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BAB 10 

OSTEODISTROFI RENAL 

KASUS 1  

Seorang pasien perempuan berusia 19 tahun menjalani hemodialisis selama 14 tahun belakangan ini 
setelah mengalami reaksi penolakan terhadap transplant/cangkok organ dari donor cadaver.  Tadinya 
penyakitnya adalah penyakit Henoch‐Schonlein purpura. Sekarang pasien datang dengan nyeri yang 
meningkat dan merasa lemas pada tangan dan kakinya. Terdapat kontraktur (hilangnya elastisisitas otot) 
yang bermakna pada ekstremitas yang menyebabkan pasien terbaring di tempat tidur selama empat 
bulan terakhir. Masalah utama yang berkaitan dengan hemodialisis adalah pasien mengalami 
hiperfosfatemia (7—8,5 mg/dl), dan hiperkalsemia (10—11 mg/dl) setelah terapi vitamin D. Kadar 
hormon paratiroidnya (PTH) sedikit meningkat pada 56 pg/dl, meskipun secara substansial kadar PTHnya 
lebih tinggi sebelumnya. Evaluasi terhadap kemungkinan adanya penyakit pembuluh kolagen, termasuk 
vaskulitis, menunjukkan hasil negatif, demikian juga titer Lyme dan uji fungsi tiroid. Kadar glukosa darah 
tidak meningkat. Elektromiografi dan studi konduksi sarafnya normal. Biopsi otot menunjukkan atropi 
dan kalsifikasi intravaskular. 

Apa yang paling mungkin menjadi penyebab kondisi ini?  

A. Miopati uremik 
B. Mitochondrial myopathy  
C. Skleroderma  
D. Arteriopati uremik dengan kalsifikasi 
E. HSP rekuren 

Jawaban yang benar adalah D. Pada kondisi lanjut (advance) vaskulopati kalsifikasi (calcific 
vasculopathy) mungkin terlihat seperti kalsifilaksis (calciphylaxis). Beberapa pasien dengan kondisi ESRD, 
terutama mereka yang menjalani dialisis, mengalami ulser/borok yang dalam di kulit yang berkaitan 
dengan adanya kalsifikasi pada arteriol subkutan. Neuropati perifer uremik adalah sensorimotor 
campuran, distal yang simetris. Keadaan ini umum terjadi pada laki‐laki, dan tidak tergantung pada 
penyakit yang mendasarinya. Tidak terdapat miopati spesifik yang berkaitan dengan uremia. Arthralgia 
(nyeri sendi) dan myalgia (nyeri otot) merupakan cirri scleroderma yang menyebar. Sklerosis sistemik 
kutan yang menyebar/diffuse pada tahap awal menunjukkan gejala arthritis. Miopati spesifik tidak 
terlihat. HSP rekuren (kambuh) tidak menunjukkan gambaran miopati spesifik, seperti yang terlihat pada 
kasus ini.  

Pustaka 

Kunis CL,Markowitz GS, Liu‐Jarin X, et al. (2001) Painful myopathy and end‐stage renal disease. Am J 
Kidney Dis 37:1098–1104 

KASUS 2  

Seorang pasien laki‐laki berusia 14 tahun memulai dialisis di bawah perawatan anda. Penyakit 
sebenarnya adalah FSGS. Pemeriksaan fisiknya tidak luar biasa. Kalsium serumnya 9,7 mg/dl, fosfat 6,1 
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mg/dl, dan PTH 340 pg/ml. Untuk mengoptimalkan perawatannya, anda memulai terapi dengan 
sevelamer hidroklorida untuk menjaga kadar fosfat serumnya berada dalam kisaran yang dapat 
diterima.  

Manakah dari pernyataan‐pernyataan berikut yang paling baik menjelaskan kemungkinan respon 
pasien tersebut terhadap sevelamer hidroklorida dibandingkan dengan kalsium asetat? 

A. Sevelamer hidrokhlorid akan lebih efektif di dalam mengurangi kadar fosfat serum  
B. Kalsium asetat akan lebih efektif di dalam mengurangi kadar fosfat serum  
C. Sevelamer hidroklorida akan lebih efektif dalam mengurangi kadar PTH  
D. Penggunaan sevelamer hidroklorida akan mengakibatkan lebih sedikit terjadi hiperkalsemia pada 

komplikasi nanti 
E. Sevelamer hidroklorida sama mahalnya dengan kalsium asetat 

Jawaban yang benar adalah D. Sevelamer hidroklorida (Renagel) secara signifikan menurunkan kadar 
fosfor serum pada pasien hemodialisis, dengan efek minimal terhadap kalsium serum dibanding terapi 
standar yang menggunakan pengikat fosfat berbasis kalsium.  Pasien‐pasien dengan kadar PTH tertinggi 
(>300 pg/ml) mengalami pengurangan PTH dalam jumlah besar. Efek pada kadar PTH, mungkin tidak 
konsisten.  

Pustaka 

Bleyer AJ, Burke SK, Dillon M, et al. (1999) A comparison of the kalsium‐free phosphate binder 
sevelamer hidroklorida with kalsium asetat in the treatment of hyperphosphatemia in dialysis 
patients. Am J Kidney Dis 33:694–701 

KASUS 3  

Seorang perempuan berusia 18 tahun, yang menjalani hemodialisis selam enam tahun terakhir akibat 
displasia ginjal kongenital datang, dengan lesi nekrotik besar pada kulit paha atasnya. Pasien mengalami 
obesitas, memiliki intoleransi glukosa ringan, dan hipertensi yang sulit dikontrol, dan menerima Fe‐
dextran dosis tinggi, eritropoietin untuk resistensi anemia, dan enalapril untuk hipertensi. Kadar fosfat 
serumnya berkisar 6‐9 mg/dl, albumin serum 2,2‐2,9 g/dl, dan kalsium serum 8,8‐9,0 mg/dl. Magnesium 
serumnya 2,6 mg/dl, alkalin fosfatase 165 IU/l, dan PTH serum 450 pg/ml. Hasil biopsi lesi kulitnya 
mengungkapkan adanya kalsifikasi menengah dan hiperplasia intima pada arteri‐arteri kecil dan nekrosis 
lemak. 

Manakah dari karakteristik‐karakteristik klinisnya yang merupakan faktor resiko kunci untuk kondisi 
ini?  

A. Terapi Fe‐dekstrin 
B. Hipertensi 
C. Hipomagnesemia  
D. Hiperfosfatemia  
E. Terapi eritropoietin  

Jawaban yang benar adalah D. Hiperfosfatemia adalah prediktor terbaik untuk kalsifilaksis pada pasien 
hemodialisis. Untuk setiap peningkatan 1 mg/ml kadar fosfat serum maka akan terjadi peningkatan 3,5 
kali lipat resiko terjadinya kalsifilaksis. Indeks massa tubuh (BMI), diabetes, hipertensi, hipomagnesemia, 
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aluminium, dan dosis eritropoietin dan Fe‐dextran yang lebih tinggi bukan prediktor independen untuk 
kalsifilaksis.  

Pustaka 

Mazhar AR, Johnson RJ, Gillen D, et al. (2001) Risk factors and mortality associated with calciphylaxis in 
end‐stage renal disease. Kidney Int 60:324–332 

KASUS 4  

Seorang pria berusia 17 tahun telah menjalani hemodialisis selama 10 tahun setelah mengalami 
kegagalan transplantasi ginjal dari donor kadaver. Pasien sering mengalami nyeri tulang, tetapi yang 
lainnya baik‐baik saja. Anda telah mencoba untuk mengontrol hiperparatiroidism sekundernya selama 
enam bulan terakhir dengan cara pemberian kalsitriol secara intravena dan penggunaan pengikat fosfat 
secara agresif, termasuk sevelamer. Meskipun telah dilakukan usaha‐usaha tersebut, kadar PTH serum 
masih 757 pg/ml, walaupun telah turun dari 1011 pg/ml. 

Manakah dari pernyataan berikut mengenai paratiroidektomi pada pasien‐pasien yang menerima 
renal replacement therapy (RRT) yang benar?  

