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Hipertensi 
 

KASUS 1 

A. Di antara pernyataan berikut ini, manakah yang paling tepat mengenai kardiovaskular pada 
orang yang beresiko tinggi? 

B. Menurunkan TD dengan kombinasi beberapa obat‐obatan yang mencakup inhibitor enzim 
pengubah angiotensin (angiotensin converting enyzme, ACE) lebih unggul daripada 
menggunakan obat lain, meskipun TD tersebut mendekati level target. 

C. Menurunkan TD dengan kombinasi obat apapun akan menurunkan resiko kardiovaskular jika 
dapat mencapai target TD. 

D. Penggunaan kombinasi diuretik/β‐blocker merupakan satu‐satunya terapi yang pada uji klinis 
terbukti menurunkan resiko kardiovaskular pada TD berapapun. 

E. Resiko terjadi peristiwa kardiovaskular pada TD di atas 180 mmHg akan sama semua (plateau). 
F. Kurva kejadian kardiovaskular untuk semua individu berusia <50 tahun dengan penurunan TD 

akan berbentuk kurva J. 

Jawaban yang benar adalah B.  Berbagai uji klinis telah menunjukkan bahwa rata‐rata diperlukan 2 
sampai 3 obat antihipertensi untuk dapat mencapai TD target terapi.  Kombinasi obat yang bekerja 
memblok sistem renin‐angiotensin‐aIdosteron biasanya cukup untuk mencapai target TD.  Contoh 
kombinasi antara lain inhibitor ACE (ACEI), angiotensin‐receptor blocker (ARB), atau beta‐blocker, 
bersama‐sama dengan diuretik dan calcium channel blocker (CCB).  Kadang‐kadang, alpha‐blocker atau 
agen yang lain juga dibutuhkan, terutama pada pasien hipertensi sistolik saja (isolated) atau yang 
membutuhkan target TD yang lebih rendah. 

Pustaka 

Bakris GL (2001) A practical approach to achieving recommended BP goals in diabetic patients. Arch 
Intern Med 161:2662‐2667 

Douglas JG, Bakris GL, Epstien M, et al. (2003) Management of high BP in African Americans: Consensus 
statements of hypertention in African Americans Working Group of The International Society on 
Hypertention in Blacks. Arch Intern Med 163:525‐241 

KASUS 2 

Manakah target TD yang sekarang ini direkomendasikan oleh Joint National Committee VII (JNC‐7) 
dan komite pedoman lainnya untuk orang‐orang dengan penyakit ginjal kronis atau diabetes? 

A. <140/90 mmHg 
B. <130/85 mmHg 
C. <130/80 mmHg 
D. <125/75 mmHg 
E. <120/60 mmHg 

Jawaban yang benar adalah C.  Target TD yang direkomendasikan oleh JNC‐7 untuk setiap orang dengan 
penyakit ginjal dan diabetes adalah <130/80 mmHg.  Untuk pasien dengan penyakit ginjal dan diabetes, 
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TD sistolik ≥130 mmHg harus diobati dengan obat yang menghalangi sistem renin‐angiotensin‐
aldosteron.  Perubahan gaya hidup juga harus dimulai pada kelompok ini. 

Pustaka 

Chobanian AV, Barkis GL, Black HR, et al. (2003) The Seventh Report of the Joint National Commettee on 
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High BP. The JNC‐7 Report. JAMA 289:2560‐
2571 

KASUS 3 

Semua kelompok antihipertensi berikut ini terbukti menurunkan TD, resiko gagal jantung, dan faktor 
resiko lainnya untuk perkembangan penyakit ginjal seperti proteinuria, KECUALI: 

A. Inhibitor enzim pengubah angiotensin (ACEI) 
B. Diuretik 
C. Penghalang saluran kalsium dihydropyridine (CCB) 
D. Penghalang reseptor angiotensin (ARB) 
E. β‐blocker 

Jawaban yang benar adalah C.  Seluruh kelompok obat‐obatan tersebut dapat menurunkan TD, tetapi 
penyakat saluran kalsium dihidropiridin seperti amlodipine, nifedipine, dan lain‐lain, belum 
menunjukkan dapat memperlambat perkembangan nefropati tahap ketiga dan keempat.  Akan tetapi, 
penggunaan kombinasi CCB dengan inhibitor ACE (ACEI) atau ARB tidak lebih bermanfaat daripada ACEI 
atau ARB saja.  Dengan menurunkan TD lebih rendah lagi, kombinasi CCB dihidropiridin dengan ACEI 
atau ARB menurunkan resiko stroke ‐‐‐ hal ini terjadi secara konsisten pada semua studi komparatif. 

Pustaka 

Wright JT, Bakris GL, Greene T, et al. (2002)Effect of BP lowering and antihypersensitive drug class on 
progression of hypersensitive kidney disease.: result from the AASK trial, JAMA 288:2421‐2431 

KASUS 4 

Seorang anak laki‐laki berusia 13 tahun mencari pendapat kedua (second opinion) mengenai TDnya yang 
sulit dikontrol.  Pasien sudah menggunakan kombinasi ACEI dan ARB dosis maksimal, tetapi penurunan 
TD sistolik hanya sekitar 8‐10 mmHg.  Saat ini ia mendapat CCB dan ACEI pada dosis maksimal, dengan 
TD posisi duduk berada pada 148/92 mmHg. 

Manakah genotipe yang dapat membantu dalam memperkirakan kelompok obat antihipertensi yang 
sesuai untuk mencapai target TD pada pasien ini? 

A. Gen ACE 
B. Gen angiotensinogen 
C. Gen penyintesis aldosteron 
D. Gen Tipe 2, 11β‐OH steroid dehidrogenase 
E. Gen Alpha‐adducine 

Jawaban yang benar adalah E. Dalam analisis terhadap hampir 1.000 pasien, orang‐orang yang 
membawa varian adducine memiliki resiko kejadian kardiovaskular atau stroke yang lebih rendah ketika 
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mereka menerima terapi diuretik dibandingkan dengan terapi‐terapi lainnya.  Dari semua genotipe lain 
yang tercantum di atas, tidak ada satupun genotipe yang berkaitan dengan respons TD dan outcome 
akhir terhadap kelompok antihipertensi tertentu. 

Pustaka 

Psaty BM, Smith NL, Heckbert SR, et al. (2002) Diuteric theraphy, the alpha‐adducin gene variant, and 
the risk of myocardial infraction or stroke in persons with treated hypertension. JAMA 287: 1680‐
1689 

KASUS 5 

Seorang perempuan Afrika‐Amerika berusia 17 tahun memiliki TD sebesar 142/89 mmHg, indeks massa 
tubuh (BMI) 26 kg/m2, dan serum kreatinin 1,0 mg/dl.  Tiga kali dalam seminggu, ia berjalan sekitar 20 
menit.  Ia menyatakan bahwa ia berusaha menjalankan program ini, tapi sedang mengalami stres di 
rumahnya dan berencana untuk pindah.  Ia mengkonsumsi makanan tinggi sodium dan rendah 
potassium. 

