreatinin 
C. Kadar aldosteron serum 
D. Kadar kortisol serum 
E. Tetes urin untuk anion gap 

Jawaban yang tepat adalah A. Langkah pertama adalah evaluasi ekskresi kalium urin yang terukur. Nilai 
melebihi 25mEq/24 jam adalah bukti tidak sesuainya ekskresi kalium urin pada kondisi hipokalemia dan 
membantu untuk menyingkirkan diare atau penyalahgunaan obat laksatif sebagai penyebab 
hipokalemia ini. 

Informasi tersebut juga dapat diperoleh melalui pemeriksaan kadar kalium tetes urin, namun nilai ini 
tergantung pada volume urin dan tidak selalu akurat mencerminkan ekskresi urin jika asupan cairan dan 
volume urin berkurang. 

Urin tampung 24 jam mengandung 45mEq kalium dan 1400 mg kreatinin dalam volume 1300 ml. 

Manakah dari pilihan berikut yang paling mungkin disingkirkan sebagai penyebab hipokalemia 
berdasarkan pemeriksaan ini? 
A. Kehilangan cairan gastrointestinal yang berlebih 
B. Kehilangan cairan melalui urin yang berlebih 
C. Kehilangan kalium pada saluran cerna bagian bawah 
D. Penyalahgunaan diuretik 
E. Bukan salah satu di atas 

Jawaban yang tepat adalah B. Sekresi kalium urin tidak sesuai untuk seseorang yang mengalami 
hipokalemia. Hal ini mengindikasikan penyebab yang mungkin bukanlah kehilangan kalium pada saluran 
cerna bagian bawah. Kehilangan pada saluran cerna bagian atas masih merupakan penyebab yang 
mungkin karena mekanisme yang predominan untuk hipokalemia pada situasi tersebut adalah dari ginjal 
akibat hipoaldosteronisme sekunder dan bikarbonat pada cairan tubular yang merupakan anion yang 
tidak bisa diserap kembali (nonreabsorbable). Kehilangan kalium dari lambung yang aktual tidaklah 
banyak karena kadar kalium di cairan lambung hanya 5–10 mEq/l. 
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Manakah dari pilihan berikut yang dapat dipertimbangkan sebagai diagnosis (PILIH SEMUA YANG 
SESUAI)? 
A. Sindrom Bartter 
B. Sindrom Gitelman 
C. Penyalahgunaan diuretik 
D. Hperaldosteronisme primer 
E. Hiperaldosteronisme sekunder 
F. Kelebihan mineralokortikoid yang nyata 
G. Sindrom Liddle 

Jawaban yang tepat adalah D, E, F dan G. Adanya hipertensi dan alkalosis metabolik ringan 
mengindikasikan semua sebab hiperaldosteron primer dan sekunder, juga sindrom Liddle serta berbagai 
bentuk kelebihan mineralokortikoit nyata, harus dipertimbangkan. Tekanan darah biasanya tidak 
meningkat pada sindrom Bartter atau Gitelman, namun penyalahgunaan diuretik pada pasien hipertensi 
masih harus dipertimbangkan. 

Manakah dari pemeriksaan berikut yang ingin anda lakukan saat ini (PILIH SEMUA YANG SESUAI)? 
A. Kadar kortisol serum 
B. Kadar diuretik 
C. Kadar aldosteron plasma 
D. Aktivitas aldosteron dan renin plasma 
E. Kadar magnesium plasma 

Jawaban yang tepat adalah C dan D. Karena kita mempertimbangkan penyebab hipokalemia yang 
berkaitan dengan alkalosis metabolik dan hipertensi, pemeriksaan aktivitas aldosteron dan renin plasma 
penting untuk membedakan berbagai kondisi. Hipomagnesemia bukanlah sebab dari hipertensi, begitu 
juga penyalahgunaan diuretik. Penyalahgunaan diuretik pada pasien hipertensi mungkin saja terjadi, 
namun yang pertama kali harus dilihat adalah peningkatan kadar renin dan aldosteron. Pemeriksaan 
kortisol plasma mungkin saja akan bermanfaat kemudian, namun bukan merupakan tes awal untuk 
melihat perbedaan ini. 

Sekarang, kadar aldosteron serum 2,2 ng/dl (normal 4–31) dan aktivitas renin plasma <0,1 ng/ml/jam 
(normal 0,5–4). 

Manakah dari kondisi berikut yang masih dipertimbangan sebagai diagnosis? 
A. Hiperaldosteronisme primer 
B. Sindrom Liddle 
C. Hipertensi renovaskular 
D. Penyalahgunaan diuretik 
E. Sindrom kelebihan mineralokortikoid yang nyata (apparent) 
F. Sindrom Cushing 
G. Tumor yang mensekresikan DOCA 
H. Tumor yang mensekresikan renin 
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Jawaban yang tepat adalah E. Data yang ada jelas konsisten dengan penekanan kadar aldosteron dan 
renin. Untuk itu, diagnosis diferensial sekarang terdiri dari kondisi yang berhubungan dengan kelebihan 
mineralokortikoid‐non aldosteron.  

Penyalahgunaan diuretik, hiperaldosteronisme primer dan sekunder tidak lagi dipertimbangkan karena 
kadar aldosteron seharusnya meningkat pada kondisi tersebut. Penyalahgunaan diuretik dan 
hiperaldosteronisme, hipertensi renovaskular, dan tumor yang mensekresikan renin biasanya berkaitan 
juga dengan peningkatan aktivitas renin plasma.  

Defek pada sindrom kelebihan mineralokortikoid yang nyata ini, disebabkan oleh mutasi pada gen 11β‐
hidroksisteroid dehidrogenase Tipe 2 (11β‐HSD‐2) yang meng‐inaktivasi enzim. Enzim ini utamanya 
diekspresikan di ginjal dan bekerja mengubah kortisol yang secara biologis aktif menjadi kortison yang 
inaktif pada reseptor. Secara fisiologis, kortisol berikatan pada reseptor mineralokortikoid seperti halnya 
aldosteron. Walaupun kadar plasma kortisol jauh lebih tinggi dari kadar aldosteron, secara fisiologis hal 
ini tidak menentukan aktivitas mineralokortikoid, karena kortisol diubah secara lokal menjadi kortison. 
Namun, pada kelebihan mineralokortikoid yang nyata, penurunan aktivitas 11β‐HSD‐2 mengakibatkan 
kortisol pada kadar normal memacu aktivitas mineralokortikoid secara bermakna. Terapi yang paling 
umum digunakan adalah spironolakton. Diagnosis kelebihan mineralokortikoid yang nyata ditegakkan 
dengan melihat adanya peningkatan rasio antara kadar kortisol bebas urin dengan kortison bebas urin. 

