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Stadium Akhir Kerusakan Ginjal (End‐Stage Renal Disease/ESRD) dan Dialisis 
 

KASUS 1 

Seorang pemuda berusia 18 tahun, dengan kerusakan ginjal stadium akhir akibat FSGS, memulai terapi 
hemodialisis perawatan kronis. Vaksin rekombinan hepatitis B 40 µg intramuskular disuntikkan pada 
otot deltoid (otot lengan bagian atas) dalam tiga dosis terpisah. Enam minggu setelah vaksinasi seri 
pertama selesai, jumlah antibodi terhadap antigen hepatitis B <10mU/ml. 

Manakah pilihan di bawah ini yang merupakan langkah paling tepat untuk kasus ini? 

A. Tidak dilakukan pemeriksaan antibodi lebih lanjut ataupun pemberian vaksin hepatitis B.  
B. Lakukan pengulangan pengecekan anti HbsAg setelah tiga bulan. 
C. Lakukan pengulangan vaksinasi intramuskular sampai 3 dosis lagi. 
D. Lakukan pengulangan vaksinasi intradermal sampai 3 dosis. 
E. Lakukan pengulangan vaksinasi menggunakan ajuvan Freund. 

Jawaban yang tepat adalah C. The Center Disease Control Advisory Committee on Immunization 
Practices merekomendasikan vaksinasi tambahan dengan memberikan vaksin rekombinan hepatitis B 
hingga 3 dosis lagi untuk individu yang rentan yang kadar antibodinya tidak mencapai kadar protektif 
setelah pemberian rangkaian vaksinasi awal.  Pemberian intramuskular lebih diutamakan karena 
vaksinasi intradermal tidak memberikan proteksi jangka panjang dan karena vaksin rekombinan 
hepatitis B tidak dilisensikan untuk penggunaan intradermal.  Ajuvan Freund tidak digunakan dengan 
vaksin hepatitis B. 

Pustaka 

Rnagel MC, Coronado VG, Euler GI, et al. (2000) Vaccine recommendations on patient on chronic 
hemodialysis. Seminar 13: 101‐107 

KASUS 2 

Seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang menjalani dialisis, mengalami hiperkalemia kambuhan 
(rekuren) yang memerlukan tindakan/intervensi diet.  Ahli diet melihat bahwa pasien mengkonsumsi 
strawberry dan jeruk yang berlebihan, yang mungkin menyebabkan hiperkalemianya.  Ahli diet 
kemudian meminta pasien untuk tidak mengkonsumsi strawberry dan jeruk.  Seminggu kemudian, 
pasien dating lagi ke unit dialysis dengan gejala baru yaitu perubahan status mental, cegukan, dan 
paresthesias (kesemutan) pada tangan dan kaki. 

Manakah pilihan buah di bawah ini yang mampu menjelaskan timbulnya gejala‐gejala pada kasus ini? 

A. Pepaya 
B. Markisa 
C. Belimbing 
D. Alpukat 
E. Cantaloupe 

Jawaban yang tepat adalah C.  Belimbing, bersifat neurotoksin yang kuat pada pasien uremia.  
Konsumsi 1‐2 buah belimbing dapat mengakibatkan gangguan saraf dalam waktu beberapa jam, bahkan 
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sekitar 40% angka kesakitan (morbiditas), dan 80% kematian pada pasien dengan gangguan status 
mental. Pepaya, markisa, alpukat dan melon oranye (cantaloupe) tidak berkaitan dengan gejala 
keracunan saraf (neurotoksisitas) pada pasien uremia ini. 

Pustaka 

Chang IM, Hwang SJ, Kuo HT, et al. (2000) Fatal outcomes after ingestion of star fruit (averrhoa, 
Carambola) in uremic patients. Am J Kidney Dis 35:189‐193 

KASUS 3 

Seorang anak laki‐kali berusia 15 tahun, menjalani dialisis, mengalami hipotensi intradialisis rekuren, 
yang seringkali mengharuskan dia untuk tetap tinggal di unit dialisis sampai TDnya stabil.  Ibu anak 
tersebut menceritakan kepada anda bahwa putranya bermaksud untuk menghentikan terapi dialisis 
yang sedang dijalaninya karena masalah hipotensi tersebut, serta meminta Anda untuk memperbaiki 
regimen dialisisnya untuk mengatasi masalah tersebut. 

Manakah dari pilihan berikut yang paling kecil efektivitasnya untuk mengurangi hipotensi 
intradialisis? 

A. Ultrafiltrasi berurutan yang diikuti dengan dialisis 
B. Dialisat yang tinggi sodium 
C. Menggunakan modeling sodium 
D. Dialisat yang rendah temperatur (35°C) 
E. Pemberian midodrine  

Jawaban yang tepat adalah A.  Hipotensi intradialisis terjadi pada 15‐25% kasus hemodialisis.  
Walaupun banyak strategi berhasil (sebagian, tidak sempurna) mencegah terjadinya komplikasi tersebut 
namun hasil sebuah studi prospektif silang (crossover) tidak mendukung penggunaan ultrafiltrasi yang 
diikuti dengan dialisis isovolemik.  Keempat pilihan jawaban lainnya terbukti mampu mencegah 
hipotensi dialisis meskipun belum ada studi yang membandingkan antar empat pilihan tersebut 
langsung dalam satu studi tunggal. 

Pustaka 

Dheenan S, Henrich WL (2001) preventing dialysis hypotention: A comparison of usual protective 
measures. Kidney Int 59:1175‐1181 

KASUS 4 

Manakah dari pilihan di bawah ini yang merupakan gejala intradialisis akut yang berkaitan dengan 
penggunaan dialiser asetat yang kedaluarsa? 

A. Kematian mendadak 
B. Gangguan penglihatan dan pendengaran 
C. Nyeri dada 
D. Hipotensi 
E. Hipoksemia akut 
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Jawaban yang tepat adalah B.  Berdasarkan laporan Hutter et al., tujuh dari sembilan pasien yang 
terpapar oleh dialiser asetat yang sudah lama (kedaluarsa) mengalami serangan akut gangguan 
penglihatan dan pendengaran yang berkaitan dengan gejala gangguan saraf lainnya.  Pilihan jawaban 
yang lain sebenarnya juga memungkinkan, tetapi tidak cukup spesifik. 

Pustaka 

Hutter JC, Kuehnart MJ, Willis RR, et al. (2000) Acute onset of decreased vision and hearing,  traced to 
hemodialysis treatment with aged dialyzers. JAMA 283:2128‐2134 

KASUS 5 

Jika diperbandingkan antara fistula transposed brachiobasilic dengan fistula brachiocephalic dan graft 
arteriovena lengan atas, manakah dari pilihan di bawah ini yang tepat? 

A. Fistula brachiobasilic matur menunjukkan angka trombosis yang lebih rendah daripada fistula 
brachiocephalic matur. 

B. Fistula transposed brachiobasilic akan lebih cepat matur dibandingkan fistula brachiocephalic  
C. Fistula transposed brachiobasilic memiliki rata‐rata angka trombosis yang lebih tinggi daripada graft 

lengan atas 
D. Fistula transposed brachiobasilic membutuhkan lebih banyak intervensi daripada grafts lengan atas 
E. Fistula transposed brachiobasilic memiliki rata‐rata angka infeksi yang lebih tinggi dibandingkan 

grafts lengan atas  

Jawaban yang tepat adalah B. Fistula transposed brachiobasilic lebih mungkin menjadi matur dan 
maturasinya lebih cepat dibandingkan fistula brachiocephalic. Namun, jika sudah matur, fistula 
brachiocephalic lebih kecil kemungkinan gagalnya daripada fistula brachiobasilic. Kedua tipe fistula 
arteriovena pada lengan atas tersebut memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan grafts lengan 
atas.  

