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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Ginjal 

Ginjal merupakan organ vital yang berfungsi dalam proses ekskresi dari 

cairan yang berlebih, elektrolit, dan hasil dari metabolisme dari zat kimia asing 

seperti obat ataupun toksin. Ginjal mengatur keseimbangan volume cairan tubuh, 

elekrolit, pH dan osmolalitas. Ginjal juga merupakan organ endokrin penting yang 

menghasilkan berbagai macam hormon seperti eritropoietin (penting untuk 

sintesis eritrosit), renin (penting untuk mengatur tekanan darah), dan 1,25-

dihidroksi vitamin D3/kalsitriol yang penting untuk mengatur kadar kalsium 

(Moorthy, 2009). 

2.1.1 Struktur dan Anatomi Ginjal 

Ginjal memiliki warna coklat kemerahan dengan bentuk seperti kacang 

merah dan juga permukaannya halus. Berat dari ginjal ±150 g, panjang sekitar 10-

12 cm, lebar 6 cm dan memiliki ketebalan 3 cm pada orang dewasa (Shier, et al., 

2016). Letak dari ginjal berada di posterior cavum abdominale dan dibelakang 

peritoneum yang disebut dengan retroperitoneal (Regan, et al., 2016).Ginjal kiri 

berada dibagian atas vertebra thoracicXII, sedangkan bagian bawah vertebra 

lumbalis III merupakan letak dari ginjal kanan. Ginjal kiri lebih tinggi sekitar 1.5 

sapai 2 cm diatas ginjal kanan (Shier, et al., 2016).  

Fungsi ginjal dapat diketahui dengan memahami ultrastrukturnya terlebih 

dahulu. Ginjal memiliki dua tempat utama: korteks dibagian luar dan medula 

dibagian dalam yang mengelilingi sinus ginjal. Medula memiliki struktur 

coneshaped yang disebut piramida ginjal. Dasar piramida membentuk batas antara 

korteks dan medula. Ujung piramida, papila ginjal, mengarah ke sinus renalis. 

Kaliks minor adalah ruang berbentuk corong yang dilapisi papila ginjal. 

Gabungan dari beberapa kaliks minor membentuk kaliks mayor. Setiap ginjal 

terdapat 8-20 kaliks minor dan 2 atau 3 kaliks mayor. Pertemuan antara kaliks 

mayor membentuk ruang yang disebut pelvis ginjal, yang dikelilingi oleh sinus 

ginjal. Pelvis ginjal menyempit ke dalam tabung berdiameter kecil, ureter, 

saluranyang menghubungkan antara hilum dan kandung kemih. 
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Urin terbentuk di dalam ginjal mengalir dari papila ginjal ke dalam kaliks minor. 

Urin dari kaliks minor mengalir ke dalam kaliks mayor, terkumpul di pelvis 

ginjal, dan kemudian meninggalkan ginjal melalui ureter (Regan, et al., 2014). 

 
Gambar 2. 1 Anatomi Ginjal (Saladin, 2017). 

Ginjal merupakan suatu organ yang banyak terdapat sistem pembuluh darah 

(vaskuler). Ginjal menerima darah dari jantung sebanyak 20% melalui arteri renal. 

Masing-masing ginjal memiliki 400.000 sampai 1.200.000 unit fungsional yang 

disebut dengan nefron. Nefron terletak di korteks renalis dan medula 

renalis(Shier, et al., 2016). Adapun komponen dari nefron sebagai berikut: 

a. Komponen Vaskuler 

 Afferen arteriol :Membawa darah ke glomerulus 

 Glomerulus  :Sekumpulan kapiler yang menyaring 

plasma protein bebas ke dalam komponen tubular 

 Efferen arteriol :Membawa darah dari glomerulus 

 Pertibular kapilaris :Mensuplai jaringan ginjal, terlibat dalam 

pertukaran dengan cairan di lumen tubulus 
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Gambar 2. 2 Komponen Nefron (Sherwood, 2016). 

b. Komponen Tubulus 

 Kapsul Bowmen :Mengumpulkan filtrat glomerulus 

 Tubulus Proksimal :Reabsorpsi dan sekresi zat yang tidak 

terkontrol terjadi di sini 

 Ansa henle :Menetapkan gradien osmotik di medula ginjal yang 

penting dalam menghasilkan urin dengan konsentrasi yang 

bervariasi. 

 Tubulus distal dan tubulus duktus kolektivus : Variabel, 

reabsorpsi terkontrol Na+ dan H2O serta sekresi K+ dan H+ terjadi 

di sini, cairan yang meninggalkan tubulus duktus kolektivus 

adalah urin. 

c. Komponen Kombinasi Vaskuler dan Tubulus 

 Aparatus juxtaglomerular : Menghasilkan zat yang terlibat dalam 

pengendalian fungsi ginjal (Sherwood, 2016). 

2.1.2 Fungsi Ginjal 

Sistem perkemihan/urinaria memiliki 2 buah ginjal dengan 2 ureter yang 

berfungsi membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih. Ginjal merupakan 

suatu organ utama yang berfungsi dalam proses ekskresi dalam tubuh. Kulit, liver, 

paru-paru, dan usus dapat mengeliminasikan beberapa zat sisa dalam tubuh. 



8 

 

 

 

Namun, jika ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik, organ ekskresi lainnya tidak 

dapat dapat mengimbanginya, karena ginjal berfungsi sebagai berikut:  

1. Menjaga osmolaritas cairan tubuh, terutama dengan mengatur 

keseimbangan H2O. Fungsi ini mencegah fluks osmotik masuk atau 

keluar dari sel, yang dapat menyebabkan pembengkakan atau 

penyusutan sel yang merugikan. Sel otak sangat sensitif terhadap 

perubahan tersebut (Sherwood, 2016). 

2. Mengatur kuantitas dan konsentrasi ion Extracellular fluid/ECF yang 

paling utama, termasuk sodium (Na+), klorida (Cl2+), kalium (K+), 

kalsium (Ca2+), ion hidrogen (H+), bikarbonat (HCO3
-), fosfat (PO4

3-), 

sulfat (SO4
2-), dan magnesium (Mg2+) (Sherwood, 2016). 

3. Mempertahankan volume plasma dan tekanan darah, hal ini sangat 

penting dalam pengaturan tekanan darah arteri jangka panjang. Fungsi 

ini dilakukan melalui peran regulasi ginjal dalam keseimbangan 

garamNaCldan H2O (Sherwood, 2016).  

4. Regulasi pH cairan ekstraseluler, Ginjal mengeluarka ion H+ untuk 

membantu menjaga keseimbangan asam-basa tubuh dengan 

menyesuaikan ekskresi ion H+ dan HCO3
2-  melalui urin (Sherwood, 

2016). 

5. Mengekskresikan produk akhir (limbah) metabolisme tubuh, seperti 

urea (dari protein), asam urat (dari asam nukleat), kreatinin (dari kreatin 

otot), bilirubin (dari hemoglobin), dan metabolit dari hormon. Jika 

dibiarkan menumpuk, banyak dari limbah ini bersifat racun, terutama 

ke otak (Sherwood, 2016).  

6. Mengeksploitasi banyak senyawa asing, seperti obat-obatan, aditif 

makanan, pestisida, dan bahan nonnutritif eksogen lainnya yang masuk 

ke dalam tubuh (Sherwood, 2016). 

7. Memproduksi renin, hormon enzimatik yang memicu reaksi penting 

dalam konservasi garam oleh ginjal (Sherwood, 2016). 

8. Menghasilkan eritropoietin, hormon yang merangsang produksi sel 

darah merah (Sherwood, 2016). 
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9. Regulasi sintesis vitamin D, ginjal perperan penting dalam mengontrol 

jumlah Ca2+ dan fosfor dalam darah dengan mengaktifkan vitamin D 

(Regan, et al., 2014). 

2.2 Jenis Penyakit Ginjal 

Gangguan sistem perkemihan yang paling serius adalah gagal ginjal. Gagal 

ginjal akut merupakan penurunan tiba-tiba fungsi ginjal, seringkali disebabkan 

oleh trauma oleh perdarahan atau trombosis yang menyumbat aliran darah ke 

nefron. Gagal ginjal kronis adalah penyakit yang disebabkan kehilangan nefron 

secara fungsional dalam jangka panjang, progresif, dan ireversibel. Penyebab 

gagal ginjal kronik diantaranya seperti infeksi ginjal yang berkepanjangan atau 

trauma yang berulang, keracunan, aterosklerosis (sering bersamaan dengan 

diabetes melitus), atau penyakit autoimun yang disebut glomerulonefritis (Saladin, 

2017). 

Nefron dapat meregenerasi dan mengembalikan fungsi ginjal setelah cedera 

jangka pendek (nefrogenesis), bahkan ketika beberapa nefron hancur total. 

Seseorang masih bisa bertahan hidup sesedikitnya sepertiga dari satu ginjal. Bila 

75% nefron hilang, jumlah nefron yang tersisa tidak dapat mempertahankan 

homeostasis. Hal ini yang menyebabkan azotemia dan asidosis, dan jika 90% 

fungsi ginjal hilang, kemungkinan menyebabkan uremia. Hilangnya fungsi nefron 

juga menyebabkan anemia, karena produksi eritrosit bergantung pada hormon 

eritropoietin, yang disekresikan terutama oleh ginjal (Saladin, 2017). 

Tabel II. 1 Macam-Macam Kelainan Pada Ginjal 

Kelainan pada ginjal Penjelasan 

Inflamasi pada ginjal  

Glomerulonefritis Peradangan yang terjadi pada membrane filtrasi berada 

didalam korpuskula ginjal, hal ini dapat menyebabkan 

meningkatnya filtrasi dalam membrane. Protein plasma 

dan sel darah masuk dalam filtrate. Volume urin akan 

meningkat karena meningkatnya konsentrasi dari filtrat. 

Glomerulonefritis akut Terjangit penyait sekitar 1-3 minggu setelah terinfeksi 

bakteri yang cukup parah, seperti radang tenggorokan 

yang akan mereda setelah beberapa hari. 

Glomerulonefritis 

kronik 

Jangka panjang, bersifat progresif, membrane filtrasi 

akan menebal dan akhirnya digantikan dengan jaringan 

ikat, sehingga ginjal menjadi tidak berfungsi. 
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Kelainan pada ginjal Penjelasan 

Pielonefritis Biasanya diakibatkan oleh bakteri, yaitu E.Coli. Pelvis 

ginjal yang telah terinfeksi akan menyebar keseluruh 

ginjal. Infeksi ini akan merusak nefron, sel darah, dan 

lengung henle. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya 

fungsi ginjal untuk mengatur konsentrasi urin. 

Gagal ginjal Dapat disebabkan pada kondisi apapun yang 

mengganggu fungsi ginjal. 

Gagal ginjal akut Terjadi apabila kerusakan pada ginjal cepat dan meluas, 

yang menyebabkan masuknya zat sisa metabolism 

tubuh/ limbah kedalam darah. Jika mengalami gagal 

ginjal pada keduanya, kematian bisa terjadi dalam waktu  

1-2 hari. 

Gagal ginjal kronik Terjadi karena adanya kerusakan secara permanen pada 

beberapa nefron, sehingga nefron tidak dapat 

menjalankan fungsinya secara normal untuk ginjal. 

Penyebab kelainan ini diantaranya glomerulonephritis 

kronik, trauma pada ginjal, atau batu ginjal. 

(Regan, et al., 2016). 

