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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jenis Kelamin

     Perbedaan laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari genetik, gonad serta 

fenotip seksnya. Fenotip seks didefinisikan sebagai karakteristik dari genetalia 

interna dan juga eksterna dari laki-laki dan perempuan dimana keduanya berbeda 

satu sama lain (Costanzo, 2010). Diferensiasi dari genetalia interna dan eksterna 

pada saat di dalam kandungan ditentukan oleh gonad dari embrio (Boron dan 

Boulpaep, 2012).

     Pada laki-laki, gonad mensintesis dan mensekresi hormon antimulerian dan 

testosteron yang keduanya memiliki peran penting dalam perkembangan fenotip 

laki-laki. Pada masa embriologi, duktus wolffian berkembang menjadi epididimis, 

vasdeferen, vesikula sem-inalis, serta duktus ejakulatorius. Perkembangan dan 

diferensiasi dari proses tersebut dipengaruhi oleh testosteron yang diproduksi oleh 

testis. Selain itu, hormon antimulerian yang diproduksi oleh sel sertoli 

menyebabkan atropi dari duktus mulerian. Duktus mulerian ini akan berubah 

menjadi fenotip pada perempuan jika tidak ditekan oleh hormon antimulerian. 

Genetalia eksterna pada laki-laki yang berupa penis dan skrotum akan 

berdiferensiasi pada minggu ke sembilan pada masa gestasi. Dimana pertumbuhan 

dan perkembangan genetalia eksterna ini tergantung pada konversi testosteron 

menjadi dihidrotestosteron serta adanya reseptor androgen pada jaringan target 

(Costanzo, 2010).
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     Berbeda dengan fenotip pada laki-laki, fenotip perempuan tidak dipengaruhi 

oleh testosteron yang berpengaruh pada diferensiasi duktus wolffian dan hormon 

antimulerian yang mensupresi diferensiasi duktus mulerian. Sehingga duktus 

mulerian berkembang menjadi genetalia interna berupa tuba falopi, uterus, dan 

satu pertiga atas dari vagina. Seperti halnya pada genetalia interna, pada genetalia 

eksterna juga mengalami perkembangan yaitu berupa klitoris, labia mayor, labia 

minor, dan dua pertiga bawah dari vagina. Perkembangan ini tidak membutuhkan 

hormon untuk mempengaruhinya, perkembangan ini akan terjadi normal 

bergantung pada adanya estrogen (Costanzo, 2010).

(Costanzo, 2010)
Gambar 2.1

Penentuan Genetik Seks, Gonad Seks, dan Fenotip Seks

2.2 Mual Muntah Pascaoperasi

     Mual muntah pascaoperasi merupakan komplikasi yang mengikuti anastesi 

dimana angka kejadiannya mencapai 20% sampai 40% (Keat, 2013). Banyak 

sekali variasi dari mual muntah pascaoperasi ini, dengan menggunakan obat 

anastesi yang berbeda maka akan berbeda pula angka kejadiannya, begitu juga 
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apabila pada orang yang memiliki risiko PONV maka angka kejadiannya dapat 

mencapai 70%. PONV itu sendiri menjadi suatu kerugian bagi pasien karena 

pasien harus membayar lebih untuk lama inap yang bertambah dan juga untuk 

obat yang diberikan guna mencegah atau mengurangi PONV (Vacanti et al, 2011).

2.2.1 Definisi

     Mual dan muntah merupakan bagian dari POVN, namun keduanya 

merupakan dua hal yang berbeda. Mual adalah sensai untuk muntah yang 

dirasakan secara sadar tanpa disertai dengan pergerakan otot untuk 

mengeluarkan isi lambung (Islam dan Jain, 2004). Sedangkan muntah adalah 

pengeluaran secara reflektif dari isi gastrointestinal secara kuat sebagai hasil 

kontraksi otot-otot dinding torakoabdominal (Becker, 2010), namun gejala 

dari keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Mual muntah pasca 

anastesi diklasifikasikan menjadi dua yaitu awal dan lambat. Klasifikasi ini 

ditujukan untuk memudahan tatalaksana dalam mual muntah pasca anastesi. 

Mual muntah awal terjadi sampai enam jam setelah operasi, sedangkan mual 

muntah lambat umumnya terjadi sampai 24 jam setelah operasi (Vacanti et al, 

2011).

2.2.2 Etiologi Mual Muntah Pascaoperasi

     Mual muntah pascaoperasi memiliki etiologi yang bermacam-macam, yaitu 

peregangan dari traktus gastrointestinal, operasi yang dilakukan di area 

abdomen, agen anastesi yang digunakan, rasa sakit yang dirasakan pasien, 

pengobatan dengan menggunkan opioid, hipoksia, hipertensi, gangguan 

vestibular, serta faktor psikologi yang mempengaruhi (Islam dan Jain, 2004). 

