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TRANSPLANTASI 
 

KASUS 1 

Perempuan berusia 18 tahun dengan nefritis lupus dan hasil panel antibodi reaktif (panel reactive 
antibody/PRA) 65% menjalani transplan ginjal ketiga. Kondisi pasca operasinya dipersulit karena 
tertundanya fungsi hasil tandur (graft), dan serum kreatinin pasien akhirnya stabil pada 1,8 mg/dl 
setelah 6 minggu pascatransplantasi. Pengobatan imunosupresinya menggunakan takrolimus, 
mycophenolate mofetile (MMF), dan prednison. Pada bulan ke‐10, pasien datang dengan keluhan rasa 
tidak nyaman di daerah epigastrik dan disfagia. Endoskopi saluran cerna atas menemukan lesi pada 
lambung yang pada pemeriksaan histologi ditemukan sebagai penyakit limfoproliferatif pasca 
transplantasi yang terkait dengan virus Epstein‐Barr (Epstein‐Barr Virus/EBV). 

Manakah dari pendekatan terapi berikut merupakan pilihan awal yang PALING baik untuk pasien ini? 

A. Imunosupresi sebaiknya dikurangi. 
B. Imunosupresi sebaiknya dihentikan. 
C. Rituximab sebaiknya mulai diberikan dan terapi imunosupresi dijaga tetap seperti kondisi 

sekarang. 
D. Immunosupresi sebaiknya dikurangi dan dimulai pemberian valganciclovir. 
E. Tindakan bedah reseksi lesi sebaiknya dilakukan. 

Jawaban yang tepat adalah A. Penyakit limfoproliferatif pascatransplantasi (post‐transplant 
lymphoproliferative disease/PTLD) memiliki tingkat mortalitas yang tinggi sekitar 70%, berdasarkan 
berbagai laporan, dan beberapa faktor – termasuk jumlah organ yang terlibat, keterlibatan SSP (susunan 
saraf pusat) primer, dan monoklonalitas– mengarah pada prognosis yang lebih buruk. Intervensi terapi 
meliputi reduksi imunosupresi, terapi antiviral, antibodi anti sel B, antibodi anti‐IL6, interferon alfa, sel T 
sitotoksik, kemoterapi, radiasi, dan reseksi melalui operasi. Reduksi imunosupresi menjadi dasar dari 
seluruh terapi dan mungkin cukup hanya dengan terapi ini saja, dengan remisi sempurna pada 63% 
kasus. Perempuan ini merupakan pasien dengan resiko imunologis yang tinggi dengan PLTD terlokalisir. 
Penghentian imunosupresi hamper pasti akan menimbulkan reaksi penolakan pada individu yang tidak 
beresiko tinggi mengalami kematian akibat PLTD. Saat ini, selain mengurangi imunosupresi banyak 
program transplantasi yang juga menambahkan rituximab. Rituximab terbukti menginduksi remisi pada 
resipien tranplan, termasuk pada tranplan paru, hati, usus halus dan stem cells. Namun, tidak ditemukan 
data yang cukup untuk tetap memberikan imunosupresi pada dosis yang sekarang dan dikombinasi 
rituximab. Baik acyclovir maupun ganciclovir tidak memiliki efek pada sifat persisten infeksi EBV yang 
terkait dengan infeksi laten, dan penggunaan kedua obat ini tidak efektif untuk terapi PLTD. 

Pustaka 

Green M (2001) Management of Epstien‐Barr virus‐induced post‐transplant lymphoproliferative disease 
in recipient of solid organ transplantation. Am J Transplant 1:103–108 
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KASUS 2 

Perempuan 19 tahun dengan gagal ginjal kronik akibat diabetes mellitus tipe 1, dirujuk untuk evaluasi 
transplantasi pankreas. Klirens kreatininnya 38 ml/min. Pasien tidak menunjukkan bukti adanya 
neuropati, namun, pasien pernah menjalani terapi laser untuk retinopati yang dialaminya dan 
mengalami 2 episode hipoglikemia berat tahun lalu. Pasien tidak memiliki calon donor yang masih hidup 
(potential living donors). 

Manakah dari terapi berikut yang akan anda rekomendasikan? 

A. Daftarkan untuk transplantasi simultan pankreas‐ ginjal.. 
B. Daftarkan untuk tranplantasi pankreas saja. 
C. Daftarkan untuk transplantasi ginjal dari kadaver ketika fungsi ginjalnya semakin menurun. 
D. Daftarkan untuk transplantasi pankreas‐ginjal simultan ketika fungsi ginjalnya semakin 

menurun. 
E. Persiapkan untuk tranplantasi sel pulau Langerhans 

Jawaban yang tepat adalah D. Transplantasi pankreas dan pulau Langerhans biasanya hanya 
diindikasikan untuk pasien yang mengalami episode rekuren hipoglikemia yang mengancam nyawa, atau 
pada beberapa kasus dengan komplikasi diabetes, seperti neuropati yang menyebabkan kelumpuhan. 
Alasan dari restriksi‐restriksi ini adalah karena resiko dari penggunaan imunosupresi jangka panjang. 
Insiden gagal ginjal yang terjadi setelah transplantasi pankreas saja adalah 2% pada tahun pertama dan 
meningkat hingga 12% pada 5 tahun pasca tranplantasi. Pasien ini hanya mengalami dua kali episode 
hipoglikemia pada tahun lalu. Untuk itu pasien ini bukan merupakan kandidat untuk menjalani 
tranplantasi baik pankreas ataupun pulau langerhans. Di samping itu, pasien ini juga memiliki fungsi 
ginjal yang terjaga cukup baik dengan tanpa adanya gejala, dan tidak termasuk kualifikasi untuk 
tranplantasi ginjal. Pasien tidak memiliki donor yang masih hidup. Dia sebaiknya didaftarkan tranplantasi 
dari cadaver jika fungsi ginjal pasien menurun lebih lanjut. Karena ketahanan pasien dan hasil tandur 
pada tranplantasi simultan pankreas dan ginjal (simultaneous pancreas and kidney (SPK) 
transplantation) lebih baik daripada transplantasi ginjal dari kadaver saja, pasien sebaiknya didaftarkan 
untuk menjalani transplantasi SPK. 

Pustaka 

Gross CR, Limwattananon C, Maththees B, et al. (2000) Impact of transplantation on quality of life in 
patients with diabetes and renal dysfunction. Transplantation 70:1736–1746 

KASUS 3 

Laki‐laki berusia 18 tahun dengan gagal ginjal kronik sekunder terhadap diabetes mellitus tipe 1 datang 
menjalani evaluasi untuk transplantasi ginjal. Klirens kreatinin pasien ini 20ml/menit dan belum mulai 
dilakukan dialisis. Kakak pasien yang berusia 26 tahun, memiliki golongan darah yang sama, bersedia 
mendonorkan ginjalnya. 

Manakah dari pilihan berikut yang sekarang anda direkomendasikan? 

A. Daftarkan pasien untuk menjalani tranplantasi ginjal saja dari kadaver. 
B. Daftarkan pasien untuk menjalani transplantasi SKP. 
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C. Persiapkan untuk transplantasi ginjal saja dari donor hidup. 
D. Persiapkan untuk transplantasi ginjal dari donor hidup sebelum memulai dialisis yang kemudian 

diikuti dengan transplantasi pankreas setelah transplantasi ginjal. 
E. Persiapkan donor untuk transplantasi ginjal setelah pasien menjalani dialisis. 

Jawaban yang tepat adalah D. Penelitian terakhir menunjukan peningkatan survival setelah menjalani 
transplantasi SPK (95%) dan survival tandur ginjal (92%) dalam satu tahun untuk resipien transplant SPK, 
menunjukkan survival tandur ginjal lebih tinggi daripada resipien diabetik yang hanya menerima 
transplan ginjal dari kadaver. SPK memberikan keuntungan survival terbaik dan merupakan terapi 
pilihan untuk pasien diabetes mellitus tipe 1 dengan gagal ginjal. Pasien yang telah menjalani 1 hingga 6 
bulan proses dialisis sebelum transplantasi, mengalami peningkatan resiko mortalitas sebanyak paling 
sedikit 15% dibandingkan dengan pasien yang mengalami transplantasi preventif. Resiko kematian 75% 
lebih tinggi pada pasien yang menjalani dialisis lebih dari 24 bulan. 