Pustaka 

Oliver MJ, McCann RL, Indridason OS, et al. (2001) Comparison of transposed brachiobasilic  fistulas to 
upper arm grafts and brachiocephalic fistulas. Kidney Int 60:1532‐1539 

KASUS 6 

Manakah dari teknik pemantauan (surveillance) berikut yang memiliki kemampuan terendah untuk 
mendeteksi adanya stenosis pada graft arteriovena yang secara hemodinamik bermakna? 

A. Pengukuran resirkulasi akses  
B. Pengukuran tekanan vena dinamik  
C. Pengukuran tekanan vena statik  
D. Pengukuran aliran intra‐access 
E. Pemeriksaan fisik akses 

Jawaban yang tepat adalah A.  Deteksi resirkulasi pada graft arteriovena saat ini dianggap sebagai gejala 
yang terakhir/terlambat sehingga kurang berguna untuk pemantauan akses vaskular.  Pilihan jawaban 
lainnya memiliki sensitivitas dan kemampuan yang lebih baik sehingga lebih berguna untuk 
pemantauan. 
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Pustaka 

National Kidney Foundation (2000) K/DOQ1 Clinical Practice Guidelines for Vascular Access. Am J Kidney 
Dis (suppl 1) 37:S137‐S181 

KASUS 7 

Seorang pemuda 17 tahun, menjalani hemodialisis menggunakan kateter cuffed‐tunneled.  Di ruang 
dialisis, pasien tersebut demam ringan dan terjadi eritema pada tempat keluarnya kateter.  Setelah hasil 
dua kultur darah diperoleh, diberi salep mupirocin untuk mengatasi infeksi yang diduga terjadi pada 
tempat kateter keluar.  Vancomycin 1000 mg juga diberi secara intravena.  Dua hari kemudian, kultur 
darah memperlihatkan adanya pertumbuhan Staphylococcus aureus yang sensitif terhadap vankomisin 
dan sefalosporin. Pasien tidak mengalami demam, tidak ada eritema ataupun kebocoran di lokasi 
keluarnya kateter.  Pemuda tersebut tidak memiliki alergi terhadap obat‐obatan. 

Manakah yang merupakan langkah paling tepat untuk dilakukan? 

A. Terapi vancomycin (500mg) selama tiga minggu, setiap selesai dialisis 
B. Terapi cefazolin (1000mg) intravena selama tiga minggu setiap kali dialisis 
C. Mencabut kateter dan menggantinya dengan yang baru. 
D. Mencabut kateter dan menggantinya dengan yang baru dan memberikan terapi cefazolin (1000mg) 

selama tiga minggu setiap kali dialisis 
E. Lanjutkan salep mupirocin, dan memberikan terapi Cefazolin (1000mg) setiap kali dialisis selama tiga 

minggu jika pasien mengalami demam lagi. 

Jawaban yang tepat adalah D.  Strategi menggabungkan penggantian kateter dan pemberian cefazolin 
secara intravena selama tiga minggu terbukti memberikan angka kesembuhan yang tinggi. Terapi 
antibiotik saja tidak memberikan angka kesembuhan yang cukup. 

Pustaka 

Beathard GA (1999) Management of bacteremia associated with tunneled‐cuffed hemodialysis 
catheters. J Am Soc Nephol 10:1049‐1045 

KASUS 8 

Setelah hemodialisis selesai, seorang perawat dialisis melihat adanya penekukan yang signifikan pada 
tabung dialisis. Tidak terdapat adanya gejala apapun pada pasien. Tetapi 6 jam kemudian pasien 
dilarikan ke unit gawat darurat karena nyeri abdomen epigastrik yang menyebar sampai ke punggung 
belakang. 

Manakah diagnosis yang paling mungkin untuk gejala tersebut? 

A. Pankreatitis akut 
B. Gastritis akut 
C. Infraks miokard akut 
D. Colitis akut 
E. Cholelithiasis akut 
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Jawaban yang tepat adalah A. Hemolisis intradialisis akut dapat terjadi karena adanya gangguan 
aliran/turbulensi pada pipa hemodialisis, yang mengakibatkan trauma mekanik.  Rasa nyeri yang sangat 
pada bagian perut atau punggung umum terjadi, diikuti dengan gejala klinis pankreatitis bahkan dapat 
berakhir pada kematian. 

