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NEFRITIS HEREDITER DAN KELAINAN GENETIK 

KASUS 1 

Tuli sangat jarang diasosiasikan dengan salah satu kelainan genetik yang mempengaruhi ginjal di 
bawah ini: 

A. Sindrom Branchiootorenal 
B. Sindrom Alport 
C. Sindrom Alstrome 
D. Sindrom Fechtner 
E. Sindrom Nail‐patella 

Jawaban yang benar adalah E. Sindrom Nail‐Patella disebabkan oleh mutasi pada gen penyandi faktor 
transkripsi (LMX1B) yang diekspresikan pada podosit. Mutasi ini tidak dikaitkan dengan tuli. Sebaliknya, 
tuli merupakan ciri utama sindrom branchiootorenal (BOR), sindrom Alport, sindrom Alstrome, dan 
sindrom Fechtner. Tuli pada Sindrom BOR disebabkan oleh tidak adanya atau kurang berkembangnya 
koklea. Defek pada koklea juga merupakan penyebab kehilangan pendengaran yang berkaitan dengan 
sindrom Alport dan Fechtner.  COL4A3, AOL4A4, dan COL4A5—protein‐protein yang termutasi pada 
sindrom Alport—banyak diekspresikan pada matriks yang menghubungkan fibroblast tension pada 
membrane basilar pada bagian lateral ligamen spiral basal koklea (cochlea). MYHIIA—protein yang 
termutasi pada Sindrom Fechtner—merupakan miosin nonmuskular yang diekspesikan terutama pada 
fibroblast tension. Integritas struktur dan fungsi fibroblast tension dan matriks penting untuk 
meningkatkan tegangan membran basiler hingga mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk penerimaan 
suara dengan frekuensi tinggi. Patogenesis tuli pada sindrom Alstrome belum diketahui. 

Pustaka 

Richardson D, Shires M, Davidson AM (2001) Renal diagnosis without renal biopsy. Nephritis and 
sensorineural deafness. Nephrol Dial Transplant 16:1291–1294 

KASUS 2 

Pernyataan mana di bawah ini yang tidak berkaitan dengan hiperglikemia? 

A. Anak laki‐laki usia 7 tahun, berat badan lebih, dengan retinopati pigmentasi dan 
keterbelakangan mental 

B. Anak perempuan usia 12 tahun dengan ketulian saraf dan retinitis pigmentosa 
C. Perempuan usia 18 tahun dengan ginjal yang kecil mengandung kista korteks perifer,  

insufisiensi ginjal dan vagina septate 
D. Anak laki‐laki usia 14 tahun, tuli, proteinuria dan biopsi ginjalnya menunjukkan 

glomerulosklerosis segmental fokal dan podosit mengandung banyak mitokondria dismorfik 
E. Perempuan usia 19 tahun dengan polycystic ginjal, cleft lidah dan riwayat bedah untuk 

memperbaiki abnormalitas jari‐jari pada awal masa kanak‐kanak 

Jawaban yang benar adalah E. Presentasi klinis pasien pada semua pilihan di atas, kecuali pilhan E, 
mengarah pada diagnosis banding yang mencakup kondisi yang berkaitan dengan diabetes mellitus. 
Kaitan antara polycystic ginjal, dan malformasi orofacial dan jari‐jari/digital pada pasien wanita 
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merupakan patognomonik sindrom oro‐facial‐digital (OFD) Tipe 1. Sindrom ini jarang ditemukan, 
merupakan kelainan terpaut kromosom‐X (X‐linked) dominant, bersifat letal prenatal pada laki‐laki. 
Hiperglikemia atau diabetes mellitus noninsulin‐dependent pada pasien yang dijelaskan pada pilihan A 
dan B, merupakan diagnosis untuk sindrom Alstrome. Penyakit ini diturunkan secara autosomal resesif, 
dicirikan dengan obesitas, diabetes mellitus Tipe 2, retinitis pigmentosa, tuli saraf dan sering terjadi 
nefropati tubulointerstitial kronik profresif lambat. Keterkaitan antara diabetes mellitus pada pasien 
yang dijelaskan pada pilihan A dan B lebih mengarah pada diagnosis untuk Sindrom Alstrome daripada 
Sindrom Bardet Biedl autosomal resesif yang lebih umum ditemukan, yang juga sering dikaitkan dengan 
diabetes mellitus. Hubungan antara diabetes mellitus dengan pasien yang dijelaskan pada pilihan B lebih 
mengarah pada diagnosis Sindrom Alstrome daripada Sindrom Usher. Sindrom Usher disebabkan oleh 
kombinasi tuli saraf dan retinitis pigmentosa. Sedangkan pilihan C berhubungan dengan penyakit ginjal 
glomerulocystic, abnormal genital dan diabetes mellitus tipe 2 yang mengarah pada diagnosis maturity‐
onset diabetes of the young Type 5 (MODY5). MODY5, disebabkan oleh mutasi pada gen penyandi  
hepatocyte nuclear factor (HNF)‐1 yang ditandai dengan adanya kaitan dengan diabetes mellitus, 
perkembangan ginjal yang abnormal, dan malformasi saluran genital. Fenotip ginjal bervariasi dan 
termasuk diantaranya agenesis renal, dysplasia ginjal multicystic, ginjal glomerulokistik hipoplastik 
dengan calyces dan papillae abnormal, dan oligomeganefronia. Malformasi saluran kelamin antara lain 
tidak adanya tuba fallopi atau uterus, atresia vagina, dan abnormalitas fusi seperti uterus bicornuate 
atau vagina biseptate, dan (jarang) abnormalitas saluran genital pria seperti hipospadias. Adanya 
mitokondria dismorfik pada podosit (pilihan D) mengarah pada adanya mutasi A3243G pada gen tRNA 
mitokondria, yang diasosiasikan dengan FSGS, diabetes mellitus dan kehilangan pendengaran. 

Pustaka 

Bingham C, Ellard S, Cole TR, et al. (2002) Solitary kidney and diverse genital tract malformations 
associated with hepatocytes nuclear factor‐1b mutations. Kidney Int 61: 1243–1251 

Collin GB,Marshall PM, Ikeda A, et al. (2002) Mutations in ALMS1 cause obesity, Type 2 diabetes and 
neurosensory degeneration in Alstrom syndrome. Nat Genet 31:74–78 

Romio L,Wright V, Price K, et al. (2003) OFD1, the gene mutated in oral‐facial‐digital syndrome Type 1, is 
expressed in the metanephros and in human embryonic renal mesenchymal cells. J Am Soc Nephrol 
14: 680–689 

Hotta O, Inoue CN, Miyabayashi S, et al. (2001) Clinical and pathologic features of focal segmental 
glomerulosclerosis with mitochondrial tRNA Leu (UUR) gene mutation. Kidney Int 59:1236–1243 

KASUS 3 

Seorang anak laki‐laki berumur 13 tahun merasa sakit pada kuadran kanan atas dan demam menggigil. 
Ultrasound abdominal menunjukkan parenkim hati hyperechoic, dilatasi beberapa saluran empedu 
intrahepatik dan sedikit kista ginjal bilateral. 

Kelainan tersebut paling mungkin disebabkan oleh mutasi pada: 

A. PKHD1 
B. PKHD1 
C. PKD2 
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D. TSC2 
E. OFD1 

Jawaban yang benar adalah A. Presentasi klinis dan analisis pencitraan pada pasien ini konsisten dengan 
penyakit Caroli (fibrosis congenital hepatik, dan penyakit ginjal polycystic autosomal resesif ringan yang 
muncul bersama ascending cholangitis).  Mutasi pada gen PKHD1 ditemukan pada kasus fibrosis hepatik 
kongenital dan penyakit Caroli dengan sedikit keterlibatan renal.  Fibrosis hepatik kongenital dan dilatasi 
pada saluran empedu intrahepatik jarang dikaitkan dengan autosomal dominant polycystic kidney 
disease (ADPKD) yang disebabkan oleh mutasi pada PKD1 atau PKD2. Mutasi pada TSC2 (penyebab 
tuberous sclerosis complex) atau pada PRKCSH (penyebab autosomal dominant penyakit hati polycystic) 
tidak sesuai dengan pencitraan dan temuan klinis pasien ini.  

Pustaka 

Bergmann C, Senderek J, Sedlacek B, et al. (2003) Spectrum of mutations in the genes for autosomal 
recessive polycystic kidney disease (ARPKD/PKHD1). J Am Soc Nephrol 14:76–89 

Rossetti S, Torra R, Coto E, et al. (2003) A complete mutation screen of PKHD1 in autosomal recessive 
polycystic kidney disease pedigrees. Kidney Int 64:391–403 

KASUS 4 

Seorang anak perempuan berusia 9 tahun penderita tuli sensorineural mengalami insufisiensi ginjal 
progresif. Ayah dan bibinya (dari pihak ayah) juga mengalami gagal ginjal, dan biopsi ginjal ayahnya 
menunjukkan ciri‐ciri sesuai dengan Sindrom Alport. 

Penyataan mana di bawah yang benar? 

A. Jika analisis mutasi dilakukan, kemungkinan mutasi akan ditemukan pada gen COL4A3 dan gen 
COL4A3 

B. Resiko post‐transplant anti‐glomerular basement membrane disease signifikan dan sebaiknya 
menghindari transplantasi 

C. Setiap anak dari pasien ini memiliki kemungkinan menderita Sindrom Alport sebanyak 50% baik 
laki‐laki maupun perempuan 

D. Pencarian penyebaran leiomyomatosis harus dimulai 
E. Anaknya memiliki resiko untuk memiliki thin basement membrane  nephropathy. 

Jawaban yang benar adalah C. Pola penurunan yang dijelaskan seperti di atas sesuai dengan pola 
pewarisan terpaut kromosom X dominan atau autosomal dominan— pola X‐linked dominan lebih 
mungkin karena Sindrom Alport jarang bersifat autosomal dominan. Walaupun Sindrom Alport X‐linked 
umumnya bersifat ringan pada wanita heterozigot, manifestasi klinis berat mungkin saja timbul jika 
terjadi inaktivasi kromosom X yang tak seimbang. Sindrom Alport X‐linked disebabkan oleh mutasi pada  
COL4A3 atau COL4A4 (jawaban A salah). Kurang dari 3% pasien Alport membentuk anti‐GBM setelah 
tranplantasi ginjal dan resiko kecil ini tidak menghindarkan tranplantasi ginjal (jawaban B tidak benar). 
The Alport syndrome‐diffuse leiomyomatosis contiguous gene syndrome sangat jarang dan, walaupun hal 
itu perlu dipertimbangkan, pemeriksaan khusus untuk mendeteksinya tidak diindikasikan karena tidak 
ada gejala spesifik seperti disfagia, dispnea, vullvovaginal leiomyomas, atau katarak pada usia muda 
(juvenile cataracts). Pada beberapa kasus penyakit membrane dasar‐tipis, pasien merupakan 
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pembawa/carrier heterozigot Sindrom Alport autosomal resesif heterozigot dengan mutasi pada  
COL4A3 atau COL4A4. Sindrom Alport X‐linked bersifat dominan, dan pasien dengan mutasi pada 
COL4A5 menunjukkan manifestasi Sindrom Alport, bukan thin‐basement membrane disease (jawaban E 
salah). 

Pustaka 

Badenas C, Praga M, Tazon B, et al. (2002) Mutations in the COL4A4 and COL4A3 gene cause familial 
benign hematuria. J Am Soc Nephrol 13:1248–1254 

Byrne MC, Budisavljevic MN, Fan Z, et al. (2002) Renal transplant in patients with Alport syndrome. Am J 
Kidney Dis 39:769–775 

Mothes H, Heidet L, Arrondel C, et al. (2002) Alport syndrome associated with diffuse leiomyomatosis: 
COL4A5‐COL4A6 deletion associated with a mild form of Alport nephropathy. Nephrol Dial 
Transplant 17:70–74 

KASUS 5 

Ayah seorang pasien sedang dievaluasi potensinya untuk menjadi donor ginjal bagi anak laki‐lakinya 
yang berumur 4 tahun yang memiliki sakit ginjal stadium akhir secondary to focal segmental 
glomerulosclerosis. Donor potensial menjalani pemeriksaan ginjal menggunakan CT dengan peningkatan 
kontras. Pemeriksaan CT menunjukkan keberadaan 2 cysts dengan diameter 4 mm. 

Tindakan mana di bawah ini yang terbaik untuk dilakukan? 

A. Hentikan evaluasi lebih lanjut sebagai donor potensial karena dia mencapai standar pencitraan 
untuk diagnosis ADPKD  

B. Meneruskan evaluasi karena diagnosis ADPKD dapat dihilangkan dengan adanya hasil 
pemeriksaan CT 

C. Mengatakan pada pasien bahwa kemungkinan memiliki ADPKD dan bahwa tes genetik pada 
dirinya, resipien, dan anggota keluarga lainnya yang memungkinkan perlu dilakukan untuk 
mengkonfirmasi hasil diagnosis tersebut 

D. Mengatakan pada pasien bahwa dia mungkin tidak memiliki autosomal dominant polycystic 
kidney disease (ADPKD) dan bahwa tes genetik pada dirinya, resipien, dan anggota keluarga 
lainnya yang memungkinkan perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil diagnosis tersebut 

E. Diteruskan dengan pemeriksaan magnetic resonance pada abdomen 

Jawaban yang benar adalah D. Standar pencitraan atau diagnosis ADPKD relatif pada tingkat pertama 
pada individu pengidap ADPKD berdasarkan ultrasonografi. Teknik pencitraan sekarang, terutama CT 
dan MR, memiliki resolusi yang lebih tinggi, dan oleh karena itu, standar sonografik yang dikembangkan 
puluhan tahun lalu tidak dapat sembarangan digunakan. Walaupun standar sonografik memiliki 
sensitivitas yang tinggi untuk diagnosis penyakit PKD1, namun memiliki sensitivitas  sangat rendah untuk 
mendiagnosis penyakit PKD2 pada seseorang yang berumur di bawah 30 tahun. Keberadaan 2 cysts yang 
terdeteksi ultrasound pada seseorang berumur 10 tahun yang memiliki resiko ADPKD sebanyak 50% 
memenuhi standar diagnosis positif. Kasus ini bukan masalah penggunaan pemeriksaan CT. Oleh karena 
itu, jawaban A salah. Jawaban B salah karena  diagnosis ADPKD (terutama PKD2) tidak dapat dihilangkan. 
Jawaban C dan D mungkin benar, tapi jawaban D lebih sesuai, dilihat dari  berat penyakit ayahnya. 
Walaupun MRI merupakan teknik yang paling sensitif untuk mendeteksi cysts ginjal, namun tidak berarti 
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banyak cysts yang terdeteksi oleh MR akan tidak terdeteksi menggunakan CT dengan peningkatan 
kontras. 

Pustaka 

Nicolau C, Torra R, Badenas C et al. (1999) Autosomal dominant polycystic kidney disease Types 1 and 2: 
assessment of US sensitivity for diagnosis. Radiology 213:273–276 

Rossetti S, Chauveau D,Walker D, et al. (2002) A complete mutation screen of the ADPKD genes by 
DHPLC. Kidney Int 61:1588–1599 

Zand MS, Stang J Dumalo M, et al. (2001) Screening a living donor kidney for polycystic kidney disease 
using heavily T2‐weighted MRI. Am J Kidney Dis 38:612–619 

KASUS 6 

Untuk penyakit manakah di bawah ini tes genetik paling bermanfaat? 

A. Penyakit von Hipple‐Lindau (VHL) 
B. Penyakit autosomal dominan ginjal polycystic  
C. Tuberous sclerosis complex (TSC) 
D. Sindroma Alport 
E. Fibrosis hepatik kongenital 

Jawaban yang benar adalah A. Dengan adanya tes genetik untuk VHL, pada kebanyakan kasus, 
pemantauan seumur hidup untuk mendeteksi sedini mungkin munculnya komplikasi penyakit yang 
berbahaya ini, tidak lagi diperlukan bagi individu beresiko yang tidak terkena. Sedangkan, tes genetik 
untuk ADPKD, TSC, Sindrom Alport dan fibrosis hepatik kongenital sangat jarang dilakukan karena 
kriteria klinis yang ada kini sudah cukup untuk manajemen klinis pasien tersebut. Tidak adanya terapi 
yang efektif membuat kemnafaatan deteksi dini penyakit menjadi terbatas. dan hasil analisis mutasi juga 
secara bermakna kurang dari 100%. Saat ini, indikasi utama tes genetik untuk ADPKD adalah evaluasi 
keluarga yang hidup sebagai calon donor untuk transplantasi ginjal jika hasil analisis pencitraan tidak 
dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan yang meyakinkan. 

Pustaka 

Bergmann C, Senderek J, Selacek B, et al. (2003) Spectrum of mutations in the gene for autosomal 
recessive polycystic kidney disease (ARPKD/PKHD1). J Am Soc Nephrol 14:76–89 

Maranchie JK, Linehan WM (2003) Genetic disorders and renal cell carcinoma. Urol Clin North Am 
30:133–141 

Rossetti S, Torra R, Coto E, et al. (2003) A complete mutation screen of PKHD1in autosomal recessive 
polycystic disease (ARPKD) pedigrees. Kidney Int 64:391–403 

KASUS 7 

Seorang anak perempuan Kaukasia berusia 12 tahun ditemukan memiliki sebuah massa padat pada 
abdomennya pada saat  evaluasi ultrasound untuk hipertensi maligna. 

Penemuan mana di bawah ini pada saat pemeriksaan fisik akan sangat membantu dalam menegakkan 
diagnosis penyakit von Hipple‐Lindau? 
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A. Fibrofolliculomas dan trichdiscomas 
B. Angiofibroma fasial dan fibroma subungual  
C. Leimyomas kutan  
D. Hemangioblastoma retina  
E. Pemeriksaan kulit hasilnya normal 

Jawaban yang benar adalah D. Retinal hemangioblastomas terlihat pada lebih dari 60% pasien dengan 
penyakit von Hipple‐Lindau, dan pada sekitar 50% kasus multifokal dan bilateral. Fibrofolliculoma dan 
trichodiscoma merupakan karakteristik penyakit Birt‐Hogg‐Dube—sebuah sindrom autosomal dominan 
yang berkaitan dengan chromophobe dan karsinoma sel ginjal konvensional, dan dengan onkositoma. 
Lesi kulit ini tampak khas, muncul sebagai papula multipel, kecil, berbentuk kubah, kekuningan atau 
seperti, warna kulit, tersebar pada muka, leher, kulit kepala scalp, dan tubuh bagian atas. Angiofibroma 
fasial atau plak pada dahi dan fibroma periungual atau subungual, disertai dengan makula 
hipomelanotik dan bercak shagreen, merupakan ciri utama tuberous sclerosis complex. Leiomioma kutan 
dan uterin, leiomiosarkoma uterin, dan sel ginjal papiler, kandung kemih, and karcinomas payudara 
merupakan bagian dari sindrom yang kini diketahui disebabkan oleh mutasi pada gen yang menyandi 
hidrat fumarat—suatu enzim siklus asam trikarboksilat (TCA). 

Pustaka 

Singh AD, Shields CL, Shields JA (2001) von Hipple‐Lindau disease. Survey of ophthalmology 46:117–142 

KASUS 8 

Seorang anak perempuan berusia 14 tahun dengan sindrom nefritik, tidak menunjukkan perbaikan 
walaupun sudah mendapat terapi steroid 

Tes genetik pasien dengan sindroma nefrotik idiopatik resisten terhadap steroid mungkin sangat 
bermanfaat karena: 

A. Tes tersebut akan menentukan apakah diperlukan terapi lebih lanjut  
B. Jika suatu mutasi ditemukan, maka tes tersebut akan menyingkirkan diagnosis apakah penyakit 

kambuh setelah transplantasi  
C. Tes tersebut mungkin penting untuk konseling genetik 
D. Semua benar 
E. Semua salah 

Jawaban yang benar adalah C. Sindrom nefritik yang berkaitan dengan mutasi pada nefron atau podosin 
dianggap akan resisten terhadap terapi steroid dan tidak beresiko kambuh setelah transplantasi. Pasien 
glomerulosklerosis segmental fokal (FSGS) familial biasanya merespon regimen imunosupresan—
terutama metilprednisolon pulses dan siklosporin‐‐ dan kekambuhan sindrom nefritik dapat terjadi 
setelah tranplantasi ginjal pada pasien yang memiliki mutasi pada nefrin atau podosin (jawaban A dan B 
salah). Deteksi mutasi pada gen podosit yang mengatur selektivitas protein glomerular dapat 
bermanfaat untuk mendeteksi anggota keluarga yang mengidap atau untuk mengevaluasi calon donor 
ginjal (jawaban C benar). 

Pustaka 
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Bertili R, Ginevri G, Dagnino M et al. (2003) Recurrence of focal segmental glomerulosclerosis after renal 
transplantation in patients with mutations of podocin. Am J Kidney Dis 41: 1314–1321 

Carraro M, Csridi G, Bruschi M et al. (2002). Serum glomerular permeability activity in patients with 
podocin mutations (NPHS2) and steroid‐resistant nephritic syndrome. J Am Soc Nephrol 13:1946–
1952 

KASUS 9 

Seorang pasien Kaukasia berusia 10 tahun ditemukan mengalami proteinuria tingkat rendah. Pasien ini 
memiliki saudara perempuan dengan penyakit Fabry. 

Tes manakah yang paling  bermanfaat untuk menentukan apakah pasien tersebut juga berpenyakit 
Fabry? 

A. Penentuan aktivitas alfa‐galactosidase dalam plasma 
B. Penentuan alfa‐galactosidase pada leukosit perifer 
C. Penentuan alfa‐galactosidase dalam pellet sel dari urin 
D. Tes genetik 
E. Elektroforesis protein urin 

Jawaban yang benar adalah D. Diagnosis penyakit Fabry pada pasien laki‐laki akan lebih mudah 
dilakukan melalui uji enzimatik plasma, leukosit, atau kultur fibroblas, namun uji tersebut tidak dapat 
mengetahui apakah seorang wanita berstatus pembawa sifat (carrier). Karena adanya inaktivasi 
kromosom X, bahkan wanita heterozigot obligat dapat menunjukkan aktivitas enzim alfa‐galactosidase‐A 
normal. Analisis molekuler merupakan satu‐satunya metode untuk mendeteksi wanita carrier. 
Walaupun aktivitas alpha‐galactosidase‐A mungkin abnormal pada pellet urin pasien Fabry, sensitivitas 
tes ini tidak diketahui. 

Pustaka 

Guffon N (2003) Clinical manifestation in female patients with Fabry disease. J Med Genet 40: e38 

KASUS 10 

Seorang anak laki‐laki berusia 14 tahun kambuh batu ginjal kalsium oksalat dan mengekskresikan 
sejumlah besar oksalat. Keluarganya memiliki sejarah batu ginjal. Kecepatan filtrasi glomerolus normal 
dan tidak ada bukti oksalosis sistemik. Tes untuk hiperoksaluria primer menunjukkan kelebihan asam 
gliserat urin, dan tes genetik mengkonfirmaasi adanya mutasi pada gen DGDH. 

Pernyataan mana di bawah ini yang paling benar berkenaan dengan pasien tersebut? 

A. Pasien tersebut memiliki hyperoksaluria primer tipe‐1 (PH1) dan mungkin membutuhkan 
transplantasi hati dan ginjal 

B. Pasien tersebut memiliki hiperoksaluria diet yang tidak berbahaya 
C. Terapi piridoksin nampaknya akan bermanfaat bagi pasien ini 
D. Pasien tersebut memiliki hiperoksaluria primer tipe‐2 (PH2) dan mungkin tidak berkembang 

menjadi gagal ginjal dan oksalosis sistemik 
E. Anak dari pasien tersebut memiliki resiko oksalosis sistemik. 
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Jawaban yang benar adalah D. Ekskresi asam L‐gliserat pada urin yang berlebihan mengindikasikan 
hiperoksaluria primer tipe‐2, dan telah dikonfirmasi dengan mutasi pada DGDH. Pasien PH2 menderita 
batu ginjal namun sangat berbeda dengan PH1, tidak memiliki oksalosis sistemik dan transplantasi tidak 
diperlukan. Sekresi asam L‐gliserat urin tidak meningkat pada hiperoksaluria karena diet. Terapi 
piridoksin bermanfaat pada beberapa pasien PH1, namun pentingnya untuk PH2 belum pernah 
dilaporkan. Karena pasien tidak memiliki PH1, anaknya tidak akan memiliki resiko oksalosis sistemik. 

Pustaka 

Miliner DS, Wilson DM, Smith LH (2001). Phenotypic expression of primary hyperoxaluria: Comparative 
features of Types I and II Kidney Int 59:31–36 

 