Apabila dilihat dari keadaan lambung pada saat operasi maka salah satu 
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etiologi dari mual muntah ini adalah masih adanya sisa makanan dalam 

lambung atau esofagus pada saat operasi. Hal ini kemungkinan karena puasa 

yang terlalu singkat, adanya obstruksi pylorus, rangsangan peritoneum 

misalnya peritonitis, adanya bekuan darah dalam lambung, serta sisa makanan 

dari usus halus yang berbalik ke lambung misalnya pada ileus obstruksi. 

Sedangkan apabila dilihat dari waktunya, maka pengosongan lambung dapat 

mengalami keterlambatan seperti pada wanita hamil, trauma kepala, pasien 

yang ketakutan atau kesakitan, dan setelah makan obat tertentu seperti 

narkotika (FKUI).

2.2.3 Faktor Risiko Mual Muntah Pascaoperasi

     Berbagai faktor risiko dapat berpengaruh terhadap mual muntah 

pascaoperasi. Diantaranya berasal dari faktor pasien, jenis operasi yang 

dijalani, faktor farmakologi atau obat yang digunakan selama operasi, serta 

faktor-faktor lain (Rother, 2012).

2.2.3.1 Faktor Pasien

a. Jenis kelamin perempuan

b. Riwayat mual muntah pascaoperasi sebelumnya

c. Riwayat mabuk kendaraan

d. Bukan perokok

e. Umur (anak-anak lebih berisiko mengalami mual muntah pasca

operasi daripada orang dewasa)

2.2.3.2 Jenis Operasi yang Dijalani

a. Laparoskopi

b. Laparotomi
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c. Operasi pada telinga, hidung, dan tenggorokan

d. Operasi neurologi

e. Operasi payudara

d. Operasi gynekologi (semakin lama durasi operasi maka risko

mual muntah pasca operasi semakin meningkat)

2.2.3.3 Farmakologi

a. Anastesi umum

b. Obat anastesi volatile

c. Penggunaan nitrous oksida

d. Penggunaan agen pembalikan seperti neostogmin

e. Penggunaan opioid baik intra operasi maupun pasca operasi

2.2.3.4 Faktor-Faktor Lain

a. Teknik anastesi yang kurang tepat, seperti masker ventilasi

yang kurang bagus dapat menyebabkan distensi lambung dan

akhirnya akan berujung mual

b. Hidrasi yang buruk selama atau segera setelah pembedahan

c. Keadaan hipotensi selama pembedahan

d. Pasien yang mengalami stress atau kecemasan

(Rother, 2012)

2.2.4 Patofisiologi

     Mual muntah pasca anastesi sering dideskripsikan sebagai sesuatu yang 

multifaktorial. Hal ini terjadi karena banyak neutransmiter yang telah 

dibuktikan berperan atau diperkirakan mempengaruhi mual muntah pasca 

anastesi termasuk histamin, opioid, asetilkolin, muskarinik, neurokinin-1, 
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serotonin, dan dopamin. Stimulasi terhadap beberapa nervus yang spesifik 

khususnya vestibulo-koklear, vagus, dan glosopharingeal juga ikut berperan. 

Karena banyak faktor yang memengaruhi mual muntah pasca operasi inilah 

yang menjadi dasar mengapa penangannya sering kali menggunakan obat 

yang berinteraksi terhadap lebih dari satu reseptor (Vacanti et al, 2011).

(Chatterjee et all, 2011)
Gambar 2.2

Input dan Reseptor yang Menginduksi Mual Muntah Pascaoperasi

     Mekanisme mual dan muntah itu sendiri memiliki tiga komponen utama, 

yaitu detektor reflek muntah, mekanisme integratif, dan motor output. Sensor 

utama rangsangan somatik terletak pada traktus gastrointestinal dan Chemo-

Receptor Trigger Zone (CTZ). Stimulus muntah yang terletak pada traktus 

gastrointestinal dideteksi oleh dua jenis aferen vagus yaitu mekanoreseptor 

dan kemoreseptor. Mekanoreseptor terletak pada dinding otot dari 

gastrointestinal dan teraktivasi bila teregang. Sedangkan kemoreseptor berada 

di mukosa gastrointestinal bagian atas dan sensitif terhadap stimulus bahan 

kimia berbahaya yang masuk. Berbeda dengan rangsangan somatik yang 
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terletak pada traktus gastrointestinal, CTZ berada di batang otak, di daerah 

posterma, yang mendeteksi bahan toksin yang beredar di dalam Cerebro 

Spinal Fluid (CSF) yang selanjutnya dapat mengaktivasi pusat muntah di 

medula. Namun, aferen dari area lain juga dapat mempengaruhi pusat muntah 

seperti aferen dari vestibular, sistem limbic, dan kortek visual (Islam dan Jain, 

2004).