2.3 Tinjauan tentang Chronic Kidney Disease 

2.3.1 DefinisiChronic Kidney Disease (CKD) 

Penyakit ginjal kronik/ Chronic Kidney Disease (CKD) didefinisikan 

sebagai kelainan pada struktur atau fungsi ginjal, selama 3 bulan atau lebih, yang 

berhubungan dengan masalah kesehatan. Tanda daripada kelainan ginjal secara 

struktural meliputi : 

 Albuminuria (30 mg / 24 jam yaitu rasio albumin : kreatinin (Cr) lebih 

dari 30 mg / g [atau 3,5 mg / mmol untuk wanita dan 2,5 mg / mmol 

untuk pria tetapi bervariasi antara pedoman dan lokasi yang berbeda]) 

 Hematuria atau adanya gips/sedimen dalam urin 

 Elektrolit dan kelainan lainnya yang disebabkan oleh kelainan tubulus 

ginjal 

 Kelainan yang terdeteksi oleh histologi atau sejenisnya 

 Riwayat transplantasi ginjal (Chisholm-Burn, et al., 2016). 

Kelainan ginjal secara fungsional ditandai dengan penurunan laju filtrasi 

glomerulus (GFR) kurang dari 60 mL / menit / 1.73m2 (0,58 mL / s / m2). Pada 

umumnya CKD terjadi penurunan fungsi ginjal secara progresif (jumlah nefron 

berkurang) yang terjadi selama beberapa bulan sampai bertahun-tahun. Penurunan 

fungsi ginjal pada CKD seringkali tidak dapat diatasi, oleh sebab itu pengobatan 
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CKD bertujuan memperlambat perkembangan sampai stage terakhir penyakit 

ginjal End-Stage Kidney Disease/ ESKD (Chisholm-Burn, et al., 2016). 

2.3.2 Epidemiologi dan Etiologi CKD 

Penyakit ginjal adalah kelainan pada organ ginjal yang timbul akibat 

berbagai faktor, misalnya infeksi, tumor, kelainan bawaan, penyakit metabolik 

atau degeneratif, dan lain-lain. Kelainan tersebut dapat mempengaruhi struktur 

dan fungsi ginjal dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Pasien mungkin 

merasa nyeri, mengalami gangguan saat berkemih, dan lain-lain. Terkadang 

pasien penyakit ginjal tidak merasakan gejala sama sekali. Pada stadium akhir, 

pasien dapat terancam nyawanya jika tidak menjalani hemodialisis (cuci darah) 

secara berkala atau transplantasi ginjal untuk menggantikan organ ginjalnya yang 

telah rusak parah. Penyakit ginjal di Indonesia yang cukup sering dijumpai antara 

lain adalah penyakit gagal ginjal dan batu ginjal (Riskesdas, 2015). 

Epidemiologi 

Chronic Kidney Disease (CKD) merupakan masalah kesehatan masyarakat 

yang semakin meningkat. Insidensi CKD di banyak Negara sebesar 200 kasus per 

satu juta penduduk per tahun (Delima dkk, 2014). Pada tahun 2013 di Indonesia 

terdapat 15.128 pasien yang baru menjalani hemodialisis (HD) dan pada tahun 

2014 jumlah pasien HD meningkat sebanyak 17.193 pasien yang baru menjalani 

HD, dan sebanyak 5029 pasien HD berasal dari wilayah Jawa Barat. Distribusi 

usia pasien HD ini paling banyak didominasi oleh kelompok usia kisaran 45-54 

tahun dan 55-64 tahun masing-masing sebanyak 31%. Distribusi jenis kelamin 

yang yang paling tinggi didominasi oleh pasien laki-laki 55,77% dan sisanya 

adalah wanita sebanyak 44,23% (Perhimpunan Nefrologi Indonesia, 2012) 

Sistem data renal Amerika Serikat (United States Renal Data System / 

USRDS), dengan menggunakan data dari National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES), memperkirakan prevalensi CKD di Amerika 

Serikat adalah 13,6%, yang kurang lebih hampir 44 juta orang. CKD lebih sering 

terjadi pada orang berusia lebih dari 60 tahun dan orang Amerika keturunan 

Afrika. Diabetes dapat meningkatkan risiko CKD secara progresif lebih dari 3 kali 

lipat dan hipertensi meningkatkan risikonya lebih dari 2 kali dibandingkan mereka 

yang tidak memiliki penyakit. CKD adalah penyakit progresif yang pada akhirnya 
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menyebabkan ESKD. Prevalensi ESKD telah meningkat hampir 11 kali lipat sejak 

tahun 1980 menjadi hampir 634.000 orang pada tahun 2012 dengan lebih dari 

114.000 kasus baru ESKD didiagnosis pada tahun 2014. Prevalensi ESKD terkait 

dengan etnisitas dapat mempengaruhi prevelensi CKD, sebanyak 3.5 kali lebih 

banyak terjadi pada orang Afrika Amerika, 1.6 kali terjadi pada penduduk asli 

Amerika, dan 1,5 kali terjadi pada hispanik Amerika atau orang kulit putih 

(DiPiro et al., 2015). 

Tabel II. 2 Persentase CKD Berdasarkan Wilayah di Indonesia dan Karakteristik 

Provinsi Gagal Ginjal 

Kronik 

Karakteristik Gagal Ginjal 

Kronik 

Aceh 0,4 Kelompok umur 

(tahun) 

 

Sumatera Utara 0,2 15-24 0,1 

Sumatera Barat 0,2 25-34 0,1 

Riau 0,1 35-44 0,3 

Jambi 0,2 45-54 0,4 

Sumatera Selatan 0,1 55-64 0,5 

Bengkulu 0,2 65-74 0,5 

Lampung 0,3 75+ 0,6 

Bangka Belitung 0,1 Jenis Kelamin  

Kepulauan Riau 0,1 Laki-Laki 0,3 

DKI Jakarta 0,1 Perempuan 0,2 

Jawa Barat 0,3 Pendidikan  

Jawa Tengah 0,3 Tidak Sekolah 0,4 

DI Yogyakarta 0,3 Tidak Tamat SD 0,3 

Jawa Timur 0,3 Tamat SD 0,3 

Banten 0,2 Tamat SMP 0,2 

Bali 0,2 Tamat SMA 0,1 

Nusa Tenggara Barat 0,1 Tamat PT 0,2 

Nusa Tenggara Timur 0,3 Status Pekerjaan  

Kalimantan Barat 0,2 Tidak Bekerja 0,2 

Kalimantan Tengah 0,2 Pegawai 0,2 

Kalimantan Selatan 0,2 Wiraswasta 0,3 

Kalimantan Timur 0,1 Petani/Nelayan/Buruh 0,3 

Sulawesi Utara 0,4 Lainnya 0,3 

Sulawesi Tengah 0,5 Tempat Tinggal  

Sulawesi Selatan 0,3 Perkotaan 0,2 

Sulawesi Tenggara 0,2 Perdesaan 0,3 
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Provinsi Gagal Ginjal 

Kronik 

Karakteristik Gagal Ginjal 

Kronik 

Gorontalo 0,4 Kuintil Indeks Kepemilikan 

Sulawesi Barat 0,2 Terbawah 0,3 

Maluku 0,2 Menengah bawah 0,3 

Maluku Utara 0,2 Menengah 0,2 

Papua Barat 0,2 Menengah atas 0,2 

Papua 0,2 Teratas 0,2 

(Riskesdas, 2015). 

Prevalensi chronic kidney disease berdasar diagnosis dokter di Indonesia 

sebesar 0,2 persen. Prevalensi tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar 0,5 persen, 

diikuti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Utara masing-masing 0,4 persen. 

Sementara Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur masing–masing 0,3 persen (Riskesdas, 

2015). 

Prevalensi chronic kidney disease berdasarkan diagnosis dokter meningkat 

seiring dengan bertambahnya umur, meningkat tajam pada kelompok umur 35-44 

tahun (0,3%), diikuti umur 45-54 tahun (0,4%), dan umur 55-74 tahun (0,5%), 

tertinggi pada kelompok umur ≥75 tahun (0,6%). Prevalensi pada laki-laki (0,3%) 

lebih tinggi dari perempuan (0,2%), prevalensi lebih tinggi pada masyarakat 

perdesaan (0,3%), tidak bersekolah (0,4%), pekerjaan wiraswasta, 

petani/nelayan/buruh (0,3%), dan kuintil indeks kepemilikan terbawah dan 

menengah bawah masing-masing 0,3 persen (Riskesdas, 2015). 

Etiologi 

Penyebab gagal ginjal kronik pada pasien hemodialisis baru dari data tahun 

2015 di Indonesia didapatkan diagnosis etiologi sebagai berikut, penyakit ginjal 

hipertensi 44%, nefropati diabetika 22%, glumerulopati primer/GNC 8%, 

pielonefritis kronik/PNC7%, nefropati obstruksi 5%, nefropati lupus/SLE1%, 

ginjal polikistik 1%, nefropati asam urat 1%, dan lain-lain 8%, tidak diketahui 3% 

(IRR, 2015). Secara global, penyebab CKD terbesar adalah diabetes mellitus. Di 

Indonesia, sampai dengan tahun 2000, penyebab terbanyak adalah 

glomerulonefritis, namun beberapa tahun terakhir menjadi hipertensi berdasarkan 

data IRR. Akan tetapi dari data diatas belum dapat dipastikan apakah memang 

hipertensi merupakan penyebab GGK atau hipertensi akibat penyakit ginjal tahap 
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akhir, karena data IRR didapatkan dari pasien hemodialisis yang sebagian 

merupakan pasien dengan penyakit ginjal tahap akhir (Depkes, 2017). 

2.3.3 Faktor Resiko Chronic Kidney Disease (CKD) 

Faktor risiko yang mendorong CKD berkembang perlahan dan seringkali 

tidak terdiagnosis sampai terlambat dalam identifikasi penyakit dikelompokkan 

menjadi tiga kategori, yaitu: 

a. Faktor kerentanan, faktor resiko yang dikaitkan dengan peningkatan 

resiko CKD namun tidak terbukti secara langsung menyebabkan CKD. 

Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dimodifikasi dengan terapi 

farmakologis atau perubahangaya hidup. Faktor kerentanan dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi target penderita CKD. Misalnya, 

pasien lebih tua  yang memiliki riwayat keluarga penyakit ginjal harus 

diskrining rutin untuk CKD. Minoritas dan komunitas sosioekonomi 

rendah mungkin menjadi target CKD. Faktor lain, seperti 

hiperlipidemia, tidak secara langsung terbukti menyebabkan CKD. 

Hiperlipidema dengan CKD dapat dimodifikasi dengan terapi obat 

(DiPiro et al., 2015). 

b. Faktor inisiasi, faktor resiko yang secara langsung menyebabkan 

CKD. Faktor-faktor ini dapat dimodifikasi dengan terapi farmakologis. 

Tiga penyebab paling umum CKD di Amerika Serikat adalah diabetes 

mellitus (DM), hipertensi, dan glomerulonefritis. Pasien CKD dari 75% 

kasus CKD 37% untuk diabetes, 25% untuk hipertensi, dan 14% untuk 

glomerulonefritis (DiPiro et al., 2015). 

c. Faktor progresif, faktor resiko menyebabkan penurunan fungsi ginjal 

lebih cepat dan menyebabkan memburuknya CKD. Faktor-faktor ini 

juga dapat dimodifikasi dengan terapi farmakologis atau perubahangaya 

hidup untuk memperlambat perkembangan CKD. Faktor progresif dapat 

digunakan sebagai prediktor CKD. Prediktor CKD yang dapat 

diketahuidiantaranya proteinuria, tekanan darah tinggi, hiperglikemia, 

dan AKI/Acute Kidney Disease. Perokok tembakau juga berperan dalam 

perkembangan CKD (DiPiro et al., 2015). 
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2.3.4 Patofisiologi Chronic Kidney Disease (CKD) 

 
Gambar 2. 3 Mekanisme Perkembangan dari CKD (DiPiro, et al., 2015). 