Saat ini, mungkin bermanfaat untuk meninjau ulang riwayat pasien. Manakah aspek dari riwayat 
pasien berikut yang mungkin signifikan untuk data laboratorium pasien ini? 
A. Riwayat sosial 
B. Riwayat diet/makanan 
C. Riwayat keluarga 
D. Pengobatan yang sedang berlangsung 
E. Riwayat penyakit sekarang 

Jawaban yang tepat adalah B. Dua aspek yang sangat penting dari riwayat makanan diet/makanan 
pasien, yaitu pasien menyangkal mengkonsumsi licorice namun tampaknya banyak makan grapefruit 
(suatu jenis jeruk yang asam). Kelebihan mineralokortikoid nyata yang didapat biasanya terjadi pada 
konsumsi licorice dan grapefruit. Flavinoid makanan yang terdapat pada licorice dan grapefruit 
menghambat enzim 11β‐hidroksisteroid dehidrogenase sehingga kortisol akan menempati reseptor 
mineralokortikoid. Diputuskan untuk mengobati pasien ini, dimulai dengan spironolakton 400 mg/hari. 
Pasien kembali 10 hari kemudian. Tekanan darahnya 160/90 mmHg dan natrium serum 140 mEq/l, 
kalium 3,1mEq/l, klorida 107 mEq/l, dan bikarbonat 30mEq/l. Terapi kemudian diganti dengan 
amiloride, dan kembali 2 minggu kemudian. Saat ini, tekanan darahnya 127/78 mmHg. 

Apakah diagnosis yang paling mungkin? 
A. Hipokalemia yang dipicu oleh grapefruit. 
B. Sindrom kongenital kelebihan mineralokortikoid yang nyata (apparent mineralocorticoid excess). 
C. Sindrom Liddle 
D. Sindrom Gitelman 
E. Sindrom Bartter 
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Jawaban yang tepat adalah C. Respon diferensial terhadap amiloride mengindikasikan sindrom Liddle. 
Penyebab dari kelebihan mineralokortikoid yang nyata (defek genetik pada 11β‐hidroksisteroid 
dehidrogenase atau abnormalitas dapatan pada 11β‐hidroksisteroid dehidrogenase akibat licorice atau 
grapefruit) meningkatkan aktivitas mineralokortikoid dengan ditempatinya reseptor mineralokortikoid 
oleh glukokortikoid. Gejala tersebut seharusnya berespon terhadap spironolakton. Sebaliknya, sindrom 
Liddle adalah akibat perubahan aktivitas kanal natrium yang tidak terpengaruh oleh spironolakton 
namun akan terhambat oleh amiloride. 

Bagaimana anda mengkonfirmasi diagnosis (PILIH SEMUA YANG SESUAI). 
A. Tes genetik 
B. Pemeriksaan rasio kortisol dan kortison plasma pada urin 24 jam 
C. Pemeriksaan 17 (OH) steroid di urin 
D. Pemeriksaan kadar aldosteron plasma 
E. Pemeriksaan kadar renin plasma 

Jawaban yang tepat adalah A dan B. Tes genetic dapat memastikan defek pada sindrom Liddle. Jika 
memang ada defek tersebut, anggota keluarga juga harus diperiksa supaya mereka yang menderita 
hipertensi dapat menerima terapi yang seharusnya. Diagnosis sindrom kelebihan mineralokortikoid yang 
nyata biasanya ditegakkan jika terlihat adanya kelebihan kortisol bebas di urin melampaui kortison urin 
pada urin tampung 24 jam, walaupun tes genetik dapat mengidentifikasi defek kongenital. 

Acuan 
Assadi F, Kimura RE, Subramanian U (2002) Liddle syndrome in a newborn infant. Pediatr Nephrol 

17:609–611 
Botero‐Velez M, Curtis JJ, Warnock DG (1994 ) A brief report: Liddle’s syndrome revisited‐A disorder of 

natrium reabsorption in the distal tubule. N Engl J Med 33:178–181 
Ishiguschi T, Mikita N, Iwata, et al. (2004) Myoclomus metabolic alkalosis from licorice in antacid. Int 

Med 43:59–62 
Gennari FJ (1998) Hypokalemia. N Engl J Med 339:451–458 
Morineau G, Sulmont V, Salomon B, et al. (2006) Apparent mineralocorticoid excess: Report of six new 

cases and extensive personal experience. J Am Soc Neprol 17:3176–3184 
Palmer BF, Alpern RJ (1977) Metabolic alkalosis. J Am Soc Nephrol 8:1462–1469 

KASUS 40 

Anak perempuan berusia 12 tahun dengan hipertensi yang mengalami mual dan muntah selama 2 hari 
dibawa ke rumah sakit oleh ibunya. Berdasarkan keterangan ibunya, pasien mengalami gangguan 
intelektual pada waktu yang sama. Pengobatan yang diterima pasien meliputi hidroklorotiazid, 25 mg 
dua kali sehari, dan diazepam untuk ansietas kronik. Selain letargi dan kejutan otot yang jelas tampak, 
pemeriksaan fisik tidak menunjukkan defisit neurologis fokal. Tekanan darahnya 160/90 mmHg pada 
posisi berbaring dan berdiri. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan natrium 109 mEq/l, kalium 2,8 
mEq/l, klorida 63 mEq/l, dan bikarbonat 33 mEq/l. 

Manakah intervensi terapi yang paling beralasan untuk menangani hiponatremia pada pasien ini? 
A. Infus 2 liter larutan salin 0,9% selama 4 jam 
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B. Penghentian hidroklorotiazid dan pemberian furosemid 
C. Restriksi air (300 ml selama 24 jam berikutnya) 
D. Penghentian hidroklorotiazid ditambah pemberian kalium klorida dan natrium klorida 3% dengan 

laju yang dihitung untuk meningkatkan natrium serum sekitar 12 mEq/l pada 24 jam berikutnya. 

E. Pemberian Compazine (untuk menghentikan mual dan muntah) dan kalium klorida 

Jawaban yang tepat adalah D. Koreksi natrium serum dengan laju yang lambat (0,5 mEq/jam) tidak 
berkaitan dengan terjadinya myelinolisis SSP. Penggantian kalium juga dapat menyebabkan peningkatan 
natrium serum saat air bergerak ke dalam sel dengan osmolit interselular. 