     Stimulasi muntah yang berasal dari labirin atau apparatus vestibularis dan 

cabang aurikula dari timpani dari telinga dapat dapat mendeteksi stimulus 

gerak dari reseptor histamin atau asetilkolin. Mekanoreseptor dari kandung 

kemih, kandung empedu, atau uterus dapat mendeteksi over distensi dan 

kelainan motilitas dari gaster karena penyakit atau trauma dari pembedahan. 

Vena porta hepatika memiliki detektor yang sensitif terhadap stimulus dalam 

vena yang berasal dari traktus gastrointestinal. Kemoreseptor dari gaster dan 

duodenum mendeteksi jika terjadi iritasi karena adanya toksin, seperti 

kemoreseptor serotonin. Nervus vagus yang berasal dari traktus 

gastrointestinal dihantarkan transmisi sinyal sehingga mencapai reseptor-

reseptor yang berada di nucleus traktus solitarius atau pusat-pusat lain yang 

ada di area posterma dan area subposterma seperti histamin, kolinergik, atau 

enkephalin. Selain mekanisme dari beberapa reseptor tersebut, adanya bahan 

toksik yang masuk atau perubahan asam basa dari proses metabolisme dan 

hipotesi dapat merangsang CTZ yang merupakan salah satu pusat yang 

terletak di area posterma. Pusat-pusat otak yang lebih tinggi di korteks dan 

sistem limbik dapat dipengaruhi oleh emosi, bau, pemandangan, serta pikiran. 

Stimulus aferen mendeteksi stimulus muntah dan mengkoordinasi berbagai 
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respon di dalam pusat muntah yang terletak di formasi retikularis lateral dari 

batang otak dekat dengan ventrikel empat (Norred, 2003). Pusat muntah 

tersebut terdiri dari formasi reticular dan inti traktus solitarius (Becker, 2010). 

Bagian ini terletak di medula oblongata dan berada di dekat pusat-pusat 

visceral lainnya seperti pusat pernafasan dan vasomotor. Reseptor kolinergik, 

dopaminergik, histamin, dan serotonergik merupakan reseptor-reseptor yang 

berperaan dalam pusat muntah yang terletak di dalamnya (Islam dan Jain, 

2004).

     Semua mekanisme reseptor-reseptor aferen yang diolah di pusat-pusat 

muntah tersebut akhirnya akaan diteruskan dalam bentuk sinyal eferen ke 

nervus glosopharingeal, hipoglosus, trigeminus, aksesorius, serta segmen 

nervus spinal. Dalam mekanisme muntah terdapat koordinasi dari kontraksi 

otot-otot abdomen serta penutupan glotis sehingga meningkatkan tekanan 

intraabdomen dan intrathorak. Spingter pilorikum berkontraksi dan spingter 

esofagus relaksasi serta terdapat aktivasi antiperistaltik dalam esofagus 

sehingga semua itu akan menimbulkan pengeluaran isi lambung secara kuat. 

Hal ini berhubungan dengan vagus dan aktivitas simpatis yang akan 

menimbulkan berbagai aktivitas (Chatterjee et al, 2011). Aktivitas tersebut 

diantaranya adalah salvias, vasokonstriksi kutaneus, takikardi, midriasis, 

inhibisi sekresi asam oleh sel parietal gaster, dan perubahan motilitas gaster 

(Norred, 2003).

2.3 Anastesi

     Kata anesthesia berasal dari bahasa Yunani yang berarti “no sensation”  

(Delamar, 2009). Anestesi itu sendiri berasal dari abad ke 18, dimana diawali 
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dengan orang Yunani kuno yang dahulu awalnya menggunakan obat yang belum 

memiliki efek terhadap pengurangan rasa sakit pada pembedahan. Pada mulanya, 

ahli kimia meragukan munculnya bermacam gas alam saat proses fermentasi, 

pemanasan dan pengasaman senyawa metalik. Joseph Priestley mulai 

mempertimbangkan gas alam yang muncul dari proses fermentasi dan 

membandingkannya dengan gas dari proses pemanasan (mercuric oxide). 

Keingintahuan dari Joseph Priestly inilah yang membuatnya menemukan suatu 

obat anestetik (nitrous oxide) yang masih digunakan hingga sekarang (Larson, 

2011).

2.3.1 Definisi

     Anestesi merupakan suatu teknik untuk membuat keseluruhan atau 

sebagian dari organisme menjadi mati rasa untuk berbagai periode waktu 

dengan menggunakan obat (baik secara inhalasi, intravena, maupun lokal) 

(Grace dan Borley, 2009). Anestesi juga diartikan sebagai suatu cara untuk 

memblok sinyal rasa sakit yang berjalan dari saraf menuