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Ilustrasi Kasus

• Tn. M, 73 tahun telah menjalani
HD rutin selama 4 tahun akibat
penyakit ginjal diabetes.

• Lima bulan terakhir pasien selalu
merasa kelelahan, nyeri
punggung dan rasa gatal yang 
sangat mengganggu.

• Pasien mengalami fraktur
kompresi dan selalu menyatakan
ingin berhenti dialisis jika
serangan nyeri hebat.

Pasien ingin mengetahui 3 hal:

• Apakah pasien HD lainnya
mengalami hal yang sama
dengan saya?

• Apa yang bisa dilakukan petugas
kesehatan untuk saya?

• Apakah akan membuat saya
merasa lebih baik?



Quality of Life (QoL) – KUALITAS HIDUP

• QoL – Definisi sehat dari WHO: “a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity”

• “Kondisi sehat fisik, mental dan sosial; tidak saja terbebas dari penyakit.”

• Health-related QOL (Kualitas hidup terkait kesehatan) – “Kebutuhan kesehatan

yang berhubungan erat dengan kesehatan atau penyakit.”

• Dampak dari penyakitnya maupun pengobatannya

• Terhadap fungsi fisik, kognitif dan sosial sehari-hari



Pasien PGTA yang menjalani dialisis dan HRQOL 

• Sebagian besar pasien terancam mengalami penurunan HRQOL.

• Akibat dari berbagai gejala PGTA maupun beban fisik dan mental 

dari terapi dialisis.

• Pasien dialisis dengan persepsi penyakit yang lebih buruk memiliki

risiko hospitalilasi dan kematian yang lebih tinggi (3x lipat). 



Pasien PGTA yang menjalani dialisis
dan HRQOL 

• Pasien dialisis (HD dan PD) dengan gejala depresi yang lebih berat

memiliki angka mortalitas yang lebih tinggi (2x lipat) dengan angka

peritonitis yang lebih tinggi (2x lipat).

• Diperlukan evaluasi HRQOL yang baik sehingga pasien dapat

ditatalaksana dengan lebih baik untuk meningkatkan derajat

kesehatannya.



Apa yang berperan terhadap QoL?

Dokter berfokus pada…..

Kontrol terhadap:

• Status asam basa

• Tekanan darah dan status 
volume

• Risiko kardiovaskular

• Diet/nutrisi

• Gangguan mineral dan tulang

• Molekul kecil/menengah

Pasien berfokus pada…..

• Apa yang kami rasakan!?!



Apa yang mempengaruhi QoL pasien?
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HRQOL 
pada PGK

Hipertensi
• Kerusakan target 

organ
• Efek samping obat
• Fenomena

“labelling”

Anemia
• Target kadar Hb
• Efek samping EPO

Frailty/Renta
• Asidosis
• Inflamasi
• Komorbid
• Defisiensi vitamin D
• Malnutrisi
• Sarkopenia

Keluhan yang mengganggu
• Fatigue
• Gangguan kognitif
• Gangguan tidur
• Nyeri
• Disfungsi seksual
• Gejala uremikum
• Depresi

Faktor kebiasaan
• Merokok
• Aktivitas fisik
• Rekreasi
• Penyalahgunaan obat
• Dukungan sosial

Faktor demografi
• Usia
• Jenis kelamin
• Ras/suku

Faktor yang berperan pada HRQoL pada PGK
Soni RK. Health-related quality of life outcomes in chronic kidney disease. 

Curr Opin Nephrol Hypertens. 2010.



Penilaian HRQOL

• Instrumen yang dipakai meliputi pengukuran subyektif dan obyektif.

• Subyektif berdasarkan laporan/persepsi pasien terhadap kondisi fisik dan

mentalnya.

• Obyektif untuk menilai dampak penyakit terhadap QoL (tes berjalan 6 

menit, treadmill).

• Depresi: Beck Depression Inventory, Patient Health Questionnaire-9, dll.

• Dilakukan secara teratur, dalam 4 bulan pertama dari sejak inisiasi dialisis

dan selanjutnya minimal 1 tahun sekali atau lebih sering sesuai kondisi.



