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PENILAIAN PASIEN 

Patofisiologi semua gangguan elektrolit berakar pada 

prinsip dasar air tubuh total dan distribusinya di 

seluruh kompartemen cairan. Evaluasi dan 

pengobatan yang optimal dari gangguan cairan dan 

elektrolit memerlukan interpretasi yang cermat dari 

kimia serum dan urin dalam hubungannya dengan 

anamnesis dan pemeriksaan fisik yang menyeluruh. 

Sementara pengajaran klasik berfokus pada 

pemeriksaan fisik untuk menentukan status volume 

pasien, pendekatan seperti itu dapat menjadi 

tantangan karena keterbatasan dalam analisis volume 

samping tempat tidur yang akurat. 

 

A. Distribusi Cairan Tubuh 

Total air tubuh tergantung pada proporsi relatif 

otot dan lemak dalam tubuh. Total air tubuh biasanya 

diperkirakan 50% dari berat badan pada wanita dan 

60% pada pria, karena wanita, rata-rata, memiliki 

proporsi lemak yang lebih tinggi terhadap berat badan. 

Tabel 21–1). Total air tubuh juga cenderung menurun 



seiring bertambahnya usia karena penurunan massa 

otot. Sekitar dua pertiga dari total air tubuh terletak di 

kompartemen intraseluler dan sepertiga terletak di 

kompartemen ekstraseluler. Kompartemen 

ekstraseluler selanjutnya dibagi menjadi volume 

cairan interstisial (15% dari berat badan) dan volume 

cairan plasma (5% dari berat badan). Perubahan kadar 

air tubuh total paling baik dievaluasi 

dengan:mendokumentasikan perubahan berat badan. 

Volume ekstraseluler (ECV) dapat dinilai dengan 

pemeriksaan fisik (misalnya, tekanan darah, nadi, 

distensi vena jugularis, edema). Penilaian kuantitatif 

ECV dan volume intravaskular mungkin invasif 

(yaitu, tekanan vena sentral atau tekanan baji paru) 

atau noninvasif (yaitu, diameter vena cava inferior dan 

tekanan atrium kanan dengan ekokardiografi). 

Volume intraseluler (ICV) dinilai menggunakan 

konsentrasi natrium serum.  

 

 



Tabel 21-1. Total air tubuh (sebagai 

persentase berat badan) dalam kaitannya 

dengan usia dan jenis kelamin 

Usia Pria Wanita 

18-40 60% 50% 

41-60 60-50% 50-40% 

>60 50% 40% 

 

B. Elektrolit Serum 

Dalam kesehatan, elektrolit serum dipertahankan 

dalam kisaran yang sempit oleh ginjal (homeostasis). 

Tingkat serum elektrolit individu mungkin normal, 

meningkat, atau menurun, tetapi mungkin tidak 

berkorelasi dengan kadar elektrolit tubuh total karena 

perpindahan air atau elektrolit ke dalam dan ke luar 

sel. 

C. Evaluasi Urin 

Konsentrasi elektrolit urin sangat membantu 

untuk menentukan apakah ginjal mengekskresikan 

atau menahan elektrolit sebagai respons terhadap 

kadar serum yang tinggi atau rendah. Pengumpulan 

urin 24 jam untuk ekskresi elektrolit harian tetap 

menjadi standar emas untuk penilaian penanganan 

elektrolit ginjal; namun, hal ini dapat menjadi rumit, 



serta menantang secara teknis pada pasien tertentu. 

Metode lain yang lebih mudah untuk menentukan 

penanganan elektrolit ginjal adalah penggunaan 

ekskresi fraksional (FE) elektrolit X (FEx) dihitung 

dari sampel urin spot dan sampel serum, 

menggunakan kreatinin (Cr): 

 

Ekskresi fraksional yang rendah menunjukkan 

reabsorpsi ginjal (retensi elektrolit),sedangkan 

ekskresi fraksional yang tinggi menunjukkan 

pengecilan ginjal (ekskresi elektrolit). Dengan 

demikian, ekskresi fraksional membantu dokter 

menentukan apakah respon ginjal sesuai untuk 

gangguan elektrolit tertentu. 

D. Osmolalitas Serum 

Konsentrasi zat terlarut total diukur dengan 

osmolalitas dalam milimol per kilogram. Osmolaritas 

diukur dalam milimol zat terlarut per liter larutan. 

Istilah ini sering digunakan secara bergantian dalam 

kedokteran klinis. Osmolalitas plasma adalah 



konsentrasi total semua zat terlarut yang terkandung 

dalam plasma, baik elektrolit maupun nonelektrolit, 

dan biasanya berkisar antara 285 mmol/L dan 295 

mmol/L. Perbedaan konsentrasi osmol melintasi 

membran sel menyebabkan pergerakan air ke daerah 

osmolalitas yang lebih tinggi, stimulasi rasa haus, dan 

sekresi hormon antidiuretik (ADH). Zat yang dengan 

mudah menembus membran sel (misalnya, urea, 

etanol) adalah osmol yang tidak efektif dan tidak 

menyebabkan perpindahan cairan melintasi 

kompartemen cairan.  

Osmolalitas serum (Osm) dapat diperkirakan 

dengan menggunakan rumus berikut :  

 

(Catatan: membagi urea dengan 2,8 mengubah 

mg/dL menjadi mmol/L; membagi glukosa dengan 

18 mengubah mg/dL menjadi mmol/L) 

Natrium adalah kation ekstraseluler utama; 

menggandakan natrium serum dalam rumus untuk 

perkiraan osmolalitas menyumbang anion yang 



sesuai. Perbedaan antara osmolalitas terukur dan 

perkiraan lebih besar dari 10 mmol/kg menunjukkan 

celah osmolal, yaitu adanya osmol yang tidak terukur 

seperti etanol, metanol, isopropanol, dan etilen glikol 

(lihatTabel 38–5) 

 

 

HIPONATREMIA 

ESSENSIAL 

➢ Harus mengetahui status volume serta 

osmolalitas serum dan urin untuk 

menentukanetiologi.  

➢ Hiponatremia biasanya mencerminkan 

kelebihan retensi air daripada kekurangan 

natrium. Konsentrasi natrium serum 

bukanlah ukuran natrium tubuh total. 

➢ Pemberian cairan hipotonik umumnya 

menyebabkan hiponatremia pada pasien 

rawat inap 

 

Pertimbangan Umum 

Hiponatremia didefinisikan sebagai konsentrasi 

natrium serum kurang dari 135 mEq/L (135 mmol/L) 

GANGGUAN KONSENTRASI NATRIUM 



dan merupakan kelainan elektrolit yang paling umum 

ditemui dalam praktek klinis. Hiponatremia 

merupakan kelebihan air relatif terhadap natrium 

dalam plasma yang menyebabkan penurunan 

osmolalitas plasma dan selanjutnya pergerakan air 

dari cairan ekstraseluler ke dalam cairan intraseluler. 

Secara akut, pergerakan air ini dapat menyebabkan 

edema serebral, meningkatkan risiko kejang dan 

bahkan herniasi otak.  

Hiponatremia kronis sering asimtomatik atau 

hadir dengan kebingungan ringan, mual, atau jatuh. 

Pada pasien ini, adaptasi serebral telah terjadi karena 

sel-sel otak telah mengeluarkan osmol intraseluler 

untuk membatasi pembengkakan sel. Dalam 

pengaturan ini, koreksi hiponatremia kronis yang 

terlalu cepat dapat menghasilkan kelainan neurologis 

yang mendalam (sindrom demielinasi osmotik).  

Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa 

hiponatremia adalah sekunder dari kekurangan 

natrium tubuh total, padahal pada kenyataannya hal 

itu mencerminkan kelebihan air tubuh total dalam 

sebagian besar kasus. Prinsip patofisiologis dasar 



adalah konsumsi air (oral atau intravena) melebihi 

jumlah yang dapat diekskresikan oleh ginjal, 

umumnya, tetapi tidak selalu, karena adanya ADH. 

Algoritma diagnostik menggunakan osmolalitas 

serum, natrium urin, dan status volume memisahkan 

penyebab hiponatremia ke dalam kategori yang 

berguna secara terapeutik (Gambar 21–1) 

 

 

 

Gambar 21-1. Algoritma diagnosis penyebab 

hyponatremia dari nilai osmolalitas serum, 

osmolalitas urin dan kadar natrium urin.  



 

Etiologi 

A. Hiponatremia Isotonik dan Hipertonik 

Hiponatremia biasanya dikaitkan dengan 

hipoosmolalitas dengan dua pengecualian: 

pseudohiponatremia dan hiponatremia hipertonik. 

1. Pseudohiponatremia —Ini merupakan 

artefak laboratorium yang jarang terjadi pada 

pasien dengan hipertrigliseridemia atau 

hipergammaglobulinemia. Dalam pengaturan 

ini, ada peningkatan komponen padat plasma, 

relatif terhadap air plasma, menghasilkan 

natrium yang lebih rendah per volume 

tertentu. Masalah ini menjadi kurang umum 

karena sebagian besar laboratorium sekarang 

menggunakan selektif ion langsungelektroda 

tanpa pengenceran darah. Konsultasi dengan 

laboratorium klinis diperlukan jika kondisi ini 

dicurigai. 

2. Hiponatremia Hipertonik Contoh klinis 

terbaik dari situasi ini adalah hiperglikemia, 

dan lebih jarang, infus manitol. Baik glukosa 



dan manitol adalah osmol aktif, meningkatkan 

osmolalitas cairan ekstraseluler, yang menarik 

air dari dalam sel ke dalam ruang ekstraseluler. 

Catatan, ini mengarah pada pengurangan 

volume intraseluler, dan edema serebral tidak 

disebabkan oleh hiponatremia dalam 

pengaturan ini; namun, edema serebral dapat 

terjadi pada fase pengobatan karena koreksi 

hiperglikemia yang terlalu cepat dan cairan 

intravena yang tidak tepat. Peningkatan 

tonisitas juga akan merangsang rasa haus dan 

pelepasan vasopresin, yang selanjutnya 

berkontribusi pada retensi air. Untuk 

menentukan apakah hiponatremia dapat 

sepenuhnya dikaitkan dengan hiperglikemia, 

faktor koreksi natrium sering digunakan. 

Banyak pedoman merekomendasikan 

penggunaan penurunan konsentrasi natrium 

serum sebesar 1. 

B. Hiponatremia Hipotonik 

Sebagian besar kasus hiponatremia adalah hipotonik, 

menyoroti peran natrium sebagai osmol ekstraseluler 



yang dominan. Adanya hiponatremia hipotonik 

menunjukkan bahwa asupan air melebihi kapasitas 

ekskresi ginjal. Langkah selanjutnya adalah 

mengklasifikasikan kasus hipotonik sebagai 

tergantung ADH atau independen yang dinilai dari 

kemampuan ginjal untuk mengekskresikan urin 

encer. 

1. Penyebab tidak bergantung ADH  

Dalam keadaan yang jarang terjadi, hiponatremia 

hipotonik dapat terjadi ketika kemampuan ginjal 

untuk mengeluarkan air bebas masih utuh 

(osmolalitas urin kurang dari 100 mOsm/kg). 

a. Polidipsi psikogenik —Kondisi ini berkembang 

di mana kelebihan asupan air melebihi kapasitas 

ginjal untuk mengeluarkan urin encer yang 

memadai. Pasien akan mengalami penekanan 

ADH yang tepat, yang dicerminkan oleh 

osmolalitas urin kurang dari 100 mOsm/ kg. 

Polidipsia terjadi terutama pada pasien dengan 

gangguan kejiwaan. Obat-obatan psikiatri juga 

dapat mengganggu ekskresi air atau meningkatkan 



rasa haus melalui efek samping antikolinergik, 

yang selanjutnya meningkatkan asupan air. 

b. Beer Potomania dan diet “tea and toast” T—

Pasien malnutrisi yang mengkonsumsi diet rendah 

protein dengan bir dalam jumlah besar (beer 

potomania) atau mereka yang mengonsumsi diet 

rendah protein (teh dan roti panggang) mungkin 

mengalami penurunan yang nyata dalam ekskresi 

air bebas karena asupan zat terlarut yang tidak 

mencukupi. Kemampuan ginjal untuk 

mengekskresikan air bebas tidak hanya 

bergantung pada supresi ADH, tetapi juga pada 

pengiriman zat terlarut ke tubulus distal. Dengan 

diet khas Barat yang menghasilkan 1000 mOsm 

zat terlarut per hari, ginjal normal dapat 

mengencerkan urin hingga 50 mOsm/kg, 

memungkinkan volume urin maksimum 20 L. 

Sebaliknya, dengan diet rendah protein 

menghasilkan 200 mOsm per hari, haluaran urin 

akan dibatasi maksimal 4 L per hari. 

c. Kerusakan Ginjal L—Pasien dengan gangguan 

ginjal lanjut (GFR kurang dari 15 mL/ menit/1,73 



m2), apakah karena penyakit ginjal kronis (CKD) 

yang parah atau cedera ginjal akut, mungkin tidak 

dapat mengencerkan urin mereka (seringkali 

hanya dapat mencapai osmolalitas urin minimum 

200-250 mOsm/L bahkan dengan penekanan 

ADH maksimal) dan cenderung mengalami 

retensi air dan hiponatremia. Hal ini dapat terjadi 

pada pengaturan osmolalitas plasma normal atau 

tinggi karena akumulasi urea. Hal ini berbeda 

dengan hiponatremia hipertonik karena urea 

merupakan osmol yang tidak efektif dan 

permeabel secara bebas melintasi membran sel, 

hanya menarik air secara minimal ke dalam ruang 

plasma. 

2. Penyebab bergantung ADH 

Penyebab paling umum dari hiponatremia 

hipotonik melibatkan kegagalan untuk menekan aksi 

ADH. Ini bisa jadi sesuai dalam keadaan 

hipovolemia, atau penurunan volume arteri efektif 

akibat sirosis atau gagal jantung (hipervolemia), atau 

tidak pantas, tanpa adanya keadaan hipovolemia atau 



edema, yang dikenal sebagai sindrom sekresi ADH 

yang tidak tepat (SIADH). 

 

a. Hiponatremia hipovolemik—

Hiponatremia hipovolemik terjadi dengan 

kehilangan volume ginjal atau ekstrarenal 

(natrium dan air) dan penggantian cairan 

hipotonik berikutnya (Gambar 21–1). 

Penurunan tekanan darah menyebabkan 

peningkatan sekresi ADH oleh hipofisis, 

membatasi ekskresi air bebas. Dalam 

pengaturan ini, tubuh mengorbankan 

osmolalitas serum untuk mempertahankan 

volume intravaskular. Pengecilan garam 

serebral adalah bagian langka dari 

hiponatremia hipovolemik yang terjadi 

dengan penyakit intrakranial (misalnya, 

infeksi, kecelakaan serebrovaskular, 

tumor, dan bedah saraf). Gambaran klinis 

termasuk hipotensi refrakter, sering dalam 

pengaturan infus terus menerus dari saline 

isotonik atau hipertonik. Patofisiologi 



tidak jelas tetapi telah dikaitkan dengan 

pemborosan natrium ginjal, meskipun ada 

ketidakpastian apakah pemborosan garam 

otak mewakili entitas yang berbeda atau 

SIADH dengan desalinasi garam yang 

diberikan. 

b. Hiponatremia hipervolemik A—

Hiponatremia hipervolemik biasanya 

terjadi pada keadaan edematous sirosis dan 

gagal jantung, dan jarang padasindrom 

nefrotik (Gambar 21–1). Dalam 

pengaturan ini, terjadi penurunan volume 

darah arteri efektif (biasanya tekanan 

darah rendah) meskipun terjadi 

peningkatan keseluruhan volume 

ekstraseluler (edema) yang mengakibatkan 

sekresi ADH. Pada sirosis dan gagal 

jantung, volume sirkulasi efektif menurun 

karena vasodilatasi sistemik dan 

penurunan curah jantung. 

c. SIADH —Dalam kondisi ini, ADH 

disekresikan tanpa adanya rangsangan 



fisiologis yang sesuai seperti penurunan 

volume sirkulasi efektif atau 

hiperosmolalitas. Penyebab utama SIADH 

(Tabel 21–2) adalah gangguan yang 

mempengaruhi sistem saraf pusat atau 

paruparu (seperti kanker atau infeksi) dan 

obat-obatan. SIADH adalah diagnosis 

eksklusi, yang melibatkan 

mengesampingkan penyebab lain dari 

hiponatremia (misalnya, volume sirkulasi 

efektif yang rendah, penurunan asupan zat 

terlarut, defisiensi kortisol, dan 

hipotiroidisme berat). SIADH adalah 

diagnosis klinis yang ditandai dengan (1) 

hiponatremia; (2) penurunan osmolalitas 

plasma (kurang dari 280 mOsm/kg); (3) 

tidak adanya penyakit jantung, ginjal, atau 

hati; (4) fungsi tiroid dan adrenal normal 

(lihatBab 26 ); dan (5) natrium urin 

biasanya lebih dari 20 mEq/L. Pasien 

dengan SIADH mungkin memiliki 

nitrogen urea darah rendah (BUN) (kurang 



dari 10 mg/dL [3,6 mmol/L]) dan 

hipourisemia (kurang dari 4 mg/dL [238 

mcmol/L]), yang tidak hanya bersifat 

pengenceran tetapi juga mengakibatkan 

dari peningkatan klirens ureum dan asam 

urat sebagai respons terhadap peningkatan 

volume.  

Tabel 21–2. Penyebab umum dari sindrom sekresi ADH yang 

tidak tepat (SIADH) 

Kelainan sistem saraf pusat 

Stroke 

Hemoragi 

Infeksi  

Trauma 

Penyakit demielinasi dan inflamasi 

Lesi pulmoner 

Infeksi (virus, bakteri, jamur) 

Keganasan 

Banyak namun paling umum small cell carcinoma paru-

paru 

Obat (ini adalah sebagian daftar dari banyak agen yang telah 

diimplikasikan) 

Antidepresan: SSRI, trisiklik, MOI 

Antineoplastik: siklofosfamid, ifosfamid, metotreksat 

Antikonvulsan: carbamazepine, natrium valproate, 

lamotrigine 

Neuroleptik: haloperidol, flupenazin, trifluoperazin, 

trioridazin, thiothizene 

OAINS 

Methylenedioxymethamphetamine (MDMA; ekstasi) 



Amiodarone  

Ciprofloxacin 

Opiat 

Lainnya 

HIV 

Nyeri, post-operasi, stres 

Herediter 

Idopatik  

 

d. Reset Osmostat —Ini adalah penyebab 

langka hiponatremia di mana pasien 

mengatur pelepasan vasopresin di sekitar 

titik setel yang lebih rendah, atau 

hipotonik. Diagnosis melibatkan 

dokumentasi urin encer ketika natrium 

serum diturunkan dengan pemberian air 

bebas, namun hal ini jarang dilakukan 

dalam praktik klinis. Hipo-osmolalitas 

ringan kehamilan adalah bentuk reset 

osmostat. 

e. Insufisiensi adrenal dan 

hipotiroidisme—Kortisol biasanya 

menyediakan umpan balik negatif pada 

pelepasan ADH, dan karena itu defisiensi 

kortisol dapat menyebabkan ADH tanpa 



hambatan dan hiponatremia. Defisiensi 

mineralokortikoid secara bersamaan dapat 

menyebabkan hiperkalemia dan asidosis 

metabolik. Hiponatremia akibat 

hipotiroidisme hanya terjadi dalam 

konteks koma miksedema. Meskipun 

mekanisme yang tepat tidak diketahui, 

mungkin terkait dengan keadaan curah 

jantung yang rendah dan dengan demikian 

menurunkan volume darah arteri efektif. 

f. Mual, nyeri dan operasi Mual dan nyeri 

merupakan stimulator kuat pelepasan 

ADH. Hiponatremia berat dapat 

berkembang setelah operasi elektif pada 

pasien sehat karena penggunaan cairan 

hipotonik yang berlebihan. 

g. Hiponatremia terkait olahraga 

Hiponatremia selama atau setelah latihan, 

terutama acara ketahanan seperti triathlon 

dan maraton, dapat disebabkan oleh 

kombinasi asupan cairan hipotonik yang 

berlebihan dan sekresi ADH 



(karenahipovolemia, nyeri, atau mual). 