A. Pasien laki‐laki yang menjalani RRT jangka panjang berpeluang menjalani paratiroidektomi dua kali 
lipat dibandingkan pasien perempuan.  

B. Insiden paratiroidektomi untuk mengendalikan hiperparatiroidisme selama RRT jangka panjang 
adalah 10% dari pasien‐pasien yang menjalani terapi dalam 10 tahun.  

C. Pasien‐pasien yang menjalani dialisis peritoneal mempunyai peluang setengah kali menjalani 
paratiroidektomi dibandingkan pasien‐pasien yang menjalani hemodialisis  

D. Pasien‐pasien dengan nefropati diabet mempunyai kemungkinan yang sama dengan pasien ESRD 
dengan etiologi lainnya untuk menjalani paratiroidektomi.  

E. Pasien‐pasien kulit putih mungkin lebih memerlukan paratiroidektomi dibanding pasien‐pasien Afro‐
American.  

Jawaban yang benar adalah B. Prevalensi paratiroidektomi pada pasien‐pasien yang menjalani dialisis 
kronis adalah 5,5%, dan meningkat seiring durasi terapi dialisis (9,2% setelah 10‐15 tahun dan 20,8% 
setelah 16‐20 tahun).  Resiko relatif untuk menjalani paratiroidektomi pada perempuan lebih tinggi 
daripada laki‐laki, dan lebih rendah pada pasien lanjut usia dan pasien diabetes. Resiko relatif untuk 
paratiroidektomi juga lebih tinggi pada pasien yang menjalani dialisis peritoneal daripada yang 
menjalani hemodialisis, dan menurun setelah transplantasi. Studi yang membandingkan orang kulit 
hitam dengan kulit putih menunjukkan bahwa odds ratio untuk hiperparatiroidism tulang (dengan nilai 
rata‐rata PTH >500 pg/ml) adalah 4.4 (2.1 sampai 9.25) 

Pustaka 

Malberti F, Marcelli D, Conte F, et al. (2001) Parathyroidectomy in patients on renal replacement 
therapy: an epidemiologic study. J Am Soc Nephrol 12:1242–1248 
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KASUS 5  

Seorang anak perempuan Afro‐Amerika berumur 10 tahun yang menjalani perawatan hemodialsis 
menderita keretakan tulang panggul (hip) kirinya setelah jatuh di ruang keluarganya. Pembedahan 
berjalan baik, tetapi pasien agak khawatir mengenai kemungkinan retak tulangnya kambuh lagi. 

Manakah dari faktor‐faktor yang berikut yang berhubungan dengan peningkatan resiko terjadinya 
keretakan tulang berikutnya?  

A. Kadar serum bikabonatnya saat predialisis adalah 18,5 mEq/l  
B. Indeks massa tubuhnya(BMI) kurang dari 23 kg/m2.  
C. Dia adalah Afro‐Amerika.  
D. Diabetes tipe 2nya yang sudah terkontrol baik. 
E. Dia berumur 10 tahun.  

Jawaban yang benar adalah C. Faktor‐faktor resiko untuk terjadinya retak tulang panggul pada pasien 
hemodialisis kronis antara lain umur (umur > 40 tahun), jenis kelamin perempuan, ras kulit hitam, 
obesitas (BMI >26 kg/m2), dan adanya penyakit vaskuler perifer. Diabetes, serum PTH utuh, aluminium, 
dan kadar bikarbonat tidak berpengaruh besar terhadap resiko retak tulang panggul.  

Pustaka 

Stehman‐Breen CO, Sherrard DJ, Alem AM, et al. (2000) Risks factors for hip fracture among patients 
with end‐stage renal disease. Kidney Int 58:22002205 

KASUS 6  

Seorang pasien berusia 9 tahun dengan riwayat hemodialisis kronis selama lima tahun sebagai terapi 
FSGS mulai mengeluh adanya nyeri tulang dan kelemahan otot. Pemeriksaan terhadap pasien 
mengungkapkan hal berikut: kalsium serum 9,2 mg/dl, PO4 5,2 mg/dl, jumlah kadar PTH 250 mg/dl, dan 
aluminium plasma 433µg/dl. Kepadatan mineral tulang berkurang dengan total nilai Z (SD dari rata‐rata 
kesehatan, umur, dan jenis kelamin sesuai populasi referens) adalah —1.25. 

Apakah yang harus dilakukan sekarang? 

A. Biopsi tulang  
B. Pengukuran vitamin D 1,25 (OH)2  
C. Pengukuran alkalin fosfatase yang spesifik tulang 
D. Kadar Procollagen‐Icarbixy‐terminal propeptide  
E. Kadar β2‐mikroglobulin  

Jawaban yang benar adalah A. Gambaran klinis pasien tersebut konsisten dengan turnover penyakit 
tulang yang rendah, dan oleh sebab itu toksisitas aluminium harus dipertimbangkan. Adanya paparan 
terhadap aluminium yang bermakna, biopsi tulang diindikasikan pada kasus‐kasus berikut: sebelum 
paratiroidektomi, dan sebelum memulai terapi desferrioxamine jangka panjang, karena adanya resiko 
ketulian dan mukormikosis yang fatal sebagai komplikasi dari pengobatan. Alkalin fosfatase pada tulang 
tidak cukup sensitif untuk membedakan antara turnover yang rendah dengan yang normal. Procollagen‐
Icarboxy‐terminal propeptide bukan indikator yang spesifik untuk penyakit tulang karena tidak dikontrol 
baik dengan uji histologi tulang. 
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Pustaka 

Ferreria MA (2000) Diagnosis of renal osteodystrophy: when and how to use biochemical markers and 
non‐invasive methods; when bone biopsy is needed. Nephrol Dial Transplant 5:S8–S14 

KASUS 7  

Seorang pasien laki‐laki berusia 12 tahun menjalani hemodialisis penjagaan (maintenance) dirujuk 
kepada anda dari rumah sakit lain untuk membantu terapi osteodistrofi renalnya. Pasien memiliki 
riwayat ketidakpatuhan dalam menjalani terapi menggunakan pengikat fosfatnya dan beberapa 
pengukuran PTHnya menunjukkan hasil dengan kisaran 1400 pg/ml. Pasien juga pernah mengalami 
patah tulang fibula setelah trauma minor. Ahli nefrologis sebelumnya telah mencoba untuk menurunkan 
kadar PTH pasien dengan pemberian kalsitriol secara intravena tetapi beberapa kali mengakibtkan 
hiperkalsemia sampai 12,5 mg/dl pada beberapa kejadian. 

Setelah meninjau sejumlah pilihan terapi, apa yang akan anda rekomendasikan kepada pasien?  

A. 22‐oksakalsitriol, karena mungkin lebih bermanfaat dibandingkan kalsitriol  
B. Parikalsitol, karena itu mungkin lebih bermanfaat dibandingkan kalsitriol  
C. Paratiroidektomi harus dilaksanakan  
D. 1 ά‐hidroksvitamin D2 karena itu mungkin akan memberikan manfaat lebih dibandingkan kalsitriol  
E. 1 ά‐hidroksivitamin D3 karena itu mungkin akan memberikan manfaat lebih dibandingkan kalsitriol  

Jawaban yang benar adalah C. Indikasi untuk melakukan paratiroidektomi, dua hal diantaranya ada 
pada pasien kasus ini, secara klasik adalah: 1) hiperkalsemia dan hiperfosfatemia pada kadar PTH yang 
sangat tinggi (>800 pg/ml), seperti dijumpai pada pasien ini, dan disertai resistensi terhadap obat‐
obatan; 2) fraktur dan avulsi tendon; 3) ketika berat kelenjar paratiroid melebihi I g; dan 4) calcific 
arteriolopathy, suatu kondisi yang oleh beberapa ahli dianggap sebagai indikasi absolut.  