Pustaka 

Duffy R, Tomascheck K, Spangenberger M, et al. (2000) Multicities outbreak of hemolysis in hemodialysis 
patients traced to faulty blood tubing sets. Kidney Int 57:1667‐1674 

KASUS 9  

Seorang anak usia 9 tahun yang menjalani dialisis, menunjukkan kadar hemoglobin 9,0 g/dl walaupun 
sudah mendapatkan 10000 unit erythropoietin intravena setiap kali dialisis.  Saturasi trasfernya 8% dan 
kadar feritin serum 40 ng/ml.  Feses guaiac negatif.  Pasien tersebut baru saja meminum polisakarida zat 
besi (150 mg/hari).  Pada riwayat kesehatan anak tersebut ditemukan adanya reaksi anaphylactoid 
terhadap terapi zat besi.  

Manakah langkah yang paling tepat dilakukan untuk kondisi tersebut? 

A. Transfusi sel darah merah sampai mencapai target hemoglobin 11‐12 g/dl. 
B. Tingkatkan pemberian Fe menjadi dua kali sehari dalam batas toleransi 
C. Transfusi sel darah merah jika kadar hemoglobin di bawah 8,0 g/dl 
D. Mulai terapi intavena dengan Fe sucrose atau Fe‐ gluconate 
E. Rujuk pasien untuk melakukan colonoscopy 

Jawaban yang tepat adalah D.  Pada hamper semua kasus, reaksi anaphylactoid terhadap pemberian 
logam dextran berkaitan dengan adanya antibodi antidextran.  Baik Fe‐sucrose dan Fe‐gluconate tidak 
mengandung dextran, sehingga preparat obat zat besi ini dapat diberikan untuk pasien yang mempunyai 
riwayat reaksi anaphylactoid terhadap Fe‐dextran. Fe‐sukrosa dan Fe‐glukonat menunjukan reaktivitas 
anaphylactoid yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Fe‐ dextran. Dosis total besi dari Fe‐sucrose 
dan Fe‐gluconate tidak boleh diberikan melebihi Fe‐dextran, karena asosiasi Fe yang lebih cepat 
terhadap gula tersebut.  Peningkatan pemberian Fe per oral tidak akan mengembalikan simpanan Fe 
tubuh jika defisiensi Fe yang bermakna telah terjadi sebelumnya..  Kebanyakan pasien tidak dapat 
menjaga Fe simpanan yang adekuat jika hanya mendapat terapi Fe per oral. Oleh karena itu pasien 
hemodialisis membutuhkan terapi Fe intravena setiap minggunya. Terapi Fe intravena tiap minggu 
menghasilkan perbaikan indeks eritropoietik disbanding terapi intermittent bolus.  

Pustaka 

Michael B, Coyne DW, Fishbane S, et al. (2002) Sodium gluconate complex in hemodialysis patients: 
adverse reactions compared to placebo and iron dextran. Kidney Int 61:1830‐1839 

Van Wyck DB, Cavallo G, Spinowitz BS, et al. (2000) Safety and efficacy of iron sucrose in patients 
sensitive to iron dextran: North American Clinical Trial. AM J Kidney Dis 36:88‐97 
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KASUS 10 

Seorang pasien anemia yang menjalani hemodialisis kronik diketahui menunjukkan saturasi transfer 
yang persisten rendah dan kadar ferritin serum yang tinggi. 

Uji laboratorium apa yang dapat digunakan sebagai informasi dasar untuk mengetahui etiologi kasus 
ini? 

A. Kreatinin serum 
B. Anion gap serum 
C. Bikarbonat serum 
D. Haptoglobin serum 
E. C‐reactive protein serum 

Jawaban yang tepat adalah E. Saturasi transfer yang selalu rendah disertai kadar ferritin serum yang 
tinggi mengarah ke adanya proses fase inflamasi akut. Inflamasi akut dapat diketahui dengan mengukur 
protein C‐reactive. 