Acuan 
Rose BD (1989) Clinical physiology of acid‐base and electrolyte disorders. 3d (ed). New York: McGraw‐

Hill, pp 589–603 

KASUS 41 

Perempuan berusia 15 tahun menderita tumor otak. Pasien sedang dalam kondisi sopor. Pasien 
mendapatkan pengobatan, dan dukungan nutrisi diberikan dengan hiperalimentasi. Perawat melihat 
bahwa volume urin pasien meningkat menjadi 3 liter/hari; tekanan darah 110/60 mmHg, berkeringat 
dan turgor kulit menurun. Natrium serum 150 mEq/l, kalium 3,2 mEq/l, bikarbonat 25 mEq/l, klorida 92 
mEq/l, glukosa 350 mg/dl, BUN 50 mg/dl, dan kreatinin 1,5 mg/dl. Osmolalitas urin 350 mOsm/kg. 
Natrium urin 60 mEq/l. 

Penyebab hipernatremia yang paling mungkin adalah: 
A. Diabetes insipidus sentral 
B. Diabetes insipidus nefrogenik 
C. Diuresis osmotik 
D. Diare akibat hiperalimentasi enteral 
E. Penambahan natrium hipertonik pada cairan hiperalimentasi 

Jawaban yang tepat adalah C. Diuresis osmotik adalah penyebab hipernatremia yang paling mungkin 
pada pasien ini karena meningkatnya glukosa darah dan hiperalimentasi yang mengakibatkan 
peningkatan produksi urea. 

Acuan 
Richet GC (1994) Osmotic diuresis before Homer W. Smith: a winding path to renal physiology 45:1241–

1252 

KASUS 42 

Pasien laki‐laki berusia 18 tahun mengalami poliuria setelah dilakukan reseksi pada kraniofaringioma 
rekuren. Tumor otak yang dialaminya pertama kali ditemukan saat pasien berusia 10 tahun. Reseksi 
operasi saat itu diikuti dengan terjadinya panhipopituitarisme dan diabetes insipidus yang memerlukan 
terapi sulih hormon. Saat berusia 14 tahun, tumor rekuren diterapi dengan radiasi dan pemasangan 
pintas ventrikuloperitoneal. Pertumbuhan tumor menyebabkan dilakukannya operasi lagi pada enam 
hari yang lalu. Prosedur berjalan dengan mulus dan proses penyembuhannya tidak mengalami penyulit 
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hingga satu hari yang lalu ketika pasien mengalami poliuria disertai nyeri kepala dan letargi yang 
semakin bertambah. Pasien baru saja mengalami kejang tonik‐klonik umum. Pengobatannya meliputi 
sintiroid (natrium levo‐tiroksin), carafate (sukralfat), hidrokortison, dan desmopressin asetat.  

Pemeriksaan menunjukkan obesitas, tidak ada demam, takikardi (denyut jantung 102/menit) dan 
hipotensi relatif (104/56 mmHg). Pemeriksaan toraks bersih dan pemeriksaan jantung normal. Pasien 
tampak mendapatkan perfusi perifer yang adekuat. Urinalisis menunjukkan berat jenis urin 1,012, pH 6, 
dipstick negatif dan pemeriksaan mikroskopi yang tidak bermakna. Natrium serum 123 mEq/l, kalium 3,4 
mEq/l, klorida 92 mEq/l, bikarbonat 25 mEq/l, BUN 17 mg/dl, kreatinin 0,6 mg/dl, glukosa 118 mg/dl, 
asam urat 5,2mg/dl, dan osmolalitas 259 mOsm/kg. Natrium urin sebesar 224 mEq/l, kalium 22 mEq/l, 
klorida 261 mEq/l, kreatinin 15 mg/dl, dan osmolalitas 509 mOsm/kg. Ekskresi natrium fraksi sebesar 
21%. Keluaran urin selama tiga hari terakhir rata‐rata 290 ml/jam, melebihi asupan cairan. 

Manakah dari pilihan berikut yang merupakan penyebab yang paling mungkin dari hiponatremia 
pasien ini? 
A. SIADH 
B. Diabetes insipidus 
C. Hipoaldosteronisme 
D. Cerebral salt wasting syndrome 
E. Nefritis interstitial 

Jawaban yang tepat adalah D. Pasien ini tiba‐tiba mengalami poliuria, hipovolemia, dan hiponatremia 
simtomatik lima hari setelah operasi intrakranial. Diagnosis diferensial dari poliuria pasien ini dapat 
dipersempit dengan memeriksa osmolalitas urin. Osmolalitas kurang dari 100 mOsm/kg 
mengindikasikan defisiensi atau resistensi terhadap ADH, sementara hiperosmolar urin mengindikasikan 
diuresis solut. Osmolalitas urin pasien ini melebihi 500 mOsm/kg, berarti desmopressin cukup efektif 
untuk menghasilkan absorbsi air bebas dengan laju yang tinggi (laju alir urin yang tinggi setelah bedah) 
yang tanpa diragukan lagi berperan pada terjadinya hiponatremia. Diabetes insipidus bukan merupakan 
faktor utama dekompensasi pada pasien ini.  

Etiologi diuresis solute dapat ditentukan dari pengukuran kadar elektrolit urin. Jumlah kadar natrium 
plus klorida mendekati osmolalitas urinnya. Berarti, pasien mengalami diuresis salin, bersamaan dengan 
keadaan hipovolemia dan hiponatremia, yang mencerminkan pembuangan garam oleh ginjal yang tidak 
sesuai. Penyebab pembuangan garam meliputi penyakit ginjal yang mendasari, obat‐obatan, 
hipoaldosteronisme, cerebral salt wasting. Riwayat penyakit pasien ini tidak memberikan bukti adanya 
kehilangan garam akibat nefritis interstitial atau uropati obstruktif. Pasien tidak menerima pengobatan 
yang mempengaruhi sekresi natrium. Sekresi mineralokortikoid secara umum normal pada pasien 
dengan hipopituitarisme, dan kadar kalium pasien yang rendah tidak sesuai dengan hipoaldosteronisme.  

Terjadinya natriuresis berlebih dan hiponatremia segera setelah operasi otak sesuai dengan sindrom 
cerebral salt wasting. Kelainan ini dapat dibedakan dengan SIADH dengan melihat adanya balans air dan 
natrium yang negatif bermakna, ekskresi air dan natrium dengan laju yang lebih tinggi, dan normalnya 
kadar asam urat serum. Terapi yang diberikan terdiri dari penggantian salin intensif, dan dapat ditambah 
pemberian dosis farmakologis mineralokortikoid.  
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Acuan 
Ganong CA, Kappy MS (1993) Cerebral salt wasting in children: the need for recognition and treatment. 