Patofisiologi CKD melibatkan dua mekanisme: 

 Mekanisme pemicu yang spesifik dengan etiologi yang mendasari(mis. 

Komplek imun dan mediator inflamasi tertentu pada glomerulonefritis, 

atau pejanan terhadap toxin pada penyakit tertentu yang mengenai 

tubulus dan interstisium) 

 Serangkaian mekanisme progresif, melibatkan hiperfiltrasi dan 

hipertrofi nefron yang masih tersisa, konsekuensi umum setelah 

berkurang masa ginjal dalam jangka panjang (Hauser, et al., 2015). 

Berbagai adaptasi jangka pendek berupa hiperfiltrasi dan hipertrofi ini 

menjadi maladaptif, karena peningkatan tekanan dan aliran meningkatkan 

terjadinya sklerosis dan rusaknya nefron yang tersisa (Hauser, et al., 2015). 

Penurunan jumlah nefron yang masih berfungsi menyebabkan hipertrofi. 

Hipertrofi nefron yang tersisa untuk meningkatkan filtrasi glomerulus dan fungsi 

tubular, baik reabsorpsi dan sekresi, dalam upaya untuk mengkompensasi 

hilangnya fungsi ginjal. Awalnya, perubahan adaptif ini menyimpan banyak 

parameter klinis fungsi ginjal, termasuk ekskresi kreatinin dan elektrolit. Namun, 

seiring berjalannya waktu, angiotensin II diperlukan untuk mempertahankan 

keadaan hiperfiltrasi fungsi nefron. Angiotensin II adalah vasokonstriktor kuat 



16 

 

 

 

dari arteriol aferen dan eferen namun memiliki efek preferensial untuk 

menyempitkan arteriol eferen, sehingga meningkatkan tekanan pada kapiler 

glomerulus. Peningkatan tekanan kapiler glomerulus memperluas pori-pori di 

membran dasar glomerulus (Chisholm-Burn, et al., 2016). 

2.3.5 Klasifikasi Chronic Kidney Disease (CKD) 

Chronic Kidney Disease (CKD) adalah proses patofisiologis dengan 

beberapa etiologi yang menyebabkan hilangnya nefron permanen dan penurunan 

fungsi ginjal yang sering menyebabkan gagal ginjal. Penyakit ginjal kronis 

umumnya diklasifikasikan menggunakan sistem Kidney Disease Outcome Quality 

Initiative (KDOQI) yang diterima secara internasional dari National Kidney 

Foundation/NKF (Porth, 2015). 

Cara mengklasifikasikan CKD menurut NKF-KDOQI 2013 berdasarkan 

CGA yaitu cause, GFR category, albuminuria category : 

 Menetapkan penyebab CKD berdasarkan ada tidaknya penyakit 

sistemik dan lokal di dalam ginjal, hal ini berdasarkan patologis-

anatomi yang diamati atau diduga.  

 Menentukan kategori berdasarkan nilai GFR 

 Menetapkan kategori berdasarkan jumlah albuminuria 

GFR dianggap sebagai ukuran terbaik dari keseluruhan fungsi ginjal. GFR 

normal memiliki nilai yang bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan ukuran 

tubuh, kira-kira 120 sampai 130 mL / menit / 1,73 m2 untuk orang dewasa sehat. 

GFR di bawah 60 mL / menit / 1,73 m2 mewakili hilangnya satu setengah atau 

lebih dari tingkat fungsi ginjal orang dewasa normal. Dalam praktik klinis, GFR 

biasanya diperkirakan menggunakan konsentrasi serum kreatinin. Kreatinin 

merupakan produk yang dihasilkan metabolisme otot, disaring secara bebas di 

glomerulus dan tidak diserap kembali ke dalam tubulus ginjal. Kreatinin 

diproduksi pada tingkat yang relatif konstan oleh otot-otot dalam tubuh, dan pada 

dasarnya semua kreatinin yang disaring dalam glomerulus diekskresikan bersama 

urin daripada diserap kembali ke dalam darah. oleh sebab itu, serum kreatinin 

dapat digunakan untuk menilai GFR dan tingkat kerusakan ginjal yang terjadi di 

CKD  (Porth, 2015). 
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Tabel II. 3 Kategori GFR pada CKD 

Kategori 

GFR 

GFR (mL/min/1.73 m2) Terminologi 

G1 ≥ 90 Normal atau tinggi 

G2 60-89 Sedikit menurun  

G3a 45-59 Sedikit hingga cukup menurun 

G3b 30-44 Cukup hingga sangat menurun 

G4 15-29 Sangat menurun 

G5 <15 (atau dialysis) Gagal ginjal 

*Keterangan: GFR, Glomerular Filtration Rate, CKD, Chronic Kidney Disease 

(NKF-KDIGO, 2013). 

 

Perhitungan GFR dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 

1. Menggunakan persamaan Cockroft-Gault: 

Pria  GFR = (140  - umur) × berat badan (kg) 

72 × kreatinin plasma (mg/dl) 

Wanita  GFR = (140  - umur) × berat badan (kg)  x 0.85 

72 × kreatinin plasma (mg/dl) 

2. Menggunakan persamaan studi modifikasi diet pada penyakit ginjal atau 

Modification of Diet in Renal Disease : 

GFR = 186 𝑥 (Pcr)
-1,154𝑥 (Age)-0,203 𝑥 (0,742 jika pasein wanita)𝑥 (1,210 jika 

pasien berkulit hitam)  

Keterangan: 

Pcr  = Serum kreatinin 

(Moorthy, 2009) 
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Tabel II. 4 Kategori Prognosis CKD Menurut NKF-KDIGO, 2013 

Prognosis of CKD by GFR 

and Albuminuria Categories: 

KDIGO 2012 

Persistent albuminuria categories 

Description and range 

A1 

Normal to 

mildly 

increased 

 

<30 mg/g 

<3 

mg/mmol 

A2 

Moderately 

Increased 

 

30-300 mg/g 

3-30 

mg/mmol 

A3 

Severely 

Increased 

 

>300 mg/g 

>30 

mg/mmol 

G
F

R
 c

a
te

g
o
ri

es
 (

m
l/

m
in

/ 
1
.7

3
 m

2
) 

D
es

cr
ip

ti
o
n

 a
n

d
 r

a
n

g
e 

G1 Normal high ≥ 90    

G2 
Mildly 

decreased 
60-89    

G3a 

Mildly to 

moderately 

decreased 

45-59    

G3b 

Moderately 

to 

severely 

decreased 

30-44    

G4 
Severely 

decreased 
15-29    

G5 
Kidney 

failure 
< 15    

*Keterangan : Green: low risk (if no other markers of kidney disease, no CKD); Yellow: 

moderately increased risk; Orange: high risk; Red, very high risk. 

 

Tabel diatas menunjukan prognosis dari CKD berdasarkan nilai GFR dan 

albuminuria, dimana warna hijau menunjukan  dengan nilai albuminuria <30mg/g 

dan GFR 60-89 apabila tidak ada gangguan struktural atau fungsional lainnya 

yang menunjukan tentang CKD, masih belum dapat dikatakan sebagai mengalami 

CKD. Warna kuning sudah cukup menunjukan bahwa pasien mengalami CKD, 

warna orange hingga warna merah menujukan bertambahnya stadium dari CKD. 

  



19 

 

 

 

Tabel II. 5 Kategori Albuminuria pada CKD 

 ACR (approximate equivalent)  

Kategori AER (mg/ 24 

jam) 

(mg/mmol) (mg/g) Terminologi 

A1 <30 <3 <30 Normal-Sedikit 

meningkat 

A2 30-300 3-30 30-300 Cukup 

meningkat  

A3 >300 >30 >300 Sangat 

meningkat  

Keterangan : AER, Albumin Excretion Rate, ACR, Albumin-To-Creatinine Ratio; CKD, 

Chronic Kidney Disease (NKF-KDIGO, 2013). 

 

 
Gambar 2. 4 Perkembangan CKD berdasarkan stadium dan GFR 

(McPhee & Papadakis, 2015). 

Pada gambar diatas menunjukan hubungan antara GFR dengan komplikasi 

yang sering terjadi pada  Chronic Kidney Disease (CKD) disertai dengan stadium 

pada CKD. Pada stadium awal HTN (hipertensi) merupakan tanda awal dari CKD, 

lalu pada stadium kedua hormon paratiroid (PTH) meningkat. Stadium ketiga 

biasanya terjadi anemia karena gangguan dalam produksi hormon eritropoietin, 

nilai GFR yang menurun menyebabkan tingkat fosfor dalam tubuh meningkat dan 

juga gangguan metabolik asam-basa ataupun hiperkalemia dan pada GFR kurang 

dari 20 ml/min terjadi sindrom uremia yang harus dilakukan hemodialisis 

(McPhee & Papadakis, 2015). 
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Gambar 2. 5 Glomerulus yang Normal dan Hiperfiltrasi (Hauser, et al., 2015). 

Gambar Kiri: Skema arsitektur glomerulus normal, Kanan: Perubahan 

glomerulus secara sekunder berkurangnya jumlah nefron, mengalami pembesaran 

lumen kapiler dan adesi fokal, yang diperkirakan terjadi akibat hiperfiltrasi dan 

hipertrofi pada nefron (Hauser, et al., 2015). 

2.3.6 Manifestasi KlinisChronic Kidney Disease (CKD) 

Tingkat keparahan CKD sebagian besar ditentukan oleh kondisi penyakit 

dan sejauh mana fungsi dari ginjal masih dapat digunakan (Porth, 2015). 

Manifestasi CKD meliputi : 

 
Gambar 2. 6 Manifestasi Klinis dari CKD (Porth, 2015). 
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a. Homeostasis Natrium dan Air 

Sebagaian besar pasien penderita CKD yang stabil, kandungan total 

natrium dan cairan didalam tubuh akan meningkat, meski tidak terlihat 

pada pemeriksaan klinis. Fungsi dari ginjal yang normal yaitu menjamin 

bahwa reabsorpsi dan filtrasi natrium dan cairan ditubulusdisesuaikan 

sedemikian rupa sehingga ekskresi urin menyamai dengan asupan. 

Banyak bentuk penyakit ginjal (mis. Glomerulonefritis) yang 

mengganggu keseimbangan glomerulotubular, sehingga serum natrium 

didalah tubuh  melebihi dari yang diekskresikan oleh urin (hipernatremi), 

hal ini menyebabkan peningkatan retensi natruim dan volume cairan 

ekstrasel / extracellular fluid volume (ECFV). 

Peningkatan ECFV dapat menyebabkan hipertensi, yang dengan 

sendirinya dapat mempercepat cedera nefron. Hiponatremia jarang 

dijumpai pada pasien CKD. Jika pasien mempelihatkan tanda ekspansi 

ECFV (edema perifer, hipertensi yang kurang berespon terhadap terapi) 

maka perlu untuk pembatasan garam (Jameson & Loscalzo, 2010). 

b. Homeostasis Kalium 

Penyebab CKD, penurnan GFR tidak selalu disertai dengan 

penurunan ekskresi kalium urin. Mekanisme pertahanan lain terhadap 

retensi kalium pada pasien CKD adalah peningkatan ekskresi kalium 

melalui saluran cerna. Meskipun dengan kedua respon homeostatik ini 

hiperkalemi masih juga sering terjadi sebab beberapa keadaan. Keadaan 

tersebut mencakup peningkatan asupan kalium, katabolisme protein, 

hemolisis, pendarahan, dan asidosis metabolik. Selain itu beberapa obat 

dapat menghambat masuknya kalium ke dalam sel dan ekskresi kalium 

pada ginjal, seperti ACE-Inhibitor, ARB, dan diuretic hemat kalium. 

