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BAB 3 

Penyakit –penyakit yang diakibatkan oleh kelainan metabolisme ion divalen 

KASUS 1 

Anda diminta untuk mengevaluasi suatu keluarga yang mempunyai insidens tinggi hiperkalsiuria dan 
nefrolitiasis, dan anda menemukan bahwa dua anak yang sekandung yang menderita hiperkalsiuria dan 
nefrolitiasis meninggal pada awal masa kanak‐kanak dikarenakan gagal ginjal dan terdapat “kalsium di 
dalam ginjal‐ginjal mereka”.  Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa para anggota keluarga 
yang mengalami hiperkalsiuria juga menunjukkan hipomagnesaemia dan hipermagnesuria. 

Manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin mendasari penyakit tersebut? 

A. Hipomagnesemia resesif yang terisolasi (isolated recessive hypomagnesaemia) 
B. Hipomagnesemia herediter akibat mutasi gen paracellin  
C. Cacat turunan pada reseptor sensor Ca/Mg. 
D. Hipomagnesemia dengan hiperkalsiuria sekunder yang berkaitan dengan defek kanal potensial 

reseptor sementara (transient receptor potential channel).  
E. Abnormalitas pada tramsporter oksalat tubulus proksimal 

Jawaban yang benar adalah B. Paracellin‐1 merupakan salah satu protein tight junction yang membantu 
transpor paraseluler. Pada hipomagnesemia herediter, yang diperparah oleh hiperkalsiuria dan 
nefrolitiasis, gen paracellin‐1 mengalami mutasi. Hipomagnesaemia resesif terisolasi tidak berkaitan 
dengan hiperkalsiuria, dan kerusakan pada reseptor sensor kalsium tidak berkaitan dengan nefrolitiasis 
dalam kasus ini. Defek reabsorpsi fosfat pada tubulus berkaitan dengan hipokalsemia. Ketidaknormalan 
transpor oksalat tidak akan mengakibatkan hiperkalsiuria.  

Pustaka 
Konard M, Weber S (2003) Recent advances in molecular genetics of hereditary magnesium losing 

disorders. J Am Soc Nephrol 14:249–260 

KASUS 2  

Seorang anak laki‐laki berumur lima tahun dievaluasi karena hiperkalsemia. Pasien tidak menunjukkan 
gejala. Kelainan tersebut terdeteksi pada suatu penapisan (screening) rutin laboratorium. Pasien telah 
dipantau selama satu tahun setelah di evaluasi negatif untuk suatu keganasan yang belum diketahui 
penyebabnya. Pemeriksaan fisiknya tetap normal, dan data hasil laboratoriumnya menunjukkan serum 
kalsium 12,5 mg/dl, fosfor 2,9 mg/dl, PTH 40 pg/ml, dan kalsium pada air seni 463 mg/24 jam.  

Manakah pilihan tindakan di bawah ini yang terbaik untuk pasien tersebut? 

A. Melanjutkan pengamatan  
B. Paratiroidektomi  
C. Mulai pemberian obat kalsimimetik  
D. Mengevaluasi para anggota keluarga untuk mengetahui adanya cacat genetik pada reseptor calcium 

sensing 
E. Memulai terapi dengan kalsitriol  
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Jawaban yang benar adalah B. Pasien ini menderita hiperparatiroidism primer dan memenuhi syarat 
untuk pembedahan pengangkatan hiperparatiroidism karena ekskresi kalsium urin dalam 24 jam lebih 
tinggi dari 250 mg dan kalsium serum nya lebih tinggi dari 1mg/dl di atas normal. 

Pustaka 
Bilexikian JP, Potts JT, Jr, Fuleihan Gel H, et al. (2002) Summary statement from a workshop on 

asymptomatic primary hyperparathyroidism: a perspective for the 21st century. J Clin Endocrinol 
Metab 87:5353–5361 

KASUS 3 

Manakah pernyataan dibawah ini yang memberikan penjelasan terbaik tentang akibat‐akibat diet 
tinggi‐protein (2g/kg/hari) versus diet rendah‐protein (0,7 g/kg/hari) terhadap metabolism kalsium? 

A. Penyerapan kalsium di usus 40% lebih tinggi pada diet tinggi‐protein dibandingkan pada diet rendah 
protein. 

B. Diet tinggi‐protein menstimulasi sekresi hormone paratiroid 
C. Hiperkalsiuria yang diinduksi diet tinggi‐protein tidak berkaitan dengan penyerapan kalsium pada 

gastrointestinal.  
D. Asupan tinggi‐protein ke dalam tubuh mengakibatkan penurunan kepadatan mineral pada tulang 
E. Defek tubulus renal terhadap penyerapan kembali kalsium pada asupan tinggi‐protein diekskresikan 

ke tubulus proximal  

Jawaban yang benar adalah A. Diet rendah‐protein berhubungan dengan hiperparatiroidisme sekunder 
karena mengakibatkan penurunan penyerapan kalsium. Data terbaru juga menyatakan bahwa asupan 
tinggi‐protein tidak berkaitan dengan pengurangan kandungan mineral pada tulang, justru bukti‐bukti 
menunjukkan yang sebaliknya. 

Pustaka 

Kerstetter JE, O’Brian KO, Insogna KL (2003) Low protein intake: the impact on calcium and bone 
homeostasis in humans. J Nutr 133:855S–861 

KASUS 4 

Anda diminta untuk memeriksa seorang anak laki‐laki berusia tujuh tahun yang mengalami hipokalsemia 
ketika dirawat di RS untuk evaluasi kelainan kejang‐kejang yang terjadi tiga hari yang lalu. Fenitoin telah 
diberikan untuk mengatasi kejangnya. Catatan medis sebelumnya menunjukkan adanya penyakit ginjal 
kronis dengan etiologi yang tidak diketahui. Pasien mendapat sevelamer hidroklorida untuk mengontrol 
hiperfosfatemia ringan, dan tidak mendapat produk‐produk vitamin D. Tidak lama setelah dirawat, ia 
menjalani pencitraan magnetic resonance imaging (MRI) otak dengan zat kontras gadolinium. Hasilnya 
menunjukkan adanya infark serebral sebelah kiri, kecil, yang sudah sembuh. Pasien merasa sehat. 
Tanda‐tanda vitalnya adalah: TD 110/70mmHg, denyut nadi 80 denyut/min, pernapasan 15/min, 
temperatur 37°C. Hasil pemeriksaan fisiknya tidak terlalu luar biasa, termasuk tidak adanya  tanda‐tanda 
Chvostek dan Trousseu. Data laboratoriumnya adalah: kalsium 5,8 mg/dl, fosfat 4,1 mg/dl, albumin 3,8 
g/dl, sodium 139 mEq/l, kalium 4,2 mEq/l, klorida 105 mEq/l, bikarbonat 22 mEq/l,BUN 33mg/dl, dan 
kreatinin 1,3 mg/dl.  
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Manakah yang merupakan penyebab hipokalsemia yang paling mungkin pada kasus ini?  
A. Hipoparatiroidisme  
B. Pseudohipokalsemia yang diinduksi oleh gadolinium 
C. Hipomagnesemia  
D. Kekurangan vitamin D  
E. Pemberian sevelamer  

Jawaban yang benar adalah B. Kompleks makrosiklik gadolinium yang digunakan pada pencitraan MRI 
diketahui mengganggu penentuan kolorimetri kalsium dengan cara berikatan dengan reagen yang 
digunakan pada uji tersebut. Pasien‐pasien dengan insufisiensi ginjal dapat menunjukkan kadar kalsium 
serum yang salah (kadar kalsium kelihatannya rendah). 

Pustaka 
Prince MR, Erel HE, Lent RW, et al. (2003). Gadoldiamide administration causes spurious hipocalcemia. 

Radiology 227:639–646 

KASUS 5 

Seorang remaja laki‐laki berusia 16 tahun yang telah menjalani operasi batu ginjal tanpa komplikasi 
dirujuk kepada anda untuk ditindaklanjuti. Hasil evaluasi pasien tersebut mengungkapkan adanya 
hiperkalsiuria idiopatik yang berespon terhadap terapi tiazid. Hasil CT scan awal menunjukkan  
setidaknya terdapat empat batu ginjal lain (masing‐masing <15 mm) tanpa gejala. Dia menanyakan 
apakah ia perlu menjalani litotripsi untuk menghindari episode nyeri. Litotripsi: pemberian gelombang 
kejut untuk menghancurkan batu ginjal. 

Manakah pernyataan berikut yang merupakan jawaban terbaik terhadap pertanyaan pasien tersebut?  

A. Lithotripsy dalam kasus ini akan mengurangi kemungkinan rawat inap di RS di masa depan 
dibandingkan dengan pengamatan dengan terapi medis.  

B. Lithotripsy biasanya mengurangi kegelisahan tentang stone passage dimasa depan 
C. Lithotripsy akan mengurangi kemungkinan digunakannya prosedur invasif akibat komplikasi batu 

ginjalnya untuka kurun waktu dua tahun yang akan datang. 
D. Karena lithotripsy mengakibatkan perubahan permanen fungsi ginjal, maka hal tersebut sebaiknya 

tidak digunakan pada pasien yang tanpa gejala.  
E. Dia sebaiknya menghindari lithotripsy kecuali jika ia mengalami episode nyeri lagi.  

Jawaban yang benar adalah C. Kebijakan/tindakan pengamatan akan berkaitan dengan resiko yang 
lebih besar untuk penggunaan prosedur‐prosedur yang lebih invasif. Tindakan litotripsi ekstrakorporeal 
profilaksis untuk batu ginjal calyceal kecil tanpa gejala (asymptomatic) tidak akan memberikan manfaat 
bagi pasien dari segi angka bebas‐batu ginjal, kualitas hidup, fungsi ginjal, gejala‐gejala, atau 
datang/dirawat di RS.  