Pustaka 

Becker BN, Odorico JS, Becker YT, et al. (2001) Simultaneous pancreas‐kidney and pancreas 
transplantation J Am Soc Nephrol 12:2527–2527 

Rayhill SC, D’Alessandro AM, Odorico JS, et al. (2000) Simultaneous pancreas‐kidney transplantation and 
living donor renal transplant in patients with diabetes: Is there a difference in survival? Ann Surge 
231:417–423 

KASUS 4 

Manakah dari pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan terapi induksi anti limfositik? 

A. Terapi induksi antilimfositik tidak berkaitan dengan peningkatan resiko kematian akibat 
kardiovaskular. 

B. Antibodi antilimfositik poliklonal biasanya tidak menyebabkan trombositopenia. 
C. Terapi induksi antilimfositik tidak meningkatkan allograft survival. 
D. Terapi induksi antilimfositik tidak berkaitan dengan peningkatan resiko infeksi cytomegalovirus/ 

CMV. 
E. Terapi induksi antilimfositik tidak berkaitan dengan keganasan jangka panjang. 

Jawaban yang tepat adalah C. Secara keseluruhan, studi klinis belum menunjukkan secara pasti 
perbaikan survival jangka panjang allograft. Hasil analisis multivarian untuk mengetahui penyebab 
kematian pada 6 bulan pasca transplantasi Meier‐Kriesche et al. menemukan bahwa terapi induksi 
berkaitan dengan peningkatan resiko relatif kematian akibat kardiovaskular (1,17), kematian terkait 
dengan infeksi (1,16), dan kematian akibat keganasan (1,16). Karena antibodi anti limfositik poliklonal 
ditujukan untuk beberapa molekul permukaan sel, antibodi ini dapat mempengaruhi sel selain limfosit. 
Semua antibodi ini dapat menyebabkan trombositopenia. 

Pustaka 
Meier‐Kriesche HU, Arndorfer JA, Kaplan B (2002) Association of antibody induction with short and long‐

term cause‐specific mortality in renal transplant recipients. J Am Soc Nephrol 13:769–772 

KASUS 5 

Semua pernyataan berikut benar mengenai penghentian kortikosteroid setelah transplantasi KECUALI: 
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A. Penolakan akut lebih sering terjadi pada orang Afrika‐Amerika. 
B. Menghindari pemberian kortikosteroid akan lebih efektif daripada penghentian terapi 

kortikosteroid. 
C. Apabila transplantasi diterima tanpa penolakan, penghentian kortikosteroid tidak akan 

mempengaruhi survival tandur. 
D. Penghentian kortikosteroid mengakibatkan reaksi penolakan akut  pada 30% pasien. 
E. Penghentian kortikosteroid mengurangi kebutuhan terapi antihipertensi. 

Jawaban yang tepat adalah C. Meta‐analisis terbaru terhadap 10 penelitian yang melakukan reduksi 
steroid menyimpulkan bahwa penghentian steroid berkaitan dengan peningkatan resiko penolakan akut 
dan survival tandur. The Canadian multi center yang melakukan trial penghentian steroid menegaskan 
pentingnya tindak lanjut jangka panjang pada pasien yang steroidnya dihentikan karena walaupun hasil 
awalnya menjanjikan, namun kehilangan hasil tandur meningkat dalam 5 tahun pasca transplantasi. 
Data terakhir menunjukkan bahwa penghentian cepat steroid segera setelah transplantasi, atau tidak 
memberikan steroid sama sekali, mungkin lebih berhasil dan menyebabkan episode reaksi penolakan 
yang lebih sedikit. Tidak ada tindak lanjut jangka panjang pada protokol ini dan oleh karena itu pengaruh 
pada survival tandur jangka panjang tidak diketahui. 

Pustaka 

Birkeland SA (2001) Steroid‐free immunosuppression in renal transplantation: a long‐term follow‐up of 
100 consecutive patients. Transplantation 71:1089‐1090 

Kasiske BL, Chakkera HA, Louis TA, et al. (2000) Ameta‐analysis of immunosuppression withdrawal trials 
in renal transplantation. J Am Soc Nephrol 11:1910–1917 

Sarwal MM, Yorgin PD, Alexander S, et al. (2001) Promising early outcomes with a novel, complete 
avoidance immunosuppression protocol in pediatric renal transplantation. Transplantation 72:13–21 

KASUS 6 

Anemia pasca transplantasi TIDAK berkaitan dengan pernyataan berikut: 

A. Terapi mikofenolat mofetil 
B. Terapi ACE inhibitor (ACEI) 
C. Infeksi paravirous  
D. Terapi tacrolimus  
E. Terapi sirolimus  

Jawaban yang tepat adalah D. Mikofenolat mofetil berkaitan dengan leukopenia dan anemia. Baik 
penghambat ACEI maupun  penyakat reseptor angiotensin (ARB) terbukti menyebabkan anemia pada 
pasien yang mendapat transplan ginjal. Anemia jarang dilaporkan sebagai efek samping sirolimus, 
namun pernah dilaporkan. Telah banyak laporan yang mendokumentasikan hubungan antara paravirus 
B19 sebagai penyebab anemia pada resipien transplant ginjal. 

Pustaka 

Ersoy A, Dilek K, Usta M, et al. (2002) Angiotensin‐II receptor antagonist losartan reduces 
microalbuminuria in hypertensive renal transplant recipients. Clin Transplant 16:202–205 
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Hernandez D, Lacalzada J, Salido E, et al. (2000) Regression of left ventricular hypertrophy by lisinopril 
after renal transplantation: role of ACE gene polymorphism. Kidney Int 58:889–897 

MacDonald AS (2001) A worldwide, phase III, randomized, controlled, safety and efficacy study of a 
sirulimus/cyclosporine regimen for prevention of acute rejection in recipients of primary 
mismatched renal allografts. Transplantation 71:271–280 

Mycophenolate mofetile in renal transplantation: 3‐year results from the placebo‐controlled trial (1999) 
European Mycophenolate Mofetile Cooperative Study Group. Transplantation 68:391–396 

Yango A, Morrissey P, Gohl R, Wahbeh A (2002) Donor‐transmitted paravirus infection in a kidney 
transplant recipient presenting as pancytopenia and allograft dysfunction. Transpl Infect Dis 4:163–
166 

KASUS 7 

Manakah dari imunosupresan berikut ini yang dapat meningkatkan survival tandur jangka panjang? 

A. Tarcrolimus 
B. Mikofenolat mofetil (MMF) 
C. Rapamisin 
D. Antibodi anti‐CD25  
E. FTY720 

Jawaban yang tepat adalah B. Sampai saat ini, tidak ada uji klinik acak tersamar‐ganda terkontrol untuk  
imunosupresan apapun yang menunjukkan peningkatan yang jelas pada survival jangka panjang 
allograft. Walaupun demikian, Ojo et al menemukan pada database USRD bahwa MMF berkaitan 
dengan penurunan resiko kegagalan kronik allograft sebesar 27%, dan efek ini tidak dipengaruhi oleh 
efek MMF pada penolakan akut. Data tersebut menyarankan bahwa MMF dapat mempengaruhi survival 
jangka panjang allograft. 

Pustaka 

Ojo AO, Meier‐Kriesche HU, Hanson JA, et al. (2000) Mycophenolate mofetile reduces late renal allograft 
loss independent of acute rejection. Transplantation 69:2405–2409 

KASUS 8 

Manakah dari pernyataan berikut yang BENAR berkaitan dengan infeksi cytomegalovirus (CMV) pada 
transplantasi ginjal? 

A. Donor yang CMV‐positif kepada resipien yang CMV‐negatif merupakan kombinasi dengan risko 
paling kecil. 

B. Gansiklovir tidak efektif untuk profilaksis CMV. 
C. Polymerase chain reaction (PCR) kualitatif adalah metode yang tidak sensitif untuk mendeteksi 

CMV. 
D. Resipien yang lebih muda tidak mempunyai resiko lebih tinggi terinfeksi CMV. 
E. penggunaan pp65 dan hibrid DNA tidak meningkatkan kemapuan deteksi kuantitas CMV viral 

load. 