Pustaka 

Schomig M, Ritz E (2000) Management of disturbed kalsium metabolism in uremic patients: 2. 
Indications for parathyroidectomy. Nephrol Dial Transpl 5:25–9 

KASUS 8  

Seorang anak laki‐laki berusia 10 tahun dirujuk kepada anda untuk evaluasi dan terapi hipofosfatemia 
persisten pasca transplantasi ginjal. Pasien telah diobati dengan siklosporin dan prednison, tetapi dia 
mengeluh karena adanya nyeri ototnya persisten. Hasil pemeriksaan fisiknya tidak luar biasa kecuali 
terdapat kelemahan otot proksimal ringan pada ekstrimitas bawah. Dia belum mendapat pengobatan 
apapun selain immunosupresan. Data laboratorium: kreatinin 1,2 mg/dl, kalsium 9,6 mg/dl, fosfat 2,1 
mg/dl, jumlah PTH 38 pg/ml, dan ekskresi fraksional fosfat 28%. 

Manakah dari hal berikut yang paling mungkin menjadi penyebab renal wasting fosfatnya?  

A. Hormon paratiroid  
B. Siklosporin  
C. Fosfatonin  
D. 1,25 (OH)2 D3  
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E. Glukokortikoid‐glukokortikoid  

Jawaban yang benar adalah C. Green et al., mepelajari mekanisme hipofosfatemia pasca transplantasi 
dan menemukan bahwa sera yang berasal dari pasien hipofosfatemi pasca transplantasi menghambat 
transport PO4 in vitro melalui mekanisme yang tidak tergantung PTH. Temuan ini konsisten dengan 
konsep yang menjelaskan bahwa ada zat humoral PTH‐independent yang secara dramatis mengurangi 
reabsorpsi PO4, dan mungkin yang menjadi penyebab kelainan‐kelainan pada transpor fosfat, seperti 
yang terlihat pada osteomalasia onkogenik. 

Siklosporin tidak mengakibatkan wasting/pembuangan fosfat dan 1,25 (OH)2 D3. Glukokortikoid bersifat 
fosfaturik, tetapi tidak mengakibatkan wasting fosfat separah pada kasus ini.  

Pustaka 

Green J, Debby H, Lederer E, et al. (2001) Evidence for a PTH‐independent humeral mechanism in post‐
transplant hypophosphatemia and phosphaturia. Kidney Int 60: 1182–1196 

KASUS 9  

Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai pencegahan hiperfosfatemia yang efektif 
untuk pasien dengan dialisis yang adekuat? 

A. Restriksi fosfat diet akan efektif dapat dicapai tanpa restriksi asupan protein diet <1 g/kg/hari  
B. Pemberian kalsitriol tidak mengubah absorpsi fosfat dari diet  
C. Menghindari makanan‐yang‐diproses (processed‐food)akan mengurangi penyerapan fosfat.  
D. Menghindari fosfat dari diet daging lebih bermanfaat daripada fosfat dari tanaman/nabati.  
E. CaCO3 kurang efektif dibandingkan sevelamer hidroklorida untuk mengontrol fosfor serum.  

Jawaban yang benar adalah D. Evaluasi kecukupan fosfor dari diet perlu dipertimbangkan baik dari segi 
jumlah fosfor dari makanan maupun bioavailabilitasnya karena kebanyakan fosfor pada tanaman berada 
dalam bentuk phytate. Karena manusia tidak punya enzim phytase yang dibutuhkan untuk 
mendegradasi phytate dan melepaskan fosfor, phytate sulit dicerna pada saluran pencernaan terbatas. 
Fosfor yang berada di dalam daging diabsorpsi dengan baik karena fosfor tersebut ditemukan sebagai 
senyawa organik intraseluler yang mudah dihidrolisis pada saluran pencernaan, melepaskan fosfor 
anorganik yang dapat diabsorpsi.  

Pustaka 

Uribarri J, Calvo MS (2003) Hidden sources of phosphorus in the typical American diet: does it matter in 
nephrology? Semin Dial 16:186–188 

KASUS 10  

Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai pemakaian obat pengikat fosfat yang 
mengandung kalsium/calcium containing phosphat binder (CCPB)? 

A. Pasien yang menjadi hiperkalsemia ketika menggunakan CCPB cenderung memiliki densitas tulang 
yang rendah, hal ini menunjukkan menurunnya kapasiatas tulang untuk mempertahankan beban 
kalsium. 

B. Proses kalsifikasi vaskuler terbukti terjadi ketika pasien berada pada kesetimbangan kalsium positif.  
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C. Uji klinik acak terkontrol menunjukkan bahwa sevelamer hidroklorida nampaknya kurang berkaitan 
dengan kematian kardiovaskuler daripada grup kontrol yang menggunakan CCPB 

D. Proses kalsifikasi vaskuler yang ekstensif jarang terjadi sebelum penggunaan CCPB mulai dikenal luas 
E. Kalsium karbonat lebih sedikit menyebabkan hiperkalsemia dibandingkan kalsium sitrat.  

Jawaban yang benar adalah A. Pertanyaan di atas menggarisbawahi fakta yang menunjukkan bahwa 
walaupun banyak orang berspekulasi mengenai bahaya penggunaan CCPB, literatur yang ada samapi 
saat ini tidak mendukung kecuali untuk njawaban A. 

Pustaka 

Colandonato JA, Szczech LA, Friedman EA, et al. (2002) Does kalsium kill ESRD patients‐the skeptic’s 
perspective? Nephrol Dial Transplant 17:229–232 

KASUS 11  

Seorang anak laki‐laki berusia 15 tahun dievaluasi untuk kelemahan otot dan nyeri tulang selama lima 
bulan terakhir. Pemeriksaan fisik mengungkapkan adanya miopati proksimal bermakna tanpa 
abnormalitas lain. Data laboratorium: kalsium 10,2 mg/dl, fosfor 1,2 mg/dl, PTH immunoreaktif 23 pg/ml 
(normal: 10‐65 pg/ml), 1,25 (OH)2 vitamin D 8 pg/ml (normal: 10‐55 pg/ml), dan reabsorpsi fosfat 
tubulus 75% (normal:90%), CT scan menunjukkan adanya tumor 3x4 cm pada paha kanan. Tumor 
tersebut diangkat dan pasien pulih kembali. 

Manakah dari faktor‐faktor berikut yang hampir bisa dipastikan meningkat di dalam plasma sebelum 
pengangkatan tumor?  

A. PTH‐related protein  
B. 25 OH vitamin D 
C. Fibroblast growth factor 23 
D. Stanniocalcin  
E. Kalsitonin  

Jawaban yang benar adalah C. Bukti terbaru menyatakan bahwa produk tumor yang bertanggung jawab 
terhadap efek fosfaturi adalah fibroblast growth factor 23 (FGF‐23), suatu anggota keluarga besar dari 
protein‐protein yang mengatur fungsi fibroblas. Pada osteomalasia onkogenik, terjadi produksi 
berlebihan FGF‐23. Pada rakitis hipofosfatemi yang terpaut kromosom X terjadi mutasi pada 
endopeptidase yang normalnya menginaktivasi FGF‐23, dan mencegah sitokin dalam jumlah besar 
keluar dari tulang untuk bekerja secara sistemik dan di dalam ginjal. Pada riketsia/rakitis hipofosfatemi 
autosom dominan terjadi mutasi pada gen yang menyandi FGF‐23, sehingga meskipun molekul tersebut 
fungsional tetapi tidak dapat didegradasi oleh endopeptidase secara efisien, dan oleh karena itu bekerja 
baik secara sistemik maupun di ginjal. 

Pustaka 

Jonsson KB, Zahradnik R, Larsson T, et al. (2003) Fibroblast growth factor 23 in oncogenic osteomalacia 
and X‐linked hypophosphatemia. N Engl J Med 348:1656–1563 



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

8 

 

KASUS 12  

Manakah dari pernyataan berikut yang paling baik mengkarakterisasi efek experimental calcimic 
agentAMG073 di dalam memodifikasi abnormalitas di metabolisme ion divalen pada pasien dengan 
gagal ginjal? 