Pendekatan mana yang bermanfaat untuknya? 

A. Mulai diet rendah sodium dan mengubah program latihannya agar sekaligus menaikkan berat 
badan. 

B. Mulai diet tinggi potassium, 60 mEq/hari (3,5 g) diet sodium, dan meningkatkan latihan hingga 
30 menit, lima kali dalam satu minggu. 

C. Mulai diet penurunan berat badan 1200 kalori/hari, dan menambahkan ACEI ke regimen 
terapinya. 

D. Mengevaluasi ulang hasil pengukuran TD pada enam bulan setelah ia pindah. 
E. Merekomendasikan latihan keras selama satu jam, enam hari setiap minggunya, serta diet tinggi 

potassium. 

Jawaban yang benar adalah B. Pasien ini kelebihan berat badan tetapi tidak obes, dan asupan 
sodiumnya cukup tinggi.  Jawaban yang terbaik untuk control TDnya adalah diet tinggi potassium dan 
rendah sodium. Studi Pencegahan Diabetes menunjukkan bahwa latihan selama 30 menit, lima kali 
setiap minggu, berkaitan dengan penurunan berat badan dan TD.  Pasien ini harus menambah waktu 
latihannya untuk mencapai standar tersebut. 

Pustaka 

The Diabetes Prevention Program (DDP): description of lifestyle intervention. Diabetes Care 25:2165‐
2171 

Sacks FM, Svetky LP, Vollmer WM, et al. (2001) Effects on BP of reduced dietary sodium and the Dietary 
Approaches to stop Hypertension (DASH) diet. DASH‐Sodium Collaborative Research Group. N Engl J 
Med 344:3‐10 

KASUS 6 

Seorang pasien anak perempuan Afrika Amerika berusia 5 tahun dengan BMI 35 kg/m2 dan TD 146/90 
mmHg dirujuk kepada Anda karena mikroalbuminuria (59 mg/g kreatinin; normal < 20 mg/g). Ia sudah 
dalam pengobatan dengan antihipertensi (metropolol 50 mg/hari) selama tiga tahun terakhir. 
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Sebelumnya ia tidak pernah diberitahu bahwa ia mengalami hipertensi. Pada kunjungan ini, Anda 
menyadari seluruh data laboratorium pasien normal kecuali kadar gula darah puasa sebesar 124 mg/dl. 
TD pasien saat ini adalah 149/92 mmHg, dan nadi 68 dan teratur. 

Manakah pendekatan penatalaksanaan paling baik untuk pasien tersebut? 

A. Menghentikan β‐blocker dan memulai ACEI/diuretik dan titrasi sampai mencapai target TD. 
B. Mengatakan pada pasien tersebut untuk menurunkan berat badan dan membatasi diet 1200 

kalori/hari. 
C. Meningkatkan metoprolol untuk mencapai target TD. 
D. Menambahkan ACEI ke dalam regimen terapinya saat ini. 
E. Merekomendasikan program latihan untuk menurunkan berat badan. 

Jawaban yang benar adalah A.  Berdasarkan profil faktor resiko terhadap kardiovaskular, TD saat ini, 
fakta bahwa ia adalah orang Afrika Amerika, dan bahwa ia memiliki fungsi ginjal yang normal, terapi 
ideal untuknya adalah pemberian ACEI dikombinasi dengan diuretik.  TD pasien tersebut tidak terkontrol 
dengan baik.  Data‐data tersebut, dan bersama dengan data uji klinis, mendukung penggunaan terapi 
kombinasi dan mengganti obat dengan penyakat sistem renin‐angiotensin lainnya.  Pilihan lainnya 
misalnya menambahkan β‐blocker bukan merupakan pendekatan yang rasional secara farmakologi. 

Pustaka  

Wright JT, Barkis GL, Greene T, et al. (2002) Effect of BP lowering and antihypertensitive drug class on 
progression of hypertensive kidney disease.: result from the AASK trial. JAMA 288:2421‐2431 

Douglas JG, Barkis GL, Epstien M, et al. (2003) Management of high BP in African Americans: Consensus 
statements of hypertension in African Americans Working Group of the International Society on 
Hypertension in Blacks. Arch Intern Med 163:541‐541 

KASUS 7 

Seorang pasien perempuan Afrika Amerika berusia 18 tahun dengan perkiraan laju filtrasi glomerular 
(Glomerular Filtration Rate, GFR) 100 ml/menit, mikroalbuminuria 130 mg/g kreatinin (normal <20 
mg/g), indeks massa tubuh (BMI) 29 kg/m2, dan TD 152/90 mmHg dirujuk kepada Anda untuk kontrol 
TD.  Saat ini pasien sedang melakukan diet rendah sodium, dan menyatakan bahwa dia patuh mengikuti 
diet tersebut.  Anda pun memastikannya dengan mengukur kadar sodium dalam urin selama 24‐jam 
yaitu 86 mEq.  Saat ini pasien dalam pengobatan amlodipine 10 mg/hari. 

Manakah tindakan berikut yang kemungkinan besar membantu mencapai target TD <130/85 mmHg? 

A. Menambahkan loop diuretic dua kali sehari. 
B. Menambahkan penyakat reseptor angiotensin (ARB) 
C. Meningkatkan dosis amlodipine menjadi 20 mg/hari. 
D. Menghentikan amlodipine dan menggunakan penyakat saluran kalsium (CCB) non‐dihidropiridin 

dikombinasi dengan diuretik. 
E. Menambahkan kombinasi  diuretik tiazid dan ACEI, kemudian mentitrasi ke dosis maksimal 

kedua diuretik dan ACEI tersebut selama dua bulan ke depan. 

Jawaban yang benar adalah E.  Berdasarkan rekomendasi terkini, pasien ini memiliki TD 20/10 mmHg di 
atas target TD sehingga memerlukan terapi kombinasi.  Pasien tidak memiliki persoalan edema, dan 
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memiliki penyakit ginjal kronis tahap ke‐2.  Berdasarkan pedoman yang telah dipublikasikan, untuk 
penderita nefropati kurang dari tahap ke‐3, diuretik tiazid harus masuk sebagai bagian terapi 
pengobatan awal.  Oleh karena itu, loop diuretic akan menjadi tidak sesuai.  Selain itu penyakat sistem 
renin‐angiotensin juga perlu dimasukkan sebagai bagian dari regimen antihipertensi. 

Pustaka 

Chobanian AV, Barkis GL, Black HR, et al. (2003) The Seventh Report of the Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High BP. The JNC‐7 Report. JAMA 289:2560‐
2571 

KASUS 8 

Seorang pasien laki‐laki usia 19 thaun dengan TD 172/104 mmHg, BMI 30 kg/m2, fungsi ginjalnormal, 
mikroalbuminuria, dan dengan riwayat penyakit keluarga kardiovaskular. 

Mana yang merupakan terapi awal terbaik untuk pasien tersebut? 