Pedoman saat ini menyarankan bahwa 

atlet ketahanan minum air sesuai dengan 

rasa haus daripada menurut tingkat asupan 

cairan per jam yang ditentukan. Minuman 

olahraga yang mengandung elektrolit tidak 

melindungi terhadap hiponatremia karena 

mereka sangat hipotonik relatif terhadap 

serum. 

h. Diuretik tiazid dan obat lainnya A—

Tiazid dapat menginduksi hiponatremia, 

biasanya pada pasien yang lebih tua, dalam 

beberapa minggu setelah memulai terapi, 

dan dapat diperburuk oleh peningkatan 

rasa haus dan asupan zat terlarut yang 

rendah. Mekanismenya tampaknya 

merupakan kombinasi dari asupan air dan 

kontraksi volume yang diinduksi diuretik 

ringan yang menyebabkan sekresi ADH. 

Diuretik loop tidak sering menyebabkan 

hiponatremia karena gangguan gradien 

konsentrasi meduler, membatasi 



kemampuan ADH untuk meningkatkan 

retensi air. 

Obat anti inflamasi nonsteroid 

(NSAID) meningkatkan ADH dengan 

menghambat pembentukan prostaglandin. 

Prostaglandin dan inhibitor reuptake 

serotonin selektif (misalnya, fluoxetine, 

paroxetine, dan citalopram) juga dapat 

menyebabkan hiponatremia, terutama 

pada pasien geriatri. Peningkatan sekresi 

atau kerja ADH dapat terjadi akibat 

peningkatan tonus serotonergik.  

Penggunaan 3,4-

methylenedioxymethamphetamine 

(MDMA, juga dikenal sebagai Ekstasi) 

dapat menyebabkan hiponatremia dan 

gejala neurologis yang parah, termasuk 

kejang, edema serebral, dan herniasi 

batang otak. MDMA dan metabolitnya 

meningkatkan pelepasan ADH dari 

hipotalamus. Polidipsia dapat 

menyebabkan hiponatremia karena 



pengguna MDMA biasanya meningkatkan 

asupan cairan untuk mencegah 

hipertermia. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Apakah hiponatremia bergejala tergantung pada 

tingkat keparahan dan ketajamannya. Hiponatremia 

kronis, didefinisikan sebagai berlangsung lebih dari 

48 jam, sering didiagnosis pada pengukuran elektrolit 

rutin; pasien sering tanpa gejala karena otak telah 

beradaptasi dengan hipotonisitas di sekitarnya. 

Kelainan halus, seperti konsentrasi ringan dan defisit 

kognitif, serta gangguan gaya berjalan yang dapat 

menyebabkan jatuh, mungkin ada. Hiponatremia akut 

(didefinisikan sebagai berlangsung kurang dari 48 

jam) dapat mengakibatkan gejala neurologis yang 

nyata, bahkan dengan hiponatremia yang relatif 

sederhana, karena pembengkakan sel otak akut dan 

selanjutnya peningkatan tekanan intrakranial. Gejala 

awal termasuk sakit kepala dan penurunan perhatian, 

yang dapat menyebabkan kelesuan, disorientasi, dan 



mual. Gejala yang paling serius termasuk 

kebingungan yang nyata dan penurunan 

tingkatkesadaran, muntah, kejang, koma, herniasi 

batang otak, dan kematian.  

Evaluasi klinis dimulai dengan riwayat 

pengobatan yang cermat, perubahan asupan cairan 

(polidipsia, anoreksia, laju dan komposisi cairan 

intravena), dan keluaran cairan (mual dan muntah, 

diare, keluaran ostomi, poliuria, oliguria, kehilangan 

yang tidak disadari). Pemeriksaan fisik harus 

berusaha mengkategorikan status volume (lihat 

Distribusi Air dan Cairan Tubuh, di atas). Penentuan 

selanjutnya adalah mengapa ADH dilepaskan dan 

kondisi di mana pelepasan dapat dihentikan secara 

tiba-tiba, yang dapat memengaruhi pendekatan 

terapi. 

B. Temuan Laboratorium 

Penilaian laboratorium awal harus mencakup serum 

dan elektrolit urin serta osmolalitas serum dan urin. 

Dalam praktik klinis, kadar ADH tidak diukur dan 

osmolalitas urin digunakan sebagai pengganti 

aktivitas ADH. Osmolalitas urin harus diperiksa tidak 



hanya pada saat diagnosis, tetapi mungkin berguna 

jika diperiksa secara serial selama terapi. Penilaian 

status volume di samping tempat tidur seringkali 

tidak sensitif; oleh karena itu, natrium urin dapat 

membantu membedakan antara hipovolemia dan 

euvolemia, terutama pada pasien tanpa edema 

(Gambar 21– 1). Etiologi sebagian besar kasus 

hiponatremia akan terlihat dengan interpretasi yang 

tepat dari nilai laboratorium di atas, selain riwayat 

pasien dan penilaian status volume. Pengujian 

tambahan, seperti tes fungsi tiroid dan adrenal 

mungkin diperlukan dalam konteks yang sesuai. 

 

Tatalaksana 

Pengobatan awal hiponatremia bergantung pada dua 

faktor utama, ketajaman onset dan keparahan gejala. 

Pada pasien dengan didokumentasikan hiponatremia 

akut, yaitu, onset dalam waktu 48 jam, natrium dapat 

dikoreksi pada tingkat di mana ia turun. Secara 

umum, sebagian besar kasus bersifat kronis dan oleh 

karena itu perlu dikoreksi lebih lambat untuk 

meminimalkan risiko demielinasi osmotik.  



Pseudohyponatremia dari 

hipertrigliseridemia atau hiperproteinemia tidak 

memerlukan terapi kecuali konfirmasi dengan 

laboratorium klinis. Hiponatremia translokasi dari 

glukosa atau manitol dapat dikelola dengan koreksi 

glukosa atau penghentian manitol (jika 

memungkinkan). Pasien dengan hiponatremia 

hipovolemik memerlukan resusitasi cairan dengan 

larutan kristaloid seimbang atau normal saline. Data 

dari tahun 2018 menunjukkan bahwa larutan Ringer 

laktat mungkin menjadi pilihan yang lebih baik untuk 

resusitasi daripada salin normal, terutama pada 

pasien ICU. Koreksi penipisan volume akan 

dihapusstimulus untuk ADH dan memungkinkan 

ekskresi ginjal dari urin encer. Perhatian besar harus 

diberikan karena ekskresi ginjal yang cepat dari 

kelebihan air dapat mengoreksi kadar natrium serum 

terlalu cepat. 

A. Hiponatremia Simptomatik 

Jika pasien memiliki hiponatremia dan gejala 

berat (misalnya, kejang, kebingungan), maka 

pengobatan darurat dengan saline hipertonik harus 



dimulai terlepas dari etiologi. Peningkatan natrium 

serum yang relatif kecil sebesar 4-5 mEq/L umumnya 

cukup untuk segera membalikkan gejala neurologis 

yang parah dan menurunkan tekanan intrakranial. Hal 

ini dapat dicapai paling efektif dengan menggunakan 

bolus 100 mL NaCl 3% selama 10 menit, yang dapat 

diulang dua kali jika diperlukan. Setiap bolus dapat 

diprediksi meningkatkan natrium serum sebesar 1-2 

mEq/L. Pada pasien dengan gejala yang kurang parah, 

infus intravena 3% NaCl (0,5-2 mL/kg/jam) dapat 

digunakan.  

Tidak dapat dilebih-lebihkan bahwa tidak ada 

pengganti untuk pemantauan laboratorium yang 

sering selama terapi untuk hiponatremia, terutama 

kasus yang parah, yang harus terjadi setiap 1-2 jam 

B. Demielinasi Osmotik dan Kecepatan Koreksi 

Sindrom demielinasi osmotik iatrogenik adalah 

hasil dari koreksi natrium serum yang terlalu cepat 

pada pasien dengan hiponatremia kronis. Sebelumnya 

disebut myelinolysis pontine sentral, sindrom 

demielinasi osmotik juga dapat terjadi di luar batang 

otak. Demielinasi umumnya terjadi 2-6 hari setelah 



koreksi natrium yang tidak tepat dan muncul dengan 

defisit neurologis yang berat yang seringkali 

ireversibel. Faktor risiko untuk sindrom demielinasi 

osmotik termasuk keparahan hiponatremia (mayoritas 

kurang dari 120 mEq/L), alkoholisme, penyakit hati, 

malnutrisi, dan hipokalemia bersamaan.  

Tingkat koreksi optimal untuk hiponatremia 

masih diperdebatkan, meskipun pedoman konsensus 

menyarankan koreksi tidak melebihi 8 mEq/L dalam 

periode 24 jam. Harus ditekankan bahwa ini 

merupakan batas dan bukan tujuan. Faktanya, pada 

pasien yang dianggap berisiko tinggi untuk sindrom 

demielinasi osmotik, berdasarkan kriteria yang 

dijelaskan di atas, target 4-6 mEq/L/hari adalah tepat. 

Jika penghentian cepat efek vasopresin diantisipasi, 

terutama pada pasien yang berisiko tinggi untuk 

sindrom demielinasi osmotik, penggunaan profilaksis 

desmopresin asetat intravena (DDAVP) untuk 

mencegah diuresis air harus dipertimbangkan. Jika 

terjadi koreksi yang berlebihan, air bebas, dengan atau 

tanpa DDAVP, harus diinfuskan untuk menurunkan 



kembali natrium serum ke tingkat yang dapat 

diterima. 

C. Hiponatremia Kronik 

Pada sebagian besar pasien dengan hiponatremia 

kronis, pembatasan cairan merupakan landasan terapi, 

meskipun jika urin tetap terkonsentrasi (lebih besar 

dari 300 mOsm/kg), akan sulit untuk mematuhi 

pembatasan air yang ketat yang akan memperbaiki 

hiponatremia. Langkah-langkah lain untuk 

meningkatkan ekskresi air bebas harus 

dipertimbangkan. Pilihan termasuk diuretik loop, 

dengan atau tanpa tablet garam, yang merusak gradien 

konsentrasi meduler yang membatasi konsentrasi 

ginjal, antagonis reseptor vasopresin (vaptans), dan 

urea oral.  

Vaptans merusak aksi ADH dengan menghambat 

vasopresin tipe 2 (V2)- reseptor di saluran pengumpul, 

sehingga menginduksi diuresis air. Sementara target 

logis untuk terapi pada hiponatremia refrakter, agen 

ini belum terbukti meningkatkan hasil yang sulit dan 

terkait dengan risiko toksisitas hati dan koreksi 

natrium yang berlebihan. Jika agen ini digunakan, 



mereka umumnya harus dihindari pada pasien dengan 

sirosis, durasi dibatasi hingga 30 hari, dan pembatasan 

cairan secara bersamaan harus dicabut untuk 

mengurangi risiko koreksi natrium serum yang 

berlebihan. Pilihan alternatif adalah penggunaan urea 

oral untuk menginduksi diuresis osmotik, yang 

meningkatkan pembersihan air bebas. Kerugian dari 

palatabilitas telah diatasi dengan menggabungkan 

urea dengan natrium bikarbonat, asam sitrat, dan 

sukrosa. 

 

Indikasi Rujuk  

• Konsultasi nefrologi harus dipertimbangkan pada 

pasien dengan hiponatremia dengan penyebab 

yang tidak pasti atau pada kasus yang sulit 

disembuhkan, atau dengan komplikasi. 

• Terapi agresif dengan salin hipertonik, V2-

antagonis, atau konsultasi spesialis mandat 

dialisis.  

• Konsultasi mungkin diperlukan dengan penyakit 

hati atau jantung yang parah. 

 



Indikasi Rawat 

Masuk rumah sakit diperlukan untuk pasien yang 

parah atau bergejala atau mereka yang membutuhkan 

terapi agresif (seperti salin hipertonik, memulai 

vaptans) untuk pemantauan ketat dan pengujian 

laboratorium yang sering. 
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HIPERNATREMIA 



ESSENSIAL 

➢ Peningkatan rasa haus dan asupan air adalah 

pertahanan utama terhadap hipernatremia.  

➢ Osmolalitas urin membantu membedakan 

kehilangan air ginjal dari nonrenal. 

 

Pertimbangan Umum 

Hipernatremia didefinisikan sebagai konsentrasi 

natrium lebih besar dari 145 mEq/L. Semua pasien 

dengan hipernatremia memiliki hiperosmolalitas, 

tidak seperti pasien hiponatremia yang dapat 

memiliki osmolalitas serum yang rendah, normal, 

atau tinggi. Hipernatremia berkembang ketika ada 

kehilangan relatif air yang tidak cukup dikompensasi 

oleh konsumsi air. Jarang, kelebihan asupan natrium 

berkontribusi terhadap hipernatremia bila dikaitkan 

dengan peningkatan volume ekstraseluler.  

Respon utama terhadap hipernatremia adalah 

stimulasi rasa haus (untuk meningkatkan asupan air) 

dan peningkatan sekresi ADH (untuk meminimalkan 

kehilangan air dalam urin). Sel-sel di hipotalamus 



mampu merasakan perubahan minimal dalam 

osmolaritas serum, memicu mekanisme rasa haus dan 

selanjutnya asupan air. Hampir tidak mungkin untuk 

mengembangkan hipernatremia dalam konteks 

mekanisme rasa haus yang utuh dengan akses yang 

tepat ke air 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Ketika pasien mengalami dehidrasi, hipotensi 

ortostatik dan oliguria adalah temuan yang khas. 

Karena air berpindah dari sel ke ruang intravaskular 

untuk melindungi status volume, gejala mungkin 

tertunda. Kelesuan, lekas marah, dan kelemahan 

adalah tanda-tanda awal. Hipertermia, delirium, 

kejang, dan koma dapat terlihat dengan hipernatremia 

berat (yaitu, natrium lebih besar dari 160 mEq/L). 

Gejala pada orang dewasa yang lebih tua mungkin 

tidak spesifik. 

B. Temuan Laboratorium 

Langkah pertama dalam mengevaluasi pasien 

dengan hipernatremia adalah menilai volume urin, 



osmolalitas, dan laju ekskresi osmol. Yang terakhir 

dapat dihitung dengan mengalikan osmolalitas urin 

dengan volume urin. Tes copeptin dibahas di bawah 

ini. 

C. Etiologi 

Langkah awal adalah menentukan apakah pasien 

dengan hipernatremia adalah oliguri, yaitu aliran urin 

kurang dari 0,5 mL/menit, atau nonoliguri. Pasien 

yang nonoliguri dapat dibagi lagi dengan pengukuran 

osmolalitas urin. 

1. Pasien Oliguria (Urine Output <0.5ml/min) 

a. Penurunan masukan air —

Hipernatremia akan berkembang pada 

pasien dengan asupan air yang berkurang 

akibat ketidakmampuan berkomunikasi 

dan/atau akses terbatas ke air. 

b. Kehilangan air non-renal —Situs 

nonrenal kehilangan air termasuk keringat, 

saluran pencernaan, dan saluran 

pernapasan. Hal ini paling sering terlihat 

pada pasien dengan diare atau pada pasien 

demam pada ventilator. 



c. Perpindahan air kedalam sel Jarang, 

hipernatremia dapat bermanifestasi dari 

perpindahan air ke dalam sel karena 

perolehan osmol efektif intraseluler. Ini 

dapat dilihat dengan kejang atau 

rhabdomyolysis. 

2. Pasien non-oliguria 

a. Osmolalitas urin <250 mOsm/kg —

Hipernatremia dalam pengaturan urin 

encer adalah karakteristik diabetes 

insipidus (DI) atau pelepasan 

vasopresinase. DI pusat hasil dari 

pelepasan ADH yang tidak memadai dari 

hipofisis (stroke, tumor, infiltrasi). Pada 

DI nefrogenik, kadar ADH normal atau 

bahkan meningkat, tetapi ginjal kurang 

sensitif terhadap efeknya. Penyebab umum 

termasuk terapi lithium, postrelief 

obstruksi urin, nefritis interstitial kronis, 

hiperkalsemia, dan hipokalemia. DI 

sentral dan nefrogenik dapat dibedakan 

berdasarkan respons terhadap pemberian 



DDAVP eksogen saat hipernatremia. Tes 

inovatif untuk membantu membedakan 

pasien dengan poliuria hipotonik adalah 

pengukurancopeptin, peptida terminal-C 

yang disintesis dengan vasopresin, yang 

mencerminkan konsentrasinya pada 

rentang osmolalitas plasma yang luas. 

Peningkatan kadar copeptin dalam 

keadaan hipernatremia menunjukkan 

adanya vasopresin dan oleh karena itu 

menyingkirkan diagnosis DI sentral. 

Vasopresin tidak stabil dalam plasma 

terisolasi, dan kadarnya tidak membantu. 

b. Osmolalitas urin >300 mOsm/kg G—

Pasien dengan peningkatan osmolalitas 

urin dan volume urin yang tinggi memiliki 

diuresis osmotik. Baik glukosa dan urea 

dalam urin dapat menyebabkan poliuria 

yang berhubungan dengan peningkatan 

ekskresi air bebas.  

 

Tatalaksana 



Pengobatan hipernatremia termasuk memperbaiki 

penyebab kehilangan cairan, dan mengganti defisit 

elektrolit air. 

A. Pilihan Terapi Cairan 

Secara umum, pengobatan pasien dengan 

hipernatremia melibatkan menginduksi keseimbangan 

air positif dengan pemberian cairan hipotonik. Ini 

dapat dicapai baik melalui saluran pencernaan dengan 

asupan oral atau bolus melalui selang makanan atau 

intravena (atau kombinasi keduanya). Karena 

mungkin sulit untuk memperbaiki defisit air yang 

besar melalui saluran pencernaan saja, strategi yang 

paling umum adalah infus dekstrosa 5% dalam air (air 

suling dikontraindikasikan karena perkembangan 

hemolisis). Meskipun tampaknya ada sedikit risiko 

dalam koreksi cepat hipernatremia, kehati-hatian 

harus dilakukan ketika memasukkan sejumlah besar 

dekstrosa 5% dalam air karena risiko hiperglikemia 

dan perkembangan selanjutnya dari diuresis osmotik, 

yang dapat memperburuk hipernatremia.Pada pasien 

yang mengalami penurunan volume secara 



bersamaan, prioritas harus mengembalikan euvolemia 

melalui pemberian cairan isotonik. 

B. Perhitungan Kekurangan Cairan 

Penggantian cairan harus mencakup koreksi 

defisit air bebas dan penambahan cairan pemeliharaan 

untuk menggantikan kehilangan cairan yang sedang 

berlangsung dan yang diantisipasi. 

1. Hipernatremia Kronik s—Defisit air adalah 

jumlah air yang dihitung untuk 

mengembalikan konsentrasi natrium menjadi 

normal (140 mEq/L). Total air tubuh (TBW) ( 

Tabel 21–1) berkorelasi dengan massa otot 

dan karena itu menurun dengan bertambahnya 

usia, cachexia, dan dehidrasi dan, rata-rata, 

lebih rendah pada wanita daripada pria. TBW 

saat ini sama dengan 40-60% berat badan saat 

ini. 

 

Harus ditekankan bahwa defisit air mewakili 

periode statis dalam waktu dan kesalahan 



kritis yang sering dibuat ketika 

mempertimbangkan volume air yang 

dibutuhkan untuk mengembalikan 

keseimbangan natrium adalah kegagalan 

untuk memasukkan kehilangan air yang 

sedang berlangsung melalui keluaran urin dan 

kehilangan yang tidak disadari. Kehilangan 

insensible dapat diperkirakan 500-1000 mL 

setiap hari; Namun, mereka dapat bervariasi 

secara signifikan. Proporsi volume urin yaitu 

air bebas dapat diperkirakan dengan 

menghitung klirens air bebas elektrolit (EFW) 

melalui persamaan di bawah ini. 

 

2. Kecepatan Koreksi Natrium —Meskipun 

akan menarik untuk menerapkan prinsip 

serupa untuk pasien dengan hiponatremia 

dengan pasien dengan hipernatremia, praktik 

ini tidak didukung oleh literatur. Tingkat 

koreksi yang lambat biasanya 



direkomendasikan berdasarkan adaptasi otak 

osmotik yang terjadi dengan hipernatremia 

kronis dan risiko teoritis yang sesuai dari 

edema serebral jika hipernatremia dikoreksi 

terlalu cepat. Namun, penelitian retrospektif 

yang relatif besar tidak menemukan bukti 

morbiditas atau mortalitas dengan koreksi 

cepat hipernatremia pada pasien sakit kritis 

dengan masuk atau hipernatremia yang 

didapat di rumah sakit 

3. Tatalaksana Etiologi —Penyebab yang 

mendasari hipernatremia harus diidentifikasi 

dan ditangani. Untuk pasien yang memiliki 

sentralDI, defisiensi vasopresin harus diganti 

dengan pemberian DDAVP. 

 

Indikasi Rujuk  

Pasien dengan hipernatremia refrakter atau tidak 

dapat dijelaskan harus dirujuk untuk konsultasi 

nefrologi 

 

Indikasi Rawat 



• Pasien dengan gejala hipernatremia memerlukan 

rawat inap untuk evaluasi dan pengobatan. 

• Penyakit penyerta yang signifikan atau penyakit 

akut yang menyertai, terutama jika berkontribusi 

terhadap hipernatremia, mungkin memerlukan 

rawat inap. 

Chauhan K et al. Rate of correction of hypernatremia and 

health outcomes in critically ill patients. Clin J Am Soc 

Nephrol. 2019 May 7;14(5):656–63. [PMID: 

30948456] 

Fenske W et al. A copeptin-based approach in the 

diagnosis of diabetes insipidus. N Engl J Med. 2018 

Aug 2;379(5):428–39. [PMID: 30067922] 

Seay NW et al. Diagnosis and management of disorders 

of body tonicityhyponatremia and hypernatremia: Core 

Curriculum 2020. Am J Kidney Dis. 2020 

Feb;75(2):272–86. [PMID: 31606238] 

 

 

HIPOKALEMIA 

ESSENSIAL 

GANGGUAN KONSENTRASI KALIUM  



➢ Kadar kalium serum kurang dari 3,5 mEq/L 

(3,5 mmol/L).  

➢ Hipokalemia berat dapat menyebabkan 

aritmia dan rhabdomyolisis. 

➢ Penilaian ekskresi kalium urin (rasio kalium 

urin terhadap kreatinin) dapat membedakan 

kehilangan kalium ginjal dari nonrenal. 

 

Pertimbangan Umum 

Hipokalemia dapat terjadi akibat asupan kalium yang 

tidak mencukupi, perpindahan kalium intraseluler 

dari ruang ekstraseluler, atau kehilangan kalium 

(ginjal atau ekstra-ginjal).Tabel 21–3). Asupan 

kalium makanan yang rendah biasanya tidak cukup 

karena ginjal dapat menurunkan ekskresi kalium urin 

ke tingkat yang sangat rendah (kurang dari 15 

mEq/L). Pergeseran kalium ke dalam sel ditingkatkan 

oleh insulin dan stimulasi beta-adrenergik. Ekskresi 

kalium yang berlebihan oleh ginjal biasanya 

disebabkan oleh peningkatan kerja aldosteron dalam 

pengaturan pengiriman natrium yang diawetkan ke 



nefron distal. Magnesium merupakan pengatur 

penting penanganan kalium dan kadar yang rendah 

menyebabkan ekskresi kalium ginjal persisten 

sehingga hipokalemia sering refrakter terhadap 

pengobatan sampai defisiensi magnesium dikoreksi. 

Diuretik loop (misalnya, furosemide) menyebabkan 

kehilangan kalium dan magnesium ginjal yang 

substansial.  

 

Tabel 21–3. Penyebab umum dari sindrom sekresi 

ADH yang tidak tepat (SIADH) 

Masukan kalium menurun 

Pergeseran kalium ke dalam sel 

Alkalosis 

Aganis beta-adrenergik 

Pelepasan insulin (post-prandial, 

eksogen, insulinoma) 

Paralisis periodic (hypokalemia) 

Kehilangan kalium ginjal dengan asidosis 

metabolik 

RTA proksimal 

RTA distal 

Hippurate (menghirup lem) 



Kehilangan kalium ginjal dengan alkalosis 

metabolik 

Tekanan darah normal/rendah 

Sindrom Bartter 

Sindrom Gitelman 

Defisiensi magnesium 

Muntah  

Diuretik loop/tiazid 

Tekanan darah tinggi  

Peningkatan renin dan aldosteron 

Hipertensi maligna 

Renin producing tumor 

Stenosis arteri renalis  

Penurunan renin dan peningkatan 

aldosteron 

Adenoma adrenal 

Glucocorticoid remediable 

aldosteronism 

Hiperplasia adrenal 

Penurunan renin dan aldosterone 

Sindrom Cushing 

Black licorice 

Kelebihan mineralkortikoid  

Sindrom Liddle 

Kehilangan melalui saluran cerna 

meningkat 

Diare 



Penyalahgunaan laksatif   
 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Hipokalemia biasanya asimtomatik tetapi bila 

parah dapat menyebabkan kelemahan otot dan aritmia 

jantung. Keterlibatan otot polos gastrointestinal dapat 

menyebabkan konstipasi atau ileus. Rhabdomyolysis 

dengan cedera ginjal akut terkait dapat dilihat dengan 

kadar kalium kurang dari 2,5 mEq/L. Hipokalemia 

juga dapat muncul sebagai poliuria dan polidipsia 

karena berkurangnya kemampuan berkonsentrasi 

ginjal (DI nefrogenik) dan hipokalemia kronis dapat 

menyebabkan penyakit ginjal (nefritis 

tubulointerstitial). 

B. Temuan Laboratorium 

Hipokalemia transien umumnya sekunder untuk 

pergeseran intraseluler, sedangkan hipokalemia 

berkelanjutan sekunder untuk membuang kalium atau, 

jarang, tidak memadai.pemasukan. Penilaian ekskresi 

kalium ginjal dapat membantu membedakan 



penyebab hipokalemia ginjal dan nonrenal. 

Pengumpulan urin 24 jam adalah metode yang paling 

akurat untuk menilai penanganan kalium oleh ginjal, 

dengan kadar kurang dari 25 mEq/ hari yang sesuai 

dengan retensi kalium ginjal yang sesuai, dan nilai 

yang lebih tinggi sesuai dengan pembuangan kalium 

ginjal. Lebih banyak penilaian segera dapat dibuat 

dengan mengukur rasio kalium urin terhadap kreatinin 

(UK/kamuKr) pada suatu sampel urin (Gambar 21–2). 

Dalam pengaturan hipokalemia, UK/kamuCr rasio 

kurang dari 13 mEq/g (atau 1,5 mEq/mmol) 

menunjukkan etiologi nonrenal, paling sering 

kehilangan gastrointestinal, pergeseran kalium 

intraseluler, atau asupan makanan yang tidak 

memadai, sedangkan nilai yang lebih tinggi 

menyiratkan pemborosan kalium ginjal. 

 



 

Gambar 21-2. Pembedakan penyebab hypokalemia renal 

dan non-renal menggunakan kalium urin sesaat dan 

kreatinin urin sesaat 

 

C. Elektrokardiogram (EKG) 

Hipokalemia menyebabkan perkembangan 

karakteristik perubahan elektrokardiogram (EKG), 

awalnya gelombang T mendatar, kemudian depresi 

ST dan inversi gelombang T, akhirnya mengarah ke 

gelombang U karena hipokalemia menjadi lebih 



parah. Ada variabilitas antar pasien yang signifikan 

dalam derajat hipokalemia dan temuan EKG yang 

sesuai; oleh karena itu, pola EKG yang khas mungkin 

tidak diamati pada semua pasien. 

 

Etiologi 

1. Masukan harian tidak adekuat —Sementara 

ginjal dapat mengeluarkan urin yang hampir bebas 

natrium, tetap ada sejumlah kecil ekskresi kalium 

bahkan dalam pengaturan diet yang sama sekali 

tidak mengandung kalium. Dengan diet bebas 

kalium yang ekstrim, seperti anoreksia nervosa 

dan alkoholisme, hipokalemia diperburuk oleh 

deplesi magnesium secara bersamaan. 

2. Perpindahan seluler —Penentu paling penting 

dari pergeseran kalium intraseluler adalah insulin 

postprandial dan pelepasan katekolamin. Kondisi 

fisiologis ini dapat diperburuk oleh pemberian 

beta-adrenergik-agonis, serta status adrenergik 

tinggi, yang dapat dilihat dalam situasi seperti 

penghentian alkohol dan infark miokard. 



Penyebab yang jarang termasuk insulinoma dan 

kelumpuhan periodik hipokalemik. 

3. Kehilangan melalui gastrointestinal l—

Penyebab paling umum dari pemborosan kalium 

nonrenal adalah kehilangan gastrointestinal, baik 

diare maupun muntah. Diare mungkin memiliki 

kandungan kalium dan bikarbonat yang tinggi 

yang mengakibatkan hipokalemia dengan asidosis 

metabolik nongap (hiperkloremik) bersamaan. 

Muntah menyebabkan hipokalemia dengan 

alkalosis metabolik dengan sebagian besar 

kehilangan kalium karena pengecilan ginjal 

(sekunder akibat hiperaldosteronisme yang 

diinduksi hipovolemia). 

4. Renal wasting —Pengeluaran kalium ginjal 

terjadi pada keadaan di mana peningkatan 

pengiriman natrium distal digabungkan dengan 

peningkatan aktivitas aldosteron. Ini paling sering 

terjadi dengan penggunaan diuretik. Jarang, 

tubulopati ginjal (sindrom Bartter atau sindrom 

Gitelman) atau asidosis tubulus ginjal dapat 

muncul dengan hipokalemia. Hiperaldosteronisme 



primer (sindrom Conn) disebabkan oleh kelebihan 

produksi aldosteron oleh kelenjar adrenal, yang 

menyebabkan ekspansi volume ekstraseluler yang 

mengakibatkan hipertensi yang berhubungan 

dengan hipokalemia dan alkalosis 

metabolik.Bentuk langka lain dari peningkatan 

aktivitas mineralokortikoid dapat diidentifikasi 

dengan mengukur aktivitas renin plasma dan kadar 

aldosteron serum 

 

Tatalaksana 

Setiap kondisi yang mendasari harus diobati dan obat 

penyebab dihentikan. Defisiensi magnesium harus 

dikoreksi, terutama pada hipokalemia refrakter. 

Suplementasi kalium oral adalah pengobatan paling 

aman untuk defisiensi ringan sampai sedang, 

meskipun suplemen kalium dapat menyebabkan 

gangguan gastrointestinal. Dengan dosis diuretik 

ringan sampai sedang, 20 mEq/hari kalium oral 

umumnya cukup untuk mencegah hipokalemia, 

sedangkan dengan hipokalemia yang sudah mapan, 

40-100 mEq/hari selama beberapa hari hingga 



beberapa minggu mungkin diperlukan untuk 

mengobati hipokalemia dan cadangan kalium yang 

terisi penuh. . 

Kalium intravena disediakan untuk 

hipokalemia berat (kurang dari 3,0 mEq/L) dan 

memerlukan pemantauan yang cermat karena risiko 

hiperkalemia sementara. Kalium klorida dapat 

diberikan melalui jalur intravena perifer dengan 

kecepatan hingga 10-15 mEq/jam yang diencerkan 

dalam salin normal 0,5% atau 0,9%, tetapi kecepatan 

yang lebih tinggi (hingga 20 mEq/jam) memerlukan 

akses sentral karena risiko perifer iritasi vena. Jika 

terjadi asidosis metabolik bersamaan, penggantian 

kalium harus didahulukan daripada pemberian alkali 

karena koreksi asidosis akan mengakibatkan 

perpindahan kalium intraseluler, yang selanjutnya 

menurunkan konsentrasi kalium ekstraseluler. 

Demikian pula, kalium harus diberikan dalam larutan 

garam, bukan dekstrosa karena dekstrosa akan 

merangsang pelepasan insulin dan karenanya, 

pergeseran intraseluler. 

 



Indikasi Rujuk  

Pasien dengan hipokalemia yang tidak dapat 

dijelaskan, hipokalemia refrakter atau persisten, atau 

diagnosis alternatif yang sugestif (misalnya, 

aldosteronisme atau kelumpuhan periodik 

hipokalemia) harus dirujuk untuk konsultasi 

nefrologi. 

 

Indikasi Rawat 

Pasien dengan hipokalemia simtomatik atau berat 

(kurang dari 2,5 mEq/L), terutama dengan 

manifestasi jantung, memerlukan pemantauan 

jantung, suplementasi kalium, dan pengujian 

laboratorium yang sering. 

Gumz ML et al. An integrated view of potassium 

homeostasis. N Engl J Med. 2015 Jul 2;373(1):60–72. 

Erratum in: N Engl J Med. 2015 Sep 24;373(13):1281. 

[PMID: 26132942]  

Palmer BF et al. Physiology and pathophysiology of 

potassium homeostasis: Core Curriculum 2019. Am J 

Kidney Dis. 2019 Nov;74(5):682–95. [PMID: 

31227226] 

Wu KL et al. Identification of the causes for chronic 

hypokalemia: importance of urinary sodium and 



chloride excretion. Am J Med. 2017 Jul;130(7):846– 

55. [PMID: 28213045] 

 

HIPERKALEMIA 

ESSENSIAL 

➢ Kadar kalium serum lebih besar dari 5,2 

mEq/L (5,2 mmol/L).  

➢ Periksa obat dengan hati-hati. Hiperkalemia 

dapat berkembang dari penghambat enzim 

pengubah angiotensin (ACE), penghambat 

reseptor angiotensin, dan diuretik hemat 

kalium, paling sering pada pasien dengan 

disfungsi ginjal.  

➢ EKG mungkin normal meskipun 

hiperkalemia yang mengancam jiwa.  

➢ Singkirkan pseudohiperkalemia dan 

perpindahan kalium ekstraseluler dari sel. 

 

Pertimbangan Umum 

Hiperkalemia adalah kejadian langka pada individu 

normal karena mekanisme adaptif yang dirancang 

untuk mencegah akumulasi kalium dalam cairan 



ekstraseluler, terutama melalui ekskresi urin yang 

cepat. Hiperkalemia persisten umumnya memerlukan 

gangguan ekskresi kalium ginjal karena gangguan 

sekresi atau hiporesponsif terhadap aldosteron, 

gangguan pengiriman natrium dan air ke nefron 

distal, atau penyakit ginjal (akut atau kronis).Tabel 

21–4). Hiperkalemia sementara menunjukkan 

pergeseran kalium dari dalam sel ke dalam cairan 

ekstraseluler, yang dapat terjadi dalam konteks 

kerusakan jaringan (rhabdomyolisis, lisis tumor, 

hemolisis masif, dan trauma) atau asidosis metabolik. 

Akhirnya, pseudohiperkalemia adalah artefak 

laboratorium di mana ada peningkatankadar kalium 

serum dengan tidak adanya ketidakseimbangan 

elektrolit yang sebenarnya sebagai akibat dari 

aplikasi tourniquet atau kepalan tangan selama 

pengambilan darah, atau transportasi atau 

pemrosesan sampel vena yang tidak tepat pada pasien 

dengan trombositosis atau leukositosis yang nyata. 



 

ACE, enzim pengubah angiotensin; OAINS, obat antiinflamasi 

nonsteroid. 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 



Gejala hiperkalemia merupakan konsekuensi dari 

gangguan transmisi neuromuskular. Manifestasi yang 

paling serius adalah kelainan konduksi jantung dan 

manifestasi neuromuskular, seperti kelemahan otot, 

yang mungkin berat. Hal ini umumnya terjadi pada 

konsentrasi kalium di atas 7 mEq/L, meskipun dapat 

bervariasi tergantung pada ketajaman perkembangan 

hiperkalemia. Kelumpuhan periode hiperkalemia 

adalah kelainan genetik langka yang ditandai dengan 

episode kelemahan otot tanpa rasa sakit yang dipicu 

oleh konsumsi kalium, istirahat setelah olahraga berat, 

dan paparan dingin. Hiperkalemia juga mengganggu 

ekskresi amonium urin dan dapat menyebabkan 

asidosis metabolik. 

B. EKG 

Elektrokardiografi adalah metode yang tidak 

dapat diandalkan untuk mendeteksi hiperkalemia; 

studi klinis menunjukkan korelasi yang buruk antara 

kadar kalium serum dan manifestasi jantung. 

Kecepatan dalam perkembangan hiperkalemia 

mungkin berkorelasi dengan perkembangan 

perubahan EKG. Perubahan sekuensial yang khas 



pada elektrokardiogram adalah puncak gelombang T, 

depresi segmen ST, dan pelebaran interval PR dan 

QRS. Saat QRS terus melebar, gelombang sinus dapat 

berkembang, yang mengkhawatirkan fibrilasi 

ventrikel yang akan segera terjadi dan akhirnya 

asistol. 

 

Etiologi 

1. Peningkatan pelepasan kalium dari sel 

a. Pseudohiperkalemia —Kondisi ini muncul 

selama pengumpulan spesimen karena 

pengepalan kepalan tangan, penggunaan 

torniket, atau penggunaan jarum bor kecil. 

Kehadiran hemolisis dalam sampel yang 

diproses dapat menunjukkan etiologi ini. Contoh 

yang lebih mencolok terjadi pada pasien dengan 

trombositosis yang nyata (lebih besar dari 

500.000/mcL) atau leukositosis (lebih besar dari 

100.000/mcL), khususnya sel leukemia. 