Jawaban yang tepat adalah C. Pada beberapa penelitian, keberadaan CMV yang ditunjukkan 
berdasarkan pemeriksaan PCR kualitatif terbukti kurang sensitif dibandingkan dengan metode deteksi 
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lain, terutama antigenemia pp65 dan PCR kuantitatif. PCR kualitatif dapat mendeteksi DNA virus pada 
pasien asimtomatik, walaupun kasus infeksi laten CMV, sehingga secara klinis metode ini kurang 
bermanfaat.  

Pustaka 

Piiparinen H, Hockerstedt K, Gronhagen‐Riska C et al. (2001) Comparison of plasma polymerase chain 
reaction and pp65 antigenemia assay in the quantification of cytomegaloviurus in liver and kidney 
transplant recipients. J Clin Virol 22:111–116 

KASUS 9 

Manakah dari resipien berikut—serologi hepatitis B (HbsAg) dan/atau hepatitis C (HCV)—yang 
berkaitan dengan survival TERBURUK pada pasien pascatransplantasi? 

A. Antibodi HCV ‐positif 
B. HbsAg‐positif, HbeAg‐negatif 
C. HbsAg‐positif, HbeAg‐positif 
D. HbsAg‐negatif, anti‐HBc‐positif 
E. HbsAG‐negatif, HbsAb‐positif 

Jawaban yang tepat adalah C. Resiko kematian meningkat secara signifikan untuk HBV+ dan pasien 
dengan koinfeksi. Resiko kematian pasien yang HBsAg+HBeAg+ meningkat hingga 90%.  Pasien HBsAg+ 
HBeAg‐, dan HBsAg‐antiHBc+ tidak menunjukkan peningkatan resiko kematian. Selain itu, pasien 
HBeAg+ memiliki resiko yang signifikan lebih tinggi hilang tandur, dengan peningkatan sebesar 66%.Hal 
ini menunjukkan bahwa mortalitas pasca transplantasi pada karier HBV kronik sebagian besar terbatas 
hanya pada pasien HBeAg+. 

Pustaka 

Breitenfeldt MK, Rasenack J, Berthold H, et al. (2002) Impact of hepatitis B and C on graft loss and 
mortality of patients after kidney transplantation. Clin Tranplant 16:130–136 

KASUS 10 

Seorang pasien, anak laki‐laki keturunan Afrika‐Amerika, berusia 14 tahun, dengan diagnosis primer 
FSGS menerima transplantasi ginjal dari kadaver kedua kalinya dan mulai mendapat imunosupresan 
pemeliharaan dengan takrolimus, mikofenolat mofetil, dan prednison. Pasien mengalami dua episode 
penolakan allograft pada transplant pertamanya dan akhirnya kehilangan tandur akibat penolakan 
kronik pada tahun ketiga. Kali ini, masa pascatransplantasinya tidak ada penyulit, dan kreatinin 
serumnya stabil pada 1,8 mg/dl dalam 3 bulan terakhir. Enam bulan pascatransplantasi, ditemukan 
pasien mengalami peningkatan gula darah persisten dan didiagnosis mengalami diabetes mellitus pasca 
transplantasi (post‐transplant diabetes mellitus/PTDM) dengan gula darah puasa persisten 250mg/dl. 
Pasien menerima terapi prednison 10 mg/hari, mikofenolat mofetil 1 g dua kali sehari, dan takrolimus 
3,0 mg dua kali sehari, dengan takrolimus pada rentang 12 ng/ml. Insulin mulai diberikan. 

Manakah dari perubahan terapi tambahan berikut yang terbaik terkait dengan tatalaksana 
imunosupresi pada pasien ini? 
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A. Menghentikan kortikosteroid bertahap dan mempertahankan takrolimus pada dosis saat ini. 
B. Menghentikan kortikosteroid secara bertahap dan menurunkan dosis takrolimus agar kadar 

lembah (through level) mencapai target <10 ng/ml 
C. Menurunkan kortikosteroid hingga 5 mg/hari dan mempertahankan takrolimus pada kadar saat 

ini. 
D. Menurunkan kortikosteroid hingga 5 mg/hari dan takrolimus untuk mencapai target kadar 

lembah <10 ng/ml 
E. Ganti takrolimus menjadi siklosporin 

Jawaban yang tepat adalah D. Baik kortikosteroid maupun penghambat kalsineurin berperan dalam 
terjadinya PTDM. Ketika siklosporin dan takrolimus dapat menyebabkan PTDM, namun angka kejadian 
akibat takrolimus lebih tinggi. Mekanisme pasti efek diabetogenik penghambat kalsineurin belum 
diketahui, namun agen ini diketahui mengganggu sintesis, penyimpanan dan sekresi insulin. Pada kasus 
ini, pasien yang keturunan Afrika‐Amerika, tindakan penghentian steroid untuk saat ini tidak tepat, 
karena pada populasi keturunan Afrika‐Amerika protokol tersebut berkaitan dengan resiko tinggi reaksi 
penolakan. Selain itu, pasien juga telah mengalami 2 episode penolakan. Oleh karena itu, pengurangan 
dosis pemeliharaan prednison hingga 5mg dapat bermanfaat  untuk pasien ini tanpa meningkatkan 
resiko penolakan. Terjadinya PTDM berkaitan dengan tingginya kadar takrolimus. Oleh karena itu, 
menurunkan  target kadar lembah (trough level) takrolimus dapat bermanfaat bagi pasien ini. 

Pustaka 

Cosio FG, Pesavento TE, Osei K, et al. (2001) Post‐transplant disbetes mellitus: increasing incidence in 
renal allograft recipients transplanted in recent years. Kidney Int 59:732–737 

First MR, Gerber DA, Hariharan S, et al. (2002) Post‐transplant diabetes mellitus in kidney allograft 
receipients: incidence, risk factors, and management. Transplantation 73:379–386. 

Kasus 11 

Manaka agen imunosupresan  berikut yang TIDAK berkaitan dengan hiperlipidemia? 

A. Takrolimus 
B. Siklosporin 
C. Rapamisin 
D. Mikofenolat mofetil (MMF) 
E. Prednison 

Jawaban yang tepat adalah D. Baik siklosporin maupun takrolimus dapat menyebabkan hiperlipidemia, 
namun resikonya lebih besar pada siklosporin. Hiperlipidemia telah dilaporkan sebagai salah satu efek 
samping utama terapi sirolimus (35–50%) dibandingkan dengan azatioprin (18%). Hiperlipidemia juga 
dikenal sebagai  efek samping kortikosteroid. MMF tidak berkaitan dengan abnormalitas metabolisme 
lemak. 

Pustaka 
Kendrick E (2001) Cardiovascular disease and the renal transplant recipient. Am J Kidney Dis 38:S36–S43 

Kasus 12 

Manakah dari pernyataan berikut yang BENAR berkaitan dengan donor ginjal untuk transplantasi? 
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A. Ginjal HLA A1, A1, B6, B27, DR3, DR3 tidak dapat didonorkan ke resipien dengan HLA A1, A2, B6, 
B27, DR3, DR27. 

B. Hasil klinis transplan yang sesuai antigen HLAnya akan mirip dengan transplan ginjal yang sesuai 
fenotipnya. 

C. Perbedaan survival tandur antara transplan yang sesuai (matched) dan yang tidak sesuai 
(mismatched) terkait waktu iskemia karena dingin (cold ischemia time /CIT) adalah kurang dari 
12 jam. 

D. Penanaman ginjal dengan HLA yang mismatched, terbukti terkait dengan peningkatan survival 
tandur karena episode penolakan akut lebih jarang. 