Am J Dis Child 147:167–169 

KASUS 43 

Perempuan 16 tahun datang ke ruang gawat darurat setelah meminum sejumlah besar aspirin sebagai 
usaha bunuh diri. Pemeriksaan laboratorium menemukan: natrium 138 mEq/l, kalium 3,2 mEq/l, klorida 
102 mEq/l, bikarbonat 18 mEq/l, pH arteri 7,48, dan pCO2 21mmHg. Elektrolit urin: natrium 38 mEq/l, 
klorida <10 mEq/l, dan kalium 45 mEq/l. 

Manakah dari pilihan berikut yang paling tepat untuk pasien ini? 
A. Penyebab hipokalemia adalah perpindahan K+ ke dalam sel. 
B. Kadar asam urat serum cenderung normal rendah. 
C. Na+ urin yang relatif tinggi terhadap Cl− urin adalah akibat disfungsi tubular proksimal.  
D. Kadar asam laktat cenderung normal. 
E. Temuan serupa kemungkinan akan ditemukan pula pada anak 5 tahun yang memakan aspirin dalam 

jumlah yang sama. 

Jawaban yang tepat adalah B. Dengan terapi aspirin dosis tinggi, atau pada kondisi overdosis aspirin, 
ekskresi asam urat ginjal akan meningkat dan akan terjadi hipourisemia. Pada kondisi ini, glukoronidasi 
asam salisilat oleh hati akan jenuh dan salisilat bebas dalam jumlah besar akan disaring di dalam 
tubulus. Salisilat bebas akan mengganggu reabsorpsi asam urat oleh tubulus proksimal yang 
menyebabkan efek urikosurik. Overdosis aspirin berkaitan dengan berbagai gangguan asam‐basa dan 
elektrolit. Salisilat memiliki efek stimulasi langsung pada pusat penafasan sehingga alkalosis respiratorik 
adalah gambaran yang jelas tampak pada kondisi overdosis. Anion gap pada alkalosis metabolik juga 
terjadi akibat bertambahnya dan akumulasi asam keton dan asam laktat. Akumulasi asam salisilat 
merupakan salah satu komponen minor pada peningkatan anion gap. Produksi asam laktat (pilihan D) 
meningkat akibat efek uncoupling dari aspirin pada fosforilasi oksidatif di mitokondria. Pasien dewasa 
dengan overdosis salisilat biasanya datang dengan gambaran campuran antara alkalosis metabolik dan 
asidosis metabolik anion gap. Asidosis metabolik murni tidak biasa terjadi pada orang dewasa.  
Sebaliknya, pada anak‐anak dengan overdosis (pilihan E) dapat terjadi hanya asidosis metabolik anion 
gap segera setelah salisilat termakan. Hipokalemia (pilihan A) adalah akibat peningkatan ekskresi kalium 
ginjal. Peningkatan sampainya natrium pada bagian distal (akibat ekskresi natrium salisilat‐pilihan C), 
dikombinasi dengan peningkatan aldosteron yang bersirkulasi (sekunder akibat kehilangan volume), 
berperan pada hilangnya kalium ginjal (renal potassium wasting). 

Acuan 
Temple A (1978) Pathophysiology of aspirin overdose toxicity, with implications for management. 

Pediatrics 62:873–876 

KASUS 44 

Anak perempuan berusia 12 tahun datang ke unit gawat darurat karena parestesi, baal perioral, dan 
kelemahan umum. Pasien menyangkal menggunakan obat‐obatan. Tekanan darah 120/88 mmHg, dan 
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pemeriksaan fisik hanya menemukan karies gigi multipel. Sehari sebelumnya, dia memakan sepotong 
besar kue ulang di sebuah pesta ulang tahun. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan: natrium 130 
mEq/l, kalium 2,9 mEq/l, klorida 90 mEq/l, dan bikarbonat 28 mEq/l. Elektrolit urin meliputi: natrium 28 
mEq/l, kalium 38 mEq/l, klorida <10 mEq/l, pH 6,2, dan rasio kalsium urin: kreatinin sebesar 0,2 mg/mg. 

Manakah diagnosis yang paling mungkin? 
A. Sindrom Bartter 
B. Muntah secara sembunyi‐sembunyi 
C. Sindrom Gitelman  
D. Paralisis periodik hipokalemik 
E. Konsumsi licorice 

Jawaban yang tepat adalah B. Pasien datang dengan metabolik alkalosis hipokalemia dengan tekanan 
darah yang normal. Elektrolit urin paling sesuai dengan gambaran akibat muntah‐muntah. Peningkatan 
K+ urin dalam kondisi hipokalemia mengarah pada kehilangan K+ ginjal. Peningkatan Na+ urin relatif 
terhadap Cl‐ urin adalah akibat efek anion bikarbonat yang tak terserap. Cl‐ urin rendah pada kasus 
vomitus (muntah‐muntah) akibat retensi berlebihan Nacl ginjal karena deplesi volume. Sindrom Bartter 
(pilihan A) menyerupai efek diuretik loop dan berkaitan dengan peningkatan ekskresi K+ urin yang 
diperburuk oleh peningkatan kadar Na+ dan Cl‐. SIndrom Bartter juga berkaitan dengan hiperkalsiuria 
dan rasio Ca/kreatinin lebih besar dari 0,22 mg/mg. Sindrom Gitelman (pilihan C) menyerupai efek 
penggunaan diuretik tiazid dan seperti sindrom Bartter juga berhubungan dengan peningkatan Na+, K+, 
dan Cl‐ urin. Namun, ekskresi Ca++ urin rendah pada kelainan ini (rasio Ca++/kreatinin <0,1 mg/mg). 
Konsumsi licorice (pilihan E) akan muncul dengan alkalosis hipokalemik bersamaan dengan peningkatan 
tekanan darah. Komponen aktif licorice adalah asam glisirretinat. Substansi ini menghambat enzim 11β‐
hidroksisteroid dehidrogenase Tipe II, sehingga kortisol bekerja sebagai mineralokortikoid endogen 
utama. Elektrolit urin menunjukkan peningkatan kadar natrium, kalium, dan klorida urin. Paralisis 
periodik hipokalemik (pilihan D) disebabkan oleh perpindahan K+ ke dalam sel pada kondisi jumlah K+ 
dalam tubuh total normal. Selama serangan akut, K+ urin seharusnya rendah dan tidak meningkat. 