Hipokalemia jarang terjadi pada CKD dan biasanya mencerminkan 

asupan kalium makanan yang sangat berkurang, terutama terkait dengan 

terapi diuretik yang berlebihan (Jameson & Loscalzo, 2010). 

c. Akumulasi Limbah Nitrogen 

Menumpuknya nitrogen didalam darah adalah tanda awal gagal 

ginjal, biasanya terjadi sebelum gejala lain terlihat. Urea adalah salah 
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satu limbah nitrogen pertama yang terakumulasi dalam darah, dan tingkat 

BUN menjadi semakin meningkat saat gagal ginjal terjadi. Konsentrasi 

normal urea dalam plasma biasanya kurang dari 20 mg / dL. Pada gagal 

ginjal, tingkat ini bisa meningkat hingga 800 mg / dL (Porth, 2015). 

d. Gangguan Hematologi 

Anemia sudah dapat diamati sejak CKD stadium 3 dan hampir 

selalu ada pada CKD stadium 4 (Jameson & Loscalzo, 2010).  Beberapa 

faktor menyebabkan anemia pada orang dengan gagal ginjal kronis yaitu, 

defisiensi eritropoietin, toksin uremik, dan defisiensi besi. Ginjal adalah 

situs utama untuk produksi hormon eritropoietin, yang mengendalikan 

produksi sel darah merah (Porth, 2015).  

e. Asidosis Metabolik 

Ginjal juga berfungsi untuk mengatur pH darah dengan 

menghilangkan ion hidrogen yang diproduksi dalam proses metabolisme 

dan regenerasi bikarbonat. Hal ini dicapai melalui sekresi ion hidrogen, 

reabsorpsi natrium dan bikarbonat, dan produksi amonia, yang bertindak 

sebagai penyangga titrasi asam. Dengan penurunan fungsi ginjal, 

mekanisme ini menjadi terganggu, dan menyebabkan gangguan asidosis 

metabolik. Asidosis metabolik adalah gangguan yang umum terjadi pada 

CKD stadium lanjut. Keadaan gangguan asidosis metabolik ini mungkin 

dalam beberapa saat dapat diatasi oleh penyangga dari tulang, akan tetapi 

penyangga ini dapat meningkatkan dalam kerusakan skeletal dan tulang 

pada kasus CKD (Porth, 2015).Pada kebanyakan pasien asidosis 

metabolik ringan, pH darah jarang <7,35 dan biasanya dapat diobati 

dengan suplemen natrium bikarbonat oral (Jameson & Loscalzo, 2010). 

f. Metabolisme Mineral dan Kerusakan Skeletal 

Gangguan kalsium, fosfat, dan vitamin D terjadi pada awal gagal 

ginjal kronis. Hal ini terjadi karena adanya gangguan dalam regulasi 

ginjal pada kadar kalsium dan fosfat, aktivasi vitamin D, dan regulasi 

tingkat hormon paratiroid (Porth, 2015). 

Pengaturan kadar fosfat dalam serum memerlukan ekskresi urin 

harian sebesar yang diserap dari makanan. Adanya gangguan fungsi 
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ginjal, ekskresi fosfat terganggu, dan akibatnya, kadar fosfat dalam 

serum meningkat. Pada saat yang bersamaan, kadar kalsium serum turun 

karena kalsium serum diatur secara terbalik dengan kadar fosfat dalam 

serum. Penurunan serum kalsium, dapat merangsang pelepasan hormon 

paratiroid/ PTH, dengan peningkatan penyerapan kalsium yang 

dihasilkan dari tulang. Kebanyakan orang dengan ESRD dapat terjadi 

hiperparatiroidisme sekunder, akibat dari stimulasi kronis kelenjar 

paratiroid. Meskipun kadar kalsium serum dipertahankan melalui 

peningkatan fungsi PTH, penyesuaian ini dilakukan dengan 

mengorbankan sistem kerangka dan organ tubuh lainnya (Porth, 2015). 

Ginjal mengatur aktivitas vitamin D dengan mengubah bentuk 

vitamin D [25 (OH) vitamin D3 yang tidak aktif] ke bentuk aktifnya 

(1,25 OH2 vitamin D3). Penurunan kadar vitamin D yang aktif 

menyebabkan penurunan absorbsi kalsium dalam usus dengan 

peningkatan kadar hormon paratiroid. Vitamin D juga mengatur 

diferensiasi osteoblas, sehingga mempengaruhi pembentukan matriks 

tulang dan mineralisasi (Porth, 2015). 

2.4 PenatalaksanaanChronic Kidney Disease 

Manajemen terapi pada pasien CKD melibatkan diet asupan kalium, fosfat, 

natrium, dan air untuk menghindari hiperkalemia, penyakit tulang, dan 

hipervolemia. Hipervolemia ringan dapat menyebabkan hipertensi, menyebabkan 

penyakit vaskular dan hipertrofi ventrikel kiri. Hipervolemia berat menyebabkan 

edema paru. Tekanan darah yang tidak dapat dikendalikan dengan keseimbangan 

cairan yang ketat harus diobati dengan ACE-Inhibitor, ARB, β-bloker, atau obat 

vasodilator. Anemia harus diobati dengan eritropoietin, setelah dipastikan bahwa 

tidak ada kehilangan darah karena gangguan gastrointestinal dan kadar zat besi, 

folat, serta vitamin B12 yang cukup memadai. Gangguan pada tulang diobati 

dengan mengurangi asupan fosfat, mengikat fosfat pada makanan dengan 

phosphate binder, dan mengonsumsi vitamin D. Bila penyakit ginjal kronis parah, 

transplantasi dialisis atau ginjal biasanya diperlukan di samping tindakan ini. 

Dialisis dapat menurunkan komplikasi penyakit ginjal kronis berat, terutama 

anemia (O'Callagan, 2009). Pada gambar dan tabel dibawah ini merupakan resep 
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dan manajemen terapiyang sering diberikanpada penderita CKD berdasarkan 

komplikasi dari CKD, untuk mengurangi perkembangan dari CKD. 

 
Gambar 2. 7 Obat yang digunakan pada Pasien CKD (Davey, 2014). 

Tabel II. 6 Farmakoterapi dan Manajemen Terapi pada Komplikasi CKD 

Komplikasi Farmakoterapi Keterangan 

Hipertensi ACE Inhibitor dan 

ARB merupakan 

first line terapi 

 Tekanan darah target adalah <130/80 

mmHg 

 Sebagian besar pasien memerlukan 

beberapa obat tambahan, pemilihan obat 

tambahan berdasarkan penyakit komorbid, 

diuretik, thiazide (jika CrCl> 30 mL / 

menit) pilihan obat kedua, CCB pilihan obat 

ketiga (Am J Kidney Dis. 2004; 43 (Suppl 

1): S1 

Proteinuria ACE Inhibitor dan 

ARB 
 Baik ACEI dan ARB mengurangi ekskresi 

protein sebesar 35-40% (Am J Kidney Dis. 

2004; 43: S1) 

 Regimen penggunaan ACEI dengan ARB 

dapat menurunkan proteinuria lebih besar, 

tapi memperburuk penyakit ginjal (Lancet, 

2008; 372: 547) 

 Spironolakton dikombinasikan dengan 

ACEI atau ARB dapat mengurangi 

proteinuria lebih besar (Clin J Am Soc 

Nephrol, 2006; 1: 256); monitor serum K+ 

apabila diberikan kombinasi ini 

 Titrasikan ACE / ARB ke dosis toleransi 

maksimum, monitor serum K+ dan SCr 1 

minggu setelah inisiasi. 

Hiperlipidemia Statin  Targetkan LDL <100 mg / dL (Am J 

Kidney Dis. 2005; 45: S1-S153) 

 Ada data yang bertentangan mengenai 

apakah statin menurunkan progresif dari 

CKD. 
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Komplikasi Farmakoterapi Keterangan 

Anemia ESA(Erythropoieti

n-stimulating 

agents) dan zat 

besi 

 Pemberuan zat besi secara IV atau 1-3 

bulan zat besi per-Oral dapat 

dipertimbangkan untuk pasien dengan 

TSAT ≤ 30% dan feritin ≤ 500 ng / mL 

(Ginjal Int Suppl. 2012; 2: 279). 

 Pertimbangkan ESA jika Hgb antara 9-10 g 

/ dL, maksimum Hgb = 11,5 g / dL sesuai 

untuk kebanyakan pasien (Ginjal Int Suppl. 

2012; 2: 279). 

Asidosis 

Metabolik 
 NaHCO3 tablets 

(650 mg ≡ 7.7 

mEq Na+ and 

HCO3-) 

 Na+ citrate 

solution (Bicitra ≡ 

1 

mEq/L Na+ and 

HCO3-) 

 Na+/K+ citrate 

solution (Polycitra 

≡1 mEq/L Na+dan 

K+,  

2 mEq/L HCO3-) 

 Tujuannya adalah untuk mempertahankan 

serum HCO3 ≡ 24 mEq / L 

 Hitung defisit dasar: [0,5 L / kg × (berat 

(kg)] × [(CO2 normal) - (CO2 diukur)] 

 Ganti defisit total selama beberapa hari 

untuk menghindari kelebihan volume 

 Setelah defisit dasar diganti, dosis 

perawatan titrasi untuk mencapai serum 

HCO3 ≡ 24 mEq /L 

 Penggunaan larutan Na + / K + citrate dapat 

menyebabkan hiperkalemia 

Gangguan 

mineral dan 

tulang pada 

CKD atau CKD 

mineral and 

bone 

disorder (CKD-

MBD) 

 

Vitamin D yang 

diaktivasi, 

prekursor vitamin 

D atau analog; 

calcimimetic 

 Tujuan pengobatan menurut K/DOQI 

(2003) adalah mencapai PTH = (35-70 pg / 

mL pada CKD stadium 3 atau 70-110 pg / 

mL pada stadium CKD 4); serum fosfat 2,7-

4,6 mg / dL; serum Ca ++ dalam kisaran 

normal; Produk Ca-P <55 (Am J Kidney 

Dis. 2003; 42: S1) 

 Tujuan pengobatan KDIGO (2009): PTH, 

serum Ca ++ dan fosfat berada pada batas 

normal (Ginjal Int. 2009; 76 (Suppl 113): 

S1) 

Hiperfosfatemia Phosphate binder 

(Martin & Talbert, 2013). 

Lanjutan Hal 24 
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2.5 Chronic Kidney Disease-Mineral Bone Disorder (CKD-MBD) 

 
Gambar 2. 8 Patofisiologi CKD-MBD (Chisholm-Burn, et al., 2016) 

Penyakit CKD dengan gangguan mineral dan tulang atau chronic kidney 

disease-mineral and bone disorder (CKD-MBD) didefinisikan sebagai kelainan 

mineral secara sistemik dan metabolisme tulang pada CKD  akibat salah satu atau 

kombinasi dari gangguan pada kalsium, fosfor, hormon paratiroid (PTH ) dan/atau 

metabolisme vitamin D (Onyiriuka, et al., 2015).  

2.5.1  Epidemiologi dan Etiologi 

 Peningkatan hormon paratiroid (PTH) terjadi sejak fungsi ginjal mulai 

menurun. Tindakan PTH terhadap bone turnover/remodeling tulang menyebabkan 

chronic kidney disease-mineral and bone disorder (CKD-MBD). Mayoritas 

pasien dengan kategori GFR 3-5 mengalami CKD-MBD. Tipe penyakit tulang 

dapat bervariasi berdasarkan tingkat bone turnover. Omset tulang yang tinggi, 

dikenal sebagai osteitis fibrosa cystica, yaitu resorpsi tulang karena peningkatan 

kadar hormon paratiroid. Perkembangan CKD-MBD dapat mempengaruhi 

morbiditas pada pasien dengan CKD (Chisholm-Burn, et al., 2016). 