Sentrifugasi atau transportasi melalui sistem 

tabung pneumatik menyebabkan kerusakan sel in 

vitro yang signifikan karena kerapuhan sel. Jika 



kondisi ini diduga noncentrifuge, sampel darah 

utuh yang dibawa kelaboratorium diperlukan 

untuk konfirmasi. 

b. Kerusakan jaringan —Kerusakan jaringan 

mengakibatkan pelepasan kalium intraseluler ke 

ruang ekstraseluler. Contoh klinis umum 

termasuk sindrom lisis tumor, cedera remuk dan 

hemolisis parah. Hiperkalemia lebih sering 

terjadi bila terjadi gangguan ginjal bersamaan. 

c. Hiperglikemia —Pasien dengan diabetes yang 

tidak terkontrol mungkin mengalami 

hiperkalemia, bahkan dalam pengaturan kalium 

total tubuh yang rendah, karena kombinasi dari 

defisiensi insulin dan hiperosmolaritas akibat 

hiperglikemia. 

d. Asidosis metabolic K—Asidosis 

mengakibatkan perpindahan kalium dari cairan 

intrasel karena buffering ion hidrogen ke dalam 

sel. Konsentrasi kalium serum meningkat sekitar 

0,7 mEq/L untuk setiap penurunan 0,1 unit pH. 

Efek ini tidak terlihat pada asidosis organik, 

seperti asidosis laktat atau ketoasidosis. 



2. Kerusakan ekskresi renal 

a. Acute Kidney Injury (AKI) U—Penurunan 

fungsi ginjal yang cepat menyebabkan ekskresi 

kalium ginjal yang buruk dan tidak memberikan 

waktu yang cukup bagi mekanisme adaptif 

nonrenal untuk bekerja. Hiperkalemia lebih 

sering terjadi pada pasien oliguri. 

b. Chronic Kidney Disease (CKD) —

Kemampuan untuk mempertahankan kadar 

kalium serum normal umumnya dipertahankan 

sampai GFR menurun menjadi kurang dari 20-

30 mL/menit/1,73 saya2. Hal ini terutama 

disebabkan oleh mekanisme adaptif, khususnya 

peningkatan ekskresi kalium dengan sisa fungsi 

nefron dan peningkatan ekskresi kalium saluran 

cerna. Hiperkalemia pada pasien dengan 

penurunan GFR yang lebih ringan sering 

disebabkan oleh obat-obatan yang mengganggu 

sistem reninangiotensin-aldosteron, yang 

biasanya digunakan pada pasien ini. 

c. Volume sirkulasi efektif rendah I—Penipisan 

volume serta keadaan edematous sirosis dan 



gagal jantung dapat menyebabkan hiperkalemia 

karena penurunan pengiriman natrium dan air 

distal, yang mengganggu ekskresi kalium. 

d. Penurunan aksi aldosterone N—Defisiensi 

mineralokortikoid akibat penyakit Addison 

dapat menyebabkan hiperkalemia karena 

penurunan ekskresi kalium oleh ginjal. 

Resistensi mineralokortikoid karena kelainan 

genetik, penyakit ginjal interstisial,atau 

obstruksi saluran kemih juga menyebabkan 

hiperkalemia. 

3. Obat-obatan 

-Sejumlah obat dapat terlibat dalam perkembangan 

hiperkalemia dan tinjauan yang cermat terhadap 

daftar obat pasien sangat penting. Obat umum 

termasuk ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker 

(ARB), dan NSAID, yang mengurangi pelepasan 

aldosteron. Penggunaan antagonis aldosteron secara 

bersamaan (spironolakton atau eplerenon) atau obat 

yang secara langsung memblokir saluran natrium sel 

utama (amilorida, triamteren, atau trimetoprim) 

semakin meningkatkan risiko hiperkalemia. Beta-



blocker dapat menyebabkan hiperkalemia ringan 

dengan mengganggu penyerapan kalium oleh sel, 

sebuah fenomena yang lebih umum diamati dengan 

beta-blocker nonselektif. Heparin menghambat 

produksi aldosteron di kelenjar adrenal. Inhibitor 

kalsineurin, seperti siklosporin dan takrolimus, dapat 

menyebabkan hiperkalemia, sebagian merangsang 

co-transporter natrium klorida di nefron distal 

mengganggu pengiriman natrium distal. Setiap obat 

ini harus digunakan dengan hati-hati pada pasien 

dengan gangguan ginjal, dan pemantauan 

laboratorium diindikasikan dalam waktu 1-2 minggu 

setelah inisiasi obat atau peningkatan dosis.  

 

Tatalaksana 

Diagnosis harus dikonfirmasi dengan pengujian 

laboratorium berulang untuk menyingkirkan 

hiperkalemia palsu, terutama jika tidak ada obat yang 

menyebabkan hiperkalemia atau pada pasien tanpa 

penyakit ginjal. Pengobatan awal ditentukan oleh 

adanya tanda dan gejala serta tingkat keparahan 

peningkatan kalium plasma. Pada semua pasien, 



sumber eksogen kalium harus dihilangkan, obat yang 

dapat mengganggu ekskresi kalium dihentikan, 

deplesi volume dikoreksi, dan asidosis metabolik 

membaik. Dalam situasi darurat (toksisitas jantung, 

kelemahan otot, atau kalium lebih besar dari 6,5 

mEq/L), terapi awal harus kalsium glukonat 

intravena untuk menstabilkan miokardium untuk 

melindungi terhadap aritmia, diikuti dengan terapi 

untuk menggeser kalium ke dalam sel. Insulin dan 

beta-agonis menggeser kalium intraseluler dalam 

waktu 10-15 menit setelah pemberian tetapi memiliki 

durasi kerja yang singkat (1-2 jam) (Tabel 21–5). 

Natrium bikarbonat dapat membantu untuk 

memindahkan kalium ke dalam sel pada pasien 

dengan asidosis metabolik bersamaan. Setelah pasien 

stabil, terapi difokuskan pada ekskresi kalium.  

Tabel 21–5. Pengobatan hiperkalemia 

Tatalaksana Hiperkalemia 

Terapi darurat/stabilisasi 



Modalitas Mekanisme 

kerja 

Onset Durasi Peresepan K+ 

disingkirk

an dari 

tubuh 

Kalsium Mengantagonis 

kelainan 

konduksi 

jantung 

0-5 

menit 

1 jam Kalsium glukonat 10% 

5-30mL intravena, atau 

kalsium klorida 5% 5-

30mL intravena 

Tidak ada 

Bikarbonat Mendistribusik

an kalium 

kedalam sel 

15-30 

menit 

1-2 jam NaHCO3,50-100mEq 

intravena. 

Catatan: natrium 

bikarbonat mungkin 

tidak efektid untuk 

pasien ESRD; dialisis 

lebih bijaksana dan 

efektif. Beberapa pasien 

mungkin tidak 

menoleransi penambahan 

muatan natrium pada 

terapi bikarbonat. 

Tidak ada 

Insulin Mendistribusik

an kalium 

kedalam sel 

15-60 

menit 

4-6 jam Insulin regular, 5-10 unit 

intravena ditambah 

glukosa 50% 25 g 

intravena 

Tidak ada 

Albuterol Mendistribusik

an kalium 

kedalam sel 

15-30 

menit 

2-4 jam Nebulisasi albuterol 10-

20mg dalam 4 ml normal 

salin, dihirup selama 10 

menit.  

Catatan: dosis lebih 

tinggi diperlukan untuk 

terapi hyperkalemia (10-

20mg) dibanding 

penyakit saluran napas 

(2,5mg) 

Tidak ada 

Terapi non-darurat/ekskretori 

Modalitas 
Mekanisme 

kerja 
Onset Peresepan 

K+ 

disingkirk

an dari 

tubuh 



Loop 

diuretic 

Ekskresi K+ 

ginjal 

0,5-2 

jam 

Furosemid 40-160mg intravena Bervariasi 

Patiromer  Resin 

pertukaran 

kation Ca2+ -K+ 

~7 jam Oral: 4,2-16,8g sehari atau dua kali 

sehari 

Rerata 0,75 

mEq/L 

Sodium 

circonium 

cyclosilicate 

 

agen penjebak 

kation kalium 

selektif 

1 jam Oral 10g hingga tiga kali sehari 0,7mEq/L 

per 10g 

dosis 

Sodium 

polystyrene 

sulfonate 

(misalnya 

kayexalate) 

Resin penukar-

ion mengikat 

K+ 

1-3 

jam 

Oral: 15-60g dalam sorbitol 20% 

(60-240mL) 

Rektal: 30-6-g dalam sorbitol 20% 

Catatan: Resin dengan sorbitol 

mungkin menyebabkan nekrosis 

usus dan perforasi intestinal 

terutama pada pasien dengan fungsi 

usus abnormal. 

0,5-

1mEq/g 

resin 

Hemodialisi

s 

Pembuangan 

K+ 

ekstrakorporeal  

1-8 

jam 

Catatan: terapi cepat dan efektif 

untuk hyperkalemia, hemodialisis 

dapat tertunda oleh penempatan 

akses vaskular dan peralatan 

dan/atau ketersediaan staf. Serum K 

dapat dikoreksi dengan cepat dalam 

beberapa menit, tetapi rebound 

pasca-dialisis dapat terjadi. 

25-

50mEq/h 

Dialysis 

peritoneal 

Pembuangan 

K+ peritoneal  

1-4 

jam 

Sering bertukar 200-300 

mEq 

 

Ekskresi kalium dapat ditingkatkan dengan 

penggunaan diuretik loop. Patiromer dan natrium 

zirkonium siklosilikat adalah obat pengikat kalium 

baru yang dapat digunakan untuk mengobati 



hiperkalemia kronis. Studi telah menunjukkan bahwa 

obat ini dapat ditoleransi dengan baik dan efektif 

pada pasien dengan hiperkalemia yang memiliki 

penyakit ginjal kronis atau gagal jantung dan 

menggunakan setidaknya satu obat yang 

menghambat sistem reninangiotensin-aldosteron. 

Tidak ada obat yang dipelajari pada hiperkalemia 

akut. Sodium polystyrene (Kayexalate) telah 

digunakan secara luas selama beberapa dekade 

meskipun kemanjuran dan keamanannya telah 

dipertanyakan. Ini mungkin tidak meningkatkan 

ekskresi kalium lebih besar dari obat pencahar saja 

dan telah dikaitkan dengan nekrosis kolon, baik 

dengan dan tanpa pemberian bersama sorbitol; 

natrium polistiren dikontraindikasikan pada pasien 

dengan faktor risiko nekrosis kolon, seperti obstruksi 

usus, ileus, dan keadaan pascaoperasi. Hemodialisis 

mungkin diperlukan untuk menghilangkan kalium 

pada pasien dengan cedera ginjal akut atau kronis, 

terutama pada pasien yang oliguri. 

 

Indikasi Rujuk 



• Pasien dengan hiperkalemia akibat penyakit 

ginjal dan penurunan ekskresi kalium ginjal harus 

menemui ahli nefrologi.  

• Pasien transplantasi mungkin memerlukan 

penyesuaian rejimen imunosupresi oleh spesialis 

transplantasi 

 

Indikasi Rawat 

Pasien dengan hiperkalemia berat (lebih dari 6 

mEq/L), setiap derajat hiperkalemia yang 

berhubungan dengan perubahan EKG, atau penyakit 

penyerta yang dapat memperburuk hiperkalemia 

(misalnya, lisis tumor, rhabdomyolysis, asidosis 

metabolik) harus dikirim ke unit gawat darurat untuk 

perawatan segera. 

Kovesdy CP. Updates in hyperkalemia: outcomes and 

therapeutic strategies. Rev Endocr Metab Disord. 2017 

Mar;18(1):41–7. [PMID: 27600582] 

Kovesdy CP et al. Potassium homeostasis in health and 

disease: a scientific workshop cosponsored by the 

National Kidney Foundation and the American Society 

of Hypertension. J Am Soc Hypertens. 2017 

Dec;11(12):783–800. [PMID: 29030153] 



Palmer BF et al. Diagnosis and treatment of 

hyperkalemia. Cleve Clin J Med. 2017 

Dec;84(12):934–42. [PMID: 29244647] 

 

 

 

Konsentrasi kalsium plasma total (atau serum) 

normal adalah 8,5-10,5 mg/dL (atau 2,1–2,6 

mmol/L). Kalsium terionisasi (normal: 4,6-5,3 mg/dL 

[atau 1,15-1,32 mmol/L]) secara fisiologis aktif dan 

diperlukan untuk kontraksi otot dan fungsi saraf.  

Reseptor penginderaan kalsium, protein 

transmembran yang mendeteksi konsentrasi kalsium 

ekstraseluler, ada di kelenjar paratiroid dan ginjal. 

Defek fungsional pada protein ini berhubungan 

dengan penyakit metabolisme kalsium abnormal 

seperti hipokalsemia familial dan hiperkalsemia 

hipokalsiurik familial. 

 

HIPOKALSEMIA 

GANGGUAN KONSENTRASI KALSIUM  



ESSENSIAL 

➢ Hematemesis (darah merah segar atau 

warna ampas kopi) 

➢ Melena dalam kebanyakan kasus; 

hematochezia pada perdarahan saluran 

cerna atas massif 

➢ Status volume untuk menentukan keparahan 

kehilangan darah; hematocrit adalah 

indikator awal yang buruk pada keadaan 

kehilangan darah 

➢ Diagnostik endoskopi dan mungkin 

teraupetik 

 

Pertimbangan Umum 

Penyebab paling umum dari kalsium serum total yang 

rendah adalah hipoalbuminemia. Kapan konsentrasi 

albumin serum lebih rendah dari 4 g/dL (40 g/L), Ca 

. serum2+ konsentrasi berkurang 0,8-1 mg/dL (0,20-

0,25 mmol/L) untuk setiap 1 g/dL (10 g/L) albumin.  

Pengukuran kalsium serum yang paling 

akurat adalah konsentrasi kalsium terionisasi. 



Hipokalsemia sejati (penurunan kalsium terionisasi) 

menyiratkan tidak cukupnya kerja PTH atau vitamin 

D aktif. Penyebab penting darihipokalsemia 

tercantum dalam Tabel 21–6. 

 

1 Konsentrasi kalsium terionisasi adalah normal. 



 

Penyebab paling umum dari hipokalsemia 

adalah CKD lanjut, di mana: penurunan produksi 

vitamin D aktif3 (1,25 dihidroksivitamin D) dan 

hiperfosfatemia keduanya berperan Bab 22). 

Beberapa kasus primerhipoparatiroidisme 

disebabkan oleh mutasi reseptor penginderaan 

kalsium di mana penekanan pelepasan PTH yang 

tidak tepat menyebabkan hipokalsemia (lihat Bab 

26). Deplesi magnesium mengurangi pelepasan PTH 

dan respons jaringan terhadap PTH, menyebabkan 

hipokalsemia. Hipokalsemia pada pankreatitis adalah 

penanda penyakit yang parah. Pasien lanjut usia yang 

dirawat di rumah sakit dengan hipokalsemia dan 

hipofosfatemia, dengan atau tanpa peningkatan kadar 

PTH, kemungkinan besar kekurangan vitamin D. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Hipokalsemia meningkatkan eksitasi sel saraf dan 

otot, terutama mempengaruhi sistem neuromuskular 

dan kardiovaskular. Spasme otot rangka 



menyebabkan kram dan tetani. Laringospasme dengan 

stridor dapat menyumbat jalan napas. Kejang, 

parestesia perioral dan perifer, dan nyeri perut dapat 

terjadi. Temuan fisik klasik termasuk tanda Chvostek 

(kontraksi otot wajah sebagai respons terhadap 

penyadapan saraf wajah) dan tanda Trousseau (kejang 

karpal yang terjadi dengan oklusi arteri brakialis oleh 

manset tekanan darah). Perpanjangan QT merupakan 

predisposisi aritmia ventrikel. Pada 

hipoparatiroidisme kronis, katarak dan kalsifikasi 

ganglia basalis dapat muncul Bab 26). 

B. Temuan Laboratorium 

Konsentrasi kalsium serum rendah (kurang dari 

8,5 mg/dL [2,1 mmol/L]). Pada hipokalsemia sejati, 

konsentrasi kalsium serum terionisasi juga rendah 

(kurang dari 4,6 mg/dL [1,15 mmol/L]). Fosfat serum 

biasanya meningkat pada hipoparatiroidisme atau 

pada CKD lanjut, sedangkan pada CKD awal atau 

defisiensi vitamin D ditekan.  

Konsentrasi magnesium serum umumnya rendah. 

Pada alkalosis respiratorik, kalsium serum total 



normal tetapi kalsium terionisasi rendah. EKG 

menunjukkan interval QT yang memanjang. 

 

Tatalaksana 

A. Hipokalsemia Simptomatik Berat 

Di hadapan tetani, aritmia, atau kejang, 

kalsium glukonat intravena diindikasikan.1 

Karena durasi aksi yang singkat, terus 

menerusinfus kalsium biasanya diperlukan. 

Sepuluh hingga 15 miligram kalsium per kilogram 

berat badan, atau enam hingga delapan botol 10 

mL kalsium glukonat 10% (558–744 mg kalsium), 

ditambahkan ke 1 L D5W dan diinfuskan selama 

4-6 jam. Dengan memantau kadar kalsium serum 

secara sering (setiap 4-6 jam), kecepatan infus 

disesuaikan untuk mempertahankan kadar 

kalsium serum pada 7-8,5 mg/dL. 

B. Hipokalsemia Asimptomatik 

Kalsium oral (1-2 g kalsium elemental) dan 

preparat vitamin D, termasuk sterol vitamin D aktif, 

digunakan. Kalsium karbonat ditoleransi dengan baik 

dan lebih murah daripada banyak tablet kalsium 



lainnya. Pemeriksaan ekskresi kalsium urin 

dianjurkan setelah memulai terapi karena 

hiperkalsiuria (ekskresi kalsium urin lebih besar dari 

300 mg atau 7,5 mmol per hari) atau rasio 

kalsium:kreatinin urin lebih besar dari 0,3 dapat 

mengganggu fungsi ginjal pada pasien ini. Kalsium 

serum yang rendah terkait dengan hipoalbuminemia 

tidak memerlukan terapi pengganti. Jika serumMg2+ 

rendah, terapi harus mencakup penggantian 

magnesium, yang dengan sendirinya biasanya akan 

memperbaiki hipokalsemia. 

 

Indikasi Rujuk  

Pasien dengan hipokalsemia rumit akibat 

hipoparatiroidisme, hipokalsemia familial, atau CKD 

memerlukan rujukan ke ahli endokrinologi atau 

nefrologi. 

 

Indikasi Rawat 

Pasien dengan tetani, aritmia, kejang, atau gejala 

hipokalsemia lainnya memerlukan terapi segera. 
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HIPERKALSEMIA 

ESSENSIAL 

➢ Penyebab tersering: hiperparatiroidisme 

primer dan hiperkalsemia terkait keganasan. 

➢ Hiperkalsiuria biasanya mendahului 

hiperkalsemia.  

➢ Hiperkalsemia ringan tanpa gejala (di atas 

10,5 mg/dL [2,6 mmol/L]) biasanya 

disebabkan oleh hiperparatiroidisme primer.  