Pustaka 

Gunnell J. Yeun JY, Denper TA, et al. (1999) Acute‐phase response predicts resistance in hemodialysis 
and peritoneal dialysis patients. Am J Kidney Dis 33:63‐72 

KASUS 11 

Seorang pasien dialisis, 12 tahun, dirujuk untuk melakukan fistulography karenamengalami tekanan 
statis vena yang tinggi dan semakin lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hemostasis pada 
situs‐akses setelah proses dialisis.  Pada saat hemodialisis, ditemukan stenosis tingkat‐tinggi pada 
anastomosis vena‐graft, yang berhasil dilakukan angioplasty. 

Berikut ini mana yang merupakan predictor terbaik untuk mengetahui patensi jangka panjang setelah 
angioplasty stenosis vena pada graft dialisis? 

A. Timbulnya angiographic pada luka pasca‐angoiplasty 
B. Tingkat perbaikan akses aliran darah vakular setelah angioplasty 
C. Tingkat perbaikan pada KT/V urea 
D. Tingkat perbaikan tekanan vena dinamis  
E. Berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hemostasis pada situs akses setelah 

menjalani dialisis 

Jawaban yang tepat adalah B. Data terbaru menyarankan pemantauan aliran darah akses vaskular 
sebelum dan sesudah angioplasty stenosis vena pada graft arteriovena merupakan langkah yang cukup 
efektif untuk memprediksi kepatenan akses. 

Pustaka 

Ahya SN, Windus DW, Vesely TM, et al. (2001) Flow in hemodialysis grafts after angioplasty: Do 
radiologic criteria predict success? Kidney Int 59:1974‐1978 
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KASUS 12 

Pasien laki‐laki menjalani hemodialisis kronis, usia 19 tahun, dengan perkiraan berat badan kering 85 kg 
mendapat saran hemodialisis dengan parameter berikut: lamanya prosedur 4,5 jam; akses dialisis 
melalui fistula arteriovena; aliran darah 35 ml/min; laju dialisis 600 ml/min; dialyzer yang digunakan 
high‐flux polysulfone. Volume variabel single pool Kt/V urea yang dimiliki pasien tersebut konstan di 
bawah 1,2. 

Manakah langkah berikut yang paling dapat meningkatkan klirens urea setiap minggunya? 

A. Meningkatkan laju darah menjadi 400 ml/min 
B. Meningkatkan laju dialisat menjadi 800 ml/min 
C. Menambahkan dialyzer tandem ke sirkuit ekstrakorporeal. 
D. Menambah jumlah dialisis dari 3 kali menjadi 4 kali seminggu 
E. Menambah durasi dialisis menjadi empat jam tiap perawatan 

Jawaban yang tepat adalah D. Indeks klirens solut, KT/V urea <1,2, menunjukkan ketidakcukupan dosis 
dialisis. Pasien dengan massa tubuh yang besar, cenderung tidak memenuhi target sekali tindakan KT/V 
urea 1,2. Walaupun semua saran di atas dapat meningkatkan KT/V urea, meningkatkan frekuensi 
hemodialisis akan memberikan efek paling besar terhadap klirens urea per minggu karena meningkatkan 
efisiensi prosedur hemodialisis. 

Pustaka 

Depner TA (2002) Daily hemodialysis efficiency: An analysis of solute kinetics. Adv Ren Replace Ther 
8:227‐235 

Frankenfield DL, McClellan WM, Helgerson SD, et al. (1999) Relationship between urea r eduction ratio, 
demographic characteristic, and body weight for patients in 1996 National  

ESRD Core Indicators Project. Am J Kidney Dis 33:584‐591 

KASUS 13 

Pemuda 17 tahun yang menjalani terapi hemodialisis kronis, memiliki beberapa penyakit serta (ko‐
morbid), termasuk dilated cardiomyopathy, anemia (walaupun suadah mendapat eritropoietin dosis 
tinggi), hipertensi, hiperlipidemia dan lemah otot (generalized muscle weakness). Anda 
mempertimbangkan untuk menambahkan L‐carnitine pada regimen terapinya. 