Pustaka 
Keeley FX, Jr, Tiling K, Elves A, et al. (2001) Preliminary results of a randomized controlled trial of 

prophylactic shock wave lithotripsy for small asymptomatic renal calyceal stones. BJU Int 87:1–8 
Brater DC (2000) Pharmacology of diuretics. Am J Med Sci 319:38–50 
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KASUS 6 

Manakah pernyataan di bawah ini yang benar mengenai penggunaan bisfosfonat untuk terapi 
hiperkalsemia pada keganasan? 

A. Kerja hiperkalsiuri dari bisfosfonat berperan dalam penurunan kalsium serum.  
B. Pamidronate adalah bifosfonat yang paling efektif menginduksi hipokalsemia.  
C. Bisfosfonat sama efektifnya baik pada kondisi setelah hiperkalsemia kambuh maupun selama  terapi 

awal.  
D. Bisfosfonat menghalangi efek hipokalsiuri dari protein yang berhubungan dengan hormon paratiroid 

(parathyroid hormone‐related protein/PTHrp).  
E. Ketika mengobati hiperkalsemia dengan bifosfonat, dosis paling tinggi yang disarankan sebaiknya 

digunakan pada awal terapi.  

Jawaban yang benar adalah E. Bisfosfonat tidak mengakibatkan hiperkalsiuria.  Asam zoledronat 
(bisfosfonat) 100 kali lebih kuat dari pamidronat.  Bisfosfonat paling efektif sebagai terapi awal 
hiperkalsemia. Hiperkalsiuria yang diinduksi PTHrp tidak dipengaruhi oleh bisfosfonat.  

Pustaka 
Berenson JR (2002) Treatment of hypercalcemia of malignancy with bisphosphonates. Semin Oncol 29: 

(6 Suppl 21) 8–12 

KASUS 7  

Seorang remaja perempuan usia 15 tahun menjalani cangkok hati dua tahun yang lalu untuk pengobatan 
sirosis yang diinduksi penyakit Wilson.  Pada pencitraan rutin dual energy x‐ray absorptiometry (DEXA), 
pasien diketahui menderita osteoporosis dengan skor‐T 3,5 SD di bawah standar rata‐rata.  Selama dua 
tahun belakangan ini, pasien diobati dengan berbagai immunosuppressan, termasuk takrolimus, 
siklosporin, sirolimus, glukokortikoid, myofenolat mofetil, dan azatioprin.  

Selain hilangnya massa tulang yang diinduksi steroid, manakah mekanisme di bawah ini yang 
berperan terhadap temuan tersebut? 

A. Hiperkalsiuria yang diinduksi takrolimus  
B. Pengaktifan osteoklas yang diinduksi takrolimus  
C. Hiperkalsiuria yang diinduksi sirolimus 
D. Hiperkalsiuria yang diinduksi azothioprine  
E. Pengaktifan osteoklas yangdiinduksi mycophenolate mofetile  

Jawaban yang benar adalah A.  Takrolimus meningkatkan ekskresi kalsium pada urin terutama dengan 
cara mengurangi transpor protein di ginjal untuk kalsium dan magnesium di dalam distal nefron. 
Takrolimus tidak mempengaruhi osteoklas.  Obat‐obat yang lain tidak mengubah ekskresi kalsium pada 
urin serta tidak mempunyai pengaruh penting terhadap tulang secara langsung. 

Pustaka 
Nijenhuis T, Hoenderop JG, Bindels RJ (2004) Down regulation of Ca and Mg transport proteins in the 

kidney explains tacrolimus (FK506)‐induced hypercalciuria and hipomagnesemia. J Am Soc Nephrol 
15:549–557 
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KASUS 8 

Anda dimintai opini/konsultasi secara informal (curbside consult) mengenai seorang anak berumur tiga 
tahun yang mengalami kegagalan pertumbuhan, lemah otot, dan nyeri tulang.  Hasil radiografis 
menunjukkan adanya penyakit rakitis/rickets (pelunakan tulang), termasuk kaki‐kaki bengkok, 
pertumbuhan plates yang tebal, serta sambungan lutut yang melebar.  Data laboratorium 
mengungkapkan natrium serum 140 mEq/l, kalium 3.9mEq/l, klorida 104 mEq/l, bikarbonat 29 mEq/l, 
BUN 12 mg/dl, kreatinin 0,4 mg/dl, kalsium 8,1 mg/dl, fosfat 2,5 mg/dl, magnesium 1,9 mg/dl, albumin 
3,9 g/dl, PTH 87 pg/ml, calcidiol 45 ng/ml, kalsitriol 98 pg/ml, hemoglobin 14,0 g/dl, dan jumlah sel 
darah putih 5600 sel/µl. Analisis urin normal.  

Diagnosis yang benar adalah:  

A. Penyakit rakitis yang disebabkan karena kekurangan pseudovitamin D (kekurangan 1‐alpha 
hidroksilase, penyakit rakitis tipe 1 yang tergantung vitamin D) 

B. Kekurangan vitamin D 
C. Hipoparatiroidisme  
D. Pseudohipoparatiroidis  
E. Rakitis herediter yang resisten terhadap vitamin D (Hereditary vitamin D‐resistant rickets/HVDRR)  

Jawaban yang benar adalah E. Kelainan yang diwariskan (herediter) menyangkut resistensi terhadap 
vitamin D adalah kelainan yang diwariskan secara autosomal resesif. Kelainan ini berkaitan dengan 
resistensi organ‐akhir terhadap kalsitriol (calcitriol) biasanya disebabkan karena adanya mutasi pada gen 
yang menyandi reseptor vitamin D; defek pada reseptor ini mengganggu pengikatan kompleks hormon‐
reseptor ke DNA, sehingga mencegah kerja kalsitriol dan mengakibatkan hipokalsemia dan 
hiperparatiroidisme sekunder.  

Pustaka 
Malloy PT, Wesley Pike J, Feldman D (1999) The vitamin D receptor and the syndrome of hereditary 1, 

25 dihydroxyvitamin D‐resistant rickets. Endocrine Rev 20:156–188 

KASUS 9  

Anda dipanggil oleh unit gawat darurat untuk melihat seorang perempuan berumur 17 tahun yang 
mengeluh kram dan penyempitan kerongkongan. Catatan pengobatan sebelumnya menunjukkan 
adanya hipertensi ringan yang diterapi dengan hidroklorotiazid 12,5 mg/hari. Dia pernah menjalani 
tiroidektomi total untuk mengambil multinodular goiter besar dua tahun yang lalu dan tetap mendapat 
1‐thyroxine 100 µg/hari. Densitometri tulang konsisten menunjukkan adanya osteoporosis dan dia mulai 
menggunakan alendronate 10 mg/hari. Beberapa hari kemudian, dia mulai menyadari tangan dan 
kakinya sebentar‐sebentar mengalami kram yang parah. Hari ini, pasien merasa ada penyempitan pada 
kerongkongan dan kemudian datang ke ruang gawat darurat. Dia menyangkal menggunakan obat lain 
atau suplemen. Dia menghindari semua produk olahan susu.  

Hasil pemeriksaan, TD 140/86 mmHg, denyut nadi 86 denyut/min, pernapasan 12/min,temperatur 37° 
C, berat badan 62,5 kg, dan tingginya 159 cm, lainnya normal. Data laboratorium: hemoglobin 13,0 g/l, 
jumlah sel darah putih 5100 sel/µl, sodium 138 mEq/l, kalium 4,1 mEq/l, klorida 100 mEq/l, HCO3‐27 
mEq/l, BUN 6 mg/dl, kreatinin 0,7 mg/dl, kalsium 7,7 mg/dl, fosfat 6,3 mg/dl, magnesium 1,9 mg/dl, dan 



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

6 

 

albumin 4,2 g/dl. Analisis urin menunjukkan adanya sedikit protein, dan tidak ada glukosa maupun 
darahnya. EKGnya menunjukkan interval QT yang memanjang.  

Apa yang akan anda lakukan pada saat ini ini? PILIH SEMUA YANG DAPAT DITERAPKAN 

A. Cek kadar PTH  
B. Cek kadar magnesium serum 
C. Cek kadar calcitriol  
D. Cek kadar calcidiol 
E. Memberikan magnesium intravena 

Jawaban yang benar adalah A, B, dan E. Kombinasi hipokalsemia dan hipofosfatemia tanpa adanya 
gagal ginjal jelas menunjukkan hipoparatiroidism. Hipomagnesemia (biasanya karena diare) dapat 
menyebabkan penekanan sekresi PTH dan/atau resistensi terhadap PTH, dan menghasilkan 
hipokalsemia akut. Hal‐hal tersebut sharus dipertimbangkan an cek kadar magnesium darah. Jika tidak 
ada insufisiensi ginjal, infus magnesium merupakan tindakan yang aman dan beralasan sambil 
menunggu hasil laboratorium.  

Gejala‐gejala pasien tidak berkurang dan kalsium serum tidak berubah setelah pemberian magnesium. 
Pasien mendapat kalsium intravena dan pasien merasa gejala‐gejala akutnya mereda. Pemberian 
kalsium intravena dilakukan selama beberapa hari sampai hasil laboratorium diperoleh. Data 
laboratorium diperoleh ketika di ruang gawat darurat, PTH 15 ng/ml, magnesium serum 20 mg/dl.  

Apakah diagnosis utamanya?  