Acuan 
Golussi G, Romboala G, Airaghi C, et al. (1992) Pseudo‐Bartter’s syndrome from surreptitious diuretic 

intake: differential diagnosis with true Bartter’s syndrome. Nephrol Dial Transplant 7:896–901 
Ooi TC, Poznanski WJ, Ooi DS (1983) The value of urinary klorida measurement in distinguishing 

surreptitious vomiting from Bartter’s syndrome. Clin Biochem 16:263–265 
Schepkens H, Hoeben H, Vanholder R, et al. (2001) Mimicry of surreptitious diuretic ingestion and the 

ability to make a genetic diagnosis. Clin Nephrol 55:233–237 

KASUS 45 

Laki‐laki berusia 19 tahun dievaluasi karena mengalami sesak yang bertambah. Dia positif menderita 
HIV. Dua bulan yang lalu, hitung CD4 menunjukkan nilai 210 sel/µl dan kadar RNA HIV adalah 14000 
kopi/ml. Saat itu dimulai pemberian terapi antiretroviral yang sangat aktif (HAART). Rontgent toraks 
menunjukkan infiltrat bilateral. Tekanan darah 120/70 mmHg. Analisa laboratorium saat masuk 
menunjukkan natrium 131 mEq/l, kalium 4,8 mEq/l, klorida 95 mEq/l, bikarbonat 22 mEq/l, BUN 20 
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mg/dl, dan kreatinin serum 1,3 mg/dl. Evaluasi yang mendalam mengarah pada diagnosis pneumonia 
pneumosistis carinii dan terapi dimulai dengan pentamidine karena pasien alergi berat terhadap obat‐
obatan yang mengandung sulfa. HAART tetap dilanjutkan. Pemeriksaan laboratorium diulang satu 
minggu kemudian menunjukkan natrium 132 mEq/l, kalium 6,2 mEq/l, klorida 93 mEq/l, bikarbonat 
24mEq/l, BUN 21mg/dl, dan kreatinin 1,4mg/dl. Hasil urinalisis normal. 

Manakah dari pilihan berikut yang merupakan penyebab yang paling mungkin untuk peningkatan 
kadar K+ serum pada pasien ini? 
A. Rhabdomiolisis akibat toksisitas otot yang diinduksi oleh HAART 
B. Perpindahan K+ keluar dari sel akibat asidosis laktat yang diinduksi HAART 
C. Penghambatan ekskresi kalium di tubulus ginjal akibat pentamidine 
D. Terjadinya RTA proksimal sebagai akibat dari HAART 
E. Penyakit Addison akibat infeksi HIV adrenal 

Jawaban yang tepat adalah C. Pentamidine di lumen tubulus duktus pengumpul bersaing dengan 
gerakan natrium di epitel kanal natrium. Penurunan reabsorbsi natrium mengurangi elektronegativitas 
lumen, yang mengurangi tenaga penggerak untuk sekresi kalium. Sementara rabdolyolisis (pilihan A) 
dapat menyebabkan hiperkalemia, tidak ada bukti terjadinya kelainan ini. Selain itu, kreatinin serum 
tidak berubah dan tidak ada disebut mengenai dipstick darah bernilai positif dalam kaitannya dengan 
adanya myoglobin di urin. Asidosis laktat (pilihan B) dapat berkaitan dengan hipokalemia. Insufisiensi 
adrenal (pilihan E) dapat terjadi pada pasien yang terinfeksi HIV akibat berbagai macam sebab, seringkali 
asal mulanya adalah infeksi, seperti indfeksi sitomegalovirus yang mengnduksi terjadinya adrenalitis. 
Waktu terjadinya yang telalu cepat pad akasus ini tidak sesuai dengan diagnosis. Selain itu, hiperkalemia 
akibat insufisiensi adrenal dapat diikuti oleh temuan yang lain seperti asidosis metabolik dengan gap 
yang normal, hiponatremia dan bukti adanya kehilangan garam. 

Acuan 
Palmer BF (2004) Managing hyperkalemia caused by inhibition of the renin‐angiotensinaldosterone 

system. N Engl J Med 351:585–592 
Quimby D, Brito MO (2005) Fanconi syndrome associated with use of tenovir in HIV‐infected patients: a 

case report and review of the literature. AIDS Read 15:357–364 

KASUS 46 

Anak perempuan berusia 7 tahun dengan penyakit ginjal stadium akhir untuk FSGS yang sedang dibawa 
ke ruang operasi untuk insisi dan drainase abses perirektal. Pasien meminum 50 mg metoprolol dua kali 
sehari. Tanda vital: suhu 37◦C, denyut jantung 94 kali/menit, pernafasan 18 kali/menit, dan tekanan 
darah 140/84mmHg. Analisa laboratorium menunjukkan natrium 138 mEq/l, kalium 5,1 mEq/l, klorida 
103 mEq/l, bikarbonat 21 mEq/l, BUN 65mg/dl, dan kreatinin 21mEq/l. Pasien telah mengalami 
hemodialisa sehari sebelum perawatan. Di ruang operasi, tekanan darah pasien turun menjadi 
90/60mmHg. Neosinefrine (fenilefrin) drip dalam larutan dekstrosa 5% (D5W) diberikan dan dilanjutkan 
selama prosedur penstabilan tekanan darah. Di ruang pemulihan, pasien menjadi sangat lemah yang 
menghalangi dilakukannya ekstubasi. Pemeriksaan elektrolit menunjukkan kadar kalium serum 6,6 
mEq/l. 
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Manakah dari pilihan berikut merupakan penjelasan yang paling mungkin dari terjadinya 
hiperkalemia selama prosedur operasi? 
A. Stimulasi β–adrenergik menyebabkan K+ keluar dari ruang interselular 
B. Stimulasi α‐adrenergik menyebabkan keluarnya K+ dari ruang interselular 
C. Supresi renin yang diinduksi oleh metoprolol menyebabkan hipoaldosteronisme 
D. Resistansi insulin menyebabkan terganggunya ambilan K+ yang dimediasi oleh insulin ke dalam ruang 