A. Mulai terapi dengan diuretik tiazid dan kemudian amati. 
B. Mulai terapi menggunakan ACEI atau ARB dan titrasi dosis sampai efek tehadap TD maksimal, 

dan amati. 
C. Mulai dengan diuretik tiazid, kemudian tambahkan dengan segera β ‐blocker, dan titrasi dosis 

selama 2 bulan mendatang. 
D. Mulai dengan kombinasi diuretik tiazid dan ACEI, ARB atau β ‐blocker dan titrasi dosis selama 2 

bulan ke depan. 
E. Mulai dengan kombinasi ACEI/ARB, dan titrasi dosis selama 2 bulan berikutnya. 

Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan pedoman yang ada, penggunaan kombinasi obat sebagai 
terapi lini‐pertama sangat disarankan untuk pasien tersebut. Secara umum, pnurunan TD maksimum 
untuk satu pobat tunggal adalah 13‐17 mmHg, dan pasien ini menunjukkan kelebihan TD 30 mmHG di 
atas target TDnya. Juga, berdasarkan pedoman terapi untuk pasien nefropati tahap 1 dan 2, diuretik 
tiazid disarankan untuk menjadi bagian dari terapi kombinasi.  

Pustaka 

Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. (2003) The Seventh Report of the Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High BP. The JNC‐7 Report. JAMA 289:2560–
2571 

KASUS 9 

Seorang anak laki‐laki berusia 14 tahun dengan ESRD didialisis pada shift pagi, pada saat itu TD 
sistoliknya konstan antara 150‐170 mmHg.  Setelah menerima setiap perawatan, TD sistolik tetap di atas 
140 mmHg.  Pengamatan selama 24 jam menunjukkan bahwa TD rata‐rata anak tersebut di siang hari 
sebesar 148/72 mmHg.  TD rata‐rata di malam hari adalah 144/78 mmHg.  Saat ini ia menerima semua 
pengobatan di pagi hari (ACEI, CCB, dan β‐blocker), tapi ia tidak meminum obatnya pada pagi hari ketika 
menjalani dialisis. 
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Di antara pilihan berikut ini, manakah yang paling akurat menjelaskan resiko kardiovaskular anak 
tersebut? 

A. Ia memiliki resiko yang sama dengan rata‐rata pasien ESRD. 
B. Ia berada pada resiko yang jauh lebih tinggi dari pada pasien ESRD yang TD‐nya mengalami 

penurunan di waktu malam ( penurunan TD nokturnal). 
C. Kejadian kardiovaskular kemungkinan besar dialami pasien pada malam hari. 
D. Prognosis anak tersebut tidak akan membaik apabila ia berbalik mengalami penurunan TD di 

malam hari. 
E. Tidak ada terapi yang dapat mengubah anak tersebut ke dalam status penurunan TD nokturnal. 

Jawaban yang benar adalah B.  Banyak studi menunjukkan bahwa pasien dialisis, seperti pasien non‐
dipper (tidak mengalami penurunan TD nokturnal) dengan fungsi ginjal yang normal (yaitu pasien yang 
gagal menurunkan TD sistolik normal paling sedikit 20 mmHg), memiliki resiko lebih tinggi mengalami 
kejadian kardiovaskular dan kematian jika dibandingkan dengan dipper (mengalami penurunan TD 
nokturnal). 

Pustaka 

Liu M, Takahashi H, Morita Y, et al. (2003) Non‐dipping is a potent predictor of cardiovascular mortality 
and is associated with autonomic dysfunction in hemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 
18:563‐569 

KASUS 10 

Seorang psien laki‐laki obesitas berusia 17 tahun (BMI sebesar 31 kg/m2) yang menerima perawatan 
dialisis tercatat memiliki TD yang berfluktuasi, misalnya ia mengalami hipertensi berat (200/90 mmHg) 
pada awal dialisis. TD sistolik turun sampai 130 mmHg selama terapi, tetapi ia selalu tertidur jika 
peristiwa ini terjadi.  Saat ini pasien mendapat 4 macam pengobatan antihipertensi, termasuk ACEI, CCB, 
β‐blocker, dan minoxidil.  Ketika terbangun, TD sistoliknya naik menjadi sekitar 20 mmHg. 

Di bawah ini manakah yang akan menjadi managemen paling tepat untuk pasien ini? 

A. Masker continuous positive airway pressure (C‐PAP) 
B. Oksigen nokturnal 
C. Penambahan quanethidine 
D. Benzodiazepinuntuk tidur 
E. Penurunan berat badan dan benzodiazepin 

Jawaban yang benar adalah A.  Pasien ini kemungkinan besar mengalami sleep apnea, yaitu kelainan 
yang umum terjadi pada pasien dialisis.  Pasien seharusnya dievaluasi untuk melihat kemungkinan ini. 
Pengobatan yang utama dan efektif adalah pemberian C‐PAP untuk memperbaiki pertukaran udara. 
Terapi ini terbukti dapat menurunkan TD yang meningkat, yaitu sebanyak 20‐30 mmHg pada pasien 
yang patuh. 

Pustaka 

Fletcher EC (2003) Sympathetic over activity in the etiology of hypertension of obstructive sleep apnea. 
Sleep 26:15–19 
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Richert A, Ansarian K, Baran AS (2002) Sleep apnea and hypertension: pathophysiology mechanisms. 
Semin Nephrol 22:71–77 

KASUS 11 

Seorang pasien laki‐laki usia 16 tahun dengan diabetes tipe 2 yang menjalani diet terkontrol selama 3 
tahun (HbAIc 5,8%, kreatinin serum 1,6 mg/dl) dirujuk untuk kontrol TD. TDnya 152/86 mmHg.  Pasien 
menjalani dietnya dan berjalan sekitar 30 menit, 4 kali seminggu. BMI 29 kg/m2.  Mikroalbuminuria 154 
mg/g kreatinin dan baru saja diganti obatnya menjadi monoterapi ACEI dosis tinggi (lisinopril 40 
mg/hari) dengan TD 142/84 mmHg dan nadi teratur 72. 

Mana yang merupakan tindakan lanjutan yang dapat membantu mencapai target TDnya? 

A. Menambahkan diuretik tiazid 
B. Amati dalam 6 bulan sampai kunjungan berikutnya 
C. Menambahkan ARB untuk mikroalbuminurianya 
D. Memberikan β ‐blocker karena pasien mempunyai resiko kardiovaskular tinggi 
E. Meningkatkan waktu berolahraganya 

Jawaban yang tepat adalah A.  Berdasarkan pedoman JNC‐7, diuretik tiazid merupakan salah satu dari 
dua obat yang diresepkan pertama untuk kontrol TD pasien tanpa gangguan/penyakit ginjal.  Tiazid juga 
digunakan untuk pasien dengan penyakit ginjal jika belum sampai ke tahap 3 (CKD stage 3).  