A. Hipoparatiroidism  
B. Toksisitas/keracunan Alendronate 
C. Defisiensi vitamin D 
D. Hipomagnesemia  
E. Pseudohipoparatiroidism  

Jawaban yang benar adalah A. Dia menderita hipokalsemia dan nilai PTHnya yang rendah‐normal 
konsisten dengan hipoparatiroidisme. Hipotiroidism yang permanen terjadi pada 2–10% kasus setelah 
bedah tiroid.  Pasien nampaknya menderita hipoparatiroidisme subklinis yang tidak terdiagnosis dan 
gejalanya tertutupi (masked) oleh terapi alendronate 

Pustaka 
Chase LR, Slatopolsky E (1974) Secretion and metabolic efficiency of parathyroid hormone in patients 

with severe hipomagnesemia. J Clin Endocrinol Metab 38:363–371. 
Agus ZS (1999) Hipomagnesemia. J Am Soc Nephrol 10:1616–1622. 

KASUS 10  

Seorang anak laki‐laki usia lima tahun dirawat di RS dengan riwayat rasa penuh dan nyeri pada bagian 
perut selama 10 hari.  Hasil pemeriksaan fisiknya mengungkapkan adanya kelesuan/letargi tetapi tetap 
sadar.  TD 130/60 mmHg, denyut nadi 116 denyut/min, pernapasan 24/min, tidak ada demam.  Nodus 
dan kekerasan pada supraclavicular kiri teraba jelas, hepatosplenomegali nontender.  
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Data laboratorium menunjukkan hemoglobin 9,7 g/dl, jumlah sel darah putih 11600 sel/µl, BUN 36 
mg/dl, kreatinin 2,9 mg/dl, sodium 136 mEq/l, kalium 2,9 mEq/l, klorida 97 mEq/l, HCO3‐20 mEq/l, 
kalsium 6,9 mg/dl, fosfat 7,0 mg/dl, asam urat 20 mg/dl, dan albumin 3,7 g/dl.  Analisis urin pH 5.0, tidak 
ada darah atau protein.  

Diagnosis manakah yang sebaiknya mendapatkan pertimbangan utama pada kasus ini (PILIH SEMUA 
YANG DAPAT DITERAPKAN) ? 

A. Nefritis interstitial akut  
B. Sindrom lisis tumor  
C. Sumbatan saluran urin 
D. Rhabdomyolysis  
E. Glomerulonefritis akut  

Jawaban yang benar adalah B dan D.  Sindrom lisis tumor secara spontan adalah hal yang tidak biasa 
tetapi dapat terjadi.  Biasanya menunjukkan adanya hipokalsemia, hipofosfatemia, asidosis metabolik 
dan gagal ginjal akut dengan hiperuresemia yang bermakna.  Jarang terjadi pada tumor‐tumor yang 
solid, dan biasanya terjadi pada pasien leukemia/limfoma.  Hasil diagnosisnya jelas konsisten dengan 
pemeriksaan fisiknya.  

Rhabdomyolysis juga dapat terjadi dengan temuan‐temuan klinis di atas.  Etiologinya itu tidak selalu 
jelas karena tidak adanya trauma, penggunaan atau penyalahgunaan narkoba.  Sebagian besar kasus‐
kasus seperti ini mungkin terjadi karena defisiensi enzim yang tidak diketahui, abnormalitas ultrastruktur 
otot atau infeksi virus.  Diagnosis tersebut kurang tepat untuk kasus ini karena tidak ada bukti mioglobin 
pada analisis urin.  Kreatin kinase lebih lambat dieliminasi dibanding mioglobin dan pemeriksaan 
keduanya akan membantu untuk menyingkirkan kemungkinan diagnosis rhabdomyolysis  

Pustaka 
Knochel JP (1992) Hipofosfatemia and rhabdomyolysis. Am J Med 92:455–457 
Cairo MS, Bishop M (2004) Tumor lysis syndrome: New therapeutic strategies and classification. British J 

Hematol 127:3–11 

KASUS 11  

Seorang anak laki‐laki usia 7 tahun mengeluh dada bagian kanan nyeri yang terus meningkat perlahan. 
Nyeri dimulai sekitar dua minggu lalu dan terasa seperti sakit gigi.  Nyeri tidak berkaitan dengan suatu 
latihan atau posisi tertentu.  Pada awalnya nyeri berkurang dengan pemberian obat‐antiinflamasi 
nonsteroid (NSAIDs), tetapi saat ini sudah tidak efektif lagi.  

Pemeriksaan sistem organ menyeluruh mengungkapkan bahwa dia merasa sering kencing selama empat 
bulan terakhir dan mengalami nocturia tiga kali seminggu.  Pasien merasa seperti kesemutan di sekitar 
mulutnya dan kram sekali‐kali pada tangan dan kaki selama beberapa minggu terakhir.  

Hasil pemeriksaan menunjukkan tanda‐tanda vital normal, dada bersih , dan terdapat nyeri pada bagian 
tengah tulang rusuk keempat.  Tidak ada murmur, abdomen lunak dan tidak nyeri.  Ditemukan 
hepatosplenomegali ringan.  Tidak ada edema.  Pemeriksaan neurologi dalam batas normal.  
Pemeriksaan rektal menunjukkan adanya nodul keras seperti batu pada lobus kiri kelenjar prostat.  
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Data laboratorium awal: kadar hemoglobin 11,0 g/dl, jumlah sel darah putih 15600 sel/µl, sebagian 
besar leukosit, BUN 20 mg/dl, kreatinin 1,6 mg/dl, sodium 140 mEq/l, klorida 106 mEq/l, kalium 4,0 
mEq/l, bikarbonat 25 mEq/l, kalsium 6,9 mg/dl, fosfat 3,3 mg/dl, dan albumin 3,7 g/dl.  Analisis urin 
normal.  

Manakah yang anda duga akan ditemukan (PILIH SEMUA YANG MEMUNGKINKAN)? 

A. PTH yang meningkat 
B. PTH rendah  
C. Alkaline fosfatase meningkat  
D. Alkalin fosfatase rendah  
E. Kalsidiol tinggi  
F. Kalsidiol rendah  
G. Kalsitriol tinggi  
H. Kalsitriol rendah  

Jawaban yang benar adalah A, C, dan E.  Penyebab yang paling mungkin untuk hipokalsemia adalah 
pengendapan kalsium pada metastasis osteoblastik dari leukemia akut.  Kondisi ini ditandai dengan 
peningkatan PTH, alkaline fosfatase dan kalsitriol.  

Pustaka 
Tommaso CL, Tucci JR (1979) Metabolic studies in a case of hypocalcemia and osteoblablastic 

metastases. Arch Intern Med 139:238–241  

KASUS 12  

Seorang anak laki‐laki berumur 12 tahun masuk ruang gawat darurat dengan nyeri akut di daerah perut. 
Nyeri mulai timbul kemarin pada bagian atas kanan.  Nyeri terasa menyebar seperti pita ke punggung 
dan agak reda jika membungkuk ke depan.  Pasien merasa mual dan muntah selama 10 jam terakhir. 
Pasien beberapa kali masuk rumah sakit karena penyebab yang sama.  Hasil evaluasi semua gejala 
mengungkapkan bahwa selama bulan lalu pasien buang air besar yang encer dan bau dan sulit disiram. 
Riwayat pengobatan termasuk penggunaan dilantin dan fenobarbital untuk mengatasi kejangnya 
(generalized seizure) selama beberapa tahun ini.  Selama pemeriksaan, dia tampak gelisah dan nampak 
sangat kesakitan.  Tanda‐tanda vital: suhu tubuh 39°C, TD 103/65 mmHg, denyut nadi 110 
denyut/menit, dan laju pernafasan 25/menit dengan pernapasan yang dangkal.  Dada bersih.  Terdapat 
distensi epigastrik dan nyeri. Hati dan limpa tidak teraba.  Tidak ada edema.  Pemeriksaan neurologis 
menunjukkan hasil baik. 

Manakah dari hal berikut yang mungkin menjadi penyebab terjadinya hipokalsemia (PILIH SEMUA 
YANG MEMUNGKINKAN)? 

A. Hipofosfatemia  
B. Hiperfosfatemia  
C. Hipomagnesemia  
D. Hipermagnesemia  
E. Kalsidol rendah  
F. Pengendapan kalsium ekstravaskular 



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

9 

 

Jawaban yang benar adalah C, E, dan F. Defisiensi vitamin D, hipomagnesemia, dan pengendapan 
kalsium dalam rongga perut mungkin berperan pada terjadinya hipokalsemia pada pasien‐pasien 
dengan pankreatitis kronis.  

Pustaka 
Gardner EC Jr, Hersh T (1981) Primary hyperparathyroidism and gastrointestinal tract. SouthMed J 

74:197–199 

KASUS 13  

Manakah dari hal berikut yang mungkin berperan pada penurunan kadar kalsidiol pada pasien 
tersebut (PILIH SEMUA YANG MEMUNGKINKAN)?  

A. Gagal ginjal  
B. Malabsorpsi  
C. Defisiensi vitamin D melalui nutrisi 
D. Dilantin 
E. Penyakit hati  

Jawaban yang benar adalah B, C, D, dan E. Penyakit hati (fungsi hilang 80‐90%) dapat berkaitan dengan 
berkurangnya proses hidroksilasi vitamin D menjadi kalsidiol.  Fenobarbital dan dilantin meningkatkan 
aktivitas sistem mitokondria p450, yang dapat memetabolisme kalsidiol menjadi metabolit yang inaktif. 
Dilantin mungkin juga mempengaruhi absorpsi vitamin D.  Defisiensi vitamin D melalui nutrisi/diet 
dan/atau malabsorpsi yang berkaitan dengan pankreatitis kronis umumnya terjadi pada pasien pecandu 
alkohol. 