2.5.2 Patofisiologi CKD-MBD 

 Hiperfosfatemia dan Penurunan Kalsitriol 
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Fungsi ginjal menurun pada pasien dengan CKD, penurunan ekskresi fosfor 

mengganggu keseimbangan homeostasis kalsium dan fosfor. Penurunan aktivasi 

vitamin D di ginjal juga menurunkan penyerapan kalsium dari saluran 

gastrointestinal (GI). Fibroblast growth factor 23 (FGF-23) adalah hormon yang 

diproduksi oleh osteosit dan osteoblas yang distimulasi oleh peningkatan fosfat 

dan kalsitriol. Peningkatan konsentrasi fosfat meningkatkan ekspresi FGF-23, 

yang meningkatkan ekskresi fosfor dan menurunkan kadar aktivasi vitamin D di 

ginjal. Kelenjar paratiroid melepaskan PTH sebagai respons terhadap penurunan 

kalsium serum dan peningkatan kadar fosfor serum. Tindakan PTH meliputi: 

• Meningkatkan penyerapan kalsium dari tulang 

• Meningkatkan reabsorpsi kalsium dari tubulus proksimal di ginjal 

• Mengurangi reabsorpsi fosfor dalam tubulus proksimal di ginjal 

• Merangsang aktivasi vitamin D dengan 1-α-hydroxylase menjadi 

kalsitriol /1,25-dihydroxyvitmin D3 (Chisholm-Burn, et al., 2016). 

Kalsitriol berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor 

melalui usus (Katzung & Trevor, 2015). 

Semua tindakan ini diarahkan untuk meningkatkan kadarserum kalsium dan 

menurunkan kadar serum fosfor, meskipunkalsitriolmemiliki aktivitas dalam 

meningkatkan penyerapan fosfor di saluran GI dan resorpsi tulang. Kalsitriol juga 

menurunkan tingkat PTH melalui umpan balik negatif. Langkah-langkah ini 

cukup untuk memperbaiki tingkat serum kalsium pada stadium awal CKD. Fungsi 

ginjal yang terus menurun dan GFR turun kurang dari 30 mL / min / 1,73 m2 

(0,29 mL / s / m2), dapat menurunkan ekskresi fosfor dan menurunkan produksi 

kalsitriol. Keadaan ini menyebabkan tingkat PTH mulai meningkat secara 

signifikan, sehingga terjadilah hiperparatiroidisme sekunder/sHPT (Chisholm-

Burn, et al., 2016).Konsekuensi yang paling berpengarung dari sHPT adalah 

gangguan pada bone turnover/ remodeling tulang dan Reanal Osteodystrophy 

(ROD). Komplikasi lain dari CKD juga dapat meningkatkan ROD (Chisholm-

Burn, et al., 2016). 

 Asidosis Metabolik 

Asidosis yang merupakan manifestasi dari ginjal memiliki hubungan dengan 

CKD-MBD. Pada keadaan asidosis metabolik jaringan pada tulang kehilangan 
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natrium, kalium, fosfat dan bikarbonat yang berfungsi sebagai penyangga didalam 

tubuh (Drueke, et al., 2016). Asidosis metabolik merangsang resorpsi tulang dan 

mengatur aktivitas osteoblas dan osteoblast untuk menghasilkan FGF-23, asidosis 

metabolik dapat mengatur sekresi FGF-23. Pada penelitian yang dilakukan 

Abramowitz, et al., 2016, dengan hipotesis bahwa pemberian natrium bikarbonat 

akan menurunkan FGF-23, dalam penelitiannya menggunakan terapi Na 

bikarbonat selama 6 bulan pada pasien 20 pasien CKD yang memenuhi kriteria. 

Kesimpulan yang didapat setelah 6 bulan pemberian Na-Bikarbonat signifikan 

meningkatkan FGF-23 150.9 RU/mL menjadi 191.4 RU/mL. Hal ini tidak sesuai 

dengan hipotesis yang diduga. 

 
Gambar 2. 9 Efek pH Ekstraselular Terhadap Pembentukan dan Resorpsitulang 

(Arnett, 2008). 

Mineralisasi matriks dihambat oleh asidosis dan gagal terjadi pembentukan 

tulang pada pH dibawah 7.0. Sebaliknya, osteoklas menunjukkan sedikit atau 

tidak ada aktivitas pada pH 7,4 namun diaktifkan untuk membentuk pit resorpsi 

karena pH berkurang sampai 7.0. Jadi, bila pH di atas 7.2, mineral tulang alkali, 

yang terutama terdiri dari ion Ca2+, PO4
3-, dan OH-, disimpan dalam tulang, 

sedangkan pada pH yang lebih rendah, mineral tulang dimobilisasi (dilarutkan) 

untuk melepaskan ion OH- ke dalam cairan ekstraselular dan sirkulasi untuk 

memperbaiki asidosis sistemik. Pelepasan mineral tulang yang dirangsang H+ 

hampir seluruhnya dimediasi osteoklas (Arnett, 2008). 
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Respon fisikokimia awal tulang terhadap asidosis metabolik adalah untuk 

menyediakan karbonat dan fosfat ke cairan ekstraselular, sebagai efek penyangga 

langsung. Selanjutnya, respons terhadap situasi asidosis persisten melibatkan 

mekanisme yang dimediasi oleh osteoblas dan osteoklas, (Drueke, et al., 2016). 

Asidosis metabolik menurunkan pembentukan tulang dengan menghambat 

aktivitas osteoblas, merangsang aktivitas osteoklas, dan mengurangi sensitivitas 

kelenjar paratiroid terhadap kadar kalsium serum (Chisholm-Burn, et al., 2016). 

 Toksisitas Aluminium 

Tingkat aluminium yang berlebihan menyebabkan pembentukan 

aluminium ke tulang sebagai pengganti kalsium, melemahkan struktur tulang 

(Chisholm-Burn, et al., 2016). 

2.6 Tinjauan tentang Hiperfosfatemia pada CKD 

 

 
Gambar 2. 10 Jalur Farmakokinetik dari Kalsium dan Fosfat  

(Blaine, et al., 2014). 

Kalsium dan fosfat merupakan unsur utama mineral pada tulang, juga 

merupakan mineral terpenting dalam fungsi seluler (Katzung & Trevor, 

2015).Jumlah kalsium dan fosfat diekskresikan melaui proses yang kompleks 

yang melibatkan tulang, kalsium dan fosfat dari asupan makanan diekskresikan 

melaui ginjal dan feses (Blaine, et al., 2014). Pada gambar diatas menunjukan 

farmakokinetik dari kalsium dan fosfat. Kalsium yang makan berkisara 1000 

mg/hari diekskresikan 80% melalui feses dan 20% melalui ginjal, sedangkan 



30 

 

 

 

fosfat yang dikonsumsi perhari sekitar 772-2000 mg diekskresikan sebanyak 15-

25% melaui feses dan75%-85% melalui ginjal (Blaine, et al., 2014). 

 

Gambar 2. 11 Reabsorbsi Fosfat di Ginjal 

(Blaine, et al., 2014). 

Mayoritas (sekitar 85%) reabsorpsi fosfat (Pi) terjadi di tubulus proksimal. 

Sekitar 10% reabsorpsi Pi terjadi pada ansa henle, 3% terjadi pada tubulus distal 

distal, dan 2% pada duktuskolektivus. Pi direabsorbsi melalui tiga sodium-fosfat 

co-transportersyaitu Npt2a, Npt2c dan PiT-2. Pada manusia, Npt2a dan Npt2c 

berperan penting dalam reabsorbsi fosfat. Sodium-fosfat co-transporters berada 

dimembran apikal dari sel tubulus proksimal ginjal, berfungsi sebagai energi yang 

berasal dari pergerakan natrium yang rendah gradiennya memindahkan Pi dari 

filtrat ke sel interior (reabsorbsi Pi). Jumlah reabsorpsi fosfat bergantung pada 

jumlah sodium-fosfat co-transportersdi membran apikal di sel tubulus proksimal 

dan pengaruh hormonal seperti hormon paratiroid dan fibroblast growth factor-23 

yang dapat reabsorpsi Pi (Blaine, et al., 2014). 

Kandungan fosfor total tubuh manusia, 85% dikombinasikan dengan 

kalsium di tulang dan sisanya berada di dalam sel. Sebagian besar fosfor dalam 

darah ada sebagai fosfat atau ester. Fosfat diperlukan untuk pembentukan jaringan 

tulang dan pemeliharaan keseimbangan asam-basa. Fosfor memasuki sel darah 

merah dengan glukosa dan oleh karena itu diturunkan di plasma setelah konsumsi 

atau infus karbohidrat  (Dunning, 2014) 
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Gambar 2. 12 Homeostasis Ca2

+ dan PO4
2- pada Penurunan Progresif Fungsi 

Ginjal (Blaine, et al., 2014 and Jameson & Loscalzo, 2010). 

Menurunnya fungsi ginjal dan timbulnya nefritis tubulointersitium, 

mengakibatkan ekspresi α1-hidroksilase oleh tubulus proksimal berkurang yang 

kemudian menurunkan kadar kalsitriol dan absorbsi Ca2+ oleh usus (Jameson & 

Loscalzo, 2010).Berkurangnya masa nefron pada CKD secara gradual dapat 

mengurangi ekskresi dari Ca2+ dan PO4
2-(Pi),hal ini menyebabkanpeningkatan 

serum fosfor yang berdampak penurunan serumCa2+(Marks, et al., 

2010).Peninkatan serum fosfor menstimulasi produksi FGF-23 yang dihasilkan 

oleh osteosit dan osteoblas. FGF-23 menurunkan produksi 1,25 (OH)2D, yang 

mengurangi penyerapan Pi dan Ca2+ di usus sehingga terjadi hipokalsemi yang 

dapat merangsang ekspresi PTH. Hormon paratiroid bekerja untuk mengurangi 

jumlah Npt2a dan Npt2c di tubulus proksimal ginjal sehingga mengurangi 

reabsorbsi Pi ditubulus proksimal (Marks, et al., 2010).  

Peningkatan serum PTH pada awalnya dapat mempertahankan serum Pi 

mendekati normal, namun dengan kerusakan progresif nerfon, kapasitas ginjal 

untuk mengekskresikan Pi akan terlampaui, sehingga serum Pi akan meningkat 

diikuti dengan sekresi PTH yang berkepanjangan yang menimbulkan 

hiperparatiroidisme skunder/ sPTH. Peningkatan PTH tak-terkendali ini 

menyebabkan mobilisasi Ca2+ dari tulang, pengendapan Ca2+ atau PO4
2- di 

jaringan, gangguan remodeling tulang, penurunan reabsorbsi bikarbonat ditubulus 

(Jameson & Loscalzo, 2010).Hiperfosfatemia terjadi apabila serum fosfor >4.5 

mg/dL atau >1.45mmol/L. Pengobatan hiperfosfatemia saat ini melibatkan 

penggunaan pengikat fosfat peroral yang menghambat penyerapan fosfor dari 

makanan (Blaine, et al., 2014). 
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Tabel II. 7 Pedoman Kadar Kalsium, Fosfor, dan PTH pada Penderita CKD 

Parameter Stadium 3 Stadium 4 Stadium 5 

Kadar Kalsium yang baik Batas Normal Batas Normal 8.4-9.5 mg/dL 

Fosfor 2.7-4.6 mg/dL 2.7-4.6 mg/dL 3.5-5.5 mg/dL 

Produksi Ca x P <55 mg2/dL2 <55 mg2/dL2 <55 mg2/dL2 

iPTH ( Intact Parathyroid 

Hormon 

35-70 pg/mL 70-110 pg/mL 150-300 pg/mL 

(DiPiro, et al., 2015). 