Pustaka 

Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. (2003) The Seventh Report of the Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High BP. The JNC‐7 Report. JAMA 289:2560–
2571 

KASUS 12 

Seorang pasien perempuan Kaukasia berusia 16 tahun berada di ruang gawat darurat dengan hipertensi 
berat dan defisit neurologi. TD 210/120 mmHg, denyut nadi 88 detak/menit, dan memiliki luka memar 
biasa dan kontinyu di area lateral abnominal sebelah kiri. Kadar serum kreatinin 1,6 mg/dl, potassium 
3,9 mEq/l, sodium 139 mEq/l, klorida 104 mEq/l, dan bikarbonat 24 mEq/l. Hasil pemeriksaan sinar X 
dada normal. Pasien mendapat nifedipine 10 mg sublingual dan memulai nitroprusside intravena.  Pasien 
mendadak meninggal ketika ditransfer ke unit gawat darurat (ICU). 

Di antara pilihan berikut, manakah yang merupaka pendekatan terbaik untuk managemen pasien ini? 

A. Tidak perlu melakukan hal yang berbeda, karena pasien mengalami fatal cardiac arrhythmia. 
B. Nitroprusside harusnya diganti dengan IV fenoldopam karena pasien insufisiensi ginjal. 
C. Baik labetalol intravena maupun fenoldopam intravena harusnya diberikan. 
D. Diuretik intravena harusnya digunakan pada awal terapi untuk membantu meringankan beban 

jantung. 
E. TD sistoliknya harusnya dijaga di atas 140 mmHg karena adanya kemungkinan terkena stroke. 

Jawaban yang benar adalah C.  Jelas terlihat dari pemeriksaan fisiknya bahwa pasien mengalami 
aneurisma abdomen dan insufisiensi ginjal.  Usaha untuk menurunkan tekanan dengan vasodilator yang 
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menyebabkan refleks tachycardia, dapat mengakibatkan tekanan lebih lanjut terhadap dinding aorta 
dan pecahnya anurisma, dan hai inilah yang terjadi pada pasien tersebut.  Penggunaan IV β‐blocker 
merupakan terapi ideal untuk pasien ini,  obat pilihan adalah antagonis selektif reseptor dopamin‐1 yang 
akan memberikan efek vasodilatasi tanpa meningkatkan laju jantung. 

Pustaka 

Mansoor GA, Frishman WH (2002) Comprehensive management of hypertensive emergencies and 
urgencies. Heart Dis 4:358‐371 

Elliot WJ (2001) Hypertensive emergencies, Crit Care Clin 17:435‐451 

KASUS 13 

Seorang anak laki‐laki berusia 13 tahun dengan penyakit ginjal kronis tahap ke‐3 dan hipertensi renal 
vaskular yang sudah lama, dirawat karena hemiparesis kiri. Pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada 
hemoragi/perdarahan intrakranial. TD saat masuk RS 188/109 mmHg. 

Berikut ini manakah target terapi yang paling sesuai untuk kontrol TDnya? 

A. TD harus diturunkan dengan cepat selama 24‐48 jam pertama untuk menurunkan resiko stroke. 
B. TD harus dikurangi dengan cepat untuk mencegah kejadian miokardiak. 
C. Tidak ada pedoman khusus, karena tidak tersedia data. 
D. Anda jangan pernah menurunkan TD sampai di bawah 150 mmHg. 
E. TD harus diturunkan secara bertahap dalam 48 jam pertama (150/90 mmHg), dan kemudian 

diteruskan untuk mendapatkan target TD sistolik antara 135‐140 mmHg setelah minggu 
pertama. 

Jawaban yang benar adalah E. Sudah diterima secara luas bahwa TD harus diturunkan pada pasien yang 
baru terkena stroke sampai kurang dari 160 mmHg. Kemudian dapat diturunkan lebih lanjut hingga 
menjadi 140 mmHg. Setelah tercapai kestabilan, TD dapat diturunkan lagi menjadi 135‐140 mmHg. 

Pustaka 
Brown RD (2003) Treatment of hypertensive patients with cerebrovascular disease. In; Izzo J and Black 

HR (eds): Hypertension Primer. Lippincott, Williams and Wilkins Dallas, pp.476‐477 

KASUS 14 

Anda mengevaluasi seorang laki‐laki berusia 18 tahun, dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 dan 
hipertensi, karena ditemukan mikroalbuminuria dan kreatinin serum yang stabil pada 1,2 mg/dl. TD 
138/82 mmHg, dan tidak ortostatik. Saat ini ia menerima ACEI dosis rendah dan hidroklorotiazid 12,5 
mg/hari. 

Manakah penanganan yang paling tepat bagi pasien ini untuk memastikan penurunan resiko 
kardiovaskular dan ginjal yang maksimum? 

A. Menghentikan ACEI dan menggantinya dengan ARB karena ia memiliki diabetes tipe 2. 
B. Meningkatkan pengobatannya karena TD sistoliknya tidak mencapat target. 
C. Meningkatkan TD karena TD sitolik dan diastolik tidak mencapai target. 
D. Menambahkan obat lainnya karena TD targetnya <125/75 mmHg. 
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E. Ia berada pada TD target, oleh karena itu dosis ACEI harus dinaikkan menjadi 80 mg/hari untuk 
menormalkan mikroalbuminuria. 

Jawaban yang benar adalah B. Jika pasien euvolemic, pengobatannya harus dinaikkan karena ia tidak 
berada pada TD target yang diinginkan yaitu <130/85 mmHg. 

Pustaka 
Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. (2003) The Seventh Report of the Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High BP. The JNC‐7 Report. JAMA 289:2560‐
2571 

KASUS 15 

Seorang laki‐laki berusia 19 tahun datang untuk mencari opini kedua mengenai penyakit ginjalnya. Ia 
memiliki riwayat hipertensi yang sejak lama dan tidak terkontrol baik dan sekitar satu tahun yang lalu 
mengalami stroke yang meninggalkan defek. 

Berikut ini manakah prediktor yang paling baik untuk morbiditas kardiovaskular dan perkembangan 
penyakit ginjalnya? 

A. Tekanan arterial rata‐rata 
B. Tekanan diastolik 
C. Tekanan nadi 
D. Tekanan sistolik 
E. Tekanan sistolik dan diastolik sama pentingnya. 

Jawaban yang benar adalah D. Berdasarkan pedoman terkini, TD sistolik merupakan prediktor terbaik 
untuk perkembangan penyakit ginjal. 

Pustaka 
Klang MJ, Whelton PK, Randall BL, et al. (1996) BP dan end‐stage renal disease in man. N Engl J Med 

334:13‐18 

KASUS 16 

Seorang pasien perempuan berusia 17 tahun datang untuk mencari opini kedua berkaitan dengan 
kontrol TD dan regimen pengobatannya. Pasien ini diberitahu memiliki insufisiensi ginjal, tapi pasien 
merasa baik‐baik saja. Hasil pemeriksaan fisiknya biasa saja, dan pasien saat ini menerima ACEI, diuretic 
tiazid, dan antagonis kalsium non‐dihidropiridin untuk mengontrol TD. TD berada pada 146/84 mmHg, 
dengan denyut nadi abnormal yaitu 78. Tes laboratorium menunjukkan kalium serum sebesar 3,5 mEq/l, 
dan kreatinin serum 1,4 mg/dl. Urin 24 jam mengandung sodium 108 mEq (pengumpulan sampel urin 
adekuat). 