Bagaimana cara menilai QoL?



PGK dan HRQOL

HRQOL pada pasien PGK yang tidak menjalani TPG belum banyak diteliti.

Mujais et al.

• Pasien PGK mengalami penurunan HRQOL bermakna, paling besar pada fungsi fisik
(KDOQL).

• Wanita, usia tua (>65 tahun), komorbid (diabetes, anemia, kardiovaskular) memiliki skor 
HRQOL paling rendah.

• HRQOL menurun seiring waktu, dengan prediktor utama penurunan HRQOL  adalah usia, 
komorbid dan perubahan kadar Hb dan albumin.



PGK dan HRQOL

Mujais et al.

Contoh beberapa area HRQOL yang menunjukkan penurunan skor yang progresif pada
pasien dengan stadium PGK yang lebih lanjut.



Hipertensi dan HRQOL 

• Pasien hipertensi telah terbukti mengalami penurunan HRQOL 
dibandingkan pasien yang normotensi.

• Hipertensi dapat sebagai etiologi ataupun komplikasi dari PGK, dan faktor
risiko progresivitas PGK.

• PGK dan hipertensi merupakan faktor risiko independen terjadinya
penyakit kardiovaskular.

• Li et al. – studi cross sectional di China menunjukkan diagnosis dan
keterkontrolan hipertensi yang buruk berkaitan dengan penurunan HRQOL 
yang bermakna.



Hipertensi dan HRQOL 

Wang et al. – studi populasi di China, terjadi penurunan HRQOL 
bermakna pada pasien hipertensi, dan memburuk dengan adanya 
komorbid.

Hipertensi berdampak negatif terhadap fungsi fisik:

• Ogunlana et al – dampak terhadap mental component score (MCS) dan total quality of life 
score.

• Cavalcante et al – perbedaan pada komponen emosional dan kualitas kehidupan seksual.



Hipertensi dan HRQOL 

Rendahnya HRQOL pada pasien hipertensi dapat disebabkan oleh:

• komplikasi/komorbiditas, 

• tingkat pengetahuan terhadap penyakit (fenomena labeling), 

• dan/atau efek samping obat antihipertensi.



Hipertensi dan HRQOL 

The African American Study of Kidney Disease and Hypertension
(AASK):

• Hipertensi berdampak pada dimensi fisik dari HRQOL relatif terhadap dimensi

mental dari HRQOL.

• Faktor prediktor independen HRQOL: faktor klinis dan demografis (status 

pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan, IMT, komorbiditas, lama hipertensi

dan jumlah obat hipertensi, tingkat aktitivas dan laki-laki).

• Tidak ada perbedaan HRQOL pada derajat keterkontrolan hipertensi yang 

berbeda.



Anemia dan HRQOL

• Anemia dihubungkan dengan luaran yang buruk dan penurunan

HRQOL.

• Studi memakai short Form 36 (SF-36) and Kidney Disease 

Questionnaire (KDQ) – anemia berdampak pada domain fisik, 

vitalitas dan performa.



Changes from baseline to Year 1 in Short Form Survey Instrument (SF-36) Health related Quality of Life Scores 

with erythropoietin treatment for anemic CKD patients in the CREATE Study. 

Group 1: Target hemoglobin range 13–15 g/dL. Group 2: Target hemoglobin range 10.5–11.5 g/dL. 

Positive changes indicate improvement in, and negative changes worsening of, the health related quality of life. 

Drueke et al. 



Frailty dan PGK

• Sindrom biologis yang terdiri dari penurunan cadangan fisiologis, 
fungsional dan peningkatan vulnerabilitas thd stresor akut.

• Fried et al. -- alat skrining untuk frailty, adanya 3 atau lebih:
• Gait yang lambat

• Penurunan berat badan

• Aktivitas fisik yang rendah

• Kelelahan

• Kekuatan genggam yang buruk



Frailty dan PGK

Shilpak et al. – PGK berhubungan dengan frailty pada pasien 
usia lanjut.