Implikasi Klinis 

Hiperfosfatemia (peningkatan kadar fosfor darah) paling sering 

dihubungkan dengan disfungsi ginjal dan uremia. Hal ini karena fosfat sangat 

diatur dengan hati-hati oleh ginjal. Kondisi hiperfosfatemiaterjadi ketika: 

 Nefritis berat (disertai dengan peningkatan BUN dan kreatinin) dan 

gagal ginjal 

 Hipoparatiroidisme (disertai dengan peningkatan fosfor, penurunan 

kalsium, dan fungsi ginjal normal) 

 Asupan vitamin D yang berlebihan 

 Fraktur dalam tahap penyembuhan 

 Tumor tulang (Dunning, 2014). 

2.7 Terapi Non Farmakologi Hiperfosfatemia 

2.7.1 Diet fosfor 

Pengobatan lini pertama pada hiperfosfatemia adalah diet fosfor 800 sampai 

1000 mg / hari pada pasien CKD stadium 3 atau lebih tinggi yang memiliki kadar 

fosfor pada batas atas kisaran normal atau tingkat iPTH yang meningkat. Banyak 

Makanan tinggi fosfor juga tinggi proteinnya, yang dapat menyulitkan untuk 

membatasi asupan fosfor sambil mempertahankan asupan protein yang cukup 

untuk menghindari kekurangan gizi (Chisholm-Burn, et al., 2016). 

2.7.2 Hemodialisis 

Hemodialisis dan dialisis peritoneal dapat mengeluarkan hingga 2 sampai 3 

g fosfor per minggu. Namun, ini tidak cukup untuk mengendalikan 

hiperfosfatemia, sehingga terapi farmakologis diperlukan di samping perawatan 

dialisis (Chisholm-Burn, et al., 2016). 
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2.7.3 Paratiroidektomi dan pembatasan paparan aluminium 

Strategi nonfarmakologis lainnya untuk mengelola secondary 

hyperparathyroidism sHPT pada CKD-MBD yaitu dengan pembatasan paparan 

aluminium dan paratiroidektomi. Menelan secara kronis antasida yang 

mengandung aluminium dan produk yang mengandung aluminium lainnya harus 

dihindari pada pasien dengan kategori GFR 4 dan 5 (GFR kurang dari 30 mL / 

min / 1,73 m2 [0,29 mL / s / m2]) karena risiko toksisitas aluminium dan absorbsi 

potensial ke dalam tulang(Chisholm-Burn, et al., 2016). 

Paratiroidektomi adalah pengobatan untuk usaha terakhir untuk sHPT 

dengan cara melakukan prosedur bedah untuk mengangkat kelenjar tiroid, hal ini 

digunakan pada pasien dengan tingkat iPTH yang terus meningkat di atas 800 pg / 

mL (800 ng / L; 85,6 pmol / L) yang tidak tahan terhadap terapi medis untuk 

menurunkan serum kalsium dan / atau fosfor. Sebagian atau seluruh jaringan 

paratiroid dapat diangkat. Setelah paratiroidektomi, kadar kalsium serum dapat 

menurun secara dramatis karena tingkat PTH yang rendah setelah jaringan 

paratiroid dihilangkan, yang mengurangi penyerapan kalsium di usus dan resorpsi 

tulang. Oleh karena itu, kadar kalsium dalam serum yang terionisasi harus sering 

dipantau (setiap 4-6 jam untuk 48-72 jam pertama) pada pasien yang menerima 

paratiroidektomi. Suplementasi kalsium biasanya diperlukan, diberikan secara 

intravena pada awalnya, kemudian secara oral (dengan suplementasi vitamin D) 

setelah kadar kalsium normal dicapai selama beberapa minggu sampai bulan 

setelah prosedur (Chisholm-Burn, et al., 2016). 

http://cjasn.asnjournals.org/content/6/4/913.full
http://cjasn.asnjournals.org/content/6/4/913.full
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2.8 Terapi Farmakologi Hiperfosfatemia 

 
Gambar 2. 13 Terapi Farmakologi Hiperfosfatemia (O'Callagan, 2009). 

Dialisis dan terapi non farmakologi lainya dapat menurunkan kadar fosfat 

dari plasma. Namun, untuk menjaga fosfat tetap dalam kisaran normal, phosphate 

binding dapat digunakan. Phosphat binding adalah senyawa yang mengandung 

kalsium atau lantanum atau resin sintetis yang mengikat fosfat dan menghambat 

fosfatterabsorbsi didalam usus. Vitamin D yang diberikan untuk menghambat 

sekresi PTH sehingga mengurangi resorpsi tulang , dan meningkatkan kalsium 

plasma dengan meningkatkan absorbsi kalsium makanan.Apabila PTH tidak turun 

saat meningkatnya kadar kalsium dan vitamin D, obat calcimimetic seperti 

cinacalcet dapat diberikan untuk mengurangi sekresi PTH. Operasi pengangkatan 
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jaringan kelenjar paratiroid (paratiroidektomi) juga dapat dilakukan (O'Callagan, 

2009).Berikut adalah macam-macam terapi farmakologi dari hiperfosfatemia pada 

pasien CKD: 

2.8.1 Phosphate Binder 

Terapi yang paling efektif untuk mengatasi hiperfosfatemia adalah 

menurunkan absorbsi fosfat didalam GI tract menggunakan phosphate binder 

(DiPiro, et al., 2015). Bila kadar fosfor serum tidak dapat dikendalikan dengan 

pembatasan asupan makanan, golongan phosphate binder dapat digunakan untuk 

mengikat fosfat pada saluran cerna. Phosphate binder akan membentuk kompleks 

dengan fosfor yang terdapat pada makanan dan diekskresikan bersama dengan 

feses. Hal ini mengurangi kadar fosofor pada serum.  Golongan obat ini harus 

diberikan setiap kali makan dan dapat disesuaikan dengan jumlah fosfor yang 

terdapat pada makanan tersebut. Berikut adalah macam-macam dari golongan 

phosphate binder: 

2.8.1.1 Phosphate binder berbasis kalsium 

Kalsium karbonat dan kalsium asetat efektif dalam menurunkan kadar 

fosfat dalam serum, serta meningkatkan kadar kalsium dalam serum. Kalsium 

asetat mengikat lebih banyak fosfor daripada kalsium karbonat, hal ini 

menjadikan kalsium asetat lebih efektif untuk mengikat fosfat. Kalsium sitrat 

tidak digunakan sebagai phosphate binder karena garam sitrat dapat 

meningkatkan penyerapan aluminium. Phosphate binder yang mengandung 

kalsium juga membantu dalam menurunkan asidosis metabolik, komplikasi 

lain dari gagal ginjal. Pengikat fosfat berbasis kalsium tidak boleh digunakan 

jika kadar kalsium dalam serum melampauibatas normal atau hiperkalsemia 

dan pada pasien kalsifikasi arteri. Efek samping yang paling umum dari 

pengikat fosfat yang mengandung kalsium adalah konstipasi dan hiperkalsemia 

(Chisholm-Burn, et al., 2016). 
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Tabel II. 8 Tinjauan Tentang Kalsium Asetat 

Nama Obat Kalsium Asetat 

Rumus Kimia Ca(C2H3O2)2 

(Anonim, 2018) 

Kandungan  25% kalsium 

(169 mg kalsium per kapsul 667 mg) 

Bentuk Sediaan Kapsul, tablet, larutan 

Dosis awal 0.5-1 g 3xsehari bersama makan 

Dosis titrasi Dinaikan atau diturunkan 667 mg setiap makan (169 mg 

kalsium) 

Keterangan Terapi lini pertama, efektifitas sama dengan kalsium karbonat 

dengan dosis setengah lebih rendah dibanding kalsium karbonat. 

Sekitar 45 mg fosfor terikat per 1g kalsium asetat 

Hanya dengan resep dokter 

(DiPiro et al, 2015). 

Tabel II. 9 Farmakokinetik Kalsium Asetat 

PENGGUNAAN KLINIS 
Pengikat fosfat 
(Phosphat Binding Agent) 
DOSIS PADA GINJAL YANG 

NORMAL 

1-4 tablet, 3 kali sehari 
FARMAKOKINETIK 
Berat Molekul 

(dalton) 158.2 
% Protein Binding - 
% ekskersi melalui 

urin - 
Volume distribusi 

(L/kg) - 
Waktu Paruh-

Normal/ESKD (jam) - 
METABOLISME 

Residu asetat akan dimetabolisme 

bersama bikarbonat, yang selanjutnya 

diekskresikan melalui jalur 

metabolisme normal. 
Setiap kalsium yang tidak terikat 

dalam pengikatan fosfat dapat diserap 

didalam tubuh. Kalsium diserap 

didalam usus halus oleh transport aktif 

dan difusi pasif. Sekitar sepertiga dari 

kalsium yang tertelan diserap 

meskipun hal ini dapat bervariasi 

tergantung pada faktor makanan dan 

keadaan usus halus. 1,25- 

Dihydroxycholecalciferol (kalsitriol), 

metabolit vitamin D, meningkatkan 

fase penyerapan aktif. 
Kelebihan kalsium diekskresikan 

melalui ginjal. Kalsium yang tidak 

terserap dieliminasi dalam kotoran, 

bersamaan dengan yang disekresikan 

oleh empedu dan pankreas. Jumlah 

kecil hilang dalam keringat, kulit, 

rambut, dan kuku. 

  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=Ca(C2H3O2)2&sort=mw&sort_dir=asc
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DOSIS PADA GINJAL YANG 

RUSAK GFR (ML / MIN) 

50-20 

Dosis seperti pada fungsi 

ginjal normal. 
Titrasikan ke respon 

20-10 

Dosis seperti pada fungsi 

ginjal normal. 
Titrasikan ke respon 

<10 

Dosis seperti pada fungsi 

ginjal normal. 
Titrasikan ke respon 

ADMINISTRASI 
Rekonstitusi - 
Rute Oral 
Rata-rata 

administrasi - 

Keterangan 

Dikonsumsi 

bersama 

makanan 
Informasi Lainnya - 
(Ashley, et al., 2014) 

Tabel II. 10 Tinjauan Tentang Kalsium Karbonat 

Nama Obat Kalsium Karbonat 

Rumus Kimia CaCO3  

(Sweetman, 2009) 

Kandungan  Mengandung 40% Kalsium  

Bentuk Sediaan tablet dan tablet kunyah 

Dosis awal 0.5-1 g 3xsehari bersama makan 

Dosis titrasi Dinaikan atau diturunkan 500 mg setiap makan (200 mg 

kalsium) , dapat digunakan pada dosis 2.5g-17g dengan dosis 

terbagi 

Keterangan Terapi lini pertama, Karakteristik kelarutan dan pengikatan 

fosfat dapat bervariasi pada tiap produk, sekitar 39 mg fosfor 

terikat per 1 g kalsium karbonat 

Usahakan membatasi asupan harian unsur kalsium sampai 1500 

mg / hari 

(DiPiro et al, 2015). 

Tabel II. 11 Farmakokinetik Kalsium Karbonat 

PENGGUNAAN KLINIS 

Pengikat fosfat 
Suplemen Kalsium 
DOSIS PADA GINJAL YANG 

NORMAL 

Dosis disesuaikan dengan serum fosfat 

dan kadar kalsium 

FARMAKOKINETIK 

Berat Molekul 

(dalton) 100.1 

% Protein Binding 40 
% ekskersi melalui 

urin - 
Volume distribusi 

(L/kg) - 
Waktu Paruh-

Normal/ESKD (jam) - 

Lanjutan Hal 36 
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METABOLISME 
Di bawah pengaruh asam lambung, 

residu karbonat akan dikonversi menjadi 

karbon dioksida dan air. 
Setiap kalsium yang tidak terlibat 

dalam pengikatan fosfat akan diabsorbsi. 