E. Usia donor tidak berdampak negatif terhadap efek pencocokan (matching) HLA. 

Jawaban yang tepat adalah B. Pada tahun 1987 UNOS menetapkan suatu program di mana ginjal 
dikirim ke negara manapun untuk resipien yang 6 antigennya sesuai (6‐antigen matched) dengan donor 
tersebut. Sejak saat itu, kebijakan itu telah diperbaiki dua kali, pertama bahwa donor dan resipien yang 
keduanya homozigot untuk satu antigen dianggap memiliki kesesuaian secara fenotip (phenotypically‐
matched), dan perbaikan kedua diperbolehkan untuk pengiriman ginjal zero mismatch, di mana donor 
tidak mengekspresikan antigen yang berbeda dari resipien, namun resipien dapat memiliki antigen yang 
tidak diekspresikan oleh donor. Pencangkokan ginjal dengan HLA yang sesuai menyebabkan peningkatan 
jumlah resipien tranplan dengan HLA yang sesuai dari 2% sebelum tahun 1987 menjadi 13% belakangan 
ini. Tidak ada perbedaan pada survival antara ginjal dengan 6 antigen yang sesuai, ginjal yang 
homozygot untuk 1 antigen yang secara fenotip sesuai (phenotypically‐matched), dan ginjal yang tanpa 
(zero) mismatched . Waktu paruh transplan yang sesuai secara signifikan lebih panjang daripada yang 
tidak sesuai yaitu 12,5 tahun dibandingkan dengan 8,6 tahun, dengan survival tandur dalam 10 tahun 
sebesar 52% untuk ginjal dengan HLA yang sesuai dibandingkan dengan 37% untuk HLA yang tidak 
sesuai. Selain itu, ginjal dengan HLA yang sesuai mengalami episode penolakan akut yang lebih sedikit. 

Pustaka 

Takemoto SK, Terasak PI, Gjertson DW, et al. (2000) Twelve years’ experience with national sharing of 
HLA‐matched cadaveric kidneys for transplantation. N Engl JMed 343:1078–1084 

Kasus 13 

Manakah dari pernyataan berikut yang TIDAK BENAR berkaitan dengan transplantasi ginjal untuk 
pencegahan (preemptive)? 

A. Pasien yang menjalani dialisis selama 6 sampai 12 bulan memiliki tingkat mortalitas yang lebih 
tinggi 20% dibandingkan dengan pasien yang menjalani transplantasi preemptive (sebelum 
dilakukan dialisis). 

B. Waktu dialisis berkaitan dengan peningkatan hilangnya tandur yang telah mati saat disensor 
(death‐censored graft loss) setelah transplantasi. 

C. Hilang tandur pada tahun pertama menurun 50%.pada transplantasi preemptive.  
D. Perbaikan dan survival tandur pada transplantasi preemtif disebabkan oleh faktor sosial dan 

ekonomi pasien yang lebih baik. 
E. Terkait dengan pasien‐pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir, wanita memiliki 

kecenderungan yang sama seperti laki‐laki untuk menerima transplant preemptive. 
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Jawaban yang tepat adalah D. Beberapa penelitian menunjukkan kematian/mortalitas pada resipien 
transplant preemtif yang sudah menjalani dialisis selama 6 hingga 12 bulan. 13 sampai 24 bulan, 25 
sampai 36 bulan, 37 sampai 48 bulan, dan lebih dari 4 tahun mengalami peningkatan mortalitas 
berturut‐turut sebesar 20, 28, 41, 53 dan 72%. Selain itu, waktu saat dialisis juga berkaitan dengan 
penurunan survival tandur. Data penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa transplantasi preemtif 
pada donor transplan hidup berkaitan dengan penurunan kegagalan allograft sebesar 52% pada tahun 
pertama pascatransplan, 82% di tahun kedua, dan 86% di tahun‐tahun berikutnya. 

Pustaka 

Meier‐Kriesche HU, Kaplan B (2002) Waiting time on dialysis as the strongest modifiable risk factor for 
renal transplant outcomes: a paired donor kidney analysis. Transplantation 74:1377–1381 

Kasus 14 

Seorang pasien, anak perempuan, berusia 6 tahun, menerima transplan ginjal dari kadaver 3 minggu 
yang lalu, dan sekarang pasien mengalami dispneu yang memberat saat ekskresi. Terapi imunosupresi 
saat ini meliputi sirolimus, mikofenolat mofetil, dan prednison. Nilai kreatinin basal pascatransplan 0,8 
mg/dl. Temuan pada pemeriksaan fisik antara lain tekanan darahnya 130/86mmHg, frekuensi nadi 100 
denyut/menit, suhu 37◦C, dan saturasi oksigen 90%. Pasien mengalami takipneu, namun tidak tampak 
distress. Tekanan vena jugularis tidak meningkat, pasien juga tidak sianotik. Kadang‐kadang terdengar 
ronkhi kering halus pada kedua basal paru posterior. Suara jantungnya normal, namun terdengar 
murmur inkompetensi mitral (2/6). Pemeriksaan abdomen normal. Tidak ada edema perifer. Hasil 
laboratorium menunjukkan: hemoglobin 10,8 g/dl, sel darah putih 5600/ml, trombosit 178,000/ml, 
natrium 135 mEq/l, kalium 4,5 mEq/l, klorida 100 mEq/l, bikarbonat 26 mEq/l, dan LDH 120U/l. Tes 
fungsi hati normal. Rontgen dada dan pemindaian tomografi computer menunjukkan infiltrat paru 
bilateral yang difus. 

Dari temuan‐temuan tadi, manakah dari pilihan berikut yang merupakan diagnosis yang paling 
mungkin dari pasien ini? 

A. CMV pneumonitis 
B. Pneumosistis pneumonia 
C. Aspergillosis 
D. Pneumonitis terkait Sirolimus 
E. Pneumonia legionella 

Jawaban yang tepat adalah D. Pasien ini baru 3 minggu pascatransplantasi ginjal. Hal ini menyebabkan 
infeksi seperti CMV dan pneumonia pneumosistis (PCP) atau infeksi oportunistik yang lain kecil 
kemungkinan terjadi. Walaupun demikian, pilihan tersebut merupakan diagnosis diferensial. Pasien 
tidak demam dengan jumlah WBC yang normal, mengarah pada kasus non infeksi. LDH pasien, yang 
dapat meningkat pada pneumonia pneumosistis (PCP), pada kasus ini tidak meningkat. Pasien tidak 
menunjukkan temuan pemeriksaan fisik yang mengarah pada gagal jantung kongestif. Pasien 
belakangan mulai mendapat sirolimus. Ditemukan paling sedikit 34 kasus pneumonitis pada pasien yang 
diterapi dengan sirolimus. Pneumonitis tidak tergantung dosisnya dan berespon terhadap penghentian 
sirolimus, dengan kesembuhan lengkap dalam waktu tiga bulan pada seluruh kasus yang dilaporkan. 
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Pustaka 

Singer SJ, Tiernan R, Sullivan EJ (2000) interstitial pneumonitis associated with sirolimus therapy in renal 
transplant recipients. N Engl J Med 343:1815–1816 

Kasus 15 

Anak perempuan berusia 4 tahun dengan penyakit ginjal stadium akhir dengan etiologi yang tidak 
diketahui, akan menerima transplan ginjal pertamanya dengan ayah pasien sebagai donor. Panel 
antibodi reaktifnya sebesar 68%. Serum donor dan resipien dikirim untuk AHG‐CDC dan pencocokan 
silang dengan flow cytometry. 

Manakah dari pernyataan berikut yang BENAR mengenai pasien di atas? 

A. Tingginya PRA tidak mempengaruhi survival allograft karena ini merupakan transplan pertama. 
B. Bila pencocokan silang sel T AHG‐CDC bernilai positif, transplantasi sebaiknya dilakukan, namun 

pasien sebaiknya menerima immunoglobulin intravena segera setelah transplantasi. 
C. Hasil flow cytometry crossmatch (pencocokan silang) sel T yang positif tidak mempengaruhi 

resiko penolakan akut. 
D. Pencocokan silang AHG‐CDC sel B yang positif tidak menjadi kontraindikasi transplantasi. 
E. Karena pasien menerima transplan dari ayahnya, dia sebaiknya dites untuk antibodi anti donor 

sebelum transplantasi, walaupun pencocokan silang AHG‐CDC dan flow cytometry crossmatch 
sel T dan B negatif. 

Jawaban yang tepat adalah D. Pasien sangat mudah tersensitisasi dengan nilai PRA 68% dan hal ini 
mewakili adanya resiko tinggi imunologis. Pencocokan silang AHG‐CDC sel T merupakan kontraindikasi 
untuk transplantasi. Penelitian terakhir oleh Mahoney et al. menganalisa data dari data dasar UNOS 
yang dilaporkan antara tahun 1994 dan 1995, 3,7% pasien ditransplantasi dengan pencocokan silang sel 
B positif, dan pasien‐pasien ini mengalami kehilangan tandur lebih awal dan episode penolakan akut 
yang lebih sering. Ketika pasien‐pasien ini berada pada resiko tinggi imunologis, pencocokan silang sel B 
yang positif tidak menjadi kontraindikasi terhadap transplantasi. Jika pencocokan silang sel B yang 
positif, pasien sebaiknya dites untuk antibodi spesifik terhadap donor, karena hal ini akan membantu 
untuk mengetahui tingkat resiko penolakan pada pasien. 