interselular 
E. Rhabdomyolisis sebagai komplikasi dari hipertermia maligna 

Jawaban yang tepat adalah B. Fenilefrin adalah agonis reseptor alfa adrenergik yang digunakan untuk 
meningkatkan tekanan darah. Stimulasi alfa adrenergik menyebabkan keluarnya K+ dari ruang 
intraselular menuju ekstraselular. Mungkin risiko hiperkalemia meningkat akibat pelepasan K+ dari 
jaringan jejas selama prosedur drainase abses pada pasien yang ginjalnya tidak berfungsi. Stimulasi beta 
adrenergik (pilihan A) menyebabkan hipokalemia akibat perpindahan K+ ke dalam ruang interselular. 
Penyakatan reseptor beta (pilihan C) dapat menekan renin dan berpotensi untuk menyebabkan 
hipoaldosteronisme, namun gangguan sekresi K+ ginjal melalui proses ini tidak akan menjadi masalah 
pada pasien yang menjalani dialisis. Resistansi insulin (pilihan D) sering terjadi sebagai komplikasi dari 
uremia namun tidak menjelaskan terjadinya hiperkalemia akut pada pasien ini. Hipertermia maligna 
(pilihan E) dapat menyebabkan hiperkalemia sebagai akibat dari rhabdomyolisis, namun karena tidak 
ada demam pada kasus ini maka diagnosis ini kecil sekali kemungkinannya.    

Acuan 
DeFronzo R, Bia M, Birkhead G (1981) Epinephrine and kalium homeostasis. Kidney Int 20:83–91 
Moratinos J, Reverte M (1993) Effects of catecholamines on plasma kalium: the role of alpha and beta‐

adrenoreceptors. Fundam Clin Pharmacol 7:143–153 

KASUS 47 

Anak laki‐laki 12 tahun yang sehat tiba‐tiba merasakan lemah dan tidak bisa berjalan. Dia kehilangan 
bearat badan sebanyak 5 kg selama 3 bulan walaupun nafsu makannya baik. Dia juga mengeluh nyeri 
tenggorok tapi tidak ada gejala yang lain. Tidak ada riwayat keluarga yang menderita keluhan yang sama 
dan pasien tidak pernah mengalami gejala seperti ini sebelumnya. Saat diterima, pemeriksaan fisik 
menunjukkan anak laki‐laki yang kurus dengan tekanan darah 135/70 mmHg, denyut nadi 120 
denyut/menit, dan kulit yang lembab. Pada lehernya tidak ditemukan limfadenopati, tiroid teraba dan 
kenyal, reflex tendon dalamnya tidak ada, dan tidak tampak perubahan sensorik. Pemeriksaan 
laboratorium menunjukkan natrium 140 mEq/l, kalium 2,0 mEq/l, klorida 100 mEq/l, bikarbonat 24 
mEq/l, BUN 10mg/dl, dan kreatinin 1,0 mg/dl. 

Manakah dari set elektrolit urin (dalam mEq/l) yang paling konsisten dengan kelainan yang mendasari 
kondisi pasien ini? 
A. Na+ 102; K+ 10; Cl− 98 
B. Na+ 60; K+ 40, Cl− <10 
C. Na+ <10; K+ 15; Cl− 80 
D. Na+ 72; K+ 48; Cl− 136 
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E. Na+ <10; K+ 50; Cl− <10 

Jawaban yang tepat adalah A. Pasien memberikan gambaran yang sesuai dengan paralisis periodik 
hipokalemik dapatan, terjadi berkaitan dengan hipertiroidisme. Dugaan hipertiroidisme didasarkan pada 
adanya penurunan berat badan dan takikardi. Respon ginjal terhadap perpindahan K+ ke dalam sel yang 
tiba‐tiba adalah secara maksimal menurunkan kadar K+ urin. Karena tidak ada gangguan pada volume 
cairan ekstrasel, Na+ dan Cl‐ tidak rendah dan menggambarkan asupan NaCl dari makanan. Nilai pada 
pilihan B menggambarkan pembuangan K+ ginjal (renal K+ wasting) akibat efek anion yang tidak dapat 
diserap kembali (Cl− urin rendah). K+ urin cukup rendah pada pilihan C, namun demikian, rendahnya Na+ 
dan meningkatnya Cl‐ mengarah pada diare kronik.  

Cl‐ urin pada diare kronik meningkat akibat peningkatan ekskresi NH4Cl urin. Pilihan D menunjukan bukti 
adanya pembuangan K+ oleh ginjal dan merupakan ciri pemakaian diuretik loop atau tiazid. K+ urin pada 
pilihan E juga menunjukkan pembuangan K+ oleh ginjal. Selain itu, rendahnya Na+  dan Cl‐ urin adalah 
tipikal untuk pasien dengan kontraksi volume. 

Acuan 
Battle DC, Hizon M, Cohen E, et al. (1988) The use of the urinary anion gap in the diagnosis of 

hyperchloremic metabolic acidosis. N Engl J Med 318:594–599 
Groeneveld J, Sijpkens Y, Lin S, et al. (2005) Approach to the patient with severe hypokalemia: the 

kalium quiz. Q J Med 98:305–316 

KASUS 48 

Anak laki‐laki 8 tahun dirujuk karena baru‐baru ini ditemukan menderita hipertensi, hipokalemia, dan 
asidosis metabolik. Saudaranya juga pernah mengalami hal yang sama. Tekanan darahnya 150/90 mHg. 
Pemeriksaan laboratorium menemukan natrium 140 mEq/l, kalium 2,8 mEq/l, klorida 90 mEq/l, 
bikarbonat 32 mEq/l, dan pH arteri 7,48. Elektrolit urine yaitu: natrium 50 mEq/l, kalium 80 mEq/l, dan 
kliorida 140 mEq/l. Aktivitas renin plasma adalah 0,5 U, aldosteron 4 ng/dl, dan kortisol normal. 
Amiloride, bukan spironolakton, memperbaiki hipertensi dan kelainan elektrolit yang dialaminya. 

Manakah dari pilihan berikut yang menunjukkan diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini? 
A. Stenosis arteri renalis akibat displasia fibromuskular 
B. Sindrom Liddle  
C. Konsumsi licorice 
D. Sindrom Cushing 
E. Penggunaan diuretik loop yang terus menerus 

Jawaban yang tepat adalah B. Pasien datang dengan alkalosis metabolik hipokalemik pada kondisi 
hipertensi. Anggota keluarga yang lain mengalami hal yang sama. Gambaran klinis pasien dengan 
sindrom Liddle konsisten dengan aktivasi konstitutif epitel kanal Na+ di duktus pengumpul. Kadar renin 
dan aldosteron ditekan. Amiloride atau triamterene tapi bukan spironolakton, adalah terapi efektif 
karena defeknya pada tingkat kanal Na. Stenosis arteri renalis (pilihan A) akan berhubungan dengan 
peningkatan kadar renin dan aldosteron dan akan sensitif terhadap amiloride ataupun spironolakton. 
Kadar renin dan aldosteron rendah pada pasien yang mengkonsumsi licorice (pilihan C) namun baik 
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amiloride dan spironolakton efektif pada pasien ini. Begitu pula pada penyakit Chusing, baik 
spironolakton dan amiloride seharusnya merupakan terapi yang efektif (pilihan D). Penggunaan diuretik 
loop (pilihan E) secara diam‐diam akan menyebabkan peningkatan kadar renin dan aldosteron serta 
tekanan darahnya seharusnya tidak meningkat. 