Kalsium diserap terutama dari usus 

halus oleh transport aktif dan difusi 

pasif. Sekitar sepertiga dari kalsium 

yang tertelan diabsorbsi meskipun hal 

ini dapat bervariasi tergantung pada 

faktor makanan dan keadaan usus halus. 

1,25- Dihydroxycholecalciferol 

(kalsitriol), metabolit vitamin D, 

meningkatkan fase penyerapan aktif. 
Kelebihan kalsium terutama 

diekskresikan secara renial. Kalsium 

yang tidak terserap dieliminasi dalam 

kotoran, bersamaan dengan yang 

disekresikan oleh empedu dan pankreas. 

Jumlah kecil hilang dalam keringat, 

kulit, rambut, dan kuku 

DOSIS PADA GINJAL YANG 

RUSAK GFR (ml/min) 

50-20 

Dosis seperti pada fungsi 

ginjal normal. 
Titrasikan ke respon 

20-10 

Dosis seperti pada fungsi 

ginjal normal. 
Titrasikan ke respon 

<10 

Dosis seperti pada fungsi 

ginjal normal. 
Titrasikan ke respon 

ADMINISTRASI 

Rekonstitusi - 

Rute Oral 

Administrasi - 

Keterangan 
Dikonsumsi 

bersama makanan 
Informasi Lainnya 
● Pantau hiperkalsemia terutama jika 

pasien juga memakai alfacalcidol 

● Calcichew mengandung 1250 mg 

kalsium karbonat (500 mg unsur 

kalsium) 
(Ashley, et al., 2014) 

 

2.8.1.2 Phosphate binder berbasis aluminium dan magnesium 

Phosphate binder berbasis aluminium dan magnesium tidak 

direkomendasikan untuk penggunaan dalam jangka panjang pada pasien CKD 

untuk menghindari akumulasi aluminium dan magnesium. Obat yang 

mengandung aluminium dapat digunakan untuk terapi singkat (kurang dari 4 

minggu) jika kadar fosfor meningkat secara signifikan lebih dari 7 mg / dL 

(2,26 mmol / L), namun harus diganti dengan bahan phosphate binder lainnya 

setelah lebih dari 4 minggu Tingkat aluminium yang berlebihan menyebabkan 

toksisitas aluminium yang mana dapat menyebabkan neurotoksisitas berupa 

ensefalopati atau demensia, penyakit tulang, dan anemia. Selain itu terdapat 

risiko akumulasi magnesium, penggunaan obat yang mengandung magnesium 

juga dibatasi pada pasien yang mengalami efek samping GI, terutama diare 

(Chisholm-Burn, et al., 2016). 

  

Lanjutan Hal 37 

Lanjutan Hal 37 



39 

 

 

 

Tabel II. 12 Tinjauan Tentang Aluminium Hidroksida 

Nama Obat Aluminium Hidroksida 

Rumus Kimia Al(OH)3xH2O 

 (Sweetman, 2009) 

Kandungan  Kandungannya bervariasi (kisaran 100-600 mg / unit) 

Bentuk Sediaan Suspensi 

Dosis awal 300-600 mg tiga kali sehari bersama makan 

Dosis titrasi Tidak digunakan untuk jangka panjang yang membutuhkan 

titrasi 

Keterangan Terapi lini ketiga, memiliki  risiko toksisitas aluminium, tidak 

boleh digunakan bersamaan dengan produk yang mengandung 

sitrat 

Penggunaan dalam jangka pendek (4 minggu) pada pasien 

dengan  hiperfosfatemia yang tidak merespons binder lainnya 

 

(DiPiro et al, 2015). 

Tabel II. 13 Farmakokinetik Aluminium Hidroksida 

PENGGUNAAN KLINIS 
Pengikat fosfat (Phosphat Binding 

Agent) 
Antasida 
DOSIS PADA GINJAL YANG 

NORMAL 
● Pengikat fosfat: 4-20 kapsul setiap 

hari dalam dosis terbagi 
● Antasida: 1 kapsul 4 kali sehari dan 

menjelang tidur 
FARMAKOKINETIK 
Berat Molekul (dalton) 78 
% Protein Binding 70-90 
% ekskersi melalui 

urin Tidak ada data 
Volume distribusi 

(L/kg) Tidak ada data 
Waktu Paruh-

Normal/ESKD (jam) Tidak ada data 
METABOLISME 
Aluminium hidroksida atau oksida 

secara perlahan dilarutkan dalam perut 

dan bereaksi dengan asam hidroklorida 

untuk membentuk aluminium klorida 

dan air. Selain membentuk aluminium 

klorida, dihydroxyaluminium sodium 

carbonate dan aluminium carbonate 

membentuk karbon dioksida, dan 

aluminium fosfat membentuk asam 

fosfat. Sekitar 17-30% aluminium 

klorida terbentuk diserap dan cepat 

diekskresikan oleh ginjal pada pasien 

dengan fungsi ginjal normal. 
Antasida yang mengandung alumunium 

juga berikatan dengan fosfat di dalam 

usus yang membentuk fosfat aluminium 

tak larut yang tidak dapat larut yang 

diekskresikan dalam kotoran. 
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DOSIS PADA GINJAL YANG 

RUSAK GFR (ML / MIN) 

50-20 

Dosis seperti pada 

fungsi ginjal 

normal. 

20-10 

Dosis seperti pada 

fungsi ginjal 

normal. 

<10 

Dosis seperti pada 

fungsi ginjal 

normal. 
ADMINISTRASI 
Rekonstitusi - 
Rute Oral 
Rata-rata - 

administrasi 

Keterangan 

Dikonsumsi 

bersama/segera setelah 

makanan 
Informasi Lainnya 
● Panduan K / DOQI memperingatkan 

bahwa pasien CKD 5 pada terapi kronis 

dapat meningkatkan toksisitas 

aluminium; Oleh karena itu sebaiknya 

dihindari kecuali terapi jangka pendek 

(kalsium karbonat, kalsium asetat, 

lantanum atau sevelamer yang 

digunakan dalam terapi kronis). 
(Ashley, et al., 2014) 

 

2.8.1.3 Phosphate binder tidak mengandung kalsium, magnesium, atau 

aluminium dan phosphate binder berbasis besi 

Sevelamer, lanthanum sangat berguna pada pasien dengan 

hiperfosfatemia yang memiliki kadar kalsium dalam serum yang tinggi atau 

yang memiliki kalsifikasi vaskular atau jaringan lunak. Sevelamer adalah 

polimer kationik yang tidak terserap secara sistemik dan berikatan dengan 

fosfat di GI-tract, dan obat ini mencegah penyerapan fosfat didalam GI-tract 

dan mengekskresikan fosfat melalui feses. Sevelamer memiliki manfaat 

tambahan untuk mengurangi LDL hingga 30% dan meningkatkan kadar HDL. 

Efek samping yang paling umum dari sevelamer adalah gangguan GI, termasuk 

mual, konstipasi, dan diare. Biaya sevelamer secara signifikan lebih tinggi 

dibandingkan dengan phosphate binder dengan basis kalsium, sehingga 

sevelamer seringkali digunakan sebagai terapi lini kedua dalam mengendalikan 

fosfor. Beberapapenelitian menunjukkan bahwa sevelamer dapat menurunkan 

angka kematian pada pasien yang menerima hemodialisis dibandingkan dengan 

phosphate binder yang berbasis kalsium, terutama pada sevelamer mengurangi 

terjadinya kalsifikasi pada arteri koroner. Sevelamer dapat menurunkan tingkat 

FGF-23, yang dapat berdampak negatif pada ekskresi fosfat ginjal. Sevelamer 

karbonat juga memberi manfaat tambahan dalam mengatasi asidosis 

metabolik(Chisholm-Burn, et al., 2016). 
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Tabel II. 14 Tinjauan Tentang Sevelamer Karbonat 

Nama Obat Sevelamer Karbonat 

Rumus Kimia C7H14ClNO4 

 (Sweetman, 2009) 

Kandungan  800 mg tablet  

0,8 dan 2,4 g sebuk untuk suspensi oral 

Bentuk Sediaan Tablet, dan serbuk untuk suspensi 

Dosis awal 800-1.600 mg tiga kali sehari bersama makan 

Dosis titrasi Dinaikan atau diturunkan 800 mg setiap makan 

Keterangan Terapi lini kedua, lebih mahal dibanding produk kalsium, dapat 

menurunkan koleterol LDL dan meningkatkan HDL 

Sering digunakan pada pasien yang berisiko dengan 

ekstraskeletal. 

(DiPiro et al, 2015). 

Tabel II. 15 Farmakokinetik Sevelamer Karbonat 

PENGGUNAAN KLINIS 
Pengikat fosfat 
(Phosphat Binding Agent) 
DOSIS PADA GINJAL YANG 

NORMAL 
1-5 tablet (rata-rata: 3-5) 3 kali sehari 

dengan makanan; sesuaikan dengan 

kadar fosfat serum 
FARMAKOKINETIK 
Berat Molekul 

(dalton) Besar 
% Protein Binding - 
% ekskersi melalui 

urin - 
Volume distribusi 

(L/kg) - 
Waktu Paruh-

Normal/ESKD (jam) - 
METABOLISME 
Sevelamer tidak terserap secara 

sistemik. 

DOSIS PADA GINJAL YANG 

RUSAK GFR (ml/min) 

50-20 
Dosis seperti pada fungsi 

ginjal normal. 

20-10 
Dosis seperti pada fungsi 

ginjal normal. 

<10 
Dosis seperti pada fungsi 

ginjal normal. 
ADMINISTRASI 
Rekonstitusi - 
Rute Oral 
Rata-rata 

administrasi - 

Keterangan 
Dikonsumsi 

bersama makanan 
Informasi Lainnya 
● Jangan gunakan jika pasien 

mengalami gangguan menelan atau 

gastroparesis yang tidak diobati atau 

parah. 
(Ashley, et al., 2014) 

Lanthanum adalah unsur tanah trivalent yang terjadi secara alami (nomor 

atom 57). Lanthanum karbonat cepat terdisosiasi/menjauh dari lingkungan 

asam pada lambung, di mana ion lantanum berikatan dengan fosfor, 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C7H14ClNO4&sort=mw&sort_dir=asc
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membentuk senyawa yang tidak larut dan diekskresikan bersama feses. 

Lanthanum terbukti efektif seperti phosphate binder lainnya dan dapat 

memperbaiki kerusakan tulang, dibandingkan dengan phosphate binder 

mengandung kalsium. Efek samping dari lantanum meliputi mual, edema 

perifer, dan myalgia (Chisholm-Burn, et al., 2016). 

Tabel II. 16 Tinjauan Tentang Lanthanum Karbonat 

Nama Obat Lanthanum Karbonat 

Rumus Kimia La2(CO3)3 

 (Sweetman, 2009) 

Kandungan  500, 750, dan 1.000 mg  

Bentuk Sediaan kunyah tablet 

Dosis awal 1.500 mg sehari dalam dosis terbagi dikonsumsi bersama 

makanan 

Dosis titrasi Dinaikan atau diturunkan 750 mg setiap makan 

Keterangan Terapi lini kedua, lebih mahal dari produk kalsium, sering 

digunakan pada pasien yang berisiko mengalami kalsifikasi 

ekstraskeletal, potensi akumulasi lantanum karena penyerapan 

GI (konsekuensi jangka panjang tidak diketahui) 

(DiPiro et al, 2015). 