Manakah yang merupakan efek klinis paling konsisten yang dapat diamati pada uji klinik prospektif 
suplementasi L‐carnitine  pada pasien hemodialisis? 

A. Peningkatan fungsi miokard 
B. Penurunan kadar trigliserida 
C. Penurunan kolesterol serum  
D. Perbaikan resistensi terhadap eritropoietin  
E. Perbaikan kemampuan gerak dan pada kelemahan otot 

Jawaban yang tepat adalah D. L‐carnitine mudah terdialisis, memiliki BM yang rendah, dan merupakan 
zat antara metabolisme (metabolic intermediate). Pada pasien dialisis, defisiensi L‐carnitine dapat 
menyebabkan disfungsi miokard, hiperlipidemia, lemah otot dan resistensi terhadap eritropoietin. Bukti 
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kemanfaatan pemberian L‐carnitine pada pasien yang menjalani dialisis penjagaan (maintenance) adalah 
perbaikan pada resistensi erytrhopoetin. 

Pustaka 

Hurot JM, Cucherat M, Haugh M, et al. (2002) Effects of L‐carnitine supplementation in maintenance 
hemodialysis patients: A systemic review. J Am Soc Nephrol 13: 708‐714 

KASUS 14 

Pasien hemodialisis berusia 15 tahun, mengalami palpitasi (berdebar‐debar) dialisis (intradialisis 
palpitation) pada beberapa kali hemodialisis. Hasil EKG pasien tersebut menunjukan peningkatan 
dispersi QT (variasi interval QT). 

Manakah tindakan yang paling tepat untuk mengurangi dispersi QT? 

A. Meningkatkan konsentrasi sodium dialisat 
B. Meningkatkan waktu dialisis, untuk mengurangi total waktu ultrafiltrasi yang dibutuhkan  
C. Memberi oksigen selama proses dialisis 
D. Meningkatkan kadar kalsium dialisat dari 2,5 mg/dl menjadi 3,5 mg/dl 
E. Meningkatkan laju aliran darah dan laju aliran dialisat untuk meningkatkan Kt/V urea 

Jawaban yang tepat adalah D. Dispersi QT didefinisikan sebagai perbedaan durasi antara interval QT 
terpanjang dan terpendek pada elektrokardiogram, merupakan  metode untuk memprediksi 
ketidaknormalan repolarisasi. Dispersi QT dapat digunakan untuk memprediksi kematian kardiovaskular 
pada pasien dialisis. Dispersi intradialisis QT juga telah dibuktikan berbanding terbalik dengan komposisi 
kalsium dialisat. 

Pustaka 

Beaubien ER, Pylypchuk GB, Akhtar J, et al. (2002) Value of corrected QT interval dispersion in 
identifying patients initiating dialysis at increased risk of total and cardiovalcular mortality. Am J 
Kidney Dis 39: 834‐842 

Nappi SE, Virtanen VK, Saha HHT, et al. (2000) QT dispersion increases during hemodialysis with low‐
calcium dialysate. Kidney Int. 57:2117‐2122 

KASUS 15 

Manakah pernyataan yang tepat mengenai cardiac arrest dan kematian mendadak yang terjadi di unit 
dialisis? 

A. Pasien yang mengalami cardiac arrest (henti jantung) dan kematian mendadak lebih sering 
mendapat potassium dialisat dengan kadar < 2 mEq/dl 