Acuan 
Assadi F, Kimura RE, Subramania U, et al. (2002) Liddle syndrome in a newborn infant. Pediatr Nephrol 

17:609–611 
Palermo M, Quinkler M, Stewart PM (2004) Apparent mineralocorticoid excess syndrome: an overview. 

Endocrinol Metabol 48:687–696 
Palmer BF, Alpern RJ (1998) Liddle’s syndrome. Am J Med 104:301–309 

KASUS 49 

Anak laki‐laki berusia 15 tahun dengan riwayat diabetes mellitus yang tergantung insulin selama 10 
tahun dirujuk pada anda untuk evaluasi hiperkalemia. Pasien mengeluh kepalanya terasa ringan. Ayah 
pasien meninggal pada kecelakaan motor empat tahun yang lalu namun dikatakan mengalami 
peningkatan kalium saat beliau muda. Pemeriksaan fisik menemukan tekanan darahnya 100/70 mmHg 
saat berbaring dan 85/65 mmHg saat berdiri. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan natrium 130 
mEq/l, kalium 6,2 mEq/l, klorida 104 mEq/l, bikarbonat 16 mEq/l, kreatinin 0,9 mg/dl, dan BUN 23 
mg/dl. Aktivitas renin dan aldosteron plasma sama‐sama meningkat. Elektrolit urin natrium 100 mEq/l, 
kalium 10 mEq/l, klorida 90 mEq/l, dan pH 5,0. 

Manakah dari pernyataan berikut yang paling benar untuk pasien ini? 
A. Infeksi paru kemungkinan sering terjadi 
B. Perlu terapi untuk mencegah hiperkalemia dan pembuangan garam akan cenderung berkurang 

seiring dengan waktu. 
C. Pasien kemungkinan terkena asidosis tubular renal tipe IV akibat diabetes mellitus tipe I. 
D. Kandungan klorida pada keringat pasien cenderung meningkat. 

Jawaban yang tepat adalah B. Pasien ini menunjukkan bukti adanya pembuangan garam oleh ginjal, 
asidosis metabolik hiperkalemik dengan gap yang normal dan peningkatan kadar rennin dan aldosteron. 
Ayah pasien mengalami masalah yang sama dengan kalium yang selanjutnya dapat diatasi, menunjukkan 
adanya penyakit/kelainan yang diwariskan. Temuan‐temuan ini sangat sesuai dengan bentuk autosomal 
dominan dari pseudohipoaldosteronisme tipe 1. Penyakit bentuk ini adalah akibat mutasi inaktivasi pada 
reseptor mineralokortikoid, manifestasinya terbatas hanya pada ginjal. Untuk alasan yang tidak 
seluruhnya jelas, manifestasi klinis cenderung membaik seiring dengan waktu. Manifestasi eksternal 
seperti ruam kulit dan infeksi paru yang sering terjadi (pilihan A) adalah gambaran bentuk autosomal 
resesif dari pseudohipoaldosteronisme tipe I, di mana defeknya terjadi pada tingkat epitel kanal Na+. 
Lesi kulit pada jenis penyakit yang autosomal resesif biasanya disebabkan oleh peningkatan kadar Na di 
keringat yang membuat pilihan D merupakan pernyataan yang salah. Pembentukan asidosis tubulus 
renal tipe IV (pilihan C) akibat diabetes yang telah berlangsung lama biasanya berkaitan dengan 
hipertensi dan kadar renin dan aldosteron yang rendah di sirkulasi. Pseudohiperkalemia (pilihan E) tidak 
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diikuti oleh asidosis metabolik dan tidak dipakai sebagai pertimbangan pada gambaran klinis seperti 
pasien ini. 

Acuan 
Luft FC (2003) Mendelian forms of human hypertension and mechanisms of disease. Clin Med Res 

1:291–300 
Martin JM, Calduch L,Monteagudo C, et al. (2005) Clinico‐pathological analysis of the cutaneous lesions 

of a patient with Type I pseudohypoaldosteronism. J Eur Acad Dermatol Venereol 19:377–379 

KASUS 50 

Anak laki‐laki berusia lima tahun datang ke ruang gawat darurat dengan nafas yang pendek dan demam 
selama tiga hari. Asupan oral selama periode tersebut menurun. Pemeriksaan fisik: suhu 38 ◦C; 
pernafasan 24 nafas/menit, tekanan darah 110/70mmHg saat berbaring dan 90/60mmHg saat berdiri; 
dan denyut nadi 76 denyut/menit. Pemeriksaan yang lain yang bermakna adalah ronkhi basah di lobus 
kanan atas. Pemeriksaan laboratorium menemukan natrium 140 mEq/; kalium 4,3 mEq/l; klorida 102 
mEq/l; bikarbonat 22 mEq/l; BUN 28mg/dl; dan kreatinin 1,2 mg/dl. Rontgen toraks menunjukkan 
adanya infiltrat di lobus kanan atas. Pasien diterapi menggunakan tikarsillin/klavulanat. Dua hari 
kemudian, pemeriksaan laboratorium ulangan menunjukkan natrium 138 mEq/l, kalium 2,6 mEq/l, 
klorida 90 mEq/l, dan bikarbonat 34 mEq/l. Elektrolit urin yaitu natrium 35 mEq/l, kalium 40 mEq/l, 
choloride <10 mEq/l, dan pH urin 5,5. 