Pustaka 
Wharton B, Bishop N (2003) Rickets. Lancet 362:1389–1400 

KASUS 14  

Seorang laki‐laki berumur 19 tahun dengan HIV positif mulai merasa pandangan kabur sejak beberapa 
minggu lalu.  Hasil oftalmoskopi tak langsung menunjukkan adanya lesi pada retina, seperti kapas, putih, 
dekat pembuluh retina dan berkaitan dengan perdarahan/hemorrhage.  Pasien didiagnosis retinitis CMV 
dan mulai mendapat terapi foscanet 120 mg/kg, intravena dua kali sehari.  Terapi ini direncanakan untuk 
dilakukan selama dua minggu, kemudian dilanjutkan dengan terapi pemeliharaan 90 mg/kg intravena 
sekali sehari.  

Pasien mengeluh mengalami mati rasa dan kesemutan beberapa kali, terutama disekitar mulut, pada 
beberapa terapi awal.  Pagi ini pasien mengalami kejang (generalized seizure) segera setelah dia 
mendapat obat.  

Data laboratorium: hemoglobin 100 g/dl, jumlah sel darah putih 4600 sel/µl, BUN 8 mg/dl, kreatinin 1,0 
mg/dl, sodium 140 mEq/l, kalium 4,0 mEq/l, klorida 108 mEq/l, HCO3‐ 25 mEq/l, kalsium 9,9 mg/dl, 
fosfat 3,5 mg/dl, magnesium 1,9 mg/dl, dan albumin 3,7 g/dl.  

Klinisinya prihatin dan bingung.  Gejala‐gejala pasien mirip hipokalsemia tetapi kadar kalsium dan 
albumin serumnya normal.  
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Apa yang akan anda rekomendasikan untuk dilakukan (PILIH SEMUA YANG MEMUNGKINKAN)? 

A. Mengukur kadar PTH  
B. Mengurangi dosis foscarnet dan mengukur kadar kalsium terionisasi serum pada akhir pemberian 

infus foscarnet.  
C. Mengukur kadar kalsidol.  
D. Mengukur kadar magnesium terionisasi serum.  
E. Memerintahkan untuk CT scan kepala.  
F. Memeriksa gas darah selama infus 

Jawaban yang benar adalah B, E, dan F. Foscarnet (trisodium phosphonoformate) terbukti sebagai zat 
pengkelat kalsium serum.  Kadar kalsium terionisasi pada plasma (tetapi bukan jumlah keseluruhannya) 
umumnya menurun dengan nilai rata‐rata 0,17 mmol/l pada dosis 90 mg/kg, dan sekitar 0,29 mmol/l 
dengan dosis 120 mg/kg.  Perubahan ini secara klinis signifikan dan dapat berkaitan dengan paresthesia 
dan kejang.  Pernafasan alkalosis akut yang berkaitan dengan hiperventilasi akibat nyeri atau rasa 
gelisah dapat mengurangi kadar kalsium terionisasi. 

Pustaka 
Jacobson MA, Gambertoglio JG, Aweeka FT, et al. (1991) Foscarnet‐induced hypocalcemia and effects of 

foscarnet on calcium metabolism. J Clin Endocrinol Metab 72:1130–1135 

KASUS 15  

Seorang pasien perempuan berusia 14 tahun datang dengan riwayat sakit pada tulang‐tulang kaki dan 
lengannya selama tujuh bulan terakhir.  Baru‐baru ini, dia merasa lemah otot sehingga dia harus berhati‐
hati berjalan dan harus menggunakan lengannya untuk bangkit dari posisi duduk.  Dia tidak memiliki 
catatan medis yang penting di masa lalu dan dia juga tidak merokok dan minum alkohol.  Dia 
menyangkal telah menggunakan pengobatan apapun.  Kunjungan dokter terakhir dilakukan enam bulan 
lalu, saat itu tidak ditemukan abnormalitas pada pemeriksaan laboratorium atau fisiknya.  

Pada pemeriksaan fisik sekarang, pasien tampak kurus, tidak ada rasa tertekan/distress yang akut.  TD 
126/78 mmHg, denyut nadi 76 denyut/menit, pernapasan 12/menit, temperatur 37°C, berat badan 55,0 
kg, dan tinggi 160 cm, selain itu semua normal.  

Data laboratorium menunjukkan hemoglobin, jumlah sel darah putih, dan analisis urin normal.  Sodium 
serum 140 mEq/l, kalium 3,9 mEq/l, klorida 101 mEq/l, HCO3‐, 28mEq/l, BUN 8 mg/dl, kreatinin 1,0 
mg/dl, kalsium 9,8 mg/dl, fosfat 1,9 mg/dl, magnesium 1,7 mg/dl, dan albumin 4,2 g/dl.  

Manakah dari gejala‐gejala berikut ini yang bisa dikaikan dengan abnormalitas elektrolitnya?  

A. Kelemahan otot  
B. Osteoporosis  
C. Osteopenia  
D. Osteomalasia  
E. Tekanan darah tinggi  
F. Hiperparatiroidism  

Jawaban yang benar adalah A. Kelemahan otot dan osteomalasia (sering muncul sebagai nyeri tulang) 
merupakan tanda‐tanda klasik dari penderita hipofosfatemia.  Manifestasi nyeri otot yang diinduksi 
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hipofosfatemia termasuk miopati proksimal, mempengaruhi otot rangka, disfasia dan ileus, 
mempengaruhi otot polos. 

Penyakit metabolisme pada tulang merujuk pada kondisi yang mengakibatkan penurunan densitas 
tulang yang menyebar (osteopenia) dan/atau menurunkan kekuatan tulang karena terjadinya 
peningkatan resorpsi tulang dan/atau penurunan pembentukan tulang.  Kondisi‐kondisi ini termasuk 
osteoporosis, osteomalasia, dan hiperparatiroidism. 

Uji diagnosis yang manakah yang harus dilaksanakan pertama untuk menegakkan diagnosis (PILIH 
SEMUA YANG MEMUNGKINKAN)?  

A. Mengukur fosfat urin 24 jam 
B. Mengukur kreatinin urin 24 jam 
C. Mengukur kalsium urin 24 jam  
D. Kadar kalsidiol serum 
E. Kadar kalsitriol serum  

Jawaban yang benar adalah A dan B.  Tahap pertama pendekatan diagnosis untuk hipofosfatemia 
adalah menetapkan apakah ada kehilangan fosfat melalui saluran cerna atau urin sebagai faktor 
penyebab.  Hal ini dilaksanakan dengan mengevaluasi ekskresi fosfat pada urin.  Dengan demikian 
pengumpulan urin selama 24jam untuk mengukur kadar fosfor dan kreatinin diperlukan untuk 
memastikan kecukupan jumlah sampel dan untuk menilai ekskresi fraksional fosfat.  Ekskresi pada urin 
selama 24 jam fosfat adalah 800 mg dan kreatinin 1250 mg, sedangkan ekskresi fosfat fraksional 43%.  

Kondisi‐kondisi medis manakah yang sekarang perlu dipertimbangkan sebagai diagnosis banding 
(PILIH SEMUA YANG MEMUNGKINKAN)?  

A. Hiperparatiroidisme primer 
B. Kurangnya asupan fosfat dan diarrhea  
C. Penggunaan antasida yang berlebihan yang dapat mengikat fosfat  
D. Defisiensi vitamin D 
E. Sindrom Fanconi  
F. Rakitis/X‐linked hipophosphatemic rickets 
G. Osteomalasia onkogenik  

Jawaban yang benar adalah E, F, dan G.  Ekskresi fosfat fraksional mengindikasikan adanya transpor 
fosfat yang menurun. Penyebab‐penyebabnya termasuk hiperparatiroidisme dan kekurangan vitamin D 
(dengan hipoparatiroidisme sekunder).  Kadar kalsium yang normal tidak konsisten dengan diagnosis 
hiperparatiroidisme primer atau sekunder.  Penyebab utama hilangnya fosfat melalui ginjal antara lain 
adalah defek/cacat menyeluruh pada transpor di tubulus proksimal (Sindrom Fanconi), penyakit 
keturunan rakitis hipofosfatemik, dan osteomalasia onkogenik.  

Pustaka 
Agus ZS (1999) Hipomagnesemia. J Am Soc Nephrol 10:1616  
Clarke BL, Wynne AG, Wilson DM, et al. (1995) Osteomalacia associated with adult Fanconi’s syndrome: 

Clinical and diagnostic features. Clin Endocrinol 43:479–490 
Econs MJ, Samsa GP, Monger M, et al. (1994) X‐linked hypophosphatemic rickets: a disease often 

unknown to affected patients. Bone Miner 24:17–24 
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Lotz M, Zisman E, Bartter FC (1968) Evidence for a phosphorous‐depletion syndrome in man. N Engl J 
Med 278:409–415 

Subramanian R, Khardori R (2000) Severe hypophosphatemia Pathophysiologic implications, clinical 
presentations, and treatment. Medicine 79:1–8 

Wilkins GE, Granleese S, Hegele RG, et al. (1995) Oncogenic osteomalasia: Evidence for a humoral 
phosphaturic factor. J Clin Endocrinol Metab 80:1628–1634 

KASUS 16  

Evaluasi lebih lanjut mengungkapkan hal berikut: kadar 25 (OH) vitamin D dalam darah ternyata normal,  
PTH 3 pg/ml, asam urat 5mg/dl, dan kadar 1, 25 (OH) 2 vitamin D 10 pg/ml.  Urin tidak mengandung 
glukosa atau asam amino dengan ekskresi asam urat yang normal.  

Diagnosis yang hampir bisa dipastikan sekarang adalah?  