➢ Hiperkalsemia berat yang simtomatik (di 

atas 14 mg/dL [3,5 mmol/L]) biasanya 

disebabkan oleh hiperkalsemia pada 

keganasan. 

 



Pertimbangan Umum 

Penyebab penting hiperkalsemia tercantum dalam 

Tabel 21–7. Hiperparatiroidisme primer dan 

keganasan terjadi pada 90% kasus. 

Hiperparatiroidisme primer adalah penyebab paling 

umum dari hiperkalsemia (biasanya ringan) pada 

pasien rawat jalan. Hiperkalsemia kronis (lebih dari 6 

bulan) atau beberapa manifestasi seperti nefrolitiasis 

juga menunjukkan penyebab jinak. Produksi tumor 

protein terkait PTH (PTHrP) adalah sindrom 

endokrin paraneoplastik yang paling umum, terhitung 

untuk sebagian besar kasus hiperkalsemia pada 

pasien rawat inap. Neoplasma secara klinis terlihat 

pada hampir semua kasus ketika hiperkalsemia 

terdeteksi, dan prognosisnya buruk. Penyakit 

granulomatosa, seperti sarkoidosis dan tuberkulosis, 

menyebabkan hiperkalsemia melalui kelebihan 

produksi vitamin D aktif3 (1,25 dihidroksivitamin 

D). 



 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Sindrom susu-alkali telah muncul kembali karena 

konsumsi kalsium untuk pencegahan osteoporosis. 



Asupan kalsium karbonat yang berat menyebabkan 

cedera ginjal akut hiperkalsemia, kemungkinan dari 

vasokonstriksi ginjal. Penurunan GFR mengganggu 

ekskresi bikarbonat, sementara hiperkalsemia 

merangsang sekresi proton dan reabsorpsi bikarbonat. 

Alkalosis metabolik menurunkan ekskresi kalsium, 

mempertahankan hiperkalsemia. Hiperkalsemia 

menyebabkan DI nefrogenik melalui aktivasi reseptor 

penginderaan kalsium di saluran pengumpul, yang 

mengurangi permeabilitas air yang diinduksi ADH. 

Penipisan volume semakin memperburuk 

hiperkalsemia. Temuan Klinis A. Gejala dan Tanda 

Anamnesis dan pemeriksaan fisik harus fokus pada 

durasi hiperkalsemia dan bukti adanya neoplasma. 

Hiperkalsemia dapat mempengaruhi fungsi 

gastrointestinal, ginjal, dan neurologis. Hiperkalsemia 

ringan seringkali asimtomatik. Gejala biasanya terjadi 

jika kalsium serum lebih tinggi dari 12mg/dL (3 

mmol/L) dan cenderung lebih parah jika 

hiperkalsemia berkembang secara akut. Gejalanya 

meliputi konstipasi dan poliuria, kecuali pada 

hiperkalsemia hipokalsiurik, di mana tidak ada 



poliuria. Gejala lain termasuk mual, muntah, 

anoreksia, penyakit tukak lambung, kolik ginjal, dan 

hematuria akibat nefrolitiasis. Poliuria dari DI 

nefrogenik yang diinduksi hiperkalsiuria dapat 

mengakibatkan penipisan volume dan cedera ginjal 

akut. Manifestasi neurologis berkisar dari mengantuk 

ringan sampai lemah, depresi, lesu, pingsan, dan koma 

pada hiperkalsemia berat. Ektopi ventrikel dan irama 

idioventrikular terjadi dan dapat ditekankan oleh 

digitalis.  

B. Temuan Laboratorium 

Kalsium terionisasi melebihi 1,32 mmol/L. 

Konsentrasi klorida serum yang tinggi dan konsentrasi 

serum fosfat yang rendah dalam rasio lebih besar dari 

33:1 (atau lebih besar dari 102 jika unit SI digunakan) 

menunjukkan hiperparatiroidisme primer di mana 

PTH menurunkan reabsorpsi fosfat tubulus proksimal. 

Konsentrasi klorida serum yang rendah dengan 

konsentrasi bikarbonat serum yang tinggi, bersama 

dengan peningkatan BUN dan kreatinin, 

menunjukkan sindrom susu-alkali. Hiperkalsemia 

berat (lebih dari 15 mg/dL [3,75 mmol/L]) umumnya 



terjadi pada keganasan. Lebih dari 300 mg (7,5 mmol) 

per hari ekskresi kalsium urin menunjukkan 

hiperkalsiuria; kurang dari 100 mg (2,5 mmol) per 

hari menunjukkan hipokalsiuria. Hiperkalsemia dapat 

berkembang dengan mudah pada kasus penurunan 

volume pada pasien hiperkalsiuria, seperti pasien 

dengan keganasan atau mereka yang menerima terapi 

vitamin D aktif oral. Fosfat serum mungkin rendah 

atau tidak, tergantung pada penyebabnya. 

Hiperkalsemia hipokalsiurik terjadi pada sindrom 

alkali susu, penggunaan diuretik tiazid, dan 

hiperkalsemia hipokalsiurik familial.  

Radiografi dada dapat mengungkapkan keganasan 

atau penyakit granulomatosa. EKG dapat 

menunjukkan interval QT yang memendek. 

Pengukuran PTH dan PTHrP membantu membedakan 

antara hiperparatiroidisme (PTH meningkat) dan 

hiperkalsemia terkait keganasan (PTH ditekan, PTHrP 

meningkat).  

 

Tatalaksana 



Sampai penyebab utama dapat diidentifikasi dan 

diobati, ekskresi kalsium melalui ginjal ditingkatkan 

melalui hidrasi agresif dan kalsiuresis paksa. 

Kecenderungan pada hiperkalsemia adalah 

hipovolemia dari DI nefrogenik. Pada pasien dengan 

penurunan volume dengan fungsi jantung dan ginjal 

normal, salin 0,45% atau salin 0,9% dapat diberikan 

dengan cepat (250-500 mL/jam). Diuretik loop untuk 

meningkatkan ekskresi kalsium ginjal umumnya 

harus dihindari karena kemungkinan komplikasi 

seperti:nefrolitiasis. Agen-agen ini digunakan lebih 

umum di era administrasi volume yang lebih agresif, 

yaitu, di luar yang diperlukan untuk mencapai 

euvolemia, dan sebelum ketersediaan luas obat-

obatan yang lebih efektif, seperti bifosfonat dan 

kalsitonin. Diuretik loop dapat digunakan dengan 

hati-hati dalam konteks mencegah atau mengelola 

kelebihan volume, terutama pada pasien dengan 

gagal jantung atau disfungsi ginjal. Tiazid dapat 

memperburuk hiperkalsemia.  

Bifosfonat adalah pengobatan pilihan untuk 

hiperkalsemia keganasan. Meskipun mereka aman, 



efektif, dan menormalkan kalsium pada lebih dari 

70% pasien, bifosfonat mungkin memerlukan hingga 

48-72 jam sebelum mencapai efek terapeutik penuh. 

Kalsitonin dapat membantu dalam jangka pendek 

sampai bifosfonat mencapai tingkat terapeutik. 

Dalam kasus darurat, dialisis dengan dialisat kalsium 

rendah mungkin diperlukan. Denosumab, antibodi 

monoklonal terhadap RANKL, menghambat 

osteoklas, mengurangi resorpsi tulang dan kadar 

kalsium serum; obat ini disetujui FDA untuk 

hiperkalsemia terkait keganasan yang refrakter 

terhadap terapi bifosfonat. Agen kalsimimetik 

cinacalcet menekan sekresi PTH dan menurunkan 

konsentrasi kalsium serum; telah direkomendasikan 

untuk digunakan pada pasien dengan gejala atau 

hiperparatiroidisme primer berat yang tidak dapat 

menjalani paratiroidektomi dan pasien dengan 

karsinoma paratiroid yang tidak dapat dioperasi. 

(LihatBab 26 dan 39.)  

Biasanya, jika pasien dialisis tidak menerima 

suplementasi kalsium dan vitamin D aktif yang tepat, 

terjadi hipokalsemia dan hiperfosfatemia. Di sisi lain, 



hiperkalsemia kadang-kadang dapat berkembang, 

terutama dalam keadaan hiperparatiroidisme 

sekunder yang parah, yang ditandai dengan kadar 

PTH yang tinggi dan pelepasan kalsium selanjutnya 

dari tulang. Terapi mungkin termasuk vitamin D 

intravena, yang selanjutnya meningkatkan 

konsentrasi kalsium serum. Jenis lain dari 

hiperkalsemia terjadi ketika kadar PTH rendah. 

Pergantian tulang menurun, yang menghasilkan 

kapasitas penyangga kalsium yang rendah. Ketika 

kalsium diberikan dalam pengikat fosfat yang 

mengandung kalsium atau dialisat, atau ketika 

vitamin D diberikan, terjadi hiperkalsemia. 

Hiperkalsemia pada pasien dialisis biasanya terjadi 

dengan adanya hiperfosfatemia, dan kalsifikasi 

metastatik dapat terjadi. Keganasan harus 

dipertimbangkan sebagai penyebab hiperkalsemia.  

 

Indikasi Rujuk  

• Pasien mungkin memerlukan rujukan ke ahli 

onkologi atau endokrinologi tergantung pada 

penyebab hiperkalsemia.  



• Pasien dengan penyakit granulomatosa (misalnya 

tuberkulosis dan penyakit kronis lainnya)infeksi, 

granulomatosis dengan poliangiitis, sarkoidosis) 

mungkin memerlukan bantuan dari spesialis 

penyakit menular, ahli reumatologi, atau ahli paru. 

 

Indikasi Rawat 

• Pasien dengan hiperkalsemia simtomatik atau 

berat memerlukan pengobatan segera.  

• Hiperkalsemia yang tidak dapat dijelaskan dengan 

kondisi terkait, seperti cedera ginjal akut atau 

dugaan keganasan, mungkin memerlukan 

pengobatan segera dan evaluasi yang dipercepat 
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Fosfor plasma terutama fosfat anorganik dan 

mewakili sebagian kecil (kurang dari 0,2%) dari total 

fosfat tubuh. Penentu penting fosfat anorganik 

plasma adalah ekskresi ginjal, penyerapan usus, dan 

pergeseran antara ruang intraseluler dan 

ekstraseluler. Ginjal adalah pengatur paling penting 

dari kadar fosfat serum. PTH menurunkan reabsorpsi 

fosfat di tubulus proksimal sementara 1,25-

dihidroksivitamin D meningkatkan reabsorpsi. 

Reabsorbsi fosfat tubulus proksimal ginjal menurun 

berdasarkan volumeekspansi, kortikosteroid, dan 

disfungsi tubulus proksimal (seperti pada sindrom 

Fanconi). Faktor pertumbuhan fibroblas 23 (FGF23) 

adalah hormon fosfat yang kuat. Penyerapan fosfat 

usus difasilitasi oleh vitamin D aktif. PTH 

merangsang pelepasan fosfat dari tulang dan ekskresi 

GANGGUAN KONSENTRASI FOSFAT  



fosfat ginjal; hiperparatiroidisme primer dapat 

menyebabkan hipofosfatemia dan penipisan 

simpanan fosfat tulang. Sebaliknya, hormon 

pertumbuhan menambah reabsorpsi tubulus 

proksimal fosfat. Serapan fosfat seluler dirangsang 

oleh berbagai faktor dan kondisi, termasuk alkalemia, 

insulin, epinefrin, makan, sindrom tulang lapar, dan 

proliferasi sel yang dipercepat.  

Metabolisme fosfor dan homeostasis 

berhubungan erat dengan metabolisme kalsium. Lihat 

bagian tentang penyakit tulang metabolik diBab 26. 

 

HIPOFOSFATEMIA 

ESSENSIAL 

➢ Hipofosfatemia berat dapat menyebabkan 

hipoksia jaringan dan rhabdomyolisis. 

➢ Kehilangan fosfat ginjal dapat didiagnosis 

dengan menghitung ekskresi fraksional 

fosfat (FEPO4).  

➢ PTH dan FGF23 adalah faktor utama yang 

meningkatkan fosfat urin. 



 

Pertimbangan Umum 

Penyebab utama hipofosfatemia tercantum dalam 

Tabel 21–8. Hipofosfatemia dapat terjadi dengan 

adanya simpanan fosfat normal. Penipisan simpanan 

fosfat tubuh yang serius dapat terjadi dengan 

konsentrasi fosfat serum yang rendah, normal, atau 

tinggi.  

Tabel 21–8. Penyebab hipofosfatemia 

Penurunan suplai atau absorpsi 

Kelaparan 

Diet parenteral dengan kandungan fosfat tidak adekuat 

Sindrom malabsorpsi, bypass usus halus 

Absorpsi dihambat oleh antasida oral dengan aluminium atau 

magnesium 

Osteomalasia defisiensi vitamin D atau osteomalasia resisten 

vitamin D 

Tingkat kehilangan meningkat 

Obat fosfaturik; teofilin, diuretic, bronkodilator, 

kortikosteroid 

Hipertiroidisme 

Hiperparatiroidisme (primer atau sekunder) 

Defek tubulus renal dengan fosfaturia berleboh (kongenital, 

Sindrom Fanconi diinduksi gammopati monoclonal, 

keracunan logam berat), alkoholisme 

Nefropati hipokalemik 

Diabetes mellitus terkontrol kurang baik 

Rikets hipofosfatemik 

Phosphatonin dari osteomalasia onkogenik (misal produksi 

FGF23 

Perpindahan fosfos intraseluler 



Pemberian glukosa 

Steroid anabolik, estrohen, kontrasepsi oral, agonis beta 

adregernik, turunan xantin. 

Hungry bone syndrome 

Alkalosis respiratorik 

Keracunan salisilat. 

Abnormalitas elektrolit 

Hiperkalsemia 

Hipomagnesemia 

Alkalosis metabolik 

Kehilangan abnormal diikuti penggantian tidak adekuat 

Diabetes mellitus dengan asidosis, utamanya selama terapi 

agresif 

Pemulihan dari kelaparan kronik atau kondisi kabalotik 

berkepanjangan 

Alkoholisme kronik, utamanya selama restorasi nutrisi; 

berhubungan dengan hypomagnesemia 

Pemulihan dari luka bakar berat 

 

Kadar fosfat serum menurun sementara setelah 

asupan makanan, sehingga puasasampel 

direkomendasikan untuk akurasi. Hipofosfatemia 

sedang (1,0-2,4 mg/dL [0,32-0,79 mmol/L]) 

umumnya terjadi pada pasien rawat inap dan 

mungkin tidak mencerminkan penurunan simpanan 

fosfat.  

Di hipofosfatemia berat (kurang dari 1 

mg/dL [0,32 mmol/L]), afinitas hemoglobin terhadap 

oksigen meningkat melalui penurunan konsentrasi 



2,3-bifosfogliserat eritrosit, mengganggu oksigenasi 

jaringan dan metabolisme sel dan mengakibatkan 

kelemahan otot atau bahkan rhabdomyolisis. 

Hipofosfatemia berat sering terjadi dan multifaktorial 

pada pasien alkoholik. Pada penghentian alkohol 

akut, peningkatan insulin plasma dan epinefrin 

bersama dengan alkalosis respiratorik meningkatkan 

pergeseran fosfat intraseluler. Muntah, diare, dan 

asupan makanan yang buruk berkontribusi terhadap 

hipofosfatemia. Penggunaan alkohol kronis 

menghasilkan penurunan ambang ginjal ekskresi 

fosfat. Disfungsi tubulus ginjal ini pulih setelah 

sebulan berpantang. Pasien dengan penyakit paru 

obstruktif kronik dan asma umumnya mengalami 

hipofosfatemia, dikaitkan dengan turunan xanthine 

yang menyebabkan pergeseran fosfat intraseluler dan 

efek fosfat dari agonis beta-adrenergik, diuretik loop, 

turunan xanthine, dan kortikosteroid. Pemberian 

makanan kembali atau pemberian glukosa pada 

pasien yang kekurangan fosfat dapat menyebabkan 

hipofosfatemia yang fatal 

 



Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Hipofosfatemia akut dan berat (kurang dari 1,0 

mg/dL [0,32 mmol/L]) dapat menyebabkan 

rhabdomyolisis, parestesia, dan ensefalopati 

(iritabilitas, kebingungan, disartria, kejang, dan 

koma). Kegagalan pernapasan atau kegagalan untuk 

menyapih dari ventilasi mekanis dapat terjadi sebagai 

akibat dari kelemahan diafragma. Aritmia dan gagal 

jantung jarang terjadi tetapi merupakan manifestasi 

yang serius. Manifestasi hematologi termasuk anemia 

hemolitik akut dari kerapuhan eritrosit, disfungsi 

trombosit dengan perdarahan petekie, dan gangguan 

kemotaksis leukosit (menyebabkan peningkatan 

kerentanan terhadap sepsis gram negatif). Deplesi 

kronis yang parah dapat menyebabkan anoreksia, 

nyeri pada otot dan tulang, dan patah tulang. 

B. Temuan Laboratorium 

Ekskresi fosfat urin adalah petunjuk yang berguna 

dalam evaluasi hipofosfatemia. Respon ginjal normal 

terhadap hipofosfatemia adalah penurunan ekskresi 

fosfat urin menjadi kurang dari 100 mg/hari, 



danekskresi fosfat (F (EPO4) kurang dari 5%. Faktor 

utama yang mengatur FEPO4 adalah asupan PTH dan 

fosfat. Peningkatan asupan PTH atau fosfat menurun 

FEPO4 (yaitu, lebih banyak fosfat diekskresikan ke 

dalam urin).  

Pengukuran kadar PTH atau PTHrP plasma dapat 

membantu. Kegunaan klinis kadar FGF23 serum 

belum ditentukan kecuali pada penyakit yang tidak 

umum.  

Gambaran klinis lain mungkin menunjukkan 

hipofosfatemia, seperti anemia hemolitik dan 

rhabdomiolisis. Sindrom Fanconi dapat muncul 

dengan kombinasi urikosuria, aminoasiduria, 

glukosuria normoglikemik, asidosis metabolik 

anion gap normal, dan fosfaturia. Pada 

hipofosfatemia kronis, radiografi dan biopsi 

tulang menunjukkan perubahan yang menyerupai 

osteomalasia. 

 

Tatalaksana 

Hipofosfatemia dapat dicegah dengan memasukkan 

fosfat dalam cairan pelengkap dan pemeliharaan. 



Penurunan kadar kalsium yang cepat dapat terjadi 

dengan pemberian fosfat parenteral; penggantian 

fosfat oral lebih disukai. Hipofosfatemia sedang (1,0–

2,5 mg/dL [atau 0,32–0,79 mmol/L]) biasanya tidak 

menunjukkan gejala dan tidak memerlukan 

pengobatan. Hipofosfatemia pada pasien dengan 

ketoasidosis diabetikum (KAD) biasanya akan 

diperbaiki dengan asupan makanan yang normal. 

Hipofosfatemia kronis dapat diobati dengan 

pemberian fosfat oral. Campuran garam natrium dan 

kalium fosfat dapat diberikan untuk menyediakan 

0,5-1 g (16-32 mmol) fosfat per hari; infus campuran 

ini harus digunakan untuk hipofosfatemia simtomatik 

yang parah (kurang dari 1 mg/dL [0,32 mmol/L]). Ini 

harus memberikan 279-310 mg/ 12 jam (atau 9-10 

mmol/12 jam) sampai fosfor serum melebihi 1 

mg/dL, dan pasien dapat beralih ke terapi oral. 