Manakah dari pilihan berikut yang merupakan sebab yang paling mungkin dari terjadinya kelainan 
cairan‐ elektrolit pada pasien ini? 
A. Muntah 
B. Pemberian diuretik loop 
C. Alkalosis metabolik pasca hiperkapnia 
D. Efek dari anion yang tidak dapat diserap kembali  (non‐reabsorbable) 

Jawaban yang tepat adalah D. Pemberian tikarsilin pada pasien yang deplesi/kekurangan volume dapat 
menyebabkan alkalosis metabolik hipokalemik akibat efek non‐absorbable anion dari tikarsilin. 
Walaupun ada kontraksi volume, Na+ urin meningkat karena tikarsilin diekskresi sebagai garam Na+. 
Peningkatan penghantaran Na+ distal dikombinasikan dengan peningkatan aldosteron yang bersirkulasi 
(akibat kontraksi volume) menstimulasi sekresi K+ ginjal sebagai akibat dari peningkatan 
elektronegativitas lumen. Sekresi ion H+ distal juga distimulasi oleh muatan negatif lumen, yang 
berakibat pada peningkatan sekresi ion H+. Muntah (pilihan A) berhubungan dengan peningkatan 
sekresi K+ ginjal akibat bikarbonat bekerja sebagai ion yang tidak dapat direabsorbsi. Namun pada 
muntah‐muntah yang aktif, pH urin akan basa sebagai akibat dari ekskresi natrium bikarbonat urin. 
Alkalosis metabolik pasca hiperkapnia (pilihan C) akan ditemukan pada pasien dengan asidosis 
respiratorik kronik di mana peningkatan pCO2 pada pasien tersebut telah dapat diperbaiki dengan 
cepat. Pemberian diuretik loop yang sedang berlangsung (pilihan E) berkaitan dengan alkalosis 
hipokalemik namun berkaitan pula dengan peningkatan kadar Na+, K+, dan Cl− urin. Penggunaan diuretik 
loop juga menjadi pertimbangan, walaupun Na+ dan Cl‐ urin keduanya akan menurun sebagai akibat 
kontraksi volume yang diinduksi oleh diuretik. 



  Assadi, 2008; terj. Ni Luh Agustini Leonita, Lyrawati, 2008 

48 

 

Acuan 
Nanji AA, Lindsay J (1982) Ticracillin associated hypokalemia. Clin Biochem 15:118–119 
Palmer BF, Alpern RJ (1997) Metabolic alkalosis. J Am Soc Nephrol 8:1462–1469 

KASUS 51 

Anak laki‐laki berusia 15 tahun datang ke rumah sakit dengan hematemesis. Endoskopi saluran cerna 
atas menemukan ulkus duodenum yang berdarah. Prosedur endoskopi dipersulit oleh terjadinya 
pneumonia dan gagal nafas. Infus kontinyu lorazepam melalui intravena diperlukan untuk mengontrol 
agitasi dan meminimalisir tekanan pernafasan puncak. Pemeriksaan laboratorium saat datang 
menunjukkan: natrium 142 mEq/l, kalium 4,3 mEq/l, klorida 105 mEq/l, bikarbonat 22 mEq/l, kreatinin 
1,4 mg/dl, BUN 25mg/dl, hematokrit 36%, pH arteri 7.35, pCO2 45mmHg, pO2 75mmHg (udara ruang). 
Pasien dibawa ke ruang operasi dan perdarahan ulkus duodenumnya diperbaiki. Hemodinamik pasien 
tampaknya stabil selama dirawat di RS namun tetap membutuhkan lorazepam intravena untuk sedasi. 
Pemeriksaan laboratorium ulangan menunjukkan natrium 138 mEq/l, kalium 4,8 mEq/l, klorida 100 
mEq/l, bikarbonat 10 mEq/l, kreatinin 1,8 mg/dl, BUN 38 mg/dl, glukosa 120 mg/dl, dan osmolalitas 
serum 330 mOsm/kg (osmolar gap – 37mOsm/l). 

Manakah dari pilihan berikut yang paling mungkin menjadi penyebab utama gangguan asam‐basa 
pada pasien ini? 
A. Toksisitas propilen glikol  
B. Ketoasidosis diabetik 
C. Asidosis laktat 
D. Penyerapan protein darah dari saluran cerna 
E. Gagal ginjal yang memburuk 

Jawaban yang tepat adalah A. Terjadinya asidosis metabolik anion gap dalam kaitannya dengan 
peningkatan osmolar gap dapat dijelaskan karena adanya toksisitas propilen glikol. Propilen glikol 
digunakan sebagai zat pengencer untuk memperbaiki kelarutan obat, termasuk lorazepam. Dengan infus 
dosis besar yang diberikan pada waktu yang cukup panjang, propilen glikol akan terakumulasi di dalam 
plasma dan menyebabkan osmolar gap. Asam laktat merupakan produk sampingan metabolisme, yang 
menjelaskan terjadinya asidos laktat. Terdapat laporan kasus yang menunjukkan paparan jangka 
panjang akan juga menyebabkan gagal ginjal akut. Kadar glukosa serum sebesar 120 mg/dl 
menyingkirkan diagnosis ketoasidosis metabolik (pilihan B). Asidosis laktat (pilihan C) kemungkinan 
terjadi, namun hanya sebagai akibat toksisitas propiken glikol. Asidosis laktat biasanya tidak disertai 
osmolar gap. Penyerapan protein darah dari saluran cerna (pilihan D) bukan penyebab asidosis laktat 
dan osmolar gap. Memburuknya gagal ginjal (pilihan E) belum cukup untuk menjelaskan terjadinya 
asidosis anion gap. 

Acuan 
Arroliga AC, Shehab N,McCarthy K, et al. (2004) Relationship of continuous infusion lorazepam to serum 

propylene glycol concentration in critically ill adults. Cri Care Med 32:1709–1714 
Yaucher N, Fish J, Smith H, et al. (2003) Propylene glycol‐associated renal toxicity from lorazepam. 

Pharmacol 23:1094–1099 
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KASUS 52 

Anak laki‐laki berusia 12 tahun datang dengan kelemahan umum, diare, muntah dan kebingungan yang 
baru terjadi. Tekanan darahnya 100/60 mmHg, namun pemeriksaan fisik tidak ada yang bermakna. 
Pemeriksaan laboratorium menunjukkan natrium serum 105 mEq/l, kalium 3.3mEq/l, klorida 80 mEq/l, 
bikarbonat 18 mEq/l, BUN 16mg/dl, kreatinin 0.5mg/dl, glukosa 127mg/dl, osmolalitas serum 
217mOsm/kg, osmolalitas urin 210mOsm/kg, dan natrium urin 22mEq/l. Pencitraan tomografi (CT scan) 
kepala menunjukkan massa yang besar di daerah sella. Kadar hormone tiroid dan kortisol rendah.Pasien 
diberi sulih steroid dan salin isotonik.  

 
 