A. Sindrom Fanconi  
B. Penyakit keturunan rakitis hipofosfatemik 
C. Osteomalasia onkogenik  
D. Defisiensi vitamin D 

Jawaban yang benar adalah C.  Kondisi pasien tampaknya merupakan tipe dapatan (acquired/bukan 
penyakit keturunan) dan kadar kalsitriolnya sangat rendah, konsisten dengan diagnosis osteomalasia 
onkogenik. 

Apa dugaan patogenesis dari penyakit ini? 

A. cyclic AMP yang disekresikan oleh tumor  
B. Fosfatonin FG23 yang dihasilkan oleh tumor  
C. PTH yang dihasilkan oleh tumor 
D. Kalsitonin yang dihasilkan oleh tumor 
E. Tidak satu pun dari jawaban di atas yang benar 

Jawaban yang benar adalah B.  Ada beberapa phosphatonin yang telah dikenali.  Produksi berlebih FG23 
nampaknya umum terjadi pada pasien‐pasien dengan tumor‐tumor seperti ini.  FG23 ini mengakibatkan 
kurangnya ekspresi ko‐transporter yang bertanggung jawab terhadap reabsorpsi fosfat pada tubulus 
proksimal  

Apa yang sebaiknya dilakukan selanjutnya (PILIH SEMUA YANG MEMUNGKINKAN)?  

A. Terapi dengan pemberian fosfat per oral 
B. Terapi dengan 1,25 (OH)2 vitamin D. 
C. Magnetic Resonance Imaging (MRI) seluruh tubuh 
D. Scintigraphy menggunakan octreotide yang di label indium‐111.  
E. Terapi dengan 25 (OH) vitamin D. 

Jawaban yang benar adalah A, B, C, dan D. Pasien‐pasien dengan gejala seperti ini memerlukan 
kombinasi fosfat dan kalsitriol yang diberikan per oral.  Hal ini dilakukan karena pemakaian fosfat saja 
dapat menurunkan kalsium terionisasi dan dapat menyebabkan hiperparatiroidisme sekunder.  Terapi 
dilanjutkan sampai tumor dapat diidentifikasi dan diambil. Pengambilan tumor akan segera 
menormalkan kembali kelainan biokimia pada pasien dan menyembuhkan penyakit tulang 
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Identifikasi tumor itu dapat dilakukan dengan MRI seluruh tubuh atau scintigraphy yang menggunakan 
octreotida yang dilabel indium‐111 (karena tumor pada umumnya mengekspresikan reseptor 
somastatin). 

Pasien menjalani pencitraan dengan indium‐111 yang dilabel octreotide.  Asupan ke nasofaring yang 
sangat tinggi menunjukkan hemangiopericytoma yang berikatan kuat dengan octreotide. Pembedahan 
direkomendasikan.  

Pasien menanyakan prognosis setelah pengambilan tumor berhasil dilakukan. Apa yang akan anda 
katakan? 

A. Tumor‐tumor tersebut pada umumnya tidak berbahaya dan tidak akan timbul lagi; kemungkinan 
besar dia akan sembuh.  

B. Tumor‐tumor tersebut sering timbul lagi 

Jawaban yang benar adalah A. Tumor‐tumor itu pada umumnya tidak berbahaya dan tidak akan timbul 
lagi; kemungkinan besar dia akan sembuh.  Pasien menjalani pembedahan.  Kelemahan yang dialami 
pasien sesudah itu membaik, fosfat serum normal kembali dan sehat selama lima tahun.  

Pustaka 
Berenson JR (2002) Treatment of hypercalcemia of malignancy with bisphosphonates. Semin Oncol 29: 

(6 Suppl 21) 8–12 
Wilkins GE, Granleese S, Hegele RG, et al. (1995) Oncogenic osteomalasia: Evidence for a humoral 

phosphaturic factor. J Clin Endocrinol Metab 80:1628–1634 

KASUS 17  

Anda diminta untuk melihat seorang mahasiswi perguruan tinggi berusia 19 tahun di ruangan gawat 
darurat yang mengalami hiperkalsemia dan gagal ginjal.  Pasien menyatakan serangan poliuria ringan 
dan nocturia dimulai sekitar enam sampai delapan bulan yang lalu.  Sakit kepala, sembelit, dan rasa 
tidak enak badan terasa kira‐kira sejak enam minggu yang lalu.  Pasien mulai menggunakan pencoklat 
tubuh (tanning) empat minggu yang lalu.  Kemarin, pasien mengunjungi ibunya, yang merasa bahwa 
pasien  agak berbeda "bukan seperti dirinya" dan nampak kebingungan. Lalu ibunya membawanya ke 
ruang gawat darurat untuk dievaluasi.  Riwayat penyakit dahulu adalah mengeluarkan sebuah batu ginjal 
dua tahun yang lalu.  Pasien pernah mengalami hipertensi ringan selama setahun yang diobati dengan 
hidroklorotiazid 50 mg/hari.  Pasien tidak merokok atau minum alkohol, menyangkal menggunakan obat 
lain atau suplemen yang dijual bebas.  Pasien menyangkal menggunakan terapi hormon dan 
menghindari semua produk olahan susu.  Pada pemeriksaan, pasien nampak tidak mengalami distress 
akut. TD 140/92mmHg, denyut nadi 86, RR 12, temperatur 39°C, berat badan 62,5 kg, dan tingginya 159 
cm. Denyut jantung teratur tanpa murmur, paru‐paru bersih, abdomen lunak tanpa adanya massa, dan 
tidak terdapat edema.  Pemeriksaan neurologis menunjukkan adanya depresi ringan dan beberapa 
disfungsi kognitif.  Data laboratorium menunjukkan hematokrit 46%, sel darah putih 12500 sel/ml, BUN 
61 mg/dl, kreatinin 3,0 mg/dl, sodium 140mEq/l, kalium 3,9m Eq/l, klorida 101 mEq/l, HCO3ˉ 22 mEq/l, 
kalsium 13,8 mg/dl, fosfat 3,9 mg/dl, magnesium 1,9 mg/dl, dan albumin 4,2 g/dl.  Analisis urin 
menunjukkan adanya protein, glukosa negatif, tidak terdapat darah, 2‐4 hialin/lapang pandang 
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perbesaran tinggi, tidak ada sel darah merah atau sel darah putih.  Hasil sinar‐X dada menunjukkan 
adanya bilateral hilar adenopathy. Test PPD negatif.  

Manakah pengobatan berikut yang akan anda berikan (PILIH SEMUA YANG MEMUNGKINKAN)? 

A. Kalsitonin  
B. Intravenous saline 
C. Konsultasi untuk pembedahan 
D. Mitramycin  
E. Pamidronate/Zolendronate  

Jawaban yang benar adalah A, B, dan E.  Terapi awal gejala hiperkalsemia sebaiknya mengandung tiga 
unsur agar berhasil, baik pada awal terapi maupun beberapa setelahnya.  Semua pasien dengan 
hiperkalsemia signifikan menujukkan beberapa unsur kontraksi volume ECF.  Karena alasan ini, penting 
untuk memulai pengobatan dengan memberikan beberapa liter saline intravena.  Kalsitonin efektif pada 
sekitar 70% pasien, aman, relatif tidak beracun, dan bekerja menurunkan kalsium serum dalam 
beberapa jam.  Oleh karena itu, kalsitonin merupakan obat pilihan yang bermanfaat sebelum bisfosfonat  
yang lebih kuat dapat menjadi efektif secara maksimal.  Pada umumnya obat‐obatan tersebut berkurang 
efektivitasnya dalam 48 jam pada sebagian besar pasien, sehingga, sangat penting untuk memberikan 
juga bisfosfonat pada saat yang sama.  

Bisfosfonatbekerja dengan cara menghalangi aktivitas metabolik osteoklas; sitotoksik terhadap 
osteoklas.  Pamidronate, asam zelendronic, dan etidronate adalh contoh oabt yang tersedia saat ini yang 
telah disetujui FDA untuk menangani hiperkalsemia yang berkaitan keganasan.  Zelendronate 
tampaknya merupakan yang paling baik dengan efek maksimum terlihat dalam 48‐72 jam. 

Manakah dari tanda‐tanda dan gejala‐gejala berikut yang terjadi karena pengaruh hiperkalsemia saja 
(PILIH SEMUA YANG MEMUNGKINKAN)?  

A. Poliuria  
B. Kelemahan otot  
C. Band keratopathy  
D. Pemendekan interval Q‐T 
E. Sembelit  
F. Nafas pendek (shortness of breath/SOB) 
G. Disfungsi kognitif 
H. Supraventrikular takikardia 

Jawaban yang benar adalah A, C, D, E, dan G. Hiperkalsemia kronis mengakibatkan gangguan 
kemampuan pemekatan yang dapat menginduksi poliuria dan polidipsia pada 20% pasien.  Hal ini terjadi 
akibat down‐regulation (regulasi menurunkan ekspresi protein) kanal air aquaporin‐2 dan aktivasi 
reseptor sensor‐kalsium normal pada lengkung Henle, yang mengurangi reabsorpsi natrium‐klorida pada 
segmen ini dan dengan demikian mengganggu gradien osmotik interstitial. 

Hiperkalsemia secara langsung memendekkan potensial aksi miokard, yang direfleksikan pada interval 
QT yang memendek.  Band keratopathy (keratopati pita), suatu cerminan deposit kalsium fosfat pada 
kornea, jarang ditemukan pada pasien hiperkalsemia.  Pita tersebut memanjang secara horizontal 
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melintasi kornea. Garam kalsium mungkin mengendap di daerah tersebut karena pH yang lebih tinggi  
akibat penguapan CO2.  

Sembelit adalah keluhan gastrointestinal yang paling umum pada pasien hiperkalsemia.  Hal tersebut 
kemungkinan berkaitan dengan penurunan tonus otot polos.  Perubahan kepribadian dan gangguan 
afektif dilaporkan terjadi pada kadar kalsium serum >12 mg/dl, gejala‐gejala kebingungan, psikosis 
organik, halusinasi, somnolence, dan koma jarang terjadi sampai kadar kalsium serum >16 mg/dl. 