Kecepatan infus harus diturunkan jika terjadi 

hipotensi. Pemantauan fosfat plasma, kalsium, dan 

kalium setiap 6 jam diperlukan karena respons 

terhadap suplementasi fosfat tidak dapat diprediksi. 



Kekurangan magnesium sering terjadi bersamaan dan 

harus diobati. 

Kontraindikasi untuk penggantian fosfat 

termasuk hipoparatiroidisme, CKD lanjut, kerusakan 

jaringan dan nekrosis, dan hiperkalsemia. Ketika 

hiperglikemia terkait diobati, fosfat menyertai 

glukosa ke dalam sel, dan hipofosfatemia dapat 

terjadi. 

 

Indikasi Rujuk  

• Pasien dengan hipofosfatemia refrakter dengan 

peningkatan ekskresi fosfat urin mungkin 

memerlukan evaluasi oleh ahli endokrin 

(misalnya, untuk hiperparatiroidisme dan 

gangguan vitamin D) atau nefrologis (misalnya, 

untuk cacat tubulus ginjal).  

• Pasien dengan penurunan absorpsi gastrointestinal 

mungkin memerlukan rujukan ke ahli 

gastroenterologi 

 

Indikasi Rawat 



Pasien dengan hipofosfatemia berat atau refrakter 

akan membutuhkan fosfat intravena. 
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Feb;30(1):21–33. Erratum in: Nutr Clin Pract. 2015 

Jun;30(3):450. [PMID: 25550328] 

Manghat P et al. Phosphate homeostasis and disorders. 

Ann Clin Biochem. 2014 Nov;51(Pt 6):631–56. 

[PMID: 24585932] 

 

HIPERFOSFATEMIA 

ESSENSIAL 

➢ CKD lanjut adalah penyebab paling umum.  

➢ Hiperfosfatemia dengan adanya 

hiperkalsemia menimbulkan risiko tinggi 

kalsifikasi metastatik. 

 

Pertimbangan Umum 

CKD lanjut dengan penurunan ekskresi fosfat urin 

adalah penyebab paling umum dari hiperfosfatemia. 

Penyebab lainnya tercantum dalam Tabel 21–9.  

 



 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Manifestasi klinis adalah gangguan yang 

mendasari atau kondisi terkait. 

B. Temuan Laboratorium 

Selain peningkatan fosfat, kelainan kimia darah 

adalah penyakit yang mendasarinya. 



 

Tatalaksana 

Pengobatan diarahkan pada penyebab yang 

mendasarinya. Sumber fosfat eksogen, termasuk 

nutrisi enteral atau parenteral dan obat-obatan, harus 

dikurangi atau dihilangkan. Penyerapan fosfat 

makanan dapat dikurangi dengan pengikat fosfat oral, 

seperti kalsium karbonat, kalsium asetat, sevelamer 

karbonat, lantanum karbonat, dan aluminium 

hidroksida. Sevelamer, lantanum, dan aluminium 

dapat digunakan pada pasien dengan hiperkalsemia, 

meskipun penggunaan aluminium harus dibatasi 

beberapa hari karena risiko akumulasi aluminium dan 

neurotoksisitas. Pada cedera ginjal akut dan CKD 

lanjut, dialisis akan mengurangi serum fosfat. 

 

Indikasi Rawat 

Pasien dengan hiperfosfatemia berat akut 

memerlukan rawat inap untuk terapi darurat, 

mungkin termasuk dialisis. Penyakit penyerta, seperti 

cedera ginjal akut atau lisis sel, mungkin memerlukan 

rawat inap. 



Criscuolo M et al. Tumor lysis syndrome: review of 

pathogenesis, risk factors and management of a 

medical emergency. Expert Rev Hematol. 

2016;9(2):197–208. [PMID: 26629730] 

Felsenfeld AJ et al. Pathophysiology of calcium, 

phosphorus, and magnesium dysregulation in chronic 

kidney disease. Semin Dial. 2015 Nov– 

Dec;28(6):564–77. [PMID: 26303319] 

Ketteler M et al. Treating hyperphosphatemia—current 

and advancing drugs. Expert Opin Pharmacother. 2016 

Oct;17(14):1873–9. [PMID: 27643443] 

Leaf DE et al. A physiologic-based approach to the 

evaluation of a patient with hyperphosphatemia. Am J 

Kidney Dis. 2013 Feb;61(2):330–6. [PMID: 

22938849] 

 

 

Konsentrasi magnesium plasma normal adalah 1,8–

3,0 mg/dL (atau 0,75–1,25 mmol/L), dengan sekitar 

sepertiga terikat pada protein dan dua pertiganya ada 

sebagai kation bebas. Ekskresi magnesium melalui 

ginjal. Efek fisiologis magnesiumpada sistem saraf 

menyerupai kalsium. 

Perubahan konsentrasi magnesium biasanya 

memicu perubahan terkait Ca2+. Baik 

GANGGUAN KONSENTRASI MAGNESIUM 



hipomagnesemia maupun hipermagnesemia dapat 

menurunkan sekresi atau aksi PTH. 

Hipermagnesemia berat (lebih besar dari 5 mg/dL 

[2.1 mmol/L]) menekan sekresi PTH dengan 

konsekuensi hipokalsemia; gangguan ini biasanya 

hanya terlihat pada pasien yang menerima terapi 

magnesium untuk preeklamsia. Hipomagnesemia 

berat menyebabkan resistensi PTH pada organ akhir 

dan akhirnya menurunkan sekresi PTH pada kasus 

yang parah.\ 

 

HIPOMAGNESEMIA 

ESSENSIAL 

➢ Konsentrasi serum magnesium mungkin 

normal bahkan dengan adanya penipisan 

magnesium. Periksa ekskresi magnesium 

urin jika diduga terjadi pemborosan 

magnesium ginjal.  

➢ Menyebabkan gejala neurologis dan aritmia.  

➢ Mengganggu pelepasan PTH 

 



Pertimbangan Umum 

Penyebab hipomagnesemia tercantum dalam Tabel 

21–10. Normomagnesemia tidak menyingkirkan 

deplesi magnesium karena hanya 1% dari total 

magnesium tubuh berada dalam cairan ekstraseluler. 

Hipomagnesemia dan hipokalemia memiliki banyak 

etiologi, termasuk diare; alkoholisme; dan 

penggunaan diuretik, aminoglikosida, dan 

amfoterisin. Pengeluaran kalium ginjal juga terjadi 

akibat hipomagnesemia dan refrakter terhadap 

penggantian kalium sampai magnesium habis. 

Hipomagnesemia juga menekan pelepasan PTH dan 

menyebabkan resistensi organ akhir terhadap PTH 

dan kadar 1,25-dihidroksivitamin D yang rendah. 

Hipokalsemia yang dihasilkan adalah refrakter 

terhadap penggantian kalsium sampai magnesium 

dinormalisasi. Mekanisme molekuler dari 

pemborosan magnesium telah terungkap pada 

beberapa kelainan herediter. Ada peringatan FDA 

tentang hipomagnesemia untuk pasien yang memakai 

inhibitor pompa proton. Mekanisme yang diduga 

adalah penurunan penyerapan magnesium usus 



 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gejala umum adalah hipokalemia dan 

hipokalsemia, dengan kelemahan dan kram otot. 

Hiperiritabilitas neuromuskular dan sistem saraf pusat 



yang ditandai dapat menghasilkan tremor, gerakan 

athetoid, menyentak, nistagmus, respons Babinski, 

kebingungan, dan disorientasi. Manifestasi 

kardiovaskular termasuk hipertensi, takikardia, dan 

aritmia ventrikel. 

B. Temuan Laboratorium 

Ekskresi magnesium melalui urin melebihi 10-30 

mg/hari atau ekskresi fraksional lebih besar dari 2% 

menunjukkan pemborosan magnesium ginjal. 

Hipokalsemia dan hipokalemia sering terjadi. EKG 

dapat menunjukkan interval QT yang memanjang 

karena pemanjangan segmen ST. Sekresi PTH sering 

ditekan (lihat Hipokalsemia).  

 

Tatalaksana 

Magnesium oksida, 250-500 mg per oral sekali atau 

dua kali sehari, berguna untuk mengobati 

hipomagnesemia kronis. Hipomagnesemia 

simtomatik membutuhkan magnesium sulfat 

intravena 1-2 g selama 5-60 menit dicampur baik 

dalam dekstrosa 5% atau 0,9% garam normal. 

Torsades de pointes dalam keadaan hipomagnesemia 



dapat diobati dengan 1-2 g magnesium sulfat dalam 

10 mL larutan dekstrosa 5% yang diberikan secara 

intravena selama 15 menit. Defisiensi berat yang 

tidak mengancam jiwa dapat diobati dengan 

kecepatan 1-2 g/jam selama 3-6 jam. Magnesium 

sulfat juga dapat diberikan secara intramuskular 

dalam dosis 200-800 mg/hari (8-33 mmol/hari) dalam 

empat dosis terbagi. Kadar serum harus dipantau 

setiap hari dan dosis disesuaikan untuk menjaga 

konsentrasi agar tidak naik di atas 3 mg/dL (1,23 

mmol/L). Urat daging refleks dapat diperiksa untuk 

hiporefleksia hipermagnesemia. K+ dan Ca2+ 

penggantian mungkin diperlukan, tetapi pasien 

dengan hipokalemia dan hipokalsemia 

hipomagnesemia tidak sembuh tanpa suplementasi 

magnesium.  

Pasien dengan fungsi ginjal normal dapat 

mengeluarkan kelebihan magnesium; 

hipermagnesemia tidak boleh berkembang dengan 

dosis pengganti. Pada pasien dengan CKD, 

penggantian magnesium harus dilakukan dengan 

hati-hati untuk menghindari hipermagnesemia. Dosis 



yang dikurangi (pengurangan dosis 50-75%) dan 

pemantauan yang lebih sering (setidaknya dua kali 

sehari) diindikasikan. 

Cheungpasitporn W et al. Dysmagnesemia in hospitalized 

patients: prevalence and prognostic importance. Mayo 

Clin Proc. 2015 Aug;90(8):1001–10. [PMID: 

26250725] 

Gommers LM et al. Hypomagnesemia in type 2 diabetes: 

a vicious circle? Diabetes. 2016 Jan;65(1):3–13. 

[PMID: 26696633] 

 

HIPERMAGNESEMIA 

ESSENSIAL 

➢ Sering dikaitkan dengan CKD lanjut dan 

asupan kronis obat yang mengandung 

magnesium.  

 

Pertimbangan Umum 

Hipermagnesemia hampir selalu merupakan akibat 

dari CKD lanjut dan gangguan ekskresi magnesium. 

Antasida dan pencahar adalah sumber magnesium 

yang kurang dikenal. Pasien hamil mungkin 

mengalami hipermagnesemia berat dari magnesium 

intravena untuk preeklamsia dan eklampsia. 



Penggantian magnesium harus dilakukan dengan 

hati-hati pada pasien dengan CKD; pengurangan 

dosis hingga 75% mungkin diperlukan untuk 

menghindari hipermagnesemia. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Kelemahan otot, penurunan refleks tendon dalam, 

keterbelakangan mental, dan kebingungan adalah 

manifestasi yang khas. Kelemahan, paralisis flaccid, 

ileus, retensi urin, dan hipotensi dicatat. Temuan 

serius termasuk kelumpuhan otot pernapasan dan 

henti jantung. 

B. Temuan Laboratorium 

SerumMg2+ ditinggikan. Dalam pengaturan 

umum CKD, BUN, kreatinin, kalium, fosfat, dan asam 

urat semuanya dapat meningkat. Serum Ca2+ sering 

rendah. EKG mungkin menunjukkan peningkatan 

interval PR, perluasan kompleks QRS, dan gelombang 

T memuncak, mungkin terkait dengan hiperkalemia 

terkait. 

 



Tatalaksana 

Sumber eksogen magnesium harus dihentikan. 

Kalsium antagonis Mg2+ dan dapat diberikan secara 

intravena sebagai kalsium klorida, 500 mg atau lebih 

dengan kecepatan 100 mg (4,1 mmol) per menit. 

Hemodialisis atau dialisis peritoneal mungkin 

diperlukan untuk menghilangkan magnesium, 

terutama dengan penyakit ginjal yang parah. 

Penggunaan magnesium hidroksida dan magnesium 

sulfat jangka panjang harus:dihindari pada pasien 

dengan stadium lanjut CKD. 

Broman M et al. Analysis of hypo- and hypermagnesemia 

in an intensive care unit cohort. Acta Anaesthesiol 

Scand. 2018 May;62(5):648–57. [PMID: 29341068] 

Chang WT et al. Calcium, magnesium, and phosphate 

abnormalities in the emergency department. Emerg 

Med Clin North Am. 2014 May;32(2):349– 66. 

[PMID: 24766937] 

Haider DG et al. Hypermagnesemia is a strong 

independent risk factor for mortality in critically ill 

patients: results from a cross-sectional study. Eur J 

Intern Med. 2015 Sep;26(7):504–7. [PMID: 

26049918] 

 

GANGGUAN ASAM-BASA 



Penilaian status asam-basa pasien memerlukan 

pengukuran pH arteri, tekanan parsial CO2 (PCO2), 

dan bikarbonat plasma (HCO) - 3). Gas darah analisa 

langsung mengukur pH dan PCO2. HCO - 3 nilai 

dihitung dari Persamaan Henderson-Hasselbalch: 

 

 

Catatan pada panel kimia biasanya total CO2 

(TCO2) itu adalah diukur sebagai penilaian serum 

HCO3
- , meskipun ini sebenarnya mengukur jumlah 

CO2 terlarut, asam karbonat dan bikarbonat serum. 

Biasanya, ini dalam 1-2 mEq/L dari serum aktual 

HCO3- nilai, dan pendekatan yang baik dalam 

praktek klinis. Gas darah vena dapat memberikan 

informasi yang berguna untuk penilaian asam-basa 

karena perbedaan arteriovenosa dalam pH dan PCO2 

kecil dan relatif konstan. pH darah vena biasanya 

0,03-0,04 unit lebih rendah dari darah arteri pH, dan 

darah vena PCO2 7 mm Hg atau 8 mm Hg lebih tinggi 

dari darah arteri PCO2. HCO yang dihitung - 3 



konsentrasi dalam darah vena paling banyak 2 mEq/L 

lebih tinggi dari darah arteri HCO3-. Gas darah arteri 

dan vena tidak akan setara selama serangan 

cardiopulmonary; sampel arteri harus diperoleh 

untuk pengukuran pH dan yang paling akurat PCO2 

 

 

Ada dua jenis gangguan asam basa: asidosis dan 

alkalosis. Ini Gangguan dapat berupa metabolik 

(penurunan atau peningkatan HCO3-) atau 

pernapasan (penurunan atau peningkatan PCO2). 

Gangguan pernapasan primer mempengaruhi 

keasaman darah dengan perubahan PCO2, dan 

gangguan metabolisme primer adalah gangguan pada 

konsentrasi HCO3-. Gangguan primer biasanya 

disertai dengan respon kompensasi, tetapi 

kompensasi tidak sepenuhnya memperbaiki 

gangguan pH dari gangguan primer. Jika pH < 7,40, 

proses utamanya adalah asidosis, baik 3 pernapasan 

(PCO2 lebih besar dari 40 mm Hg) atau metabolik 

JENIS GANGGUAN ASAM-BASA 



(HCO3- kurang dari 24 mEq/L). Jika pH > 7,40, 

proses primernya adalah alkalosis, baik respiratorik 

(PCO2 kurang dari 40 mm Hg) atau metabolik 

(HCO3- lebih besar dari 24 mEq/L). Satu gangguan 

pernapasan atau metabolisme dengan respon 

kompensasi yang tepat adalah gangguan asam-basa 

sederhana. 

 

GANGGUAN ASAM BASA CAMPURAN 

Dua atau tiga gangguan simultan dapat hadir dalam 

gangguan asam-basa campuran, tetapi tidak akan 

pernah ada dua gangguan pernapasan primer. 

Mengungkap gangguan asam-basa campuran secara 

klinis penting dan memerlukan pendekatan metodis 

untuk analisis asam-basa (lihat kotak Analisis 

Langkah-demiLangkah Status Asam-Basa). Setelah 

gangguan primer telah ditentukan, klinisi harus 

menilai apakah respon kompensasi sudah tepat.Tabel 

21–11). Respons yang tidak memadai atau berlebihan 

menunjukkan adanya gangguan asam-basa primer 

lainnya. 



Tabel 21–11. Gangguan asam basa primer dan 

kompensasi yang diharapkan 

 

LANGKAH DEMI LANGKAH ANALISIS 

STATUS ASAM-BASA 

Langkah 1: Tentukan gangguan primer (atau 

utama)— metabolik atau 

respiratorik—dari nilai pH darah, 

HCO3
-, dan PCO2. 

Langkah 2: Tentukan adanya gangguan asam-basa 

campuran dengan menghitung 

kisaran respons kompensasi (lihat 

Tabel 21-11). 

Langkah 3: Hitung anion gap (lihat Tabel 21-12). 

Langkah 4: Hitung konsentrasi HCO3
- terkoreksi 

jika anion gap meningkat. 

Langkah 5: Periksa pasien untuk menentukan 

apakah tanda-tanda klinis sesuai 

dengan analisis asam-basa. 

 

Anion gap atau celah anion harus dihitung karena dua 

alasan. Pertama, mungkin didapatkan celah anion 

yang abnormal bahkan jika konsentrasi natrium, 

klorida, dan bikarbonatnya normal. Kedua, anion gap 



yang lebih besar dari 20 mEq/L menunjukkan 

gangguan asam-basa metabolik primer terlepas dari 

pH atau tingkat bikarbonat serum karena anion gap 

yang sangat abnormal tidak pernah merupakan 

respons kompensasi terhadap gangguan pernapasan. 

Pada pasien dengan asidosis metabolik anion gap 

yang meningkat, dokter harus menghitung bikarbonat 

yang dikoreksi. Dalam peningkatan asidosis anion 

gap, harus ada kira-kira milimol untuk milimol 

penurunan HCO3- karena celah anion meningkat. 

Koreksi HCO3- nilai yang lebih tinggi atau lebih 

rendah dari normal (24 mEq/L) menunjukkan 

kehadiran alkalosis metabolik atau asidosis 

metabolik anion gap normal, masing-masing. 

Filippatos T et al. Acid-base and electrolyte disorders 

associated with the use of antidiabetic drugs. Expert 

Opin Drug Saf. 2017 Oct;16(10):1121–32. [PMID: 

28748724] 

Gomez H et al. Understanding acid base disorders. Crit 

Care Clin. 2015 Oct;31(4):849–60. [PMID: 26410149] 

Hamm LL et al. Acid-base homeostasis. Clin J Am Soc 

Nephrol. 2015 Dec 7;10(12):2232–42. [PMID: 

26597304] 



Scheiner B et al. Acid-base disorders in liver disease. J 

Hepatol. 2017 Nov;67(5):1062–73. [PMID: 

28684104]  

Seifter JL. Integration of acid-base and electrolyte 

disorders. N Engl J Med. 2014 Nov 6;371(19):1821–

31. [PMID: 25372090] 

Wiener SW. Toxicologic acid-base disorders. Emerg Med 

Clin North Am. 2014 Feb;32(1):149–65. [PMID: 

24275173] 

 

ASIDOSIS METABOLIK 

ESSENSIAL 

➢ Penurunan HCO - 3 dengan acidemia.  