A. Nilainya kurang dari 400 pg/ml  
B. Calcimimetics cenderung untuk meningkatkan kadar serum PO4 pada pasien hemodialisis  
C. Pada pasien‐pasien yang menerima calcimimetics, concomitant kalsitriol administration yang lebih 

tinggi diperlukan untuk mencegah hypocacemia daripada pasien kontrol yang tidak mendapatkan 
calcimimimetics 

D. Produk Ca×PO4 cenderung untuk sedikit meningkat pada pasien yang tidak menerima calcimimetics 
E. Calcimimetics mengurangi jumlah kadar PTH selagi secara bersamaan mengurangi produk 

caciumphosphate ( Ca ×PO4)  

Jawaban yang benar adalah E. Agen‐agen calcimimetic efektif pada awal percobaan bahkan ketika kadar 
PTH lebih tinggi dari 400 pg/ml dan mereka cenderung untuk mengurangi produk Ca ×PO4. Sementara 
mungkin ada peristiwa hipokalsemia karena penggunaan mereka, pasien‐pasien yang menerima 
calcimimetics tidak memerlukan dosis kalsitriol yang ditingkatkan terus menerus.  

Pustaka 

Lindberg JS, Moe SM, Goodman WG, et al. (2003) The calcimimetic AMG 073 reduces parathyroid 
hormone and kalsium × phosphorous in secondary hyperparathyroidism. Kidney Int 63:248–254 

KASUS 13  

Seorang anak perempuan berumur 15 tahun sedang dalam perawatan hemodialisis selama delapan 
tahun dipindahkan ke klinik Anda dan ditemukan adanya hiperparatiroidism parah yang sulit 
disembuhkan (PTH 1400 pg/ml), kalsium serum 10.6 mg/dl, dan fosforus 6.9 mg/dl. Pasien mempunyai 
nyeri tulang ringan, dan studi radiologi menunjukkan tanda‐tanda hiperparatiroidism menengah. Kadar 
PTH yang meningkat telah dikonfirmasi terjadi pada tiga kejadian terpisah. Hasil ultrasound 
mengungkapkan massa parathyroid tunggal dengan panjang 6 mm. Ketiga kelenjar yang lain membesar, 
tetapi masing‐masing panjangnya berukuran kurang dari 5 mm. 

Manakah dari terapi‐terapi berikut yang sebaiknya diterima pasien? 

A. Paratiroidektomi total dengan auto‐transplantasi jaringan paratiroid 
B. Dua‐enam minggu percobaan menggunakan kalsitriol dosis tinggi  
C. Meningkatkan kadar bath kalsium menjadi 3.0 mEq/L  
D. Terapi calcimimetic  
E. Terapi percutaneous ethanol injection  

Jawaban yang benar adalah A. Indikasi‐indikasi untuk percutaneous ethanol injection termasuk: serum 
PTH >800pg/ml, gejala‐gejala seperti rasa gatal yang parah atau nyeri tulang, bukti dari penyakit tulang 
turnover yang tinggi, pengeluaran aluminium pada penyakit tulang oleh desferrioxamine, resistensi 
terhadap pengobatan medis termasuk clacitriol pulse therapy, dan panjang target kelenjar parathyroid 
yang dideteksi oleh ultrasonografi melebihi 5 mm dan memperlihatkan adanya aliran darah 
menggunakan ultrasonografi power‐Doppler. Pasien yang gagal mendapatkan ukuran kelenjar yang 
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cukup mungkin akan membutuhkan pembedahan untuk pemindahan kelenjar. Meningkatkan kalsium 
pada dialisat atau meningkatkan pemasukan vitamin D tidak tepat dilakukan pada pasien hypercalcemic 
ini. Agen‐agen calcimimetic akan tidak efektif pada pasien dengan PTG yang panjangnya lebih dari 5 mm. 

Pustaka 

Tanaka R, Kakuta T, Fujisaki T, et al.. (2003) Long‐term (3‐years) prognosis of parathyroid function in 
chronic dialysis  patients after percutaneous ethanol injection therapy guided by color Doppler 
ultrasonography. Nephrol Dial Transpl 3: (suppl 3) 58–S58–S61 

KASUS 14  

Seorang lelaki berumur 17 tahun datang dengan nekrosis kulit yang meliputi dua daerah yang luas pada 
paha kirinya. Dia telah dirawat dengan hemodialisis selama enam tahun terakhir untuk penyakit ginjal 
kronisnya. Dia telah menerima dosis kecil kalsitriol sedikit demi sedikit tetapi dia telah menderita 
hypercalcemia sampai 12.0 mg/dl. Pemeriksaan fisiknya tidak luar biasa kecuali untuk obesitas sedang 
dan intact pulses sepanjang ekstrimitas bawahnya. Daerah kulit yang mengalami nekrosis bersifat 
dangkal, tetapi ukuran mereka 4x5 cm masing‐masing. Studi laboratorium mengungkapkan kalsium 9.6 
mg/dl, fosfat 5.6 mg/dl, PTH immunoreaktif 180 pg/ml. 

Manakah dari pilihan‐pilihan berikut yang paling baik menjelaskan kondisi klinis tersebut?  

A. Calciphylaxis yang berhubungan dengan penyakit tulang yang adynamic  
B. Calciphylaxis dengan intermittent hiperfosfatemia  
C. Calciphylaxis sekunder sampai intermittent hiperparatiroidisme  
D. Vaskulitis  
E. Penyakit atheroembolic yang belum diketahui 

Jawaban yang benar adalah A. Pasien ini sudah menderita nekrosis kulit yang berhubungan dengan 
calcific vasculopathy. Gejala ini disebut calciphylaxis. Karena dia menunjukkan hiperkalsemia dengan 
dosis‐dosis therapeutic menggunakan vitamin D, ia mungkin juga mempunyai penyakit tulang adynamic. 
Hubungan antara kedua kondisi tersebut telah dilaporkan dan dihubungkan oleh peran kejadian 
hypercalcemia yang kambuh. Hiperfosfatemia memang berperan tetapi peningkatan fosfat serum 
biasanya persisten. Hiperparatiroidism sering ditemukan berhubungan dengan calciphylaxis, tetapi pada 
kasus ini, kadar iPTH berada di bawah kondisi untuk bisa dihubungkan dengan gambaran menyeluruh 
gejala hiperparatiroidism termasuk percepatan bone turnover dan hypercalcemia dengan viatmin D 
dosis kecil. Vaskulitis dan penyakit artheroembolic merupakan kesatuan yang penting dalam pembedaan 
diagnosa calciphylaxis tetapi tidak berhubungan dengan kecenderungan terhadap hypercalcemia yang 
ditemukan pada pasien ini. 

Pustaka 

Wilmer WA, Magro CM (2002) Calciphylaxis: emerging concept in prevention, diagnosis, and treatment. 
Semin Dial 15:172–186 
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KASUS 15  

Temuan terhadap kalsifikasi pada cardiac valvular memprediksi salah satu dari komplikasi klinis 
berikut pada pasien yang menjalani hemodialisis? 

A. 2.5 kali peningkatan kadar kematian pada semua pasien seperti itu 
B. 2.5 kali peningkatan kadar kematian hanya jika kadar protein C ditingkatkan secara serentak.  
C. Suatu peningkatan 50% kadar kematian hanya jika kalsifikasi valvular hadir dalam waktu bersamaan 

dengan penyakit arteri koroner yang dikenal sebelumnya  
D. 2.5 kali peningkatan kadar kematian hanya jika umur pasien lebih dari 60 tahun  
E. 3 kali peningkatan di dalam pembedahan aortic  

Jawaban yang benar adalah A. Klinik terbaru menunjukkan bahwa kalsifikasi pada cardiac valve was 
predicative terhadap semua penyebab peningkatan tingkat kematian dan kematian karena 
kardiovaskuler yang bebas dari faktor umur, jenis kelamin, durasi dialisis, protein C reaktif, diabetes, 
penyakit vaskuler atherosclerotic. 