Manakah faktor‐faktor berikut merupakan gejala awal yang dapat berperan pada terjadinya gagal 
ginjal (PILIH SEMUA YANG MEMUNGKINKAN)? 

A. Kontraksi volum ECF 
B. Hiperkalsemia yang diinduksi oleh vasokonstriksi ginjal 
C. Nefrokalsinosis  
D. Granulomatous glomerulonefritis  

Jawaban yang benar adalah A, B, C, dan D. Hiperkalsemia ringan jarang ditemukan berhubungan 
dengan berkurangnya fungsi ginjal.  Peningkatan kadar kalsium serum yang lebih tinggi (kalsium serum 
12‐15 mg/dl) dapat mengakibatkan turunnya laju penyaringan glomerulus yang reversible yang 
diperantarai oleh vasokonstriksi ginjal secara langsung dan kontraksi volum yang diinduksi natriuresis. 

Hiperkalsemia dan hiperkalsiuria yang berlangsung lama mengakibatkan berkembangnya nefropati 
hiperkalsemia kronis, yang dapat permanen dan terus berlanjut walaupun penyebabnya (misalnya 
hiperparatiroidism) sudah sembuh/dihilangkan.  Kalsifikasi, degenerasi, dan nekrosis sel‐sel tubulus 
mengakibatkan sel meluruh, akhirnya terjadi atropi tubulus, fibrosis interstitial dan kalsifikasi 
(nefrokalsinosis).  Perubahan‐perubahan ini terutama terlihat pada medulla tetapi dapat pula pada 
korteks. 

Endapan  kalsium interstitial dapat dideteksi secara radiografi.  Nefrokalsinosis yang bisa dideteksi 
dengan film biasa pada abdomen merupakan gejala lanjut dan mencerminkan kerusakan parenkim ginjal 
yang parah.  Ultrasonografi atau CT scan dapat mendeteksi penyakit ini lebih dini.  Nefritis interstitial 
dengan granuloma umum terjadi pada sarcoidosis, tetapi manifestasi klinis dalam bentuk insufisiensi 
ginjal sangat tidak biasa dijumpai. 

Sementara pasien sedang menjalani terapi, dan anda memonitor kalsium serum, kini waktunya untuk 
meminta uji diagnostik.  

Manakah dari hal berikut yang akan anda minta untuk dilakukan terlebih dahulu (PILIH SEMUA YANG 
MEMUNGKINKAN)?  

A. Kadar hormon paratiroid  
B. Kadar kalsitriol  
C. Kadar calcidiol 
D. Kadar PTHRP  
E. CT abdominal  
F. Abdominal flat plate  
G. Pemeriksaan sumsum tulang  
H. Elektroforesis serum  
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Jawaban yang benar adalah A, B, dan F.  Diagnosis hiperparatiroidisme primer selalu teratas pada 
daftar pasien yang menderita hiperkalsemia.  Penyakit granulomatous jelas sebuah kemungkinan karena 
adanya hilar adenopathy dan hiperkalsemia yang berlangsung beberapa tahun.  Oleh karena itu, 
pengukuran kalsitriol merupakan gagasan baik.  An abdominal flat plate untuk melihat ada tidaknya 
nefrokalsinosis cukup beralasan karena adanya riwayat gagal ginjal.  

Kadar PTH 2 pg/ml (normalnya 10‐65 pg/ml) dan 1,25(OH)2 D (kalsitriol) 72 ng/ml (normalnya 9–47 
ng/ml).  Abdominal flat plate menunjukkan adanya nefrokalsinosis bilateral  

Manakah diagnosis yang paling mungkin (PILIH SEMUA YANG MEMUNGKINKAN)?  

A. Hiperparatiroidisme primer 
B. Keganasan 
C. Penyakit granulomatous 
D. Nefrokalsinosis  
E. Sindrom milk‐alkali 
F. Keracunan sinar UV dari salon untuk menggelapkan warna kulit (tanning salon) 

Jawaban yang benar adalah C, D, dan F.  Kalsitriol yang meningkat dan PTH yang rendah konsisten 
dengan diagnosis penyakit granulomatous.  Terdapat hilar adenopathy pada saat penyinaran sinar‐X di 
dada, yang membuat diagnosis sarcoidosis sangat mungkin.  Tanning di salon saja tidak akan 
mengakibatkan produksi kalsitriol meningkat yang pada keadaan normal diatur dengan mekanisme 
umpanbalik.  Namun, pada pasien dengan penyakit granulomatous di mana produksi kalstriol tidak 
diatur secara umpanbalik, peningkatan produksi 25(OH) D akan memperburuk hiperkalsemia.  

Manakah yang akan sesuai sebagai bagian dari regimen terapi untuk pasien tersebut? 
A. Diet rendah kalsium 
B. Diet rendah oksalat 
C. Pamidronate  
D. Kortikosteroid dosis rendah  
E. Menghindari tanning salon 
F. Pemberian furosemid  

Jawaban yang benar adalah A, B, D, dan E.  Terapi hiperkalsemia dan hiperkalsiuria bertujuan untuk 
mengurangi penyerapan kalsium pada usus dan sintesis calcitriol.  Hal ini dapat dicapai dengan cara 
mengurangi asupan kalsium (tidak lebih dari 400 mg/hari), mengurangi asupan oksalat, menghindari 
suplemen vitamin D, menghindari paparan sinar matahari, dan pemberian glukokortikoid dosis rendah 
(prednison 10‐30 mg/hari).  Kadar kalsium serum umumnya mulai turun setelah dua hari, tetapi respon 
hipokalsemik secara penuh memerlukan waktu 7‐10 hari, tergantung dosis prednison yang digunakan. 
Penghambatan sintesis kalsitriol oleh sel‐sel mononuklear yang teraktivasi diduga memilki peran utama 
terhadap repon ini, meskipun penghambatan penyerapan pada usus dan aktivitas osteoklast mungkin 
juga berperan. 

Pembatasan diet oksalat yang dilakukan bersamaan diperlukan untuk mencegah peningkatan absorpsi 
oksalat dan hiperoksaluria.  Hiperoksaluria dapat meningkatkan resiko terbentuknya batu ginjal, 
meskipun ekskresi kalsium melalui urin berkurang.  Absorpsi oksalat biasanya dibatasi oleh 
pembentukan garam kalsium oksalat yang tidak larut dalam lumen usus.  Pembatasan diet kalsium 
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mengakibatkan oksalat bebas lebih banyak dibanding yang dapat diserap jika asupan oksalat tidak 
diubah. 

Pustaka 
Berenson JR (2002) Treatment of hypercalcemia of malignancy with bisphosphonates. Semin Oncol 29: 

(6 Suppl 21) 8–12 
Fatemi S, Singer FR, Rude RK (1992) Effect of salmon calcitonin and etidronate on hypercalcemia of 

malignancy. Calcif Tissue Int 50:107–109 
Frick TW, Mithofer K, Fernandez‐del Castillo C, et al. ( 1995) Hypercalcemia causes acute pancreatitis by 

pancreatic secretory block, intracellular zymogen accumulation, and acinar cell injury. Am J Surg 
1:167–172 

Heath H 3rd (1991) Clinical spectrum of primary hyperparathyroidism. Evolution with changes in medical 
practice and technology. J Bone Miner Res 6 (suppl 2); S63–70 

Lins LE (1978) Reversible renal failure caused by hypercalcemia. A retrospective study. ActaMed Scand 
203: 309–314 

Major P, Lortholary A, Hon J, et al. (2001) Zolendronic acid is superior to pamidronate in the treatment 
of hypercalcemia of malignancy: a pooled analysis of two randomized, controlled clinical trials. J Clin 
Oncol 19:558–567 

Sheck CC, Natkunam A, Tsang V, et al. (1990) Incidence, causes, and mechanism of hypercalcemia in a 
hospital population in Hong Kong. Q J Med 77:1277–1285 

Suki WN, Yium JJ, Van Minden M, et al. (1970) Acute treatment of hypercalcemia with furosemide. N 
Engl J Med 283:836–840 

Wilson KS, Alexander S, Chiaolm IA (1982) Band keratopathy in hypercalcemia of myeloma. Can Med Ass 
J 126:1314 

Winsneski LA (1990) Salmon calcitonin in the acute management of hypercalcemia. Calcif Tissue Int 46: 
S26–30 

KASUS 19  

Seorang perempuan usia 15 tahun datang kembali untuk pemeriksaan kesehatan tahunan.  Tahun lalu, 
pemeriksaan fisik dan laboratorium semua berada pada batas normal.  Pemeriksaan rutin densitas 
tulang mengungkapkan kepadatan tulang yang rendah (lebih dari 2,5 standar deviasi di bawah normal) 
dan pasien mendapat terapi alendronate.  Pasien dating kembali untuk pemeriksaan kesehatan tanpa 
keluhan. Data laboratorium menunjukkan hematokrit 46%, BUN 14 mg/dl, kreatinin serum 1,1 mg/dl, 
sodium 140 mEq/l, kalium 3,9 mEq/l, klorida 105 mg/dl, bikarbonat 26 mEq/l, kalsium 11,3 mg/dl, fosfat 
3,4 mg/dl, magnesium 1,9 mg/dl, dan albumin 4,2 g/dl.  Analisis urin menunjukkan adanya protein, 
glukosa negatif, tanpa darah, dan tidak ada sel darah merah dan sel darah putih yang terbuang. Kadar 
PTH 57 pg/ml (kisaran normal 10—65 pg/ml).  