➢ Diklasifikasikan menjadi asidosis anion gap 

meningkat dan asidosis anion gap normal.  

➢ Asidosis laktat, ketoasidosis, dan toksin 

menghasilkan asidosis metabolik dengan 

anion gap terbesar.  

➢ Asidosis anion gap normal terutama 

disebabkan oleh HCO gastrointestinal - 3 

kerugian atau asidosis tubulus ginjal (RTA). 

Kesenjangan anion urin dapat membantu 

membedakan antara penyebab ini 

 

Pertimbangan Umum 



Ciri dari asidosis metabolik adalah penurunan HCO3-

. Asidosis metabolik adalah diklasifikasikan 

berdasarkan status anion gap, biasanya normal atau 

meningkat (Tabel 21–12). Anion gap adalah 

perbedaan antara anion dan kation yang mudah 

diukur. 

Tabel 21–12.  Anion gap pada asidosis metabolik.1 



 

1Jangkauan refensi anion gap dapat bervariasi tergantung 

dari metode yang digunakan di laboratium  

 



Dalam plasma, 

[Na+] + kation tidak terhitung  = (HCO3
- + Cl-) + anion tidak terhitung 

Anion gap = Na+ - (HCO3
- + Cl-) 

Kation utama yang tidak terukur adalah kalsium (2,5 

mEq/L), magnesium (2 mEq/ L), gamma-globulin, 

dan kalium (4 mEq/L). Anion utama yang tidak 

terukur adalah albumin (2 mEq/L per g/dL), fosfat (2 

mEq/L), sulfat (1 mEq/L), laktat (1–2 mEq/L), dan 

anion organik lainnya (3–4 mEq/L). Secara 

tradisional, celah anion normal adalah 12 ± 4 mEq/L. 

Dengan penganalisis otomatis saat ini, referensi 

kisaran mungkin lebih rendah (6 ± 1 mEq/L), 

terutama dari peningkatan Cl- nilai-nilai. Terlepas 

dari kegunaannya, celah anion bisa menyesatkan. 

Gangguan non-asam-basa dapat menyebabkan 

kesalahan dalam interpretasi celah anion; gangguan 

ini termasuk hipoalbuminemia, hipernatremia, atau 

hiponatremia. Antibiotik (misalnya, karbenisilin 

adalah anion yang tidak terukur; polimiksin adalah 

kation yang tidak terukur) juga dapat menyebabkan 

kesalahan dalam interpretasi celah anion. Meskipun 

biasanya tidak berhubungan dengan asidosis 



metabolik, penurunan anion gap dapat terjadi karena 

penurunan anion yang tidak terukur atau peningkatan 

kation yang tidak terukur. Di hipoalbuminemia, 

penurunan anion gap 2-3 mEq/L akan terjadi untuk 

setiap penurunan 1 g/dL albumin serum 

 

ASIDOSIS ANION GAP MENINGKAT 

Asidosis metabolik normokloremik umumnya terjadi 

akibat penambahan asam organik seperti laktat, 

asetoasetat, beta-hidroksibutirat, dan toksin eksogen. 

Anion lain seperti isositrat, alfa-ketoglutarat, malat, 

dan D-laktat dapat menyebabkan anion gap asidosis 

laktat, DKA, dan asidosis yang tidak diketahui 

penyebabnya. Uremia menyebabkan peningkatan 

asidosis metabolik gap anion dari asam organik dan 

anion yang tidak diekskresikan.Tabel 21–13).  

 

 

 

Tabel 21–13. Penyebab umum dan terapi untuk 

peningkatan asidosis metabolik anion gap 



Penyebab Terapi 

Asidosis 

laktat 

Terapi bertujuan mengoreksi penyebab yang 

mendasari. Terapi tipe A membutuhkan 

perbaikan perfusi dan mencocokan konsumsi 

oksigen dengan cairan, PRC, vasopressor dan 

ionotropik sesuai kebutuhan. Tipe B umumnya 

membutuhkan penghilangan agen pengganggu 

atau pemberian kofaktor kunci metabolisme 

anaerobic. 

Asidosis D-

laktat 

Natrium bikarbonat dapat diberikan dalam 

pengaturan asidemia berat. Agen antimicrobial 

spesifik (metronidazole, neomisin) dalam 

digunakan pada pasien dengan sindrom usus 

pendek. Diet rendah karbohidrat dapat secara 

efektif menurunkan pengantaran substrat ke 

kolon distal. Transplant feses telah sukses 

digunakan pada pasien yang tidak respon 

terhadap terapi konvensional 

Ketoasidosis 

Diabetes 

mellitus 

Kelaparan 

Alkoholik  

Terapi meliputi koreksi keadaan defisiensi 

insulen dan kelebihan glucagon. Ada 

ketoasidosis diabetikum, hal ini memerlukan 

pemberian insulin eksogen, umumnya melalui 

drip infus. Pada kasus kelaparan dan asidosis 

alkoholik, cairan mengandung dekstrosa akan 

merangsang pelepasan insulin endogen. Pada 

semua kelompok, koreksi deplesi volume 

dengan cairan isotonik juga lakukan pengisian 

elektrolit secara bijaksana (terutama kalium 

dan fosfor)  

Gagal ginjal Tambahan terapi alkali (natrium bikarbonat 

atau natrium sitrat). Hemodialisis jika perlu. 



Ingesti 

Metilen glikol 

Etilen glikol 

Terapi awal memerlukan stabilitasi cepat jalan 

napas dan sirkulasi pasien. Natrium bikarbonat 

harus diberikan untuk asidosis sistemik 

melalui bolus dilanjutkan drip infus untuk 

mempertahankan pH >7,35. Fomepizole (atau 

kurang umum, ethanol) dapat diberikan untuk 

menghambat dehidrogenase alkohol. 

Fomepizole diberikan dosis awal 15mg/kg IV 

diikuti dengan dosis 10mg/kg tiap 12 jam. 

Hemodialis adalah metode paling efektif untuk 

menghilangkan alkohol dan metabolik 

toksiknya. Hemodialisis harus dimulai lebih 

awal pada pasien dengan asidosis metabolik 

dengan peningkatan anion gap atau kerusakan 

organ akhir dalam setting ingesti yang 

diketahui. 

Asam salisilat Arang aktif dapat diberikan pada pasien sadar 

atau terintubasi dalam jangka 2 jam sejak 

ingesti. Natrium bikarbonat harus dimulai 

dengan bolus diikuti dengan drip infus dengan 

target pH urin 7,5 atau lebih. Suplemen 

glukosa harus diberikan pada semua pasien 

dengan perubahan mental status. Hemodialisis 

efektif dalam menghilangkan salisilat dan 

umumnya disimpan untuk kasus berat atau 

peningkatan konsentrasi salisilat yang jelas. 

Asam 

piroglutamik 

(5-

oxoproline) 

Terapi diarahkan untuk penyebab yang 

mendasari. Umumnya memerlukan 

penghentian agen penyebab (asetaminofen) 

dan terapi natrium bikarbonat untuk asidemia 



berat. N-acetylcystein mungkin efektif dalam 

mengembalikan simpanan glutation. 

 

 

A. Asidosis Laktat 

Asidosis laktat adalah penyebab umum asidosis 

metabolik, menghasilkan peningkatan anion gap dan 

penurunan pH serum bila ada tanpa gangguan asam 

basa lainnya. Laktat terbentuk dari piruvat dalam 

glikolisis anaerobik. Normalnya, kadar laktat tetap 

rendah (1 mEq/L) karena metabolisme laktat terutama 

oleh hati melalui glukoneogenesis atau oksidasi 

melalui siklus Krebs.  

Pada asidosis laktat, kadar laktat setidaknya 4-5 

mEq/L tetapi umumnya 10-30 mEq/L. Ada dua tipe 

dasar asidosis laktat.  

Asidosis laktat tipe A (hipoksia) lebih sering 

terjadi, akibat penurunan perfusi jaringan; syok 

kardiogenik, septik, atau hemoragik; dan keracunan 

karbon monoksida atau sianida. Kondisi ini 

meningkatkan produksi asam laktat perifer dan 



menurunkan metabolisme hati dari laktat sebagai 

penurunan perfusi hati.  

Asidosis laktat tipe B mungkin karena penyebab 

metabolik (misalnya, diabetes mellitus, ketoasidosis, 

penyakit hati, penyakit ginjal, infeksi, leukemia, atau 

limfoma) atau racun (misalnya, etanol, metanol, 

salisilat, isoniazid, atau metformin). propilenaglikol 

dapat menyebabkan asidosis laktat akibat penurunan 

metabolisme hati; itu digunakan sebagai kendaraan 

untuk obat intravena, seperti nitrogliserin, etomidate, 

dan diazepam. Nutrisi parenteral tanpa tiamin 

menyebabkan asidosis laktat refrakter yang parah dari 

metabolisme piruvat yang kacau. Pasien dengan 

sindrom usus pendek dapat mengembangkan asidosis 

D-laktat dengan ensefalopati karena malabsorpsi 

karbohidrat dan fermentasi selanjutnya oleh bakteri 

kolon. Inhibitor reverse transcriptase analog 

nukleosida dapat menyebabkan asidosis laktat tipe B 

karena toksisitas mitokondria.  

(Untuk pengobatan asidosis laktat, lihat di bawah 

dan Bab 27). 

B. Ketoasidosis Diabetikum (DKA) 



DKA ditandai dengan hiperglikemia dan asidosis 

metabolik dengan peningkatan anion gap: 

 

dimana B- adalah beta-hidroksibutirat atau 

asetoasetat, keton yang bertanggung jawab atas 

peningkatan celah anion. Penderita diabetes dengan 

ketoasidosis mungkin memiliki asidosis laktat 

tambahan dari hipoperfusi jaringan dan peningkatan 

metabolisme anaerobik.  

Selama fase pemulihan KAD, asidosis 

hiperkloremik non-anion gap dapat terjadi karena 

resusitasi salin menyebabkan retensi klorida, 

pemulihan GFR, dan ketoasiduria. Pasien dengan 

KAD dan fungsi ginjal normal mungkin memiliki 

tanda ketonuria dan asidosis metabolik berat tetapi 

hanya sedikit peningkatan anion gap. Dengan 

demikian, ukuran celah anion berkorelasi buruk 

dengan tingkat keparahan DKA; kencing hilangnya 

garam Na+ atau K+ dari beta-hidroksibutirat akan 

menurunkan anion gap tanpa mengubah ekskresi H+ 

atau keparahan asidosis. Dipstik urin untuk uji keton 



terutama untuk asetoasetat dan, pada tingkat yang 

lebih rendah, aseton tetapi bukan asam keto yang 

dominan, beta-hidroksibutirat. Tes dipstick untuk 

keton dapat menjadi lebih positif bahkan ketika pasien 

membaik karena metabolisme beta-hidroksibutirat. 

Dengan demikian, status klinis dan pH pasien 

merupakan penanda perbaikan yang lebih baik 

daripada tingkat anion gap atau keton 

C. Ketoasidosis Alkoholik 

Pasien malnutrisi kronis yang mengonsumsi 

alkohol dalam jumlah besar setiap hari dapat 

mengembangkan ketoasidosis alkoholik. Sebagian 

besar pasien ini memiliki campuran asam-basa 

gangguan. Meskipun penurunan HCO3 biasanya, 

50% dari pasien mungkin memilikipH normal atau 

alkali. Tiga jenis asidosis metabolik terlihat pada 

ketoasidosis alkoholik: (1) Ketoasidosis disebabkan 

oleh kelebihan asam beta-hidroksibutirat dan asam 

asetoasetat. (2) Asidosis laktat: Metabolisme alkohol 

meningkatkan rasio NADH:NAD, menyebabkan 

peningkatan produksi dan penurunan pemanfaatan 

laktat. Defisiensi tiamin yang menyertai, yang 



menghambat karboksilase piruvat, lebih lanjut 

meningkatkan produksi asam laktat dalam banyak 

kasus. Peningkatan sedang sampai berat laktat (lebih 

dari 6 mmol/L) terlihat dengan gangguan penyerta 

seperti sepsis, pankreatitis, atau hipoglikemia. (3) 

Asidosis hiperkloremik akibat kehilangan bikarbonat 

dalam urin berhubungan dengan ketonuria. Alkalosis 

metabolik bersamaan dapat terjadi dari kontraksi 

volume dan muntah. Alkalosis respiratorik akibat 

putus alkohol, nyeri. 

D. Toksin 

(Lihat juga Bab 38.) Berbagai racun dan obat-

obatan meningkatkan celah anion dengan 

meningkatkan produksi asam endogen. Contoh umum 

termasuk metanol (dimetabolisme menjadi asam 

format), etilen glikol (asam glikolat dan oksalat), dan 

salisilat (asam salisilat dan asam laktat). Yang terakhir 

ini dapat menyebabkan gangguan campuran asidosis 

metabolik dengan alkalosis respiratorik. Pada 

keracunan toluena, metabolit hippurat diekskresikan 

dengan cepat oleh ginjal dan dapat muncul sebagai 

asidosis gap anion yang normal. Isopropanol, yang 



dimetabolisme menjadi aseton, meningkatkan celah 

osmolar, tetapi tidak meningkatkan celah anion. 

E. Asidosis Uremikum 

Saat GFR turun di bawah 15–30 mL/menit/m2, 

ginjal semakin tidak mampu mensintesis NH3. 

Pengurangan ekskresi H+ (sebagai NH4Cl) dan 

akumulasi anion organik (misalnya, fosfat dan sulfat) 

menghasilkan peningkatan asidosis metabolik celah 

anion 

 

ASIDOSIS ANION GAP NORMAL 

Dua penyebab utama adalah HCO gastrointestinal - 3 

kehilangan dan cacat pada ginjal pengasaman 

(asidosis tubulus ginjal) (Tabel 21–14). Kesenjangan 

anion urin dapat membedakan antara penyebab ini. 

 

Tabel 21–14. Hiperkloremik, asidosis metabolik 

anion gap normal 



 

A. Kehilangan HCO3
- melalui Gastrointestinal 

Traktus gastrointestinal mensekresi bikarbonat di 

banyak tempat. Usus halus dan Sekresi pankreas 

mengandung sejumlah besar HCO -3 ; diare masif 

atau drainase pankreas menghasilkan HCO . tinja - 3 

kerugian. Hiperkloremia terjadi karena ileum dan 

kolon mensekresi HCO -3 sebagai ganti Cl- oleh 

countertransport. Itu kontraksi volume yang 

dihasilkan menyebabkan peningkatan Cl- retensi oleh 

ginjal di pengaturan penurunan HCO - 3 . Pasien 

dengan ureterosigmoidostomies dapat berkembang 

asidosis metabolik hiperkloremik karena usus besar 

mengeluarkan HCO - 3 dalam urin sebagai pengganti 

Cl- 

B. Renal Tubular Acidosis (RTA) 



Asidosis hiperkloremik dengan anion gap normal 

dan GFR normal (atau mendekati normal), tanpa 

adanya diare, mendefinisikan RTA. Cacatnya adalah 

ketidakmampuan untuk mengekskresikan H+ sebagai 

amonium (pembentukan HCO3- baru yang tidak 

memadai ) atau tidak memadai reabsorpsi HCO3- 

yang disaring . Tiga jenis utama dapat dibedakan 

dengan: pengaturan klinis, pH urin, celah anion urin, 

dan kadar K+ serum. Mekanisme patofisiologi RTA 

telah dijelaskan dengan mengidentifikasi molekul 

yang bertanggung jawab dan mutasi gen 

1. RTA distal klasik (tipe I) —Kelainan ini 

ditandai dengan defisiensi selektif dalam 

sekresi H+ oleh sel-sel interkalasi alfa di 

tubulus pengumpul.Meskipun asidosis, urin 

tidak dapat diasamkan sepenuhnya (pH urin > 

5,5), yang menghambat pengikatan H+ 

menjadi fosfat (H+ + HPO4 
–2 → H2PO4) dan 

menghambat ekskresi asam yang dapat 

dititrasi. Selanjutnya, ekskresi urin NH4Cl 

menurun, dan anion gap urin tidak positif. 

Peningkatan ekskresi K+ terjadi mungkin 



karena kompetisi yang lebih sedikit dari H+ 

dalam sistem transportasi nefron distal. 

Nefrokalsinosis dan nefrolitiasis sering 

terlihat pada pasien dengan RTA distal. 

Hiperkalsiuria (asidosis kronis menurunkan 

reabsorbsi kalsium tubulus, dan meningkatkan 

mobilisasi dari tulang), sitrat urin yang rendah 

dan pH urin yang basa meningkatkan 

presipitasi kalsium fosfat. RTA distal 

berkembang sebagai konsekuensi dari 

paraproteinemia, penyakit autoimun, dan 

obat-obatan dan toksin seperti amfoterisin. 

2. RTA proksimal (tipe II) —RTA proksimal 

disebabkan oleh defek pada kemampuan 

tubulus proksimal untuk menyerap kembali 

HCO3- yang disaring. Sekitar 90% HCO3- 

yang disaring biasanya direabsorbsi oleh 

tubulus proksimal. Defek pada HCO 

proksimal reabsorpsi akan membanjiri 

kapasitas terbatas tubulus distal untuk 

menyerap kembali HCO3-, menyebabkan 

bikarbonaturia dan asidosis metabolik. 



Pengiriman distal HCO- menurun karena 

HCO3- plasma menurun dan ketika plasma 

HCO3- turun ke ambang batas 15–18 mEq/L, 

nefron distal dapat menyerap kembali beban 

HCO3- yang disaring. Pada titik ini 

bikarbonaturia hilang, dan pH urin menjadi 

asam. Volume yang diinduksi tiazid kontraksi 

dapat digunakan untuk meningkatkan HCO3- 

proksimal reabsorpsi, menyebabkan 

penurunan HCO distal -3 pengiriman dan 

peningkatan bikarbonaturia. Itu peningkatan 

pengiriman HCO -3 ke nefron distal 

meningkatkan sekresi K+, dan hipokalemia 

terjadi ketika pasien diobati dengan HCO -3 

dan tanpa memadai suplementasi K+. RTA 

proksimal dapat terjadi dengan defek 

reabsorpsi proksimal lainnya yang 

mengakibatkan glukosuria, aminoasiduria, 

fosfaturia, dan urikosuria (sindrom Fanconi). 

Penyebabnya termasuk myeloma sel plasma 

dan obat-obatan nefrotoksik. Inhibitor 



karbonat anhidrase (acetazolamide) dapat 

menyebabkan RTA proksimal. 

3. RTA hipoaldosteronemia hyporeninemia 

(tipe IV)—Tipe IV adalah yang paling RTA 

umum dalam praktek klinis. Ini karena cacat 

adalah tindakan aldosteron yang mengganggu 

reabsorpsi Na+ nefron distal dan oleh karena 

itu ekskresi K+ dan H+. Presentasi klinis 

adalah asidosis metabolik nongap 

hiperkalemia. Penyebab umum termasuk 

nefropati diabetik dan penyakit ginjal 

tubulointerstitial. Pada pasien dengan 

gangguan ini, obat-obatan seperti ACE 

inhibitor, ARB,spironolakton, dan NSAID, 

dapat memperburuk hiperkalemia dan 

asidosis. 