Pustaka 

Mahoney RJ, Taranto S, Edwards E (2002) B‐cell crossmatch and kidney allograft outcome in 9031 United 
States transplant recipients. Hum Immunol 63:324–335 

Kasus 16 

Seorang pasien, anak laki‐laki berusia 8 tahun, menerima transplan ginjal dari kadaver dua tahun yang 
lalu. Ketika mnjalani terapi takrolimus, sirolimus dan prednison, pasien mulai diberi klaritromisin oleh 
dokter pelayanan primernya untuk mengatasi infeksi saluran nafas pasien. Satu minggu berikutnya, 
pasien datang ke klinik transplan ginjal dan kadar hemoglobinnya 9,6 g/dl, hitung sel darah putih  
3200/ml, trombosit 68000/ml, dan BUN of 42mg/dl. Kreatinin serum meningkat dari nilai basalnya yaitu  
1,2 mg/dl menjadi 2,2 mg/dl, natrium 142 mEq/l, kalium 5,9 mEq/l, klorida 110 mEq/l, bikarbonat 18 
mEq/l, dan LDH 136U/l. Tes fungsi hati normal. 
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Manakah dari diagnosis berikut ini yang paling mungkin terjadi pada pasien ini? 

A. Sindrom hemolitik uremik (HUS)/trombositopenik trombosit yang dicetuskan oleh sirolimus. 
B. Nefropati takrolimus 
C. Pneumonia mikoplasma  
D. Nefrotoksisitas sirolimus  
E. Nefrotoksisitas sirolimus dan takrolimus 

Jawaban yang tepat adalah E. Pasien mengalami anemia, leukopenia, trombositopenia, hiperkalemia, 
asidosis gap non‐anion dan gagal ginjal. Klaritromisin meningkatkan kadar takrolimus, siklosporin dan 
sirolimus dengan menurunkan metabolisme obat‐obat tersebut melalui sistem sitokrom P450. Oleh 
karena itu, sebaiknya klaritromisin tidak diberikan kepada pasien yang mendapatkan transplan, kecuali 
sangat diperlukan. Hal ini juga berlaku pada eritromisin. Azitromisin tidak memiliki efek demikian pada 
metabolisme siklosporin, takrolimus atau sirolimus dan aman digunakan untuk pasien yang mendapat 
transplan. Kadar takrolimus yang sangat tinggi dapat menyebabkan gagal ginjal akut akibat efek 
vasokonstriksi pada arteri renalis, dan berkaitan dengan asidosis tubulus ginjal tipe IV. Kadar sirolimus 
yang tinggi dapat menyebabkan trombositopenia dan leucopenia. Takrolimus dan siklosporin dapat 
menyebabkan HUS‐ sedangkan siklosporin tidak. 

Pustaka 

Kahan BD, Napoli KL, Podbielski J, et al. (2001) Therapeutic drug monitoring of sirolimus for optimal 
renal transplant outcomes. Transplant proc 33:1278–1278 

Kasus 17 

Anak perempuan berusia 10 tahun menerima transplan dari kadaver dengan ginjal 1A, 1B, 1DR yang 
cocok, yang berasal dari donor laki‐laki berusia 40 tahun. 

Manakah dari pengukuran hasil yang diurutkan di bawah ini yang paling dapat meramalkan survival 
jangka panjang (≥10 tahun) allograft ginjal? 

A. Survival dari tandur pada satu tahun 
B. Kreatinin serum pada satu tahun 
C. Laju penolakan akut 
D. Protein C‐reaktif pada tiga bulan 
E. Kebutuhan dialisis pada minggu pertama pasca transplantasi 

Jawaban yang tepat adalah B. Kreatinin serum merupakan prediktor  survival tandur jangka panjang. 
Resiko survival tandur pada setiap 1 mg/dl peningkatan kreatinin serum adalah sebesar 1,63. Survival 
tandur pada satu tahun dengan kreatinin serum >2mg/dl sebenarnya merupakan tanda prognosis yang 
buruk (pilihan A tidak tepat). Laju penolakan akut bukan marka yang baik untuk mewakili fungsi tandur 
jangka panjang (pilihan C tidak benar). Protein C‐reaktif tidak diperiksa dalam hal ini, walaupun secara 
biologis pemeriksaan ini mungkin berkaitan dengan peradangan tandur dan hasil klinis jangka panjang. 
Fungsi tandur yang tertunda (delayed) merupakan prediktor survival jangka panjang yang rendah, 
namun parameter itu saja tidak cukup untuk meramalkan nasib transplan jika faktor lain tidak ada 
misalnya ada atau tidak adanya penolakan, toksisitas penghambat kalsineurin, atau usia donor. 

Pustaka 



  Assadi, 2008; Ni Luh Made Agustini Leonita, D Lyrawati, 2008 

12 

 

Hariharan, McBride MA, Cherikh, et al. (2002) Post‐transplant renal function in the first year predicts 
long‐term kidney transplant survival. Kidney Int 62:311–318 

Kasus 18 

Manakah dari pasien berikut yang memiliki kemungkinan TERBAIK transplantasi ginjal dari 
kadavernya berfungsi pada 1 tahun dengan serum kreatinin yang normal? 

A. Anak laki‐laki berusia 12 tahun dengan penyakit ginjal stadium akhir sekunder akibat ginjal sistik 
displastik. 

B. Transplan ginjal kedua untuk laki‐laki keturunan Afrika‐Amerika dengan gagal ginjal akibat 
hipertensi primer. 

C. Wanita berusia 18 tahun dengan penyakit ginjal stadium akhir karena diabetes mellitus tipe 2 
D. Perempuan 16 tahun dengan penyakit ginjal stadium akhir dengan panel antibodi reaktifnya 

lebih besar dari 75 %. 
E. Perempuan berusia 15 tahun yang menerima ginjal dari laki‐laki berusia 60 tahun dengan 

riwayat menderita hipertensi yang tidak diterapi. 

Jawaban yang tepat adalah A. Pasien dengan ginjal sistik displastik akan lebih baik dibanding pasien 
gagal ginjal dengan etiologi lainnya ketika menjalani transplan ginjal (pilihan A tepat). Transplan ginjal 
kedua sedikit lebih jelek dibandingkan dengan transplan ginjal pertama, walaupun donor‐resipien 
bersesuaian (match) dengan baik. Khusus resipien Afrika‐Amerika lebih buruk dalam keberhasilan 
transplantasinya daripada kelompok yang lain. Transplantasi ginjal pada pasien dengan diabetes mellitus 
dan etnik Afrika‐Amerika tidak akan seberhasil pasien dengan penyakit ginjal kistik. Pasien dengan panel 
antibodi reaktif yang tinggi yang mengalami sensitisasi terhadap antigen HLA juga memiliki hasil yang 
lebih rendah dibandingkan dengan kelompok pasien yang lain, dimana usia donor merupakan faktor 
prediksi negatif yang penting dalam menilai fungsi jangka panjang allograftt. 

Pustaka 

Port FK, Bragg‐Gresham JL, Metzger RA, et al. (2002) Donor characteristics associated with reduced graft 
survival: an approach to expanding the pool of kidney donors. Transplantation 74:1281–1286 

Kasus 19 

Anak laki‐laki berusia 6 tahun keturunan Afrika‐Amerika menerima ginjal  dengan 2DR yang cocok dari 
donor 24 tahun yang jantungnya telah berhenti berdenyut. 

Manakah dari pilihan berikut yang BENAR terkait dengan kondisi pasien? 

A. Laju survival tandur dalam 10 tahun lebih rendah dari ginjal yang berasal dari donor yang 
jantungnya masih berdenyut. 