Antihipertensi manakah yang dapat membantu menurunkan resiko kematian dengan menghambat 
fibrosis jantung dan membantu mencapai target TD. 

A. ARB 
B. β‐blocker dengan durasi kerja lama 
C. Antagonis reseptor aldosteron 
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D. Hidralazin 
E. Klonidin 

Jawaban yang benar adalah C. Pada pasien ini, kalium yang rendah merupakan kontributor yang jelas 
dapat menyebabkan hipertensi terus‐menerus. Saluran kalium cenderung menutup jika terjadi 
hipokalemia, menyebabkan vasokonstriksi yang memicu peningkatan TD jangka panjang. Pasien ini 
membutuhkan suplemen potassium, baik dalam bentuk tablet potassium atau ARB. 

Pustaka 

Tobian L (1997) Dietary sodium chloride and potassium have effect on the pathophysiology of 
hypertension in humans and animals. Am J Clin Nutr 65: 606S‐611S 

KASUS 17 

Seorang anak perempuan berusia 12 tahun datang dengan TD 194/116 mmHg. Nilai basal laboratorium 
termasuk BMI 23 kg/m2, HbAIc 5%, mikroalbuminuria 320 mg/g kreatinin, kreatinin serum 1,0 mg/dl, 
BUN 33 mg/dl, bikarbonat 24 mEq/L, dan kalium 3,8 mEq/L. Urinalisis sebaliknya menunjukkan hasil 
normal. Echocardiogram (EKG) menunjukkan hipertrofi ventrikular bagian kiri dan tidak ada bukti 
koartasi aorta. Pasien ini mendapat ACEI, CCB, dan diuretic tiazid untuk mengatur TD. 

Manakah yang akan sesuai sebagai langkah berikutnya dalam evaluasi tentang kondisi anak tersebut? 

A. Melakukan ultrasound untuk mengukur besarnya ginjal 
B. Memeriksa kadar aldosteron dalam urin 24 jam 
C. Membatasi asupan sodium anak tersebut dan menambahkan diuretik loop 
D. Melakukan MRA (magnetic resonance angiography) untuk menilai arteri renal. 
E. Menambahkan klonodin. 

Jawaban yang benar adalah D. Pasien ini memiliki hipertensi berat. Temuan klinis dan laboratorium 
menunjukkan hipertensi renal vaskular. Pilihan terbaik untuk menilai adalah MRA. 

Pustaka 
Schoenberg SO, Knopp MV, Londy F, et al. (2002) Morphologic and functional magnetic resonance 

imaging of renal artery stenosis: a multireader tricenter study. J Am Soc Nephrol 13: 158‐169 

KASUS 18 

Seorang pasien anak perempuan berusia 9 tahun datang ke ruang gawat darurat dengan serangan sakit 
kepala berat dan TD sebesar 180/85 mmHg. Pasien mendapat nifedipin 10 mg sublingual dua kali dalam 
satu jam, dan TD menurun menjadi 150/80 mmHg. Pada saat ini, keluhannya hanya ia merasa lelah. 
Ekokardiogram normal. Evaluasi tambahan meliputi ultrasound ginjal, urinalisis, BUN dan kreatinin, 
plasma cortisol, dan urin 24 jam untuk metanefrin dan kartikolamin, dan hasilnya semua normal. 
Sodium serum 142 mEq/L, kalium 3,1 mEq/L, klorida 92 mEq/L, dan bikarbonat 29 mEq/L. Klorida 
random dalam urin 89 mEq/L. Pasien mendapat enalepril 20 mg/hari, hidroklorotiazid 25 mg/hari, 
amilodipin 10 mg/hari, dan kalium 60 mEq setiap hari. Satu bulan kemudian, ia datang dengan nyeri 
dada dan TD 175/83 mmHg. 

Manakah tes laboratorium yang mungkin memberikan hasil diagnosis yang paling tepat? 
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A. Renal angiogram 
B. Rasio renin dan aldosteron plasma perifer  
C. Tes supresi deksametason 
D. Aldosteron dalam urin 24 jam  
E. Uji fungsi tiroid 

Jawaban yang benar adalah D. Pasien ini memiliki hipertensi sitolik berhubungan dengan alkalosis 
metabolik hipokalemik dengan fungsi ginjal yang normal. Sejarah pasien dan studi laboratorium yang 
diberikan, diagnosis yang paling mendekati adalah hiperaldosteronis atau pseudo‐hiperaldosteronisme 
(sindroma Liddel). Tes yang paling sensitif dan spesifik untuk menyingkirkan kemungkinan 
aldosteronisme primer adalah pengukuran kadar aldosteron pada urin 24 jam. Tes lainnya, termasuk 
renin atau aldosteron plasma, memiliki banyak masalah dan kemanfaatannya pada kondisi ini belum 
divalidasi. 

Pustaka 
Young WF, Jr (2002) Primary aldosteronism: management issues. Ann NY Acad Sci 970:61‐76 

KASUS 19 

Di antara pilihan berikut ini manakah yang paling akurat menjelaskan peran pemeriksaan TD rawat 
jalan (ambulatory BP monitoring/ABPM) pada pasien dengan white coat hypertension (pilih semua 
yang sesuai)? 

A. Pembacaan TD rata‐rata <140/90 mmHg akan menkonfirmasi adanya office atau white coat 
hipertensi (hipertensi hanya saat bekerja di kantor). 

B. Kegagalan dalam menurunkan TD nokturnal berarti resiko hipertrofi ventrikular kiri lebih tinggi 
secara signifikan. 

C. Perbedaan antara TD siang dan malam dapat memandu pemilihan terapi antihipertensi. 
D. Pembacaan TD di rumah dapat memprediksi white coat hipertensi secara akurat. 
E. Evaluasi terus‐menerus hasil TD malam hari mensyaratkan tidak ada apnea waktu tidur sebagai 

penyebab hipertensi. 

Jawaban yang benar adalah B dan E. Apnea saat tidur mengganggu penurunan TD nokturnal. Tidak 
adanya penurunan TD nokturnal menprediksikan adanya resiko hipertrofi ventrikular. Hasil TB dari 
ABPM lebih rendah daripada TD di kantor, dan pada keadaan normal di bawah 135/85 mmHg, bukan 
140/90 mmHg. ABPM lebih baik untuk mengetahui adanya hipertensi white coat dari pada pmeriksaan 
TD di rumah, dan kisaran spesifik perbedaan TD pada siang dan malam tidak menjadi dasar pemilihan 
terapi obat yang spesifik. 

Pustaka 
Bur A, Herkner H, Vlcek M, et al. (2002) Classification of BP levels by ambulatory BP in hypertension. 