B. Cardiac arrest dan kematian mendadak jarang terjadi pada unit dialisis biasa  
C. Tipe akses vaskular dialisis tidak berefek pada kemungkinan terjadinya cardiac arrest 
D. Pada hari apa hemodialisis dilakukan tidak memberikan efek bermakna pada kemungkinan 

terjadinya cardiac arrest dan kematian mendadak 
E. Hampir semua pasien yang mengalami cardiac arrest dan kematian mendadak, memiliki riwayat 

cardiomyopathy dilasi. 
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Jawaban yang tepat adalah A.  Cardiac arrest dan kematian mendadak pada unit dialisis lebih sering 
terjadi pada pasien yang didialisis menggunakan dialisat potassium dosis rendah (0 atau 1,0 mEq/l). 
Cardiac arrest, walaupun jarang, terjadi pada setiap 7 dari 100.000 sesi hemodialisis. Hanya 48% pasien 
yang mengalami cardiac arrest memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. Kapan dialisis dilakukan 
(pada hari apa) dan jenis akses vaskular keduanya berpengaruh pada kemungkinan terjadinya cardiac 
arrest. 

Pustaka 

Karnik JA, Young BS, Hew NL, et al. (2001) Cardiac arrest  and sudden death in dialysis units. Kidney Int 
60:350‐357 

KASUS 16 

Seorang pasien yang memulai perawatan reguler hemodialisis memiliki resiko kematian 5 tahun yang 
lebih tinggi dari rata‐rata, jika pasien tersebut mempunyai latar belakang etnik/ras: 

A. Kaukasia 
B. Hispanik 
C. Asia‐Amerika 
D. Afrika‐Amerika 
E. Etnik/ras campuran 

Jawaban yang benar adalah A. Beberapa penelitian menunjukan bahwa rata‐rata mortalitas lebih tinggi 
pada ras Kaukasia. Analisis terbaru dari studi Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS), 
yang membandingkan ras Kaukasia dengan ras lainnya menghasilkan data sebagai berikut: resiko relatif 
Afrika‐Amerika 0,78 (p<0,001), Asia 0,68 (p<0,001), Asli Amerika (native) 0,51 (p<0,001), dan Hispanik 
0,92 (p=NS). Resiko kematian yang tertinggi pada ras Kaukasia dengan end‐stage renal disease sangat 
bertolak belakang dengan rendahnya insidens dan prevalensi end‐stage renal disease pada ras Kaukasia 
jika dibandingkan dengan ras lainnya.   

Pustaka 

Lopes AA, Bragg‐Gresham JL, Satayathum S, et al. (2003) Health‐related quality of life and associated 
outcomes among hemodialysis patients of different ethinicities in the United States: the Dialysis 
Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Am J Kidney Dis 41:605‐615  

KASUS 17 

Yang termasuk tindakan profilaksis/pencegahan bakteremia yang berkaitan dengan pemasangan 
kateter adalah: 

A. Pemberian antibiotik intravena pada saat mendekati akhir 
B. Gentamycin/sitrat catheter lock (jenis infus yang dipasang pada tangan, tanpa pipa dan 

tidak digantung seperti botol infus biasa) 
C. Air ultrapure 
D. Dialisat ultrapure 
E. Penggantian kateter 
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Jawaban yang tepat adalah B. Uji klinik terkontrol menunjukkan bahwa menutup catheter dengan 
antibiotik atau larutan antiseptik dapat mengurangi insiden bakteremia sampai sepuluh kali lipat. 
Penggunaan air ultrapure dan dialisat ultrapure direkomendasikan secara umum untuk mencegah 
timbulnya peradangan ringan pada dialisis, tetapi tidak akan mencegah timbulnya sepsis yang diinduksi 
oleh kateter. Pemberian antibiotik dilakukan pada saat dialisis hampir selesai hanya akan berefek sedikit 
paada biofilm kateter, karena kadar dan waktu yang terbatas. Penggantian kateter dapat mengatasi 
masalah tersebut, tetapi bukan merupakan tindakan pencegahan. 

Pustaka 

Allon M (2003) Prophylaxis against dialysis catheter‐related bacteremia with a novel antimicrobial lock 
solution. Clin Infect Dis 36:1539‐1544 

KASUS 18 

Seorang wanita usia 18 tahun, dengan penyakit ginjal stadium akhir (ESRD) dan menjalani 
hemodialisis, mengalami nyeri dada substernal akut, serta membutuhkan bantuan untuk memilih 
angiografi yang paling kecil toksisitasnya. Manakah pernyataan berikut yang benar? 