Johansen et al. – hubungan bermakna antara PGTA dan frailty, 
walaupun pada kelompok usia yang lebih muda.

Wilhelm-Leen et al. – prevalensi frailty lebih tinggi pada pasien 
PGK dan lebih berat pada stadium PGK yang lebih lanjut.



Frailty dan PGK

• Meningkatnya penanda inflamasi

• Perubahan hormonal: penurunan kadar 
testosteron, vitamin D, growth hormone dan 
kelainan tiroid

• Malnutrisi

• Anemia

• Sarkopenia

• Depresi 

Mekanisme
biologis antara
frailty dan PGK 

merupakan
interaksi
kompleks

berbagai faktor



Frailty dan PGK

• Prevalensi PGK pada populasi usia lanjut
semakin meningkat.

• Frailty berkaitan dengan prognosis yang buruk
dan penurunan HRQOL.

• Diperlukan identifikasi dini pada pasien risiko
tinggi.

Strategi tatalaksana untuk mencegah penurunan
lebih lanjut:
• Latihan fisik
• Koreksi terhadap malnutrisi, anemia, depresi

dan gangguan hormonal.



Keluhan yang mengganggu, Depresi dan HRQOL

Keluhan yang mengganggu:

• Fatigue

• Penurunan fungsi kognitif

• Gangguan tidur

• Disfungsi seksual

• Nyeri

• Depresi

• Abdel-Kader et al – pasien PGK 
stadium lanjut (stadium 4-5) 
memiliki HRQOL yang rendah
dan mengarahkan pada inisiasi
dialisis. 

• Prevalensi depresi pada PGK 
cukup tinggi.



Intervensi untuk meningkatkan HRQOL

• Sebagian studi klinis menunjukkan bahwa modifikasi terapi tidak

mempengaruhi HRQOL.

• Studi The Adequacy of Peritoneal Dialysis in Mexico: meningkatkan klirens

solut dg berat molekul kecil tidak memperbaiki HRQOL (KDQL Short Form).

• Studi HEMO: dengan menaikkan eKt/V urea pasien HD dari 1,05 ke 1,45 

atau dengan memakai membran hi-flux tidak memperbaiki HRQOL secara

bermakna.



Intervensi untuk meningkatkan HRQOL

• Tatalaksana anemia, program latihan, terapi depresi dan modifikasi

rejimen dialisis, terapi gangguan tidur dan nyeri, konseling terhadap

berbagai masalah/keluhan pasien dan cognitive behavioral therapy

dapat meningkatkan HRQOL.



Strategi untuk meningkatkan HRQOL pasien PGK

1. Penilaian keluhan pasien dengan memakai pengukuran subyektif

2. Optimalisasi terapi medis

3. Menilai ulang sistem dukungan sosial

4. Tatalaksana anemia: target Hb 11-12 g/dl

5. Tatalaksana depresi: obat, konseling, dan/atau strategi lain

6. Modifikasi rejimen dialisis: HD yang lebih sering

7. Memperbaiki fungsi fisik: program latihan

8. Menilai dan menatalaksana ggangguan tidur

Finkelstein FO. HRQOL and the CKD patient: challenges for the nephrology community. Kidney International. 2009. 



Strategi untuk meningkatkan HRQOL pasien PGK

9. Menilai dan menatalaksana nyeri

10. Menilai dan menatalaksana stres dan kecemasan

11. Menilai dan menatalaksana disfungsi seksual

12. Menilai disfungsi kognitif

13. Menilai caregiver dan dukungan sosial

Finkelstein FO. HRQOL and the CKD patient: challenges for the nephrology community. Kidney International. 2009. 



Kesimpulan

• PGK memiiki dampak yang besar terhadap HRQOL dengan area yang 

paling dipengaruhi adalah fisik.

• HRQOL yang rendah akan meningkatkan angka hospitalisasi dan

mortalitas pada pasien PGTA.

• Berbagai intervensi yang efektif diperlukan untuk memperbaiki

HRQOL pada pasien PGK.