Hypertension 40:817‐822 
Logan AC, Perlikowski SM, Mente A (2001) Prevalence of unrecognized sleep apnea in drug‐resistant 

hypertension. J Hypertension 19:2271‐1177 
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KASUS 20  

Seorang anak perempuan berusia 6 tahun dirawat di rumah sakit dua kali dalam 6 bulan dengan gejala 
gagal jantung kongestif. Angiogram MR menunjukkan arteri renal bagian kanan seluruhnya tersumbat 
dan stenosis derajat tinggi (>90% penyempitan arteri renal bagian kiri). Pengobatan saat ini termasuk 
ramipril 5 mg setiap hari dan furosemid 40 mg setiap hari. Pemeriksaan secara fisik menunjukkan TD 
155/80 mmHg, nadi 64 denyut/menit, paru‐paru kadang rhonchi positif, terdengar suara jantung ke tiga, 
dan ditemukan edema perifer 2+. Studi laboratorium menunjukkan hemoglobin 12 g/dl, kreatinin serum 
1,0 mg/dl, Na 139 mEq/l, K 3,9 mEq/l, dan urinalisis normal. 

Dari rekomendasi berikut ini, manakah yang paling tepat untuk perawatan pasien tersebut? 

A. Pemasangan stent arteri renal bagian kiri 
B. Laparoskopi nefrektomi ginjal kiri 
C. Penghentian ACEI 
D. Memperbaiki TD menjadi <120/80 mmHg sebelum dilakukan tindakan bedah 
E. Nefrektomi bilateral dilanjutkan dengan terapi penggantian ginjal 

Jawaban yang benar adalah A. Pemasangan stent arteri renal kiri akan memperbaiki revaskularisasi 
ginjal ketika stenosis ginjal mempengaruhi keseluruhan fungsi ginjal pada pasien dengan gagal jantung 
kongenstif yang kambuh kembali. ACEI telah terbukti bermanfaatuntuk mempertahankan hidup paien 
dan harus dilanjutkan, bukannya dihentikan. Nefrektomi unilateral pada ginjal yang teroklusi dapat 
menurunkan TD, tetapi TD yang rendah kontraproduktif dan dapat memperburuk retensi cairan jika 
ginjal yang maih berfungsi mengalami gangguan yang berat. 

Pustaka 
Gray BH, Olin JW, Childs MB (2002) Clinical benefit of renal artery angioplasty with stenting for the 

control of reccurent and refractory congestive heart failure. Vas Med 7:275‐279 

KASUS 21 

Seorang anak perempuan Afrika‐Amerika berusia 7 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan 
mengalami kebingungan dan TD 185/112 mmHg. Sebelumnya pasien tidak pernah mengalami masalah 
kesehatan yang serius. Tidak ada riwayat trauma dan penyalahgunaan obat. Terapi yang diterima 
meliputi enalepril 20 mg/hari dan hidroklorotiazid 25 mg/hari. Selama pemeriksaan, ia dapat bangun 
tetapi tidak dapat berbicara. Tidak ada defisit neurologic fokal. TD sebesar 185/120 mmHg, denyut nadi 
100 denyut/menit, dan BMI 18 kg/m2. Dari paru‐paru terdengar rhonchi yang kasar, dan tercatat adanya 
trace pheripheral edema. Studi laboratorium menunjukkan serum creatinine 1.6 mg/dl, Na 130 mEq/l, K 
4.8 mEq/l, dan urinalisis menunjukkan 2+  proteinuria. 

Di antara pilihan berikut ini, manakah target terapi yang paling tepat untuk pasien ini? 

A. Mengontrol penurunan TD sampai di bawah 130/80 mmHg 
B. Penurunan laju detak nadi sampai kurang dari 60/menit 
C. Mengontrol penurunan TD sampai 150/90 mmHg 
D. Mengkombinasikan ACEI dengan ARB 
E. Mengkombinasikan ACEI dengan terapi antagonis kalsium non‐dihidropiridin untuk menurunkan 

proteinuria dan TD menjadi <120/80 mmHg 
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Jawaban yang benar adalah C. Pasien ini memiliki tanda‐tanda dan gejala yang jelas berhubungan 
dengan hipertensi disertai kelainan ginjal. Berdasarkan riwayat penyakitnya, tidak bijaksana apabila 
menurunkan TD sampai di bawah 140/90 mmHg karena dapat menimbulkan iskemi serebral lebih lanjut. 
Tidak ada bukti adanya aneurysm, dengan demikian penurunan denyut nadi tidak diperlukan. 
Menurunkan TD sampai sedikit di atas 140/90 mmHg biasanya dapat meringankan gejala tanpa 
memperburuk iskemia (pada keadan gejala neurologis akut yang berkaitan dengan hipertensi). Terapi 
kombinasi diarahkan untuk perubahan proteinuria dan perkembangan penyakit ginjal, dan dengan 
demikian tidak berkaitan langsung dengan penanganan keadaan akut pasien ini. 

Pustaka 
Leonardi‐Bee J, Bath PM, Phillips SJ et al. (2002) BP and clinical outcomes in the International Stroke 

Trial, Stroke 33:1315‐1320 

KASUS 22  

Seorang anak perempuan berusia 9 tahun mengalami gagal ginjal akibat glomerulonefritis dan 
menerima transplantasi ginjal dari donor hidup yang masih memiliki hubungan keluarga. Pasien ini 
mendapat terapi siklosporin, mycophenolate mofetile, dan prednison. Satu tahun setelah transplantasi, 
kreatinin serumnya 1,3 mg/dl. TD pasien tersebut terkontrol dengan baik sebelum transplantasi, dan 
saat ini membutuhkan tambahan pengobatan untuk menjaga TD sitolik antara 134 dan 138 mmHg. 

Manakah pernyataan yang benar tentang resiko kardiovaskular pada pasien ini? 

A. Resiko kardiovaskularnya meningkat karena ia membutuhkan lebih banyak antihipertensi untuk 
mengontrol TD. 

B. Resiko kardiovaskularnya meningkat karena ia menggunakan inhibitor calcineurin yang 
merupakan faktor resiko kardiovaskular yang independen. 

C. Rasio kardiovaskularnya menurun relatif dibanding orang‐orang yang gagal tandur/graft. 
D. Rasio kardiovaskularnya menurun relatif dibanding populasi umum. 

Jawaban yang benar adalah C. Resiko kardiovaskular lebih rendah pada individu‐individu yang ginjal 
allograft‐nya berfungsi, dibandingkan dengan individu‐individu yang mengalami kegagalan. Resiko 
kardiovaskular tidak serendah populasi umum (pilihan D tidak tepat). Antihipertensi tertentu tidak 
memprediksikan resiko kardiovaskular, demikian juga penggunaan inhibitor calcineurin 

Pustaka 

Dimeny EM (2002) Cardiovascular disease after renal transplantation. Kidney Int 61:S78‐S84 

KASUS 23 

Seorang perempuan Afrika‐Amerika berusia 16 tahun dengan indeks massa tubuh (BMI) 35 kg/m2 dan 
TD 138/86 mmHg di rujuk kepada anda karena albuminuria—kreatinin 370 mg/g (normal <30mg/g). 
Selama dua tahun terakhir, pasien menggunakan metoprolol 50 mg/hari, dan sebelumnya tidak pernah 
diberitahu menderita hipertensi. Pada kunjugan ini, seluruh hasil uji laboratoriumnya normal kecuali 
untuk glukosa saat puasa 124mg/dl. TD saat ini 152/62 mmHg, dan denyut nadinya 68/menit dan 
teratur. 
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Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan manajemen TERBAIK untuk pasien tersebut? 