A. Lebih dari 75% gadolinium yang diinjeksikan, dapat dihilangkan dengan satu kali dialisis 
B. Zat kontras radiografi yang mengandung iodium (iodinated radiographic contrast) dapat dihilangkan 

perlahan melalui dialisis 
C. Zat kontras radiografi yang mengandung iodium dapat dihilangkan dengan mudah menggunakan 

hemofiltrasi 
D. Gadolinium dan zat kontras radiografi iodium adalah molekul besar yang tidak dapat dikeluarkan 

dengan dialisis 
E. Tidak terdapat resiko pada pemberian injeksi zat kontras radiografi pada pasien anuria.  

Jawaban yang tepat adalah A. Pasien hemodialisis lebih mudah mengalami kelebihan volume akut 
setelah injeksi zat kontras radiografi, termasuk aortography atau contrast‐enhanced MRI. Penelitian 
terbaru menunjukkan bahwa gadolinium dan zat kontras radiografi dapat dikeluarkan dengan cepat dan 
efisien melalui hemodialisis dan hemofiltrasi. Rata‐rata pengeluaran gadolinium setelah satu sampai 
empat kali hemodialisis adalah 78%, 95%, 98%. Klinisi juga harus waspada jika kadar kalsium serum 
sangat rendah yang dapat terjadi sampai 4,5 hari setelah pemberian gadolinium. Efek gadolinium ini 
tergantung pada dosis yang diberikan. 

Pustaka 

Marenzi G, Marana I, Lauri G, et al. (2003) The prevention of radiocontrats‐agent‐induced neprophaty by 
hemofiltration, N Engl J Med 349:1333‐1340 

Okada S, Katagiri K, Kumazaki T, et al (2001) Safety of gadolinium contrats agent in hemodialysis 
patients, Acta Radiol 42:339‐341 

Prince MR, Erel HE, Lent RW, et al (2003) Gadolinium administration causes spurious hypocalcemia. 
Radiology 22&:639 
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KASUS 19 

Seorang anak usia 9 tahun dengan ESRD akibat nefropati IgA menjalani dialisis peritoneal (PD) dan 
ditemukan mengalami hipertensi. Berat badan saat ini 48 kg dan tidak terdapat tanda‐tanda kelebihan 
volume, tidak ada edema perifer, dan juga tidak terdapat abdominal bruits. Selama dua tahun terakhir 
menjalani terapi PD, dengan siklus 9 jam menggunakan 4 kali pertukaran dekstrosa 2,5% dan 15 jam 
siang hari tetap pada satu 2,5% dekstrosa. Dengan cara ini biasanya tekanan darah pasien normal tanpa 
obat anti hipertensi. Pasien cukup terdialisis dilihat dari klirens molekul kecilnya, tetapi selama dua 
bulan terakhir pasien mengalami hipertensi (155/90 mmHg) walaupun telah meminum obat anti 
hipertensi. 

Selain mengurangi asupan natrium dari diet, manakah tindakan berikut yang paling baik 
mengendalikan tekanan darahnya? 

A. Ubah regimen malam menjadi 3 dekstrosa 2,5% selama 9 jam dan pada siang hari digunakan 
icodextrin.  

B. Lanjutkan regimen malam seperti biasa, tetapi ubah untuk siang hari menjadi 4,25% dekstrosa 
C. Ubah regimen malam menjadi 3 dekstrose 2,5% selama 10 jam dan lanjutkan 2,5% dekstrosa di 

siang hari 
D. Lanjutkan regimen malam seperti biasa, tambahkan 1,5% dekstrosa pada pengisian kantong terakhir 

dan penggantian dengan dekstrosa 1,5% siang hari 
E. Ubah regimen dekstrose malam hari menjadi 5 dekstrosa 4,25% dan penggantian dengan dekstrosa 

4,25% siang hari 

Jawaban yang tepat adalah A…………… 

 