Pustaka 

Wang Ay, Wang M, Woo J, et al. (2003) Cardiac valve calcification as an important predictor for all cause 
mortality and cardiovascular mortality in long‐term peritoneal dialysis patient: a prospective study. J 
Am Soc Nephrol 14:159–168 

KASUS 16  

Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai pengukuran PTH serum pada pasien dengan 
penyakit ginjal kronis?  

A. Generasi pertama PTH yang lengkap mengukur kedua‐duanya 1–84 dan 7–84 separuh dari PTH.  
B. Rasio 1–84/7084 lebih akurat dalam memprediksi status histology tulang daripada pengujian kadar 

PTH yang lengkap  
C. A low 7–84 moiety in the face of a low 1–84 moiety  mengesampingkan penyakit tulang turnover 

yang rendah  
D. A low intact PTH in the face of a high 7–84 moiety mengindikasikan kehadiran penyakit tulang yang 

adynamic  
E. The 7–84 moiety semata‐mata mengikat kepada suatu reseptor clearance  

Jawaban yang benar adalah A. Kadar PTH dalam plasma yang tetap lebih tinggi daripada kisaran target 
yang direkomendasikan untuk pasien dengan ESRD biasanya berhubungan dengan bukti biopsi tulang 
terhadap hiperparatiroidism sekunder. In contrast, kadar PTH yang kurang dari 150 pg/dl, terutama yang 
dibawah 100 pg/dl, biasanya mengindikasikan osteodistrofi renal yang adynamic. Berdasarkan 
perbandingan yang telah diterbitkan yang memperlihatkan adanya perbedaan yang mendekati dua kali 
lipat antara nilai PTH target pada generasi pertama dan kedua,yang telah ditentukan oleh pengujian 
kadar immunoreaktif . PTH target dari kira‐kira 75 sampai 150 pg/ml sebagaimana yang terukur oleh 
pengujian kadar PTH pada genersi kedua akan cocok dengan petunjuk yang telah ada untuk konsentrasi 
PTH pada plasma yang diharapkan terhadap pasien dengan ESRD  

Pustaka 
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Goodman WG, Juppner H, Salusky IB, et al. (2003) Parathyroid hormone (PTH), PTH‐derived peptides, 
and new PTH assays in renal osteodystrophy. Kidney Int 63:1–11 

KASUS 17  

Parathyroid hormone‐related protein(PTHRP) bertanggung jawab atas penyakit berbahaya 
hiperkalsemia humoral  

Manakah dari pernyataan berikut yang benar dalam mengkarakterisasi perbandingan efektivitas dari 
PTHrP yang dibandingkan dengan intact PTH (1‐84)?  

A. Tidak Seperti PTH (1‐84), PTHrP tidak menyebabkan penyerapan kembali kalsium oleh ginjal.  
B. PTHrP adalah sama phosphaturicnya seperti PTH (1‐84).  
C. Sama seperti PTH (1‐84), PTHrP merangsang hidroksilasi 25‐OH vitamin D3.  
D. PTHrP adalah lebih sedikit calcemic daripada PTH (1‐84).  
E. PTHrP tidak mempengaruhi penyerapan kembali magnesium.  

Jawaban yang benar adalah B. Horwitz et al.. menguji efek dari PTHrP pada penanganan terhadap 
kalsium dalam ginjal dengan membandingkan PTHrp dengan PTH (1‐84). PTH (1‐84) dan PTHrP keduanya 
memperlihatkan efek calcemic dan phosphaturic yang mirip. Sebagai tambahan, peptida‐peptida di 
keduanya mempunyai efek yang mirip terhadap penanganan kalsium pada tubulus di ginjal. Mereka juga 
menemukan bahwa PTH (1‐84) mungkin secara selektif lebih efektif daripada PTHrP dalam menstimulasi 
1,25 (OH)2 vtamin D3 

Pustaka 

Horwitz MJ, Tedesco MB, Sereiks SM, et al. (2003) Direct comparison of sustained infusion of human 
parathyroid hormone‐related protein (hPTHrP‐(1–36) versus hPTH‐(1–34) on serum kalsium, plasma 
1,25‐dihydroxyvitamin D concentrations, and fractional kalsium excretionin healthy human 
volunteers. J Clin Endocrinol Metab 88:1603–1609 

KASUS 18  

Seorang gadis berumur enam tahun telah menjalani transplantasi ginjal sebagai pengobatan untuk 
penyakit ginjal tahap akhir karena FSGS. Dia telah menerima ginjal hidup yang tidak berhubungan dari 
suaminya. Pasca operasinya baik‐baik saja. Pengobatannya termasuk suatu cara hidup dengan 
prednisone dosis rendah, cyclosporine, dan mycophenolate mofetile. Setelah enam bulan pasca 
transplantasi, dual‐energy x‐ray absorptiometric scan menunjukkan adanya 10% kehilangan massa 
tulang dibandingkan dengan studi pre‐transplantasinya.  

Manakah dari tindakan berikut yang mungkin akan mencegah proses kehilangan tulang ini?  

A. Pemasukan rendah protein  
B. Penghapusan mycophenolate mofetile  
C. Penghapusan perawatan cyclosporine  
D. Penggunaan vitamin D dan terapi kalsium  
E. Terapi steroid secara bergantian setiap hari  
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Jawaban yang benar adalah D. Pemberian vitamin D aktif dosis rendah dan kalsium secara parsial 
mencegah kehilangan tulang di lumbar spine dan di tulang paha proksimal selama enam bulan pertama 
setelah transplantasi ginjal. Akhir‐akhir ini, pengobatan dengan prophylactic bisphosphonate sudah 
menunjukkan harapan, tetapi indikasi‐indikasi yang tepat untuk penggunaannya dalam pengaturan hal 
ini tetap harus ditentukan. Terapi steroid berperan terhadap kehilangan tulang, tetapi tidak untuk 
cyclosporine maupun mycophenolate. 

Pustaka 

DeSevaux RG, Hoitsma AJ, Corstens FH, et al. (2002) Treatment with vitamin D and kalsium reduces bone 
loss after renal transplantation: a randomized study. J Am Soc Nephrol 13:1608–161 

KASUS 19  

Penurunan GFR pada CKD berhubungan dengan:  

A. Penurunan PTH dan penurunan 1,25 (OH)2 D3  
B. Penurunan PTH dan peningkatan 1,25 (ADUH) 2 D3  
C. Peningkatan PTH dan penurunan 1,25 (OH)2 D3  
D. Peningkatan PTH dan peningkatan 1,25 (OH)2 D3  
E. Tidak satu pun dari jawaban di atas yang benar 

Jawaban yang benar adalah C. Pada pasien‐pasien dengan CKD, menurunnya GFR dihubungkan dengan 
sekresi PTH dan penurunan 1,25 (OH)2 D3. Pembatasan fosfat menurunkan sekresi PTH dan 
meningkatkan produksi oleh ginjal, yang meningkatkan penyerapan kalsium dietary.  

Pustaka 

Silver J, Levi R. Regulation of PTH synthesis and secretion relevant to the management of secondary 
hyperparathyroidism in chronic kidney disease. Kidney Int Suppl. 2005;95:S8–S12 

KASUS 20  

Manakah dari hal berikut yang merupakan regulator utama ekspresi PTH? 