A. Memberitahukannya untuk menurunkan berat badan dan mengatur diet pada 1200 kalori/hari 
menurut American Diabetic Association. 

B. Menghentikan β‐blocker dan memulai kombinasi inhibitor ACE/diuretik dan mentitrasi sampai 
tercapai TD target. 

C. Menaikkan metoprolol dan mentitrasi sampai mencapai TD target. 
D. Menambahkan CEI ke dalam regimen terapinya. 
E. Merekomendasikan latihan untuk menurunkan berat badan 

Jawaban yang benar adalah B. Tampak jelas bahwa pasien ini obes dan mengalami gangguan toleransi 
glukosa. Selain itu, ia memiliki hipertensi dan diterapi dengan dosis yang sangat rendah (mengingat 
ukuran tubuhnya) yang memperburuk toleransi glukosanya. Menunggu sampai ia berhasil menurunkan 
berat badannya akan memerlukan waktu lama, dan bahkan jika berhasil akan meningkatkan beban TD‐ 
total dari waktu ke waktu. Meningkatkan dosis metoprolol akan meningkatkan kemungkinan diabetes 
dan memperburuk penyakitnya. Menambahkan ACEI ke regimen beta blocker yang dosisnya terlalu 
rendah seperti metoprolol tidak akan meringankan resiko diabetes, dan walaupun dapat memperbaiki 
TD, kombinasi tersebut tidak akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. 

Pustaka 

Bakris GL, Gaxiola E, Messerli FH (2003) Clinical outcomes in the diabetes cohort of the INVEST. 
Hypertension 44:637 

KASUS 24 

Manakah pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan penurunan TD pada pasien hipertensi 
dengan fungsi ginjal normal yang sedang diet tinggi potassium, rendah sodium (60 mEq/hari)‐‐Dietary 
Approaches to Stop Hypertension, DASH? 

A. Diet akan menurunkan TD sistolik >20 mmHg dalam beberapa bulan. 
B. Diet tersebut akan menurunkan TD sistolik antara 12 ‐ 14 mmHg dalam beberapa bulan. 
C. Diet hanya berpengaruh kecil terhadap TD sitolik tetapi menurunkan TD diastolik > 10 mmHg 

dalam beberapa bulan. 
D. Diet tersebut tidak akan ditoleransi dengan baik sehingga tidak akan mempengaruhi TD. 
E. Diet tersebut meningkatkan kebutuhan diuretik karena tingginya beban kalium. 

Jawaban yang benar adalah B. Dari pengkajian studi diet DASH mengindikasikan bahwa manfaat yang 
paling besar terlihat pada perempuan Afrika‐Amerika yang hipertensi, dan pengaruh diet paling sedikit 
tidak signifikan pada perempuan Kaukasia yang memiliki TD normal. Diet DASH menurunkan TD tetapi 
tidak menurunkan berat badan dan kontrol glukosa. 

Pustaka 
Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM, et al. (2001) Effect on BP of reduced dietary sodium and the Dietary 

Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. DASH‐sodium Collaborative Resarch Group. N Engl j 
Med 344:3‐10 
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KASUS 25 

Seorang laki‐laki berusia 17 tahun dengan diabetes tipe 2 memiliki TD sebesar 148/82 mmHg dan nilai 
basal kreatinin serum 1,2 mg/dl. Ia dirujuk kepada anda karena kreatinin serum yang tiba‐tiba 
meningkat menjadi 2,8 mg/dl sejak menggunakan ACEI untuk TDnya. Pada pemeriksaan fisik, TD saat ini 
128/74 mmHg, kadar kalium serum 4,6 mEq/l, dan tidak ada keluhan lainnya. 

Manakah pernyataan yang benar mengenai kondisi pasien tersebut? 

A. Ia kemungkinan mengalami stenosis arteri ginjal dan harus dievaluasi. 
B. ACEI harus dihentikan karena menurunkan fungsi ginjal. 
C. Prognosis kelainan ginjal pada pasien ini lebih baik daripada pasien lain yang tidak mengalami 

peningkatan kreatinin serum dan yang TDnya tidak mencapai target. 
D. Jelas terlihat bahwa ginjalnya tidak dapat mentoleransi tekanan rendah, sehingga dosis ACEI 

harus diturunkan. 
E. ACEI harus diganti dengan ARB karena ARB tidak berpengaruh terhadap kreatinin serum. 

Jawaban yang benar adalah C. Peningkatan kreatinin serum yang tiba‐tiba umum terjadi pada pasien 
yang mendapat terapi ACEI yang sebelumnya telah mengalami gangguan fungsi ginjal. Hal tersebut 
dipicu oleh besarnya penurunan TD karena penggunaan ACEI itu sendiri. Menghentikan penggunaan 
ACEI akan merupakan kesalahan karena studi jangka panjang selama lebih dari 6 bulan menunjukkan 
manfaat yang nyata pada orang‐orang yang menunjukkan respons renal/TD seperti ini. 
Direkomendasikan bahwa kenaikan 30‐35% kreatinin serum diperbolehkan pada orang‐orang dengan 
nilai awal kreatinin serum sampai 3 mg/dl karena penurunan fungsi ginjal mereka akan lebih lambat. 
Apabila pengobatan dilanjutkan dan kreatinin serum terus naik terlepas dari nilai TDnya, maka diagnosis 
yang paling umum adalah deplesi volume, dan bukan merupakan penyakit arteri ginjal.  

Pustaka 
Barkis GL, Weir MR (2000) Angiotensin‐converting enzyme inhibitor‐associated elevations in serum 

creatinine: is this a cause for concern? Arch Intern Med 160:685‐693 

KASUS 26 

Seorang perempuan berusia 15 tahun dengan perkiraan GFR sebesar 64 ml/menit, mikroalbuminuria, 
indeks massa tubuh 29 kg/m2, dan TD sebesar 164/90 mmHg dirujuk kepada anda untuk mengontrol TD. 
Saat ini pasien menjalani diet rendah sodium dan anda telah memastikannya dengan ekskresi sodium 
sebesar 86 mEq/hari dalam urin 24‐jam. Pasien menerima amlodipin 2,5 mg/hari. TD sistolik <130 
mmHg, dan ketika amlodipin dititrasi sampai 10 mg/hari TD sitoliknya bertahan pada 152 mmHg. 

Di antara pengobatan‐pengobatan berikut ini, manakah yang kemungkinan besar dapat mencapai TD 
target <130 mmHg pada pasien ini? 

A. Menambahkan diuretik loop dengan dosis dua kali sehari. 
B. Menambahkan kombinasi ACEI/ diuretik tiazid dan mentitrasi dosis diuretik dan ACEI sampai 

maksimum. 
C. Menambahkan ACEI dan mentitrasi sampai dosis maksimum. 
D. Meningkatkan dosis amlodipin sampai 20 mg/hari. 
E. Menghentikan amlodipin dan menggunakan CCB non‐dihidropiridin dan satu diuretik. 