Apakah diagnosis yang paling mugnkin bedasarkan data lab tersebut?  

A. Hiperkalsemia hipokalsiuri familial/keturunan 
B. Hiperparatiroidisme primer 
C. Keganasan 
D. Penyakit granulomatous  
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E. Saya tidak yakin, saya ingin memesan scan sestamibi untuk verifikasi.  

Jawaban yang benar adalah B. Kadar PTH pada batas normal tinggi tidak sesuai untuk pasien dengan 
hiperkalcemia, dan mengindikasikan adanya hiperparatiroidism primer.  Hal ini terjadi pada 15‐20% 
pasien dengan kondisi seperti ini. 

Apa yang akan anda lakukan sekarang?  
A. Memesan scan sestamibi  
B. Memanggil ahli bedah  
C. Mengikuti perkembangan pasien dan menjadwalkan untuk tindak lanjut dalam 6 bulan  

Jawaban yang benar adalah B. Pembedahan dilakukan pada pasien‐pasien seperti berikut:  
- Pasien‐pasien dengan kadar kalsium serum >1,0 mg/dl di atas batas atas normal  
- Pasien‐pasien dengan hiperkalsiuria (>400mg/hari) dengan diet normal sehari‐hari 
- Pasien‐pasien dengan kreatinin klirens 30 persen atau lebih rendah dari subyek normal yang 

sesuai dengan umur 
- Pasien‐pasien dengan kepadatan tulang di pinggul, lumbar spine, atau distal radius yang nilai 

>2,5 standar deviasinya di bawah massa tulang puncak (T score < ‐2.5)  
- Pasien‐pasien yang berusia kurang dari 50 tahun 
- Pasien‐pasien yang pemantauan secara periodiknya akan sulit 

Pasien memiliki kadar kalsium serum yang lebih dari 1 mg/dl di atas yang normal dan mengalami 
penurunan kepadatan tulang yang signifikan.  Kondisi lainnya baik, dan harus ditawarkan kepada pasien 
pembedahan sebagai pilihan pertama. 

Pustaka 
Heath H 3rd (1991) Clinical spectrum of primary hyperparathyroidism. Evolution with changes in medical 

practice and technology. J Bone Miner Res 6 (suppl 2); S63–70 
Spierstein AE, Shen W, Chan AK, et al. (1992) Normocalcemic hyperparathyroidism: Biochemical and 

symptoms profiles before and after surgery. Arch Surg 127:1157–1166 

KASUS 20  

Seorang perempuan berusia 17 tahun dirujuk untuk evaluasi hipokalemia.  Dia tidak memiliki catatan 
medis yang signifikan, dan dia tidak merokok atau minum alkohol, dan dia menyangkal pernah menjalani 
pengobatan apapun sebelumnya.  Kunjungan terakhirnya ke klinik adalah setahun yang lalu, pada saat 
itu tidak ditemukan abnormalitas fisik atau laboratorium.  Akhir‐akhir ini, pasien kadang merasa lelah 
dan otot lemah ketika berolahraga. Pasien kadang‐kadang juga mengalami nyeri perut yang mebuat dia 
menemui dokter tetapnya.  Data laboratorium yang diperoleh pada praktek dokter ini mengindikasikan 
hipokalemia sehingga dia dirujuk kepada anda untuk evaluasi.  Data laboratorium yang diulang 
menunjukkan HCT 46%, BUN 16 mg/dl, kreatinin serum 1,0 mg/dl, sodium 140 mEq/l, kalium 2,4 mEq/l, 
klorida 101 mEq/l, CO2 32mEq/l, kalsium 10,0 mg/dl, fosfat 3,9 mg/dl, magnesium 1,2 mg/dl, dan 
albumin 4,6 g/dl.  

Manakah dari kelainan‐kelainan berikut yang ada pada pemeriksaan awal anda terhadap pasien (PILIH 
SEMUA YANG MEMUNGKINKAN)?  

A. Hipokalsemia  
B. Hipokalemia  
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C. Hipomagnesemia  
D. Metabolik asidosis  
E. Metabolik alkalosis   

Jawaban yang benar adalah C dan E. Peningkatan kadar bikarbonat serum dan penurunan kadar kalium 
serum konsisten dengan diagnosis alkalosis metabolic hipokalemi.  Kadar magnesium serum juga 
berkurang.  

Pendekatan diagnosis yang akan anda ambil untuk pasien ini akan didasarkan padajawaban anda 
terhadap pertanyaan berikut: 

Manakah dari pernyataan‐pernyataan berikut yang benar?  

A. Hipokalemia dapat mengubah cara ginjal merespon magnesium dan menyebabkan 
hipomagnesemia.  

B. Hipomagenesemia dapat mengubah cara ginjal merespon kalium dan menyebabkan hipokalemia.  
C. Kedua pernyataan diatas benar.  
D. Tidak ada pernyataan yang benar.  

Jawaban yang benar adalah B. Hipomagnesemis menyebabkan pembuangan kalium oleh ginjal yang 
mungkin terjadi karena pembukaan kanal kalium pada cortical thick ascending limb (CTAL).  Karena 
alasan ini, diagnosis kombinasi hipokalemia‐hipomagnesemia paling baik dipertimbangkan dengan 
melihat penyebab hipomagnesemia.  

Jika kita melanjutkan langkah‐langkah untuk membuat diagnosis, manakah uji awal terbaik untuk 
mendiagnosis penyebab hipomagnesemia?  

A. Diuretic screen 
B. Memeriksa kalsium, magnesium, dan kreatinin pada urin 24 jam 
C. Renin dan aldosteron plasma 
D. Gas darah arteri 
E. Memeriksa sodium, kalium, dan kreatinin pada urin 24 jam  

Jawaban yang benar adalah B. Pengukuran ekskresi magnesium dalam urin akan membantu 
membedakan antara hilangnya magnesium melalui saluran cerna dan pembuangan magnesium oleh 
ginjal (renal magnesium wasting). 

Ekskresi magnesium dalam urin 120 mg/24 jam dan ekskresi kalsium pada urin 305 mg/24 jam.  

Diagnosis mana yang sekarang perlu mendapat perhatian lebih lanjut (PILIH SEMUA YANG 
MEMUNGKINKAN)?  

A. Hiperaldosteronisme primer  
B. Sindrom Bartter  
C. Penyalahgunaan laksatif  
D. Renal magnesium wasting primer  
E. Penyalahgunaan diuretik  
F. Sindrom Gitelman  
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Jawaban yang benar adalah B dan E. Alkalosis metabolik, hiperkalsiuria, renal magnesium wasting, dan 
hipomagnesemia semua dapat terjadi pada penderita sindrom Bartter.  Penyalahgunaan diuretik (loop 
diuretic) juga patut dipertimbangkan karena juga menyebabkan kelainan transpor tipe yang sama. 

Studi apakah yang akan anda lakukan sekarang untuk membedakan antara sindrom Bartter dan 
penyalahgunaan diuretik?  

A. Uji diuretik (diuretic screen)  
B. 24 jam untuk Ca++, Mg++, kreatinin  
C. Urin 24 jam  untuk Na+, K+, kreatinin 
D. Renin dan aldosteron plasma 

Jawaban yang benar A. Uji/skrining diuretik adalah satu‐satunya cara untuk menyingkirkan 
penyalahgunaan diuretik.  

Uji skrining diuretik menunjukkan hasil negatif.  Namun, pihak laboratorium memberitahu anda bahwa 
ekskresi kalsium pada urin 24 jam nilai yang dilaporkan sebelumnya salah, nilai yang benar adalah 30 
mg/24 jam, bukan 305.  

Berdasarkan laporan tersebut apakah diagnosis yang paling mungkin sekarang?  

A. Sindrom Bartter  
B. Sindrom Gitelman  
C. Hiperaldosteronism primer  
D. Renal magnesium wasting primer  

Jawaban yang benar adalah B. Sindrom Gitelman adalah satu‐satunya pilihan yang berhubungan 
dengan hipokalsiuria.  Sindrom Gitelman adalah varian dari sindrom Bartter, yang ditandai dengan 
hipokalemia, hipomagnesemia, hipokalsiuria, dan hipovolemia.  

Pustaka 
Agus ZS (1999) Hypomagnesemia. J Am Soc Nephrol 10:1616 
Al‐Ghamdi SM, Cameron EC, Sutton RA (1994) Magnesium deficiency: Pathophysiologic and clinical 
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  Assadi 2008, terj. Mohamad Rusdi, D Lyrawati, 2008 

21 

 

Whang R, Whang DD, Ryan MP (1992) Refractory potassium depletion> A consequence of magnesium 
deficiency. Arch Intern Med 152:40 

KASUS 21  

Manakah kelainan genetik berikut yang merupakan bagian integral patogenesis sindrom Gitelman?  

A. Kelainan co‐transport Na‐K‐2Cl  
B. Kelainan kanal klorida  
C. Kelainan co‐transporter Na‐Cl 
D. Kelainan Na‐K‐ATPase  

Jawaban yang benar adalah C.  Kelainan genetik pada cotransporte Na‐Cl yang sensitif tiazid telah 
diidentifikasi pada sindrom Gitelman.  Mutasi L623P (dimana terjadi subsitusi asam amino leusin 
menjadi praline) pada gen cotransporter Na‐Cl yang sensitif tiazid diduga mengganggu aktivitas 
transporter, dan merupakan ciri sindrom Gittelman.  Sindrom Gittelman diwariskan secara autosom 
resesif  

Pustaka 
Takeuchi K, Kure S, Kato T, et al. (1996) Association of a mutation in thiazide‐sensitive Na‐Cl 

cotransporter with familial Gitelman’s syndrome. J Clin Endocrinol Metab 12:4496–4499 

KASUS 22  

Manakah yang mempunyai efek terapeutik paling menguntungkan bagi pasien sindrom Gitelman 
(PILIH SEMUA YANG MEMUNGKINKAN)?  