B. Terdapat peningkatan insiden keterlambatan fungsi tandur. 
C. Ginjal seperti tersebut di atas, sebaiknya tidak pernah digunakan untuk resipien transplan 

kedua. 
D. Ginjal seperti tersebut di atas meningkatkan kecenderungan transmisi infeksi virus sitomegalo. 
E. Resipien lebih besar kemungkinannya untuk menderita hipertensi dibandingkan dengan resipien 

dari donor yang jantungnya masih berdenyut. 
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Jawaban yang tepat adalah B. Penggunaan donor yang jantungnya sudah tidak berdenyut meningkat 
secara luas di seluruh dunia akibat kurangnya donor dan meningkatnya pasien yang pantas masuk daftar 
tunggu untuk menjalani transplan. Perbandingan jangka panjang untuk survival tandur dalam 10 tahun 
dari donor ini dibandingkan dengan donor yang jantungnya masih berdenyut tidak tersedia. Jelas, 
terdapat peningkatan keterlambatan fungsi tandur akibat status jantung pasien yang tidak berdenyut. 
Ginjal tersebut dapat digunakan oleh resipien manapun, termasuk resipien transplan kedua. Tidak 
terdapat bukti bahwa ginjal ini akan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan transfer infeksi virus 
atau menyebabkan hipertensi jika dibandingkan dengan donor konvensional. 

Pustaka 

Droupy S, Blanchet P, Eschwege P, et al. (2003) Long‐term results of renal transplantation using kidneys 
harvested from non‐heart beating donors: a 15‐year experience. J Urol 169:28–31 

Kasus 20 

Anak laki‐laki 12 tahun menjalani transplan ginjal yang sukses dua tahun yang lalu dan saat ini serum 
kreatininnya 1,0 mg/dl. Pasien masih menjalani terapi prednison, MMF dan siklosporin. Pasien bertanya 
kepada anda mengenai pemantauan kemungkinan/surveilans kanker kulit. 

Manakah dari pilihan berikut yang TERBAIK bagi pasien ini? 

A. Tidak usah khawatir mengenai kanker kulit karena pasien merupakan subjek laki‐laki. 
B. Pasien harus mengikuti surveilans yang dilakukan oleh dokter kulit sedikitnya sekali setahun 

untuk mendeteksi lesi pre‐maligna. 
C. Terapi imuosupresinya sebaiknya dikurangi secara progresif untuk mengurangi insidens kanker 

kulit. 
D. Seluruh kutil kulit sebaiknya dihilangkan untuk mencegah terjadinya transformasi ke arah 

maligna. 
E. Terapi pasien sebaiknya diganti dari MMF menjadi azatioprin untuk perlindungan yang lebih 

baik terhadap keganasan kulit. 

Jawaban yang benar adalah B. Kanker kulit adalah merupakan kondisi keganasan yang paling sering 
ditemukan pada resipien transplan dan dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Praktek strandar 
adalah dengan menjalankan surveilans agresif untuk menghilangkan seluruh karsinoma sel basal dan sel 
skuamosa—sehingga, jawaban B tepat. Tidak ada bukti bahwa subjek laki‐laki memiliki kemungkinan 
yang lebih kecil terkena kanker kulit daripada wanita. Pengurangan imunosupresi akan menyebabkan 
peningkatan resiko terjadinya penolakan dan kemungkinan tidak akan banyak mencegah terjadinya 
kanker kulit setelah 2 tahun pemberian terapi imunosupresif. Kutil akibat infeksi virus mengarah pada 
beberapa dejat imunosupresi yang berlebih. Tidak ada bukti, walaupun kutil‐kutil ini harus dihilangkan 
untuk mencegah transformasi ke arah keganasan. Kutil itu sebaiknya dihilangkan sebagai mana 
mestinya. Tidak ada bukti bahwa MMF lebih baik daripada azatioprin untuk pencegahan terhadap 
keganasan—faktanya, terdapat bukti anekdot bahwa kebalikannya yang justru benar. 

Pustaka 

Euvrad S, Kanitakis J, Claudy A (2003) Skin cancer after organ transplantation. N Engl J Med 348:1681–
1691 
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Kasus 21 

Manakah dari  pernyataan berikut ini yang benar tentang FSGS primer rekuren yang terjadi setelah 
transplan ginjal? 

A. Rekurensi penyakit dilaporkan pada FSGS akibat mutasi pada gen podosin (FSGS resesif 
autosomal) 

B. Plasmafaresis dengan atau tanpa siklofosfamid biasanya efektif untuk memperbaiki proteinuria 
dan menjaga fungsi tandur. 

C. Penyakit sering kambuh pada FSGS yang familial (herediter). 
D. Penyakit selalu terjadi kembali lebih dari 6 bulan setelah transplantasi. 
E. Transplan kedua seringkali lebih baik dibandingkan dengan transplan pertama pada FSGS 

primer(rekuren) idiopatik  

Jawaban yang tepat adalah A. FSGS rekuren umum terjadi setelah transplantasi ginjal dengan insiden 
sekitar 30‐40% setelah transplan pertama. Mutasi pada gen podosin dilaporkan berkaitan dengan 
rekurensi penyakit terutama bentuk autosomal resesif.  Walau plasmafaresis dan pertukaran plasma 
kadang efektif, namun terapi‐terapi ini secara umum tidak efektif untuk mengatasi kondisi proteinuria 
dan menjaga fungsi tandur. Penyakit FSGS dapat kambuh baik FSGS yang herediter maupun non‐
herediter. Walau kekambuhan/rekurensi dapat muncul lama setelah transplantasi (lebih dari 6 bulan), 
tetapi umumnya rekurensi terjadi lebih awal. Rekurensi pada transplan kedua biasanya jauh lebih buruk 
daripada transplan pertama. Tingkat rekurensi setelah transplant kedua dapat mencapai 75‐80%. 

Pustaka 
Bertelli R, Ginevri F, Caridi G, et al. (2003) Recurrent of focal segmental glomerulosclerosis afterrenal 

transplantation in patients with mutations of podocin. Am J Kidney Dis 41:1314–1321 

Kasus 22 

Anak perempuan berusia tujuh tahun menerima donor transplan ginjal dari donor yang sudah meninggal 
dengan 6 antigen yang mismatch. Imunosupresi awal dilakukan dengan pemberian immunoglobulin, 
prednison, siklosporin, dan mikofenolat mofetil. Enam minggu pascatransplantasi, kadar kreatinin 
serumnya meningkat dari 0,8 menjadi 2,1 mg/dl. Biopsi allograft menunjukkan derajat Banff 1a 
penolakan selular akut. 

Manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang penolakan allograft akut? 

A. Insiden penolakan akut dalam tahun pertama pascatransplantasi kurang dari 10%. 
B. Peningkatan penggunaan transplan ginjal dari donor yang masih hidup secara dramatis 

menurunkan insiden penolakan akut. 
C. Penolakan akut dapat didiagnosis secara rutin dengan pemeriksaan granzyme B urin dan 

ekskresi perforin. 
D. Steroid dapat dihentikan dengan aman pada pasien yang diterapi induksi tanpa meningkatkan 

resiko penolakan akut. 
E. Biopsi ginjal allograft tetap sebagai baku emas tes diagnostik untuk penolakan. 

Jawaban yang tepat adalah E. Insiden penolakan akut secara umum dilaporkan kurang dari 20%, 
walaupun protokol terbaru menunjukkan hasil mengecewakan dengan insiden yang lebih tinggi. Insiden 
penolakan dilaporkan lebih tinggi pada resipien donor ginjal yang masih hidup, kemungkinan akibat 
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imunoterapi awal yang kurang agresif. Biomarker terbaru sedang dikembangkan namun assay tersebut 
tidak tersedia secara luas sehingga biopsi allograft tetap menjadi baku emas diagnostik untuk 
penolakan. Penghentian steroid menyebabkan perbaikan pada hipertensi, hiperlipidemia, dan kontrol 
glikemik, akan tetapi berkaitan dengan insiden penolakan yang lebih tinggi. 

Pustaka 

Strom TB, Suthanthiran M (2000) Prospect and applicability of molecular diagnosis of allograft rejection. 
Semin Nephrol 20:103–107 

Kasus 23 

Manakah dari tes berikut yang bermanfaat untuk mengidentifikasi resiko tertinggi terjadi penolakan 
yang diperantarai antibodi dan hilangnya tandur? 