A. Konsentrasi fosfat plasma  
B. Konsentrasi kalsium plasma  
C. Kadar plasma dari  1,25 (OH)2 D3  
D. Kadar plasma dari magnesium  
E. Tidak satu pun jawaban di atas benar  

Jawaban yang benar adalah B. Kalsium yang bekerja melalui kalsium receptor (CaR) adalah regulator 
utama transkripsi PTH, sekresi, dan hyperplasia kelenjar parathyroid  

Pustaka 

Rodriguez M, Nemeth E,Martin D. The kalsium‐sensing receptor: a key factor in the pathogenesis of 
secondary hyperparathyroidism. Am J Physiol Renal Physiol 2005; 288:F253–264 
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KASUS 21  

Pendekatan therapeutic sekarang ini untuk PTH sekunder, yang didasarkan sebagian besar pada 
analog vitamin D aktif dan pengikat fosfat,  

A. Memperbaiki kontrol sirkulasi kadar PTH  
B. Tidak menghapuskan pertumbuhan hiperplasia pada kelenjar paratiroid  
C. Dihubungkan dengan peningkatan Ca X P dalam dosis tinggi  
D. Menurunkan kadar fosforus plasme  
E. Semua jawabab di atas  benar 

Jawaban yang benar adalah B. Pendekatan therapeutic sekarang ini, yang didasarkan sebagian besar 
pada analog vitamin D aktif dan pengikat fosfat, membawa kepada perbaikan control sirkulasi kadar 
PTH, tetapi tidak menghilangkan pertumbuhan hyperplasia pada kelenjar parathyroid dan transformasi 
adenomatous 

Pustaka 

Fukagawa M, Tominaga Y, Kitaoka M, Kakuta T, Kurokawa K. Medical and surgical aspects of 
parathyroidectomy. Kidney Int suppl 1999; 73:S65–S69 

KASUS 22  

Menurut Yayasan Ginjal Nasional kidney’s desease outcome quality initiative (K/DOQI), batas atas 
CKD tingkat 5 berturut‐turut adalah? 

A. Fosfat serum 5.0mg/dl; kalsium serum yang terkoreksi 9.5mg/dl; Ca×P<60; dan jumlah PTH 320 
pg/ml  

B. Fosfat serum 5.5mg/dl; kalsium serum yang terkoreksi 9.5mg/dl; Ca ×P<55 mg/dl; dan jumlah PTH 
300 pg/ml  

C. Fosfat serum 6.0mg/dl; kalsium serum yang terkoreksi 9.5mg/dl; Ca×P<55; dan jumlah PTH 275 
pg/ml  

D. Fosfat serum 5.5mg/dl; kalsium serum yang terkoreksi 9.0mg/dl; Ca ×P<55; dan jumlah PTH 320 
pg/ml  

E. Tidak satu pun dari jawaban diatas benar  

Jawaban yang benar adalah B. Pedoman K/DOQI merekomendasikan pencapaian kalsium serum, fosfat, 
Ca x P, dan kadar iPTH berada dalam kisaran yang memperbolehkan control penyakit metabolisme 
tulang, selagi membatasi toksisitas potensial karena peningkatan kadar Ca x P. Batas atas fosfat serum 
pada CKD tingkat 5 berturut‐turut adalah 5.5 mg/dl, kalsium serum yang terkoreksi 9.5 mg/dl (kalsium 
serum yang terkoreksi=serum kalsium + 0.8 x [4g/dl protein]), Ca x P <55, dan iPTH 300 pg/ml 

Pustaka 

Moe SM, Chertow GM, Coburn JW, et al. (2005) Achieving NKF‐K/DOQI bone metabolism and disease 
treatment goals with cinacalcet HCL. Kidney Int. 67:760–771 
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KASUS 23  

Calcimimetics diduga dapat menurunkan kalsium serum dan kadar PTH melalui mekanisme‐
mekanisme kerja seperti apa??  

A. Pengaktifan reseptor PTH di dalam tulang  
B. Peningkatan ekskresi PTH di ginjal  
C. Pengaktifan CaR di sel utama paratiroid itu untuk menekan sekresi PTH  
D. Meningkatkan metabolisme PTH untuk menginaktifkan frgamen‐fragmen  
E. Penghambatan penyerapan Ca di kalsium  

Jawaban yang benar adalah B dan D. Calcimimetics adalah reseptor kalsium (CaR) agonis‐agonis yang 
bekerja pada kelenjar parathyroid dengan cara meningkatkan sensitifitas reseptor terhadap kalsium. 
Pengobatan dengan cinacalcet HCL menyebabkan penurunan yang signifikan di PTH tanpa meningkatkan 
kalsium serum atau kadar fosfat. 

Pustaka 

Rodriguez M, Nemeth E,Martin D. The kalsium‐sensing receptor: a key factor in the pathogenesis of 
secondary hyperparathyroidism. Am J Physiol Renal Physiol 2005; 288:F253–264 

KASUS 24  

Seorang anak laki‐laki berumur 12 tahun yang dirawat dengan hemodialisis datang dengan kadar 
kalsium serum 10.7 mg/dl, fosfat 5.9 mg/dl, kadar iPTH 1065 pg/ml, dan berat kelenjar paratiroid 5.0 g 
sebagaimana ditentukan oleh ultrasonografi. Usaha‐usaha sebelumya adalah dengan terapi kalsitriol 
secara oral untuk menekan PTH telah mengakibatkan 15% penurunan kadar PTH  

Manakah dari pengobatan berikut yang harus segera dipesan? 

A. Penggunaan sevelamer yang agresif untuk menurunkan kadar fosfat serum 
B. Pemberian kalsitriol yang kedalam pembuluh darah (1.0 ug) pada waktu perawatan dialisis  
C. Pemberian 1‐´ vitamin D2 (10 ug) kedalam pembuluh darah pada waktu dari dialisis  
D. Pemberian 25 (OH) vitamin D kedalam pembuluh darah  
E. Paratiroidektomi  

Jawaban yang benar adalah E. Indikasi‐indikasi untuk dilakukannya paratiroidektomi termasuk 1) 
hiperkalsemia dan hiperfosfatemia dengan kehadiran kadar PTH yang sangat tinggi (>800 pg/ml) dengan 
kegagalan untuk menurunkan kadar PTH setelah enam sampai delapan minggu terapi analog vitamin D 
dan atau agen calcimimetics; 2) Retak tulang dan tendon avulsions; 3) calcific arteriolopathy; 4) kelenjar 
hypertrophied dan beratnya >4.0 g sebagaimana ditentukan oleh ultrasonografi 

Pustaka 

Ritz E (1994) Which is the preferred treatment of advanced hyperparathyroidism in a renal patient? II. 
Early parathyroidectomy should be considered as the first choice. Nephrol Dial Transplant 9:1819–
1821 
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KASUS 25  

Seorang anak laki‐laki berumur 14 tahun dengan ESRD telah dirawat dengan hemodialisis tiga kali 
seminggu selama empat tahun terakhir. Dia sudah mengikuti cara hidup pengobatannya tersebut, 
termasuk pemakaian kalsium yang mengandung pengikat fosfat dan kalsitriol. Nilai‐nilai hasil 
laboratoriumnya sekarang termasuk iPTH serum 710 pg/ml, kalsium 9.9 mg/dl, dan fosfat 6.2 mg/dl. 
Anda memutuskan untuk memulai pengobatan dengan menggunakan agen calcimimetics, cinacalcet 

Manakah dari pola‐pola respon berikut, yang dibandingkan terhadap nilai pretreatment, yang khas 
terjadi pada pasien yang menerima cinacalcet 30 mg/dl (dititrasi sampai 180 mg/hari) berdasarkan 
perubahan kadar iPTH? 

A. Pengurangan 40% kadar  iPTH, pengurangan 7% kalsium, pengurangan 10% fosfat  
B. Pengurangan 10% kadar PTH, pengurangan 10% kalsium, pengurangan 10% fosfat  
C. Pengurangan  70% kadar iPTH, pengurangan 10% kalsium, pengurangan 10% fosfat  
D. Pengurangan 80% kadar iPTH, pengurangan 7% kalsium, pengurangan 10% fosfat  
E. Pengurangan 90% kadar iPTH, pengurangan 10% kalsium, pengurangan 10% fosfat  

Jawaban yang benar adalah A. Empat puluh tiga persen kelompok cinacalcet mencapai primary end 
point, dibandingkan dengan kelompok plasebo yang mencapai lima persen. Secara keseluruhan, rata‐
rata nilai hormon parathyroid menurun 43% pada mereka yang menerima cinacalcet tetapi meningkat 
9% pada kelompok plasebo. Produk kalsium‐fosfor serum menurun 15% pada kelompok cinacalcet 
karena kalsium turun 6.8% dan fosfor 8.4% sedangkan pada kelompok plasebo tidak berubah. 