Tabel II. 17 Farmakokinetik Lanthanum Karbonat 

PENGGUNAAN KLINIS 
Pengikat fosfat pada CKD stadium 5 
(Phosphat Binding Agent) 
DOSIS PADA GINJAL YANG 

NORMAL 
500 mg - 1 g 3 kali sehari dengan 

makanan. 
Maksimum 3750 mg perhari 
FARMAKOKINETIK 
Berat Molekul (dalton) 457.8 
% Protein Binding >99.7 
% ekskersi melalui urin - 

Volume distribusi (L/kg) 
Tidak 

diabsorbsi 
Waktu Paruh-

Normal/ESKD (jam) 36/– 

  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=La2(CO3)3&sort=mw&sort_dir=asc
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METABOLISME 
Lanthanum karbonat kurang diabsorbsi 

melalui saluran gastrointestinal, dengan 

bioavailabilitas oral absolut kurang dari 

1%. Fraksi kecil yang diserap lebih dari 

99% terikat pada protein plasma dan 

didistribusikan secara luas di jaringan, 

terutama tulang, hati, dan saluran 

gastrointestinal. Lanthanum tidak 

dimetabolisme. Lanthanum 

diekskresikan melaui kotoran dan hanya 

sekitar 0,000031% dosis oral yang 

dikeluarkan melalui urin pada subyek 

sehat (Clearance ginjal kira-kira 1 mL / 

menit, mewakili <2% dari total klirens 

plasma). 
DOSIS PADA GINJAL YANG 

RUSAK GFR (ML / MIN) 
50-20 Dosis seperti pada fungsi 

ginjal normal. 

20-10 
Dosis seperti pada fungsi 

ginjal normal. 

<10 
Dosis seperti pada fungsi 

ginjal normal. 
ADMINISTRASI 
Rekonstitusi - 
Rute Oral 
Rata-rata 

administrasi - 

Keterangan 
Dikonsumsi bersama 

makanan 
Informasi Lainnya 
● Setelah dikonsumsi, lantanum 

karbonat diubah dalam saluran GI 

menjadi fosfor lantanum yang tidak 

larut 
(Ashley, et al., 2014) 

 

Sucroferric oxyhydroxide dan ferric citrate adalah phosphate binder 

berbasis besi yang menurunkan kadar fosfat. Sucroferric oxyhydroxide adalah 

phosphate binder dengan kandungan besi yang tidak larut dan mengikat fosfat 

dalam GI-tract dan telah terbukti efektif seperti phosphate binder lainnya. Ferric 

citrate juga menurunkan fosfat sama efektifnya dengan phosphate binder lainnya, 

selain itu dapat meningkatkan kadar feritin dan serum TSAT. Efek samping yang 

sering terjadi terkait dengan kedua obat tersebut adalah efek samping GI, yaitu 

diare. Produk ini tidak digunakan pada pasien dengan dialisis peritoneal, dengan 

penyakit hati atau GI yang signifikan, atau setelah operasi GI mayor (Chisholm-

Burn, et al., 2016). 
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Tabel II. 18 Tinjauan Tentang Sucroferric Oxyhydroxide 

Nama Obat Sucroferricoxyhydroxide 

Rumus Kimia C12H29Fe5Na2O23 

(Anonim, 2018) 

Kandungan  500 mg 

Bentuk Sediaan  

Dosis awal 500 tiga kali sehari bersama makan 

Dosis titrasi - 

Keterangan Tidak boleh digunakan bersama levothyroxine, terpisah dari 

doksisiklin dan alendronat selama 1 jam 

(DiPiro et al, 2015). 

Tabel II. 19 Tinjauan Tentang Ferric Citrate 

Nama Obat Ferric citrate 

Rumus Kimia C6H5FeO7 

 (Sweetman, 2009) 

Kandungan  1000 mg 

Bentuk Sediaan  

Dosis awal 2000 mg (2 tablet) tiga kali sehari bersama makan 

Dosis titrasi - 

Keterangan Dosis maksimal adalah 12 tablet per hari. Setiap tablet 

mengandung besi 210 mg 

(DiPiro et al, 2015). 

2.8.2 Vitamin D 

Vitamin D mengatur banyak proses dalam tubuh, salah satunya berfungsi 

sebagai penyerapan kalsium dan fosfor dari saluran pencernaan dan ginjal. 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C12H29Fe5Na2O23&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C6H5FeO7&sort=mw&sort_dir=asc
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Vitamin D diaktifkan di berbagai jaringan, hati dan ginjal menjadi oragan utama. 

Pasien dengan penyakit CKD dapat menurunan metabolisme vitamin D di ginjal 

dengan menurunkan konsentrasi sirkulasi dari bentuk vitamin D yang teraktivasi, 

kalsitriol (1,25-dihydroxyvitamin D) dan prekursor 25-hydroxyvitamin D. 

Defisiensi vitamin D terjadi pada CKD stadium 2 ( GFR kategori 2) . Tingkat 

PTH meningkat pada stadium tiga (kategori GFR 3) akibat konsentrasi kalsitriol 

yang rendah (Chisholm-Burn, et al., 2016). 

Senyawa vitamin D eksogen meniru dari aktivitas kalsitriol yaitu bekerja 

langsung pada kelenjar paratiroid untuk mengurangi sekresi PTH dengan 

pengaturan reseptor vitamin D dalam kelenjar paratiroid, hal ini dapat 

menurunkan hiperplasia kelenjar paratiroid, sintesis, dan sekresi PTH. Golongan 

ini sangat berguna bila pengurangan kadar fosfor dalam serum tidak cukup 

mengurangi tingkat PTH (Chisholm-Burn, et al., 2016). 

Suplementasi vitamin D dapat digunakan untuk menurunkan kadar PTH 

dalam serum pada pasien CKD. Ergocalciferol dan cholecalciferol telah terbukti 

efektif dalam menurunkan sekresi PTH pada pasien CKD stadium 3 dan  stadium 

selanjutnya dengan mempertahankan kadar 25-hydroxyvitamin D yang cukupi 

sebagai fungsi ekstrarenal. Pada stadium 4 dan 5 (kategori GFR 4 dan 5) analog 

aktifasi vitamin D harus digunakan untuk mengurangi sekresi PTH. Sintetis 

kalsitriol memiliki aktivitas biologis yang sama dengan kalsitriol endogen. 

Doxercalciferol (1-α-hydroxyvitamin D 2) adalah analog vitamin D yang 

terdegradasi dalam hati menjadi 1,25-dihydroxyvitamin D2, memiliki aktivitas 

biologis yang sama seperti kalsitriol. Baik kalsitriol dan doxercalciferol 

meningkatkan reseptor vitamin D di usus, sehingga dapat meningkatkan absorpsi 

kalsium dan fosfor, akan tetapi dapat meningkatkan risiko hiperkalsemia dan 

hiperfosfatemia. Penting agar kadar kalsium dan fosfor dalam serum berada dalam 

kisaran normal pada pasien CKD. Paricalcitol (19-nor-1,25-dihydroxyvitamin D2) 

adalah analog vitamin D yang memiliki khasiat yang sama dengan kalsitriol 

namun dapat menurunkan resiko hiperkalsemia (Chisholm-Burn, et al., 2016). 
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Gambar 2. 14 Mekanisme kerja vitamin D (Hitner & Nagle, 2012) 

Gambar diatas menunjukkan bahwa bentuk prohormon vitamin D diubah di 

kulit oleh sinar matahari (UV) menjadi vitamin D3. Hati dan ginjal masing-

masing memodifikasi bentuk vitamin D sampai menjadi kalsitriol. Kalsitriol 

menyebabkan penurunan hormon paratiroid (PTH) sehingga mensekresikan 

kalsium dalam darah. PTH merangsang ginjal untuk mengeluarkan kalsitriol, 

bentuk vitamin D yang paling efektif. Kemudian memfasilitasi penyerapan 

kalsium dan fosfat. Kekurangan vitamin D menyebabkan kondisi rapuh atau 

lunaknya struktur kerangka yang atau dikenal rakhitis pada anak-anak dan 

osteomalacia pada orang dewasa (Hitner & Nagle, 2012). 

2.8.3 Calcimimetics 

Cinacalcet adalah calcimimetic yang bekerja dengan meningkatkan 

sensitivitas reseptor pada kelenjar paratiroid untuk mengurangi sekresi PTH, 

namun tidak mempengaruhi penyerapan kalsium atau fosfor usus, bahkan dapat 

menurunkan kadar kalsium dalam serum. Cinacalcet digunakan untuk pasien 

dengan tingkat PTH tinggi dengan kadar kalsium dan fosfat yang tinggi. 

Cinacalcet juga harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gangguan 

kejang karena kadar kalsium serum yang rendah dapat menurunkan ambang 

kejang (Chisholm-Burn, et al., 2016). 
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Tabel II. 20 Terapi penyerta hiperfosfatemia pada pasien CKD 

Nama Generik Rentang dosis Rute 

pemberian 

Aturan pakai 

Prekursor 

Vitamin D 

   

Ergocalciferol 400-50.000 IU Peroral 1x1 dosis 400-2000 UI 

Minggu/bulanan dapat 

ditingkatkan dosisnya (max 50000 

IU) 

Cholecalciferol 

Aktivasi 

Vitamin D 

   

Kalsitriol 0.5-5 mcg 

0.25-5 mcg 

Intravena 

Peroral 

3x1 minggu 

1x1 hari atau 3x1 minggu 

Analog 

Vitamin D 

   

Paricalcitol 1-4 mcg 

2.5-15 mcg 

Peroral 

Intravena 

1x1 hari atau 3x1 minggu 

3x1 Minggu 

Doxercalcefirol 5-20 mcg 

2-8 mcg 

Peroral 

Intravena 

1x1 hari atau 3x1 minggu 

3x1 Minggu 

Calcimimetics    

Cinacalcet 30-180 mg Peroral 1x1 hari 

(Chisholm-Burn, et al., 2016). 

Tabel II. 21 Obat yang digunakan terapi hiperfosfatemia di Indonesia 

Nama dagang Kandungan Bentuk sediaan 

Fosrenol Lanthanum carbonate Fosrenol tab kunyah 500 mg 

Renvela Sevelamer carbonate Renvela serbuk untuk suspense 

oral 800 mg 

Renvela tab 800 mg 

Calos Ca carbonate (setara dg elemen 

Ca 500 mg). 

Calos kaplet 

Calporosis D 

500/Calporosis 

D 800 

Calporosis D 500 Ca carbonate 

500 mg, vit D 100 IU. Calporosis 

D 800 Ca carbonate 800 mg, vit D 

200 IU 

Calporosis D 500 kaplet 

Calporosis D 800 kaplet 

Caltrate 600 +D Ca carbonate 1,500 mg (setara dg 

Ca elemental 600 mg), 

cholecalciferol 10 mcg (vit D3 

400 IU) 

Caltrate 600 +D tab 

Oscal Kalsitriol Oscal softcap 0.25 mcg 

Oscal softcap 0.5 mcg 

Bon-One Alfacalcidol Bon-One tab 0.25 mcg 

Bon-One tab 0.5 mcg 

Bon-One tab 1 mcg 
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Nama dagang Kandungan Bentuk sediaan 

Kolkatriol/ 

Kolkatriol F 

Kalsitriol Kolkatriol F softcap 0.5 mcg 

Kolkatriol softcap 0.25 mcg 

Ostriol Kalsitriol Ostriol softcap 0.25 mcg 

Ostovell Kalsitriol Ostovell softgel 0.25 mcg 

(Anonim, 2017). 
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