A. Diuretik tiazid  
B. Diuretik hemat kalium  
C. Magnesium per oral  
D. Diet rendah garam  
E. Diuretik loop  

Jawaban yang benar adalah B dan C.  Suplemen magnesium umumnya diperlukan untuk meningkatkan 
kadar magnesium serum dan kalium serum.  Amiloride dapat sangat bermanfaat pada kondisi ini karena 
dapat membantu meningkatkan reabsorpsi magnesium tubulus distal dan menghambat sekresi kalium. 

Ketika Anda masih memikirkan kasus tadi, residen pediatri menunjukkan hasil EKG pasien lain dengan 
eklampsia yang baru saja melahirkan bayi cukup umur.  Hasil EKG menunjukkan pemanjangan interval 
Q‐T yang signifikan dengan kalsium serum 5,2 mg/dl.  Anda mengatakan kepada residen tersebut apa 
yang harus dilakukan dan sekarang anda memahami alasan SICU hipokalsemia pasien anda tadi.  

Apa yang selanjutnya anda lakukan untuk menetapkan penyebab hipokalsemia?  

A. Mengambil darah pasien untuk uji PTH  
B. Memberi magnesium intravena.  
C. Mengambil darah pasien untuk uji kadar kalsitriol.  
D. Mengambil darah pasien untuk uji kadar kalsidiol.  
E. Mengambil darah pasien untuk uji kadar magnesium plasma.  
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Jawaban yang benar E. Memeriksa kadar magnesium plasma untuk mengetahui apakah ada 
hipermagnesemia yang menyebabkan hipokalsemia penting dilakukan pada situasi ini. 
Hipermagnesemia pada tingkatan ini dapat menekan sekresi PTH dan menyebabkan hipokalsemia.  

Anda memeriksa pengobatan yang sedang diterima pasien dan menyadari bahwa tidak seorangpun yang 
menghentikan pemberian suplemen magnesium yang diberikan kepada pasien untuk sindrom 
Gittelman.  Hipermagnesemia, dan hipokalsemia yang mengikutinya, mungkin sudah terjadi ketika 
pasien mengalami gagal ginjal.  Tindakan hemodialisis dilakukan dan hipermagnesemia teratasi dengan 
dua kali pengobatan, kemudian hemodialisis dihentikan.  Pasien kembali mendapat terapi suplemen 
magnesium setelah fungsi ginjalnya kembali ke nilai baseline dalam lima hari.  

Pustaka 
Benigno V, Canonica CS, Bettinelli A, et al. (2000) Hypomagnesemia‐hypocalciuria‐nephrocalcinosis:A 

report of nine cases and a review. Nephrol Dial Transplant 15:605–610 
Choist IN, Steinberg SF, Tropper PJ, et al. (1984) The influence of hypermagnesemia on serum calcium 

and parathyroid hormone levels in human subjects. N Engl J Med 310:1221–1225 
Kamel KS, Harvey E, Douek K, et al. (1998) Studies on the pathogenesis of hypokalemia in Gitleman’s 

syndrome: Role of bicarbonate and hypomagnesemia. Am J Nephrol 18:42–49 

KASUS 23  

Seorang anak berusia lima tahun datang dengan keluhan lemah otot yang parah dan nyeri tulang. 
Pemeriksaan fisik menunjukkan kekuatan otot 3+/4+ pada otot proksimal ekstremitas atas dan bawah. 
Terdapat massa lunak pada paha kiri.  Data laboratorium mengungkapkan elektrolit normal, kalsium 9,6 
mg/dl, fosfat 1,6 mg/dl, PTH 50 pg/ml, dan 1,25 (OH)2 Vitamin D 10 pg/ml (normal, 15—35 pg/ml). 
Ekskresi fosfat fraksional adalah 18%.  

Manakah hal berikut yang memberikan penjelasan terbaik mengenai kondisi patofisiologis pasien?  

A. Meningkatnya kadar protein yang‐berkaitan‐dengan‐PTH  
B. Meningkatnya kadar faktor pertumbuhan fibroblas (FGF) 
C. Meningkatnya kadar stanniocalcin  
D. Meningkatnya aktivitas gen PEX (X‐linked hypophosphatemia/X‐LH)  
E. Kelainan genetik pada transporter Na‐Pi tipe II di ginjal  

Jawaban yang benar adalah D. Hipofosfatemia yang terkait kromosom X (X‐LH) adalah suatu kelainan 
pada gen yang berlokasi di Xp22.1.  Fungsi gen ini adalah untuk menurunkan fosfatonin yang dihasilkan 
secara normal oleh osteoblas, dan pada tulang bekerja mengatur metabolisme dan pembentukan 
tulang. Gen ini menyandi enzim endopeptidase netral yang disebut sebagai PEX.  Jika enzim PEX tidak 
ada, seperti pada X‐LH ini, kadar fosfotonin dalam sirkulasi menjadi lebih banyak dan pada ginjal bekerja 
menurunkan transpor fosfat tubulus proksimal dengan cara mengurangi jumlah dan aktivitas 
transporter NA‐PI tipe II.  

Osteoblastoma onkogenik, suatu sindrom yang jarang di mana pasien mengalami hipofosfatemia 
disertai pembuangan fosfat yang berlebihan oleh ginjal (excess renal phosphate wasting) dan kadar 1,25 
(OH)3 yang rendah, walaupun pasien sudah pada keadaan hipofosfatemia, osteomalasia, dan lemah 
otot.  Pada osteomalasia onkogenik, diduga bahwa tumor, yang umumnya berasal dari pembuluh darah, 
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memproduksi fosfatonin dengan jumlah yang berlebihan, melebihi kemampuan endopeptidase PEX 
untuk mendegradasi, dan kemudian fosfatonin lolos ke dalam sirkulasi dan selanjutnya mengakibatkan 
kelainan‐kelainan ginjal seperti yang terlihat pada X‐LH. 

Pustaka 
A gene (PEX) with homologies to endopeptidases is mutated in patients with x‐linked 

hypophosphatemicrickets (The HYP Consortium. Nat Genet 1995; 11:130) 

KASUS 24  

Seorang anak perempuan berusia sembilan tahun datang dengan keluhan utama penurunan ketajaman 
mental dan peningkatan frekuensi urin.  Selama ini pasien sehat‐sehat saja dan tidak ada keluhan lain.  
Pasien tidak menggunakan obat‐obatan yang memakai resep tetapi kadang‐kadang mengkonsumsi obat‐
obat vitamin.  Pemeriksaan fisiknya tidak luar biasa kecuali adanya kebingungan ringan. Data 
laboratorium mengungkapkan: kalsium 15,0 mg/dl, kreatinin 2,4 mg/dl,  1,25 (OH)2 vitamin  D 20 pg/ml 
(normal, 15—35 pg/ml), 25 (OH) D vitamin 400 ng/ml (normal, 12—72 pg/ml), PTH 40 pg/ml, dan 
albumin serum 4,1 g/dl.  

Apa yang paling mungkin menjadi penyebab kondisi ini?  

A. Sarcoidosis  
B. Pemberian vitamin D eksogen  
C. Keganasan 
D. Sindrom alkali susu (milk alkali syndrome) 

Jawaban yang benar adalah B. Pada pasien dengan hiperkalsemia, azotemia, dan anemia, perlu 
dipertimbangkan toksisitas vitamin D dan memeriksa kadar vitamin D 25‐OH dan 1,25 (OH) 2  

Pustaka 
Selby PL, Davies M, Marks JS, et al. (1995) Vitamin D intoxication causes hypercalcemia by increased 

bone resorption which responds to pamidronate. Clin Endocrinol 43:531–536 

KASUS 25  

Seorang pasien berusia 13 tahun datang dengan hiperkalsemia dan riwayat leukemia enam bulan.  

Mana dari pernyataan berikut yang merupakan mekanisme efek patologis leukemia yang 
mengakibatkan hiperkalsemia? 

A. Meningkatnya resorpsi tulang yang diinduksi oleh produksi prostaglandin  
B. Resorpsi tulang yang diinduksi interleukin‐6 
C. Peningkatan resorpsi tulang yang diinduksi oleh protein yang berkaitan dengan PTH (PTH‐related 

protein)  
D. Aktivasi proliferasi osteoblas yang diinduksi TNF (tumor necrosis factor)  
E. Peningkatan aktivitas osteoklas yang diinduksi TGF‐β (transforming growth factor‐β) 

Jawaban yang benar adalah C. Patofisiologi yang mendasari hiperkalsemia keganasan dapat 
dibandingkan dengan hiperparatiroidism primer.  Kedua sindrom tersebut secara alami tergolong respon 
imun humoral, yang satu disebabkan oleh PTH dan yang satunya lagi oleh protein yang berhubungan 
dengan PTH (PTHrP).  Keduanya berkaitan dengan hiperkalsemia, resorpsi tulang osteoklas yang 
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dipercepat dan penurunan reabsorpsi fosfat ginjal.  Keduanya memperlihatkan peningkatan ekskresi 
cAMP nefrogenik sebagai akibat interaksi PTH atau PTH‐rP dengan kompleks reseptor PTH/PTHrP/adenil 
siklase tubulus proksimal. 

Pustaka 
Syed MA, Horwitz MJ, Tedesco MB, et al. (2001) Parathyroid hormone‐related protein (1–36) stimulates 

renal tubular calcium reabsorption in normal human volunteers: Implications for the pathogenesis 
of humoral hypercalcemia of malignancy. J Clin Endocrinol Metab 86:1525–1531 