Pustaka 

Block GA, Martin KJ, de Francisco AL, et al. (2004) Cinacalcet for secondary hyperparathyroidism in 
patients receiving hemodialysis. N Engl J Med 350:1516–1525 

KASUS 26  

Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai percobaan prospektif terbaru mengenai agen 
pengikat fosfat? 

A. Studi The Kalsium Asetat/Rangel (Sevelamer) Evaluation (CARE) menemukan bahwa kedua agen 
tersebut sama efektifnya dalam menurunkan fosfat serum 

B. Studi CARE menemukan bahwa kalsifikasi vaskuler stabil di dalam kalsium asetat dan pasien yang 
diobati dengan sevelamer.  

C. Studi CARE menemukan bahwa timbulnya hypercalcemia (> 11.0 mg/dl) ekuivalen terhadap 
sevelamer dan kalsium asetat 

D. Ongkos pengobatan menggunakan kalsium asetat adalah <20% dari ongkos pengobatan 
menggunakan Sevelamer.  

E. Sevelamer sudah menunjukkan a prospective, randomized, double‐blind study untuk mencegah 
perkembangan kalsifikasi vaskuler 

Jawaban yang benar adalah D. Studi CARE, yang diacak, perbandingan double‐blind antara kalsium 
asetat dan sevelamer menemukan bahwa garam kalsium yang dikontrol fosforus lebih efektif, dan lebih 
munkin untuk memproduksi kadar fosforus yang dapat diterima. Sebagaimana diharapkan, kadar 
kalsium secara signifikan lebih tinggi dengan kalsium asetat dan hypercalcemia sementara berkembang 
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pada 8 dari 48 (16.7%) subyek yang diobati dengan kalsium asetat, tetapi tidak satupun pada pasien 
yang menerima sevelamer. Biaya per pasien selama setahun diperhitungkan akan sebesar $732 pada 
pengobatan yang menggunakan kalsium asetat dibandingkan dengan $4283 dengan sevelamer. Studi 
Treat to Goal menemukan bahwa pada penyelesaian studi nilai median absolut kalsium pada serangan 
jantung dan aorta meningkat secara signifikan pada subyek yang diobati dengan kalsium, tetapi tidak 
pada subyek yang diobati dengan sevelamer. 

Pustaka 

Emmett M (2004) A comparison of clinically useful phosphorus binders for patients with chronic kidney 
failure. Kidney Int 90: S25–S32 

KASUS 27  

Seorang anak perempuan berumur 10 tahun telah memulai perawatan hemodialisis dan Anda 
mempertimbangkan manakah pengujian kadar PTH yang tersedia yang akan dipakai. Anda memutuskan 
untuk mencoba sesuatu yang baru, keseluruhan molekul, pengujian kadar 1‐84, tetapi anda diberitahu 
tentang adanya biaya  tambahan pada pengujian kadar yang lebih baru ini. 

Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai keputusan untuk menggunakan pengujian kadar 
yang lebih baru tersebut? 

A. Anda perlu menggunakan pengujian kadar iPTH yang lebih lama, karena memberikan hasil yang 
lebih dipercaya daripada menggunakan keseluruhan 1‐84 yang lebih baru atau pengujian kadar bio‐
intact 

B. Pedoman NKF K‐DOQI benar‐benar merekomendasikan bahwa anda menggunakan biointact yang 
lebih baru  atau pengujian kadar keseluruhan PTH.  

C. Pengujian kadar iPTH yang lebih lama akan memberikan kadar PTH yang lebih tinggi daripada 1‐84 
bio‐intact terbaru atau pengujian kadar keseluruhan PTH  

D. Pengurangan hasil‐hasil dari bio‐intact atau pengujian kadar keseluruhan PTH yang lebih baru dari 
hasil pengujian kadar iPTH yang lebih lama  akan menghasilkan satu‐satunya data yang dapat 
dipercaya dari kehadiran penyakit tulang adynamic  

E. Anda tidak bisa dengan sukses memonitor keuntungan pengurangan fosfat serum menggunakan 
sistem pengujian kadar PTH yang lebih lama 

Jawaban yang benar adalah C. Suatu perbandingan dari penentuan PTH pada pasien dengan 
hemodialisis yang menggunakan secara utuh dan keseluruhan/pengujian kadar bioactive immunometric 
menunjukkan indeks yang sangat baik, tidak ada pengujian kadar lain yang lebih dapat dipercaya. 
Pedoman NKF K/DOQI tidak merekomendasikan test terbaru karena para kelompok kerja merasa 
prematur untuk menggunakan pengujian kadar terbaru selagi data biopsi tulang dengan PTH 1‐84 
immunometric assay terbaru yang spesifik terbatas pada saat ini. Karena pengujian kadar yang lama 
mengukur fragmen dan hormon secara keseluruhan, mereka memberikan nilai yang lebih tinggi untuk 
PTH daripada pengujian kadar terbaru yang lebih spesifik. Terdapat sedikit data mengenai penggunaan 
rasio atau turunan lain yang melibatkan pengujian kadar PTH memberikan informasi lebih pada penyakit 
tulang adynamic daripada yang diturunkan dari pengujian kadar tunggal manapun. Karena suatu 
pengujian kadar berkorelasi baik dengan yang lainnya, setiap pengujian kadar akan menunjukkan 
penurunan kadar PTH jika penurunan fosfat serum memang menurunkan sekresi PTH 
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Pustaka 

Martin KJ, Olgaard K, Coburn JW, et al. (2004) Bone Turnover Work Group: Diagnosis, assessment, and 
treatment of bone turnover abnormalities in renal osteodystrophy. Am J Kidney Dis 43:558 

KASUS 28  

Seorang anak laki‐laki berumur 16 tahun yang menjalani hemodialisis trice‐weekly mengembangkan 
peningkatan kadar iPTH sebesar 415 pg/ml .sedang menjalani terapi pengikat fosfat dan fosfat serum 
secara konsisten menunjukkan<6.0 mg/dl. Anda memutuskan untuk memulai terapi viatamin D  

Manakah dari penyataan berikut yang benar mengenai terapi vitamin D pada pasien tersebut atau 
yang mirip? 

A. Prospective controlled trials menunjukkan bahwa penggunaan paricalcitol sebagai analog vitamin D 
akan membawa keuntungan ketahanan hidup dibandingkan penggunaan kalsitriol.  

B. Data terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan paricalcitol sebagai analog vitamin D akan 
membawa keuntungan ketahanan hidup dibandingkan penggunaan kalsitriol.  

C. Data prospektif menunjukkan bahwa penggunaan doxecalciferol sebagai analog vitamin D akan 
membawa keuntungan ketahanan hidup dibandingkan penggunaan kalsitriol.  

D. Data terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan doxecalciferol sebagai analog vitamin D akan 
membawa keuntungan ketahanan hidup dibandingkan penggunaan kalsitriol.  

E. Data terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan doxecalciferol sebagai analog vitamin D akan 
membawa keuntungan ketahanan hidup dibandingkan penggunaan paricalcitol.  

Jawaban yang benar adalah B. Hasil studi menemukan bahwa pasien‐pasien yang menerima paricalcitol 
selagi menjalani hemodialisis jangka panjang tampaknya mempunyai keuntungan ketahanan hidup yang 
signifikan melebihi mereka yang menerima kalsitriol. Suatu studi yang prospektif dan acak  genting 
untuk mengkonfirmasi penemuan‐penemuan retrospektif ini. Tidak ada studi prospektif yang pasti 
mengenai efek agen‐agen tersebut terhadap ketahanan hidup maupun data retrospektif yang 
mendukung efek menguntungkan doxecalciferal terhadap ketahanan hidup.  

Pustaka 

Teng M, Wolf M, Lowrie E, et al. (2003) Survival of patients undergoing hemodialysis with paricalcitol or 
calcitriol therapy. N Engl J Med 349:446–456 

KASUS 29  

Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai penyakit tulang setelah transplantasi ginjal?  

A. Penggunaan bisphosphonate zoledronate dalam jangka pendek memberikan perlindungan terhadap 
massa tulang terus menerus selama kurang lebih tiga tahun setelah transplantasi.  