Assadi, 2008; terj. Sukma Oktavianti, D Lyrawati, 2008 

16 

 

Jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan riwayat pasien, pasien ini tidak akan membaik jika hanya 
mendapat monoterapi. Pasien ini membutuhkan terapi kombinasi sesuai pedoman KDOQI‐TD (kidney 
disease outcomes quality initiative blood pressure) dan JNC‐7 karena mengalami hipertensi tingkat ke‐2 
disertai penyakit ginjal dengan mikroalbuminuria. Studi‐studi menunjukkan bahwa pada hipertensi 
tingkat ke‐2, dibutuhkan terapi kombinasi untuk dapat mencapai target. 

Pustaka  

K/DOQI clinical practice guidelines on hypertension and antihypertensive agents in chronic kidney 
disease. Am J Kidney Dis 43:1‐290 

KASUS 27 

Seorang laki‐laki berusia 17 tahun memiliki TD 172/104 mmHg, BMI 30 kg/m2, fungsi ginjal normal, 
mikroalbuminuria, dan riwayat keluarga dengan penyakit kardiovaskular. 

Manakah di antara terapi awal berikut ini yang paling baik untuk pasien ini? 

A. Mulai dengan memberikan diuretik tiazid kemudian memantaunya. 
B. Mulai dengan memberikan ACEI atau penyakat reseptor angiotensin (angiotensin‐receptor‐

blocker, ARB), dan mentitrasi dosisnya untuk memaksimalkan efek terhadap TD, kemudian 
memantaunya. 

C. Mulai dengan memberikan diuretik tiazid dan memberikan β‐blocker secepatnya dalam satu 
bulan. 

D. Mulai dengan memberikan kombinasi diuretik tiazid dan salah satu dari ACEI, ARB, atau β‐
blocker dan mentitrasi dosisnya dalam dua bulan berikutnya. 

E. Mulai dengan kombinasi ACEI/ARB dan mentitrasi dosisnya dalam dua bulan berikutnya. 

Jawaban yang benar adalah D.  Pasien ini memiliki hipertensi tingkat ke‐2. Mulai dengan kombinasi 
diuretik tiazid dan penyakat sistem angiotensin memberikan kemungkinan yang lebih untuk dapat 
mencapai TD target dan menurunkan resiko kardiovaskular dibanding hanya dengan pemberian 
monoterapi. 

Pustaka 

Bakris GL, Weir MR (2003) Achieving goal BP in patients with Type 2 diabetes: conventional versus fixed‐
dose combination approaches. J Clin Hypertens 5:202‐209 

KASUS 28 

Pada pasien hipertensi dengan stroke, pendekatan terapi manakah yang paling baik? 

A. Menurunkan TD menjadi <140/90 mmHg selama 24 jam pertama untuk menurunkan resiko 
stroke berlanjut. 

B. Menurunkan TD menjadi <140/90 mmHg selama 48 jam pertama untuk mencegah kejadian 
miokardiak. 

C. Menurunkan TD menjadi 150/90 mmHg secara bertahap dalam 48 jam pertama dan mencapai 
TD target setelah satu minggu pertama. 

D. Tidak ada petunjuk khusus karena tidak ada data yang tersedia. 
E. Sebaiknya tidak menurunkan TD sistolik di bawah 150 mmHg pada pasien demikian. 
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Jawaban yang benar adalah C. Tidak jelas sampai seberapa jauh TD harus diturunkan pada pasien 
stroke, tapi yang jelas TD tidak boleh kurang dari 140/90 mmHg pada 3‐4 hari pertama sejak serangan 
stroke untuk menghindari fenomena cerebral steal. Menurunkan TD sampai <140/90 mmHg dapat 
memperpanjang stroke dan memperpanjang kondisi sakit/morbid. 

Pustaka 

Leonardi‐Bee, Bath PM, Philips SJ, et al. (2002) BP and clinical outcomes in the International Stroke Trial. 
Stroke 33:1315‐1320 

KASUS 29 

Seorang laki‐laki berusia 15 tahun menyatakan bahwa TD‐nya selama tahun terakhir rutin berada di atas 
150/90 mmHg walaupun sudah membatasi asupan sodium dan melakukan olahraga teratur. Terapi 
antihipertensi selama empat tahun terakhir yang mencakup  diuretik tiazid menunjukkan pembacaan TD 
rata‐rata sekitar 134/82 mmHg. Pengobatannya saat ini termasuk amilorid/hidroklorotiazid (5/50 mg 
setiap hari); ramipril (10 mg/hari); dan diltiazem (240 mg/hari). Pada pemeriksaan, temuan yang 
berkaitan adalah TD 156/98 mmHg; denyut nadi 72/menit; berat 81 kg dan BMI 28 kg/m2. Tidak ada 
edema pergelangan kaki. Kreatinin serum 1,4 mg/dl; Na 146 mEq/l; K 3,4 mEq/l, elektrokardiogram 
menunjukkan hipertrofi ventrikel kiri dan urinalisis menunjukkan adanya sedikit protein. 

Manakah di antara studi‐studi berikut ini yang paling mungkin menjelaskan alasan mengapa ia 
resisten terhadap terapi? 

A. GFR oleh klirens iothalamate 
B. Left ventricular mass (LVM) 
C. Rasio aldosteron:renin plasma 
D. Katekolamin plasma  
E. Rasio albumin:kreatinin urin 

Jawaban yang benar adalah C. Sodium serum yang meningkat dan kadar kalium yang rendah 
mencerminkan kemungkinan tinggi adanya efek mineralokortikoid, yang menjelaskan perkembangan 
resistensi hipertensinya. Oleh sebab itu, pengukuran aldosteron dan renin kemungkinan besar akan 
dapat menunjukkan hal tersebut. Pengukuran GRF, LVM, katekolamin, dan mikroalbuminuria tidak akan 
menjelaskan perubahan elektrolit dan kecil kemungkinan memberikan informasi yang berguna berkaitan 
dengan identifikasi penyebab reistensi pengobatan, sehingga membuat jawaban A, B, D, dan E salah. 

Pustaka 

Mulatero P, Stowasser M, Loh KC (2004) Increased diagnosis of primary aldosteronism, including 
surgically correctable form, in centers from five continents. J Clin Endocrinol Metab 89:1045‐1050 

KASUS 30 

Melalui mekanisme apakah merokok meningkatkan TD arteri dan mempercepat terjadinya jejas 
pembuluh darah? 

A. Memicu disfungsi endothelial 
B. Retensi sodium 
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C. Meningkatkan produksi aldosteron 
D. Akivasi gen adducin  
E. Meningkatnya katekolamin plasma tiga kali lipat 

Jawaban yang benar adalah A. Merokok adalah pemicu potensial disfungsi endotel dan mengaktifkan 
vasokonstriksi dengan menghambat vasodilatasi yang tergantung endotel (endothelium‐dependent). 

Pustaka 

Ritz E, Benck U, Franek E, et al. (1998) Effects of smoking on renal hemodynamics in healthy volunteers 
and patients with glomerular disease. J Am Soc Nephrol 9:1798‐1804 

 