A. Pencocokan silang sitotoksisitas‐tergantung‐ komplemen yang memberikan hasil negatif. 
B. Pencocokan silang dengan metode flow cytometry yang memberikan hasil positif untuk saat itu  
C. Riwayat pencocokan silang dengan metode flow cytometry yang memberikan hasil positif  
D. Riwayat pencocokan silang sitotoksisitas‐tergantung‐ komplemen antihuman globulin‐enhanced 

yang memberikan hasil positif. 
E. Pencocokan silang sitotoksisitas‐tergantung‐ komplemen antihuman globulin‐enhanced yang 

memberikan hasil positif saat itu. 

Jawaban yang tepat adalah E. Fungsi terpenting dari uji histokompatibilitas adalah untuk memastikan 
resipien tidak memiliki antibodi spesifik terhadap donor untuk mencegah penolakan hiperakut atau yang 
diperantarai oleh antibodi dan juga memastikan kompatibilitas golongan darah.  Jika uji pencocokan 
silang sitotoksisitas tergantung‐komplemen dengan globulin anti manusia menunjukkan hasil yang 
positif saat itu maka berarti pasien menghadapi resiko tinggi akan terjadi reaksi penolakan yang 
dimediasi oleh antibodi atau penolakan hiperakut, dan hal ini merupakan kontraindikasi untuk 
transplantasi. 

Pustaka 

Takemoto SK, Zeevi A, Feng S, et al. (2004) National conference to assess antibody‐mediated rejection in 
solid organ transplantation. Am J Transplant 4:1033–1041 

Kasus 24 

Anak laki‐laki berusia 9 tahun yang diketahui sensitif menerima transplan kedua dari donor yang telah 
meninggal. Pasien mengalami gagal ginjal akut dalam 2 minggu pascabedah setelah menunjukkan fungsi 
tandur yang awalnya bagus. 

Manakah dari pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan pasien ini? 

A. Terapi pulsa solumedrol untuk dugaan reaksi penolakan membutuhkan biopsi ginjal. 
B. Mengambil satu jaringan inti pada biopsi sudah cukup karena hanya diperlukan untuk 

pemeriksaan dengan mikroskop cahaya untuk mengetahui adanya reaksi penolakan.  
C. Sampel serum pascatransplantasi harus dikirim untuk pemeriksaan HLA untuk menentukan 

apakah pasien membentuk antibodi yang spesifik terhadap donor. 
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D. Hasil pewarnaan yang lemah untuk C4d dengan metode imunofluorosens antibodi monoklonal 
pada area yang mengalami parut pada medulla memastikan adanya penolakan yang dimediasi 
oleh antibodi. 

E. Hasil pewarnaan positif kuat untuk C4d yang pada kapiler peritubular tidak memiliki kemaknaan 
prognostik. 

Jawaban yang tepat adalah C. Pasien di atas merupakan contoh kasus transplan ulang dengan resiko 
imunologis tinggi yang kemudian mengalami gagal ginjal akut segera pascatransplantasi. Diagnosisnya 
adalah penolakan sampai terbukti sebaliknya, dan kemungkinan besar dimediasi oleh antibodi. Terapi 
pulse solumedrol tidak cukup karena pasien mungkin juga membutuhkan antibodi antitimosit, 
plasmafaresis, dan Ig intravena. Paling tidak 2 irisan sampel jaringan dibutuhkan pada biopsy ginjal, satu 
jaringan dikirim untuk pewarnaa C4d. Sampel serum sebaiknya dikirim untuk uji HLA untuk analisis 
antibodi yang spesifik terhadap donor. Hasil uji yang menunjukkan pewarnaan C4d positif kuat pada 
kapiler peritubular, disertai dengan hasil uji antibodi spesifik terhadap donor dengan flow‐cytometry dan 
bukti histologik adanya penolakan selama episode gagal ginjal akut, memenuhi kriteria diagnostik untuk 
penolakan yang dimediasi oleh antibodi. Hasil pewarnaan positif lemah C4d pada area yang mengalami 
parut pada medulla tidak memastikan adanya penolakan yang dimediasi oleh antibodi. 

Pustaka 

Mauiyyedi S, Colvin RB (2002) Humoral rejection in kidney transplantation: new concepts in diagnosis 
and treatment. Curr Opin Nephrol Hypertens 11: 609–618 

Takemoto SK, Zeevi A, Feng S, et al. (2004) National conference to assess antibody‐mediated rejection in 
solid organ transplantation. Am J Transplant 4:1033–1041 

Kasus 25 

Seorang pasien, anak laki‐laki berusia 10 tahun dengan penyakit ginjal stadium akhir (End State Renal 
Disease/ESRD) mengalami 92% PRA kelas 1 sebagai akibat transfusi yang sering dan kegagalan 
transplantasi sebelumnya. Banyak anggota keluarga dan teman secara sukarela diperiksa sebagai donor 
hidup yang potensial. 

Manakah salah satu dari pernyataan di bawah ini yang benar mengenai kesempatan pasien dalam 
menerima transplan kedua? 

A. Banyak penelitian prospektif acak menujukkan bahwa kesempatan terbaik dari pasien ini adalah 
plasmafaresis dan terapi IV IG untuk menurunkan PRA pasien sebelum dilakukan tranplantasi 
ginjal dari donor hidup. 

B. Tidak ada gunanya mengevaluasi keluarganya sebagai donor yang potensial karena pasien 
sangat tersensitisasi. 

C. Bila diberikan pada dosis 2 g/kg setiap bulan, IV IG secara seragam akan efektif mengurangi 
kadar alloantibodi. 

D. Saudara sekandung pasien sebaiknya yang paling pertama dievaluasi sebagai donor hidup yang 
potensial karena salah satu dari mereka memiliki kecocokan secara fenotip, untuk menghindari 
terjadinya masalah alloantibodi.  

E. Spelenektomi dan rituximab dipertimbangkan sebagai pilihan yang aman dan efektif untuk 
memperoleh pencocokan silang dengan hasil negatif sehingga memungkinkan transplantasi. 
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Jawaban yang tepat adalah D. Kemungkinan setiap donor saudara sekandung memiliki (paling tidak) 
kesamaan fenotip adalah 25%. IVIG dosis tinggi tidak selalu sukses untuk mengetahui dan menyingkirkan  
pencocokan silang dengan hasil positif, terutama untuk resipien dengan titer tinggi antibodi yang 
spesifik terhadap donor. Splenektomi dan rituximab telah digunakan dalam protokol percobaan untuk 
memungkinkan dilakukannya transplantasi ginjal ABO‐inkompatibel. Keamanan pendekatan di atas 
belum jelas dan saat ini tidak dapat direkomendasikan secara luas. 

Pustaka 

Mauiyyedi S, Colvin RB (2002) Humoral rejection in kidney transplantation: new concepts in diagnosis 
and treatment. Curr Opin Nephrol Hypertens 11: 609–618 

Takemoto SK, Zeevi A, Feng S, et al. (2004) National conference to assess antibody‐mediated rejection in 
solid organ transplantation. Am J Transplant 4:1033–1041 

Kasus 26 

Anak perempuan berusia 14 tahun dengan hepatitis C mengalami demam yang berkaitan dengan 
leukopenia, delapan minggu setelah mendapat terapi pulsa steroid untuk mengatasi penolakan akut. 
Selain demam, pemeriksaan fisik lain tidak bermakna. Fungsi tandur sangat baik saat pasien melanjutkan 
konsumsi siklosporin dan prednison. Mikofenolat mofetil telah dihentikan karena leukopenia. 

Manakah dari pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan patogenesis penyakit pada pasien ini? 

A. Reaktivasi hepatitis C laten merupakan penyebab yang paling mungkin untuk penyakit pasien 
saat ini. 

B. Pengetahuan status serologi CMV donor dan pasien tidak diperlukan untu menentukan 
diagnosis banding. 

C. Sekitar 90% pasien yang mengalami penyakit infeksi CMV pasca transplantasi akan mengalami 
ko‐infeksi human herpes virus 6 atau 7 (HHV‐6 atau HHV‐7). 

D. Presentasi klinis pasien tersebut mungkin disebabkan oleh infeksi HIV 8 yang terisolir. 
E. BIla kadar bilirubin pasien meningkat, pasien lebih mungkin terinfeksi oleh HHV‐7 daripada HHV‐

6. 