B. Terapi vitamin D akan mencegah penurunan kepadatan mineral tulang setelah transplantasi, tetapi 
akan menyebabkan peningkatan kalsium serum secara signifikan.  

C. Penggunaan bisphosphonate zoledronate dalam jangka pendek , tetapi bukan terapi pamidronate, 
akan memelihara massa tulang pada pasien selama enam bulan setelah transplantasi ginjal.  

D. Massa tulang pada umumnya akan tetap stabil pada kebanyakan pasien setelah transplantasi ginjal  
E. dalam ketidakhadiran pengobatan  yang spesifik untuk memperlambat kehilangan tulang.  
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F. Studi‐studi prospektif menyatakan bahwa terapi vitamin D efektif dalam mencegah kehilangan 
tulang  

G. selama satu tahun setelah transplantasi ginjal tanpa penurunan GFR.  

Jawaban yang benar adalah E.Hasil studi menunjukkan bahwa awal kehilangan tulang yang terjadi 
selama tahun pertama setelah transplantasi ginjal dapat dicegah oleh alfacalcidol tanpa peningkatan 
yang tetap pada kreatinin serum. Kehilangan tulang ini biasa terlihat pada semua pasien yang tidak 
diberi beberapa prophylaxis. Biphosphonates tidak efektif dalam mencegah kehilangan dalam jangka 
panjang jika mereka ditentukan sebagai pengobatan jangka pendek.  

Pustaka 

El‐Agroudy AE, El‐Husseini AA, El‐Sayed M, et al. (2003) Preventing bone loss in renal transplant 
recipients with vitamin D. J Am Soc Nephrol 14:2975–2979 

KASUS 30  

Manakah dari pilihan berikut yang bukan merupakan respon karakteristik terhadap penggunaan 
Sevelamer sebagai agen pengikat fosfat?  

A. Suatu peningkatan pada pemuatan asam  
B. Kemajuan kalsifikasi arteri koroner yang dikurangi 
C. Peningkatan produk kalsium fosfat  
D. Pengurangan pada kolesterol LDL  
E. Peningkatan kebutuhan suplemen vitamin D  

Jawaban yang benar adalah C. Sevelamer memang membawa pemuatan asam substansial untuk 
mengobati pasien karena diformulasikan sebagai Sevelamer hidroklorida. Agen‐agen tersebut 
dihubungkan dengan pengurangan kemajuan kalsifikasi arteri koroner dan dengan penurunan kadar 
kolestero LDL. Pada umumnya, jika pasien tidak diberikan kalsium tambahan, mereka akan 
membutuhkan vitamin D tambahan untuk menjaga kadar kalsium serum selagi menerima Sevelamer  

Pustaka 

Emmett M (2004) A comparison of clinically useful phosphorus binders for patients with chronic kidney 
failure. Kidney Int Suppl 90:S25–S32 

KASUS 31  

Seorang anak laki‐laki berumur tujuh tahun dengan ESRD tergantung‐dialisis dan nyeri pinggul kronis 
telah melakukan MRI scan mengungkapkan adanya nekrosis aseptic yang berhubungan dengan terapi 
glucocorticoid untuk mengobati asma sebelumnya. Dua jam setelah MRI, dia dijadwalkan menjalani 
perawatan hemodialisis. Kalsium serum predialisisnya adalah 5.4 mg/dl, fosfor 5.6 mg/dl, dan albumin 
3.6 g/dl. Dia telah diikuti secara lekat untuk hiperparatiroidism sekunder yang moderat, dan dia telah 
menerima suplemen vitamin D.  

Manakah penjelasan yang hampir bisa dipastikan untuk temuan‐temuan tersebut?  

A. Hypocalcemia palsu yang diinduksi oleh Gadodiamide (Omniscan)  
B. Infarksi paratiroid  
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C. Hypocalcemia palsu yang diinduksi oleh  Gadopentate (Magnevest)  
D. Administrasi barium yang kurang hati‐hati 
E. Penentuan kelainan elektroda ion kalsium  

Jawaban yang benar adalah A. Gadodiamide mengikat  agen‐agen colorimetric yang digunakan di dalam 
pengujian kalsium serum dan menghasilkan suatu hipokalsemia yang palsu. Infark paratiroid adalah 
suatu peristiwa yang jarang terjadi. Gadopentate tidak menghasilkan pengaruh yang sama. Administrasi 
barium dihubungkan dengan sulfat hipokalemia dan barium sulfat yang digunakan dalam studi‐studi 
radiologi tidak masuk dalam sirkulasi. Suatu cacat pada instrumen laboratorium selalu mungkin, tetapi 
ramalan Gadodiamide dapat menghasilkan temuan tiruan ini.  

Pustaka 

Choyke PL, Knopp MV (2003) Pseudohypocalcemia withMR imaging contrast agents: a  cautionary tale. 
Radiology 227:627–628 

KASUS 32  

Lanthanum carbonate adalah suatu pengikat fosfat. Manakah pernyataan mengenai penggunaannya 
berikut yang benar? 

A. 90% ekskresi lanthanum adalah melalui jalur non‐ginjal  
B. Lantanum kurang erat mengikat fosfat dibandingkan pada kalsium di dalam saluran GI.  
C. Lantanum secara langsung mempengaruhi osteomalasia di dalam tulang‐tulang pada binatang‐

binatang percobaan.  
D. Lantanum telah terbukti menghasilkan frekuensi mual yang lebih tinggi dibandingkan plasebo.  
E. Lantanum sudah terbukti aman setelah 10 tahun penggunaannya oleh manusia.  

Jawaban yang benar adalah A. Lantanum umumnya diekskresikan melalui rute non ginjal melalui 
ekskresi hepar. Lanthanum mengikat erat fosfat sebagai unsure trivalent . Pengaruhnya terhadap tulang 
bersifat kompleks, tetapi jika memang menghasilkan perubahan osteomalacia di tulang, hal itu 
tampaknya dikarenakan hipofosfatemia dan bukan efek langsung lanthanum. Profil efek samping 
lanthanum carbonate adalah baik, tanpa peningkatan frekuensi rasa mual, tetapi potensi efek 
merugikan dalam jangka panjangnya belum dapat dievaluasi secara menyeluruh, karena data pasca 
penjualan selama 10 tahun belum tersedia 

Pustaka 

Behets GJ, Verberckmoes SC, D’Haese PC, et al. (2004) Lanthanum carbonate:a new phosphate binder. 
Curr Opin Nephrol Hypertens 13:403–409 

KASUS 33  

Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai kalsifikasi vaskuler pada pasien penderita 
penyakit ginjal kronis?  

A. Kalsifikasi terjadi terutama di medial aspect  dalam pembuluh darah  
B. Kalsifikasi yang dilihat pada electron beam computed tomography (EBCT) tidak berkorelasi dengan 

beban atherosclerotic di pembuluh  
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C. Kalsifikasi terutama merupakan hasil deposit kalsium‐fosfat melalui pengendapan yang diinduksi 
oleh simple mass action  

D. Kalsifikasi, tidak seperti kalsifikasi atherosclerotic, tidak mempunyai komponen penyebab radang. 
E. Kalsifikasi tidak berhubungan dengan segala perubahan pada kadar protein C 

Jawaban yang benar adalah A. Kalsifikasi yang terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal kronis 
terutama berhubungan dengan pembuluh. Kalsifikasi yang terjadi pada EBCT, bagaimanapun juga 
berkorelasi dengan intimal atherosclerotic, dan umumnya berkorelasi dengan beban atherosclerotic 
total. Kalsifikasi meningkat karena respon terhadap metabolic, mekanikal, infeksius, dan cedera 
peradangan. Kadar protein C, mengindikasikan peradangan sistemik, berkorelasi dengan kadar kalsifikasi 
vaskuler. 

Pustaka 

Vattikuti R, Towler DA (2004) Osteogenic regulation of vascular calcification: an early perspective.Am J 
Physiol Endocrinol Metab 286:E686–696 