C. Penyebab Lain Asidosis non-gap 

Asidosis pengenceran dapat terjadi ketika volume 

ekstraselular berkembang pesat dengan salin normal 

0,9%. Cairan hiperalimentasi mungkin mengandung 

larutan asam amino yang mengasamkan saat 



dimetabolisme, seperti arginin hidroklorida dan lisin 

hidroklorida. 

1. Anion Gap urin —Peningkatan NH 

ginjal4Ekskresi Cl untuk meningkatkan 

pembuangan H+ adalah respons fisiologis 

normal terhadap asidosis metabolik. Urin 

harian ekskresi NH4Cl dapat ditingkatkan dari 

30 mEq menjadi 200-300 mEq sebagai 

respons terhadap asidosis. 

 

Kesenjangan anion urin adalah 

perkiraan ekskresi urin NH4Cl dan dapat 

membantu membedakan antara penyebab 

hiperkloremik gastrointestinal dan ginjal 

asidosis. Jika penyebabnya adalah HCO 

gastrointestinal3 kehilangan (diare), 

pengasaman ginjal tetap utuh dan 

NH4Ekskresi Cl meningkat dengan tepat 

(kesenjangan anion urin akan negatif). Pada 

RTA distal, ekskresi amonium terganggu dan 

anion gap urin positif. Dalam RTA proksimal 



(tipe II), masalah utamanya adalah gangguan 

HCO - 3 reabsorpsi, menyebabkan 

peningkatan HCO - 3 ekskresi daripada 

penurunan NH4Ekskresi Cl dan anion gap urin 

sering negatif 

2. Osmolal Gap urin  n—Ketika sejumlah besar 

anion lain (misalnya, hippurate pada 

keracunan toluena) hadir dalam urin, celah 

anion urin mungkin tidak dapat diandalkan. 

Dalam situasi ini, NH +4 ekskresi dapat 

diperkirakan 50% dari celah osmolar urin di 

mana konsentrasi dan osmolalitas urin dalam 

mmol/L. 

 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gejala asidosis metabolik terutama merupakan 

gejala dari gangguan yang mendasarinya. 

Hiperventilasi kompensasi merupakan tanda klinis 

yang penting dan dapat disalahartikan sebagai 



gangguan pernapasan primer; Pernapasan kussmaul 

(dalam,teratur, pernapasan mendesah) dapat terlihat 

dengan asidosis metabolik yang parah. 

B. Temuan Laboratorium 

pH darah, kadar HCO3-, dan PCO2 berkurang. 

Kesenjangan anion mungkin normal (hiperkloremik) 

atau meningkat (normokloremik). Hiperkalemia dapat 

terlihat. 

 

Tatalaksana 

A. Asidosis Anion Gap Meningkat 

Pengobatan ditujukan pada kelainan yang 

mendasarinya, seperti insulin dan terapi cairan untuk 

diabetes dan resusitasi volume yang tepat untuk 

memulihkan perfusi jaringan (lihat Tabel 21–13). 

NaHCO3 terapi kontroversial dalam pengobatan 

peningkatan asidosis metabolik celah anion dan 

biasanya disediakan untuk kasus yang parah (arterial 

pH < 7.1–7.2). NaHCO dalam jumlah besar3 mungkin 

memiliki efek merusak, termasuk hipernatremia, 

hiperosmolalitas, kelebihan volume, dan 

memburuknya asidosis intraseluler. 



B. Asidosis Anion Gap Normal 

Pengobatan RTA terutama dicapai dengan 

pemberian alkali (baik sebagai bikarbonat atau sitrat) 

untuk memperbaiki kelainan metabolisme dan 

mencegah nefrokalsinosis dan CKD.  

Sejumlah besar alkali oral (10–15 mEq/kg/hari) 

(Tabel 21–14) mungkin diperlukan untuk mengobati 

RTA proksimal karena banyak alkali yang diberikan 

diekskresikan ke dalam urin. Hal ini dapat 

memperburuk hipokalemia dan campuran garam 

natrium dan kalium sering diperlukan. Pengobatan 

RTA distal tipe 1 membutuhkan lebih sedikit alkali (1-

2 mEq/kg/hari) dibandingkan RTA proksimal dan 

suplementasi kalium biasanya diperlukan.  

Untuk RTA tipe IV, pembatasan diet kalium 

mungkin diperlukan dan obat penahan kalium harus 

dihentikan. Diuretik loop mungkin bermanfaat. 

Fludrocortisone mungkin efektif dalam beberapa 

kasus tanpa ekspansi volume yang signifikan. Dalam 

beberapa kasus, suplementasi alkali oral (1-2 

mEq/kg/hari) mungkin diperlukan. 

 



Indikasi Rujuk  

Kebanyakan dokter akan merujuk pasien dengan 

asidosis tubulus ginjal ke ahli nefrologiuntuk evaluasi 

dan kemungkinan terapi alkali. 

 

Indikasi Rawat 

Pasien akan memerlukan evaluasi unit gawat darurat 

atau masuk rumah sakit tergantung pada tingkat 

keparahan asidosis dan kondisi yang mendasarinya. 
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ALKALOSIS METABOLIK 

ESSENSIAL 

➢ HCO tinggi - 3 dengan alkalemia.  

➢ Evaluasi volume sirkulasi efektif dengan 

pemeriksaan fisik.  

➢ Konsentrasi klorida urin membedakan 

alkalosis salin-responsif dari alkalosis salin-

tidak responsif 

 

Pertimbangan Umum 

Alkalosis metabolik ditandai dengan kadar HCO3- 

yang tinggi. Kelainan yang menghasilkan HCO -3 

disebut "faktor inisiasi," sedangkan kelainan yang 

meningkatkan konservasi HCO3- disebut "faktor 

pemeliharaan." Jadi, metabolisme alkalosis dapat 

bertahan bahkan setelah faktor inisiasi telah teratasi.  

Penyebab alkalosis metabolik diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok berdasarkan: "respon garam" 

menggunakan urin Cl- sebagai penanda status 



volume (Tabel 21–15). Alkalosis metabolik yang 

responsif terhadap salin adalah tanda kontraksi 

volume ekstraseluler dan jauh lebih sering ditemui 

daripada alkalosis yang tidak responsif terhadap 

salin, yang menyiratkan bikarbonat total tubuh yang 

berlebihan dengan salah satu euvolemia. atau 

hipervolemia. Peningkatan kompensasi PCO2 jarang 

melebihi 55 mm Hg; lebih tinggi PCO2 nilai 

menyiratkan asidosis respiratorik primer yang 

tumpang tindih.  

 

Tabel 21–15. Alkalosis metabolik. 

 

 



A. Alkalosis Metabolik Merespon-Saline 

Alkalosis yang responsif terhadap saline ditandai 

dengan kontraksi volume ekstraseluler normotensif 

(alkalosis kontraksi) dan hipokalemia. Hipotensi dan 

ortostasis dapat terlihat. Pada muntah atau suction 

nasogastrik, kehilangan asam (HCl) memulai 

alkalosis, tetapi kontraksi volume dari Cl- kerugian 

mempertahankanalkalosis (karena peningkatan 

reabsorpsi proksimal NaHCO3 dan 

hiperaldosteronsim sekunder). Cl ginjal- reabsorpsi 

tinggi, dan urin Cl- rendah (kurang dari 20 mEq/L). 

Pada alkalosis, bikarbonaturia dapat memaksa 

ekskresi Na+ sebagai kation yang menyertainya 

bahkan jika terjadi deplesi volume, dan Cl urin- lebih 

disukai daripada Na+ urin sebagai ukuran volume 

ekstraseluler. Diuretik adalah penyebab umum 

alkalosis metabolik, tetapi dalam pengaturan ini, 

kegunaan Cl- urin untuk menilai volume terbatas. 

Alkalosis metabolik umumnya dikaitkan dengan 

hipokalemia karena efek langsung alkalosis pada 

ekskresi kalium ginjal dan hiperaldosteronisme akibat 

deplesi volume. Hipokalemia memperburuk alkalosis 



metabolik dengan meningkatkan reabsorpsi 

bikarbonat di tubulus proksimal dan sekresi ion 

hidrogen di tubulus distal. Pemberian KCl akan 

memperbaiki kelainan tersebut. 

B. Alkalosis Tidak Merespon-Saline  

1. Hiperaldosteronisme —Hiperaldosteronisme 

primer menyebabkan ekspansi volume 

ekstraseluler dan hipertensi dengan 

meningkatkan reabsorpsi natrium distal. 

Aldosteron meningkatkan ekskresi H+ dan 

K+, menghasilkan alkalosis metabolik dan 

hipokalemia. Dalam upaya untuk mengurangi 

volume ekstraseluler, kadar NaCl yang tinggi 

diekskresikan sehingga menghasilkan Cl urine 

urin yang tinggi- (lebih besar dari 20 mEq/L). 

Terapi dengan saline (NaCl) pada keadaan ini 

hanya akan meningkatkan ekspansi volume 

dan hipertensi dan tidak akan mengatasi 

masalah yang mendasari kelebihan 

mineralokortikoid. 

2. Pemberian alkali dengan penurunan GFR 

—Ginjal normal memiliki kapasitas besar 



untuk ekskresi bikarbonat, melindungi 

terhadap metabolisme alkalosis bahkan 

dengan HCO besar - 3 pemasukan. Namun, 

ekskresi urin bikarbonat tidak memadai pada 

CKD. Jika sejumlah besar HCO3 dikonsumsi, 

sebagai dengan terapi antasida intensif, 

alkalosis metabolik akan terjadi. Laktat, sitrat, 

dan glukonat juga dapat menyebabkan 

alkalosis metabolik karena dimetabolisme 

menjadi bikarbonat. Pada sindrom susu-alkali, 

konsumsi berat antasida dan susu yang dapat 

diserap secara terus-menerus menyebabkan 

cedera ginjal hiperkalsemia dan alkalosis 

metabolik. Kontraksi volume dari efek 

hiperkalsemia ginjal memperburuk alkalosis. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Tidak ada gejala atau tanda yang khas. Hipotensi 

ortostatik dapat ditemukan. Hipokalemia bersamaan 

dapat menyebabkan kelemahan dan hiporefleksia. 

Tetani dan iritabilitas neuromuskular jarang terjadi. 



B. Temuan Laboratorium 

PH darah arteri dan bikarbonat meningkat. 

Dengan pernapasan kompensasi, arteri PCO2 

meningkat. Kalium serum dan klorida menurun. 

Mungkin ada peningkatan anion gap. Cl urin- dapat 

membedakan antara penyebab salin-responsif (kurang 

dari 25 mEq/L) dan tidak responsif (lebih besar dari 

40 mEq/L). 

 

Tatalaksana 

Alkalosis ringan umumnya dapat ditoleransi dengan 

baik. Alkalosis berat atau simptomatik (pH > 7.60) 

membutuhkan perawatan segera. 

A. Alkalosis Metabolik Merespon-Saline 

Terapi untuk alkalosis metabolik yang responsif 

terhadap salin adalah koreksi defisit volume 

ekstraseluler dengan saline isotonik. Diuretik harus 

dihentikan. H2-blocker atau inhibitor pompa proton 

dapat membantu pada pasien dengan alkalosis dari 

pengisapan nasogastrik. Jika penyakit paru atau 

kardiovaskular melarang resusitasi yang memadai, 

acetazolamide akan meningkatkan ekskresi 



bikarbonat ginjal. Hipokalemia dapat terjadi karena 

ekskresi bikarbonat dapat menyebabkan kaliuresis. 

Kasus yang parah, terutama dengan penurunan fungsi 

ginjal, mungkin memerlukan dialisis dengan dialisat 

rendah bikarbonat. 

B. Alkalosis Tidak Merespon-Saline 

Terapi untuk alkalosis metabolik yang tidak 

responsif terhadap saline termasuk operasi 

pengangkatan tumor penghasil mineralokortikoid atau 

penyumbatan efek aldosteron antagonis 

mineralokortikoid (lihat Bab 26). 
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ASIDOSIS RESPIRATORI (Hiperkapnia) 

Pertimbangan Umum 



Asidosis respiratorik terjadi akibat hipoventilasi dan 

hiperkapnia berikutnya. Gangguan paru dan ekstra 

paru dapat menyebabkan hipoventilasi. Gagal napas 

akut berhubungan dengan asidosis berat dan hanya 

sedikit peningkatan bikarbonat plasma. Setelah 6-12 

jam, peningkatan utama dalam PCO2 

membangkitkan kompensasi ginjal untuk 

mengeluarkan lebih banyak asam dan menghasilkan 

lebih banyak HCO3- ; Kompensasi metabolik 

lengkap oleh ginjal membutuhkan waktu beberapa 

hari. Asidosis respiratorik kronis umumnya terlihat 

pada pasien dengan penyakit paru yang 

mendasarinya, seperti penyakit paru obstruktif 

kronik. Ekskresi asam melalui ginjal sebagai NH4Cl 

menghasilkan alkalosis metabolik kompensasi. 

Ketika asidosis respiratorik kronis dikoreksi secara 

tiba-tiba, alkalosis metabolik pasca hiperkapnia dapat 

bertahan sampai ginjal mengekskresikan kelebihan 

bikarbonat selama 2-3 hari. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 



Dengan onset akut, mengantuk, kebingungan, 

perubahan status mental, asteriksis, dan mioklonus 

dapat terjadi. Hiperkapnia berat meningkatkan aliran 

darah otak, tekanan cairan serebrospinal, dan tekanan 

intrakranial; papilledema dan hipertensi intrakranial 

idiopatik (pseudotumor cerebri) dapat terlihat. 

B. Temuan Laboratorium 

pH arteri rendah dan PCO2 meningkat. Serum 

HCO- 3 ditinggikan tetapi tidak benar-benar 

memperbaiki pH. Jika gangguannya kronis, 

hipokloremia terlihat.Etiologi respiratorik dari 

asidosis respiratorik biasanya memiliki gradien Aa 

yang lebar; gradien Aa yang relatif normal 

menunjukkan etiologi nonpulmoner (misalnya, 

sentral). 

 

Tatalaksana 

Jika overdosis opioid adalah diagnosis yang mungkin 

atau tidak ada penyebab lain yang jelas untuk 

hipoventilasi, dokter harus mempertimbangkan uji 

coba diagnostik dan terapeutik nalokson intravena 

(lihat Bab 38). Dalam semua bentuk asidosis 



respiratorik, pengobatan diarahkan pada gangguan 

yang mendasarinya untuk meningkatkan ventilasi. 
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ALKALOSIS RESPIRATORI 

Pertimbangan Umum 

Alkalosis respiratorik terjadi ketika hiperventilasi 

menurunkan PCO2, meningkatkan pH serum. 

Penyebab paling umum dari alkalosis respiratorik 

adalah sindrom hiperventilasi ( Tabel 21–16), tetapi 

septikemia bakteri dan sirosis adalah penyebab 

umum lainnya. Pada kehamilan, progesteron 

merangsang pusat pernapasan, menghasilkan P rata-

rataCO2 30 mmHg dan alkalosis respiratorik. Gejala 

alkalosis respiratorik akut berhubungan dengan 



penurunan aliran darah otak yang disebabkan oleh 

gangguan tersebut.  

 



 

Penentuan kompensasi metabolik yang tepat dapat 

mengungkapkan gangguan metabolisme terkait (lihat 

Gangguan Campuran Asam-Basa). Seperti pada 

asidosis respiratorik, kompensasi metabolik lebih 

besar jika alkalosis respiratorik adalah kronis (lihat 

Tabel 21–11). Meskipun serum HCO3-sering kurang 

dari 15 mEq/L pada asidosis metabolik, tingkat 

rendah pada alkalosis respiratorik tidak biasa dan 

dapat menunjukkan asidosis metabolik primer yang 

bersamaan. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Dalam kasus akut (hiperventilasi), ada pusing, 

kecemasan, mati rasa perioral, dan parestesia. Tetani 

terjadi dari kalsium terionisasi rendah, karena 

alkalosis parah meningkatkan pengikatan kalsium ke 

albumin. 

B. Temuan Laboratorium 



PH darah arteri meningkat, dan PCO2 rendah. 

Bikarbonat serum menurun pada alkalosis respiratorik 

kronis. 

 

Tatalaksana 

Perawatan diarahkan pada penyebab yang 

mendasarinya. Dalam sindrom hiperventilasi akut 

dari kecemasan, pengobatan tradisional bernapas ke 

dalam kantong kertas harus berkecil hati karena tidak 

mengoreksi PCO2 dan dapat menurunkan PO2. 

Kepastian mungkin cukup untuk pasien yang cemas, 

tetapi sedasi mungkin diperlukan jika prosesnya 

berlanjut. Hiperventilasi biasanya sembuh sendiri 

karena kelemahan otot yang disebabkan oleh 

alkalemia respiratorik akan menekan ventilasi. 

Koreksi cepat alkalosis respiratorik kronis dapat 

menyebabkan asidosis metabolik sebagai PCO2 

meningkat dengan penurunan kompensasi 

sebelumnya dalam HCO - 3 . Itu keparahan 

hipokapnia pada pasien sakit kritis telah dikaitkan 

dengan hasil yang merugikan 
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Cairan dan elektrolit pemeliharaan parenteral harian 

untuk orang dewasa rata-rata 70 kg akan mencakup 

setidaknya 2 L air dalam bentuk salin 0,45% dengan 

20 mEq/L kalium klorida. Pasien dengan 

hipoglikemia, ketosis kelaparan, atau ketoasidosis 

yang diobati dengan insulin mungkin memerlukan 

larutan yang mengandung dekstrosa 5%. Pedoman 

untuk kehilangan cairan gastrointestinal ditunjukkan 

pada Tabel 21–17 

 

MANAJEMEN CAIRAN 



 

Penurunan atau penambahan berat badan adalah 

indikasi terbaik dari keseimbangan air. Kehilangan 

air yang tidak disadari harus dipertimbangkan pada 

pasien demam. Kehilangan air meningkat 100-150 

mL/hari untuk setiap derajat suhu tubuh di atas 37°C.  

Pada pasien yang membutuhkan 

pemeliharaan dan kemungkinan penggantian cairan 

dan elektrolit dengan infus parenteral, total ransum 

harian harus diberikan terus menerus selama 24 jam 

untuk memastikan pemanfaatan yang optimal.  

Jika cairan intravena adalah satu-satunya 

sumber air, elektrolit, dan kalori selama lebih dari 

seminggu, nutrisi parenteral yang mengandung asam 

amino, lipid, logam, dan vitamin dapat diindikasikan. 

(LihatBab 29.)  



Larutan Ringer laktat seperti kristaloid yang 

seimbang, daripada salin normal, adalah cairan 

resusitasi pilihan di sebagian besar pengaturan (lihat 

Bab 12). Resusitasi dan pemeliharaan cairan yang 

berlebihan merupakan komplikasi pada pasien rawat 

inap, terutama pada pasien dengan penyakit kritis 

atau cedera ginjal akut. Komplikasi ini telah 

dikaitkan dengan hasil yang memburuk, seperti 

ventilasi mekanis yang berkepanjangan, 

ketergantungan pada dialisis, dan rawat inap yang 

lebih lama dengan peningkatan mortalitas. 
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1Lihat juga Bab 26 untuk diskusi tatlaksana 

hipoparatiroidisme 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