Jawaban yang tepat adalah C. Reaktivasi hepatitis C berkaitan dengan hepatitis, gagal hati dan 
glomerulonefritis—bukan demam dan leukopenia. Pengetahuan mengenai status serologi CMV donor 
dan pasien sangat penting pada kasus ini karena gambaran klinis dan waktu presentasinya tipikal untuk 
infeksi human herpes virus pasca transplantasi. Pada pemeriksaan dengan metode PCR diketahui 90%. 
pasien yang terinfeksi dengan CMV mengalami ko‐infeksi HHV‐6 atau HHV‐7. Derajat ko‐infeksi HHV‐6 
berkorelasi bermakna dengan hiperbilirubinemia, sedangkan koinfeksi HHV‐7 menunjukkan 
kecenderungan terjadinya sitopenia. Infeksi oleh HHV‐8 berkaitan dengan terjadinya sarcoma Kaposi 
pasca transplantasi dan bukan sindrom viremia yang digambarkan pada kasus di atas. 

Pustaka 
Cotler SJ, Diaz G, Gundlapalli S, et al. (2002) Characteristics of hepatitis C in renal transplant candidates. 

J Clin Gastroentrol 35:191–195 
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Kasus 27 

Anak perempuan berusia 13 tahun yang tergantung pada dialisis dan diketahui terinfeksi hepatitis 
C(HCV), datang untuk evaluasi transplantasi. 

Manakah dari salah satu pilihan berikut yang merupakan saran TERBAIK untuk pasien ini? 

A. Transplantasi ginjal bermanfaat untuk survival jika dibandingkan dengan dialisis walaupun resiko 
kematian jangka panjang akibat penyakit hati meningkat. 

B. Terapi interferon sebelum transplantasi akan menurunkan resiko timbulnya glomerulonefritis de 
novo yang terkait dengan HCV hingga 20%. 

C. Pasien sebaiknya menerima siklosporin pascatransplantasi karena bila pasien menerima 
imunoterapi takrolimus akan mendapat resiko diabetes pascatransplantasi hampir 60%. 

D. Walaupun awalnya dikuatirkan terdapat resiko penolakan pada terapi interferon pasca 
transplantasi, penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa interferon dan ribavirin aman dan 
efektif untuk populasi transplan. 

E. Biopsi hati yang dilakukan pada pasien positif‐HCV yang menerima transplan umumnya lebih 
banyak mengalami peradangan dengan fibrosis dibandingkan dengan pasien non‐transplan 
dengan HCV. 

Jawaban yang tepat adalah C. Transplantasi ginjal memberikan keuntungan survival jika dibandingkan 
dengan dialisis. Namun, penelitian jangka panjang menunjukkan peningkatan mortalitas baik yang 
terkait hati maupun terkait infeksi pada pasien yang dengan infeksi HCV. Terapi HCV pre‐transplantasi 
dengan interferon melenyapkan viremia pada 70% pasien, di mana 10% mengalami glomerulonefritis de 
novo pascatransplantasi. Resiko ini meningkat dengan penggunaan takrolimus. Penggunaan interferon 
pascatransplantasi berkaitan dengan resiko tinggi penolakan, yang sering dimediasi oleh antibodi dan 
menyebabkan hilang tandur (graft loss). Biopsi hati pada pasien positif HCV yang menjalani transplantasi 
umumnya memperlihatkan peradangan yang lebih sedikit dan proporsi fibrosis atau sirosis yang lebih 
rendah daripada subyek kontrol. 

Pustaka 

Bloom RD, Rao V, Weng F, et al. (2002) Association of hepatitis C with post‐transplant diabetes in renal 
transplant patients on tacrolimus. J Am Soc Nephrol 13:1374–1380 

Kasus 28 

Pasien berusia tujuh tahun mengalami disfungsi allograft delapan bulan pascatransplantasi, ketika 
mendapat terapi induksi timoglobulin dan terapi takrolimus, MMF dan prednison. Hasil sitologi urin 
mengarah pada infeksi virus polioma. Konfirmasi viremia BK diperoleh dari hasil PCR. 

Manakah dari salah satu pilihan berikut yang benar mengenai nefropati virus polioma pasca 
transplantasi? 

A. Saat diagnosis, jumlah virus (viral load) pasien secara langsung sebanding dengan tingkat 
imunosupresi. 

B. Setelah mendiagosis nefropati virus polioma, pengurangan imunosupresi akan mengurangi viral 
load pada 80% pasien yang terinfeksi virus polioma. 
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C. Pengurangan imunosupresi mengurangi viral load dan berhubungan dengan peningkatan fungsi 
graft/tandur pada 60% pasien yang terinfeksi virus polioma. 

D. Data uji klinis, acak, prospektif mengindikasikan cidofovir—ketika digunakan pada dosis 
0,25mg/kg setiap 2 minggu—aman dan efektif untuk terapi nefropati virus polioma. 

E. Ketika transplan ginjal is lost to infeksi virus polioma, tandur harus diangkat sebelum 
transplantasi ulang untuk meminimalisir resiko infeksi rekuren pada ginjal yang baru. 

Jawaban yang tepat adalah B. Korelasi antara BK viral load dan kadar imunosupresi belum diidentifikasi 
dengan jelas. Ketika pengurangan terapi imunosupresi pada nefropati yang terkait dengan infeksi BKV 
akan mengurangi viral load pada 83% kasus, fungsi ginjal meningkat hanya pada 15% pasien. Perhatian 
utama pada penggunaan cidofovir adalah nefrotoksisitas. Transplantasi ulang yang sukses telah 
dilaporkan setelah kegagalan tandur yang diinduksi oleh BKV, baik setelah allograft inisial ditinggalkan, 
seperti halnya nefrektomi tandur berikutnya. 

Pustaka 

Celik B, Shapiro R, Vats A, et al. (2003) Polyoma virus allograft nephropathy: sequential assessment of 
histologic viral load, tubulitis, and graft function following changes in immunosuppression. Am J 
Transplant 3:1378–1382 

Kasus 29 

Anak laki‐laki berusia 9 tahun menerima transplantasi kedua yang sukses setelah plasmafaresis dan 
desensitisasi IVIG. Dalam enam bulan pasca transplantasi, pasien mengalami gagal ginjal akut dan 
ditemukan mengalami tubulitis dari pemeriksaan biopsi ginjal. Kadar OCR virus BK pada darah dan 
urinnya sangat meningkat. 

Manakah intervensi terapi berikut yang TERBAIK? 

A. Pemberian cidofovir dosis tinggi dapat mengeradikasi virus BK. 
B. Pemberian steroid intravena untuk mengatasi reaksi penolakan yang mendasari gejala klinis 

pada kasus tersebut. 
C. Kurangi imunosupresi dan pertimbangkan pemberian leflunomide 
D. Ganti mikofenolat menjadi leflunomid, walaupun pemeriksaan kadar obat untuk leflunamid 

tidak tersedia pada institusi anda. 
E. Pemberian OK3 (antibodi monoklonal anti‐CD3) 

Jawaban yang tepat adalah C. Kasus ini menggambarkan pasien resiko tinggi imunologis yang menerima 
imunoterapi agresif untuk memungkinkan transplantasi, yang kemudian mengalami komplikasi virus 
yang bermakna. Banyak penulis setuju peningkatan terapi imunosupresi, misalnya steroid dosis tinggi 
atau terapi antibodi, berkaitan dengan survival tandur yang rendah. Kemoterapi antiviral dengan dosis 
konvensional cidofovir, walaupun mengurangi viral load, ditemukan berkaitan dengan nefrotoksisitas 
yang substansial. Akibatnya, obat ini harus digunakan dengan sangat hati‐hati. Beberapa keberhasilan 
dilaporkan pada penggunaan cidofovir dosis rendah, walaupun uji klinis control acak tidak tersedia. 
Laporan keberhasilan penggunaan leflunamid untuk infeksi virus polioma telah dipresentasikan dalam 
bentuk abstrak. Tidak ada publikasi mengenai data uji acak terkontrol. Baik hati dan ginjal memetabolisir 
leflunamid. Oleh karena itu, penting untuk mengukur kadarnya, walaupun pemeriksaan kadar obat ini 
(therapeutic drug monitoring/TDM) belum banyak tersedia secara komersial. 
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Pustaka 

Kadambi PV, Josephson MA,Williams J, et al. (2003) Treatment of refractory BK virus‐associated 
nephropathy with cidofovir. Am J Transplant 3:186–191 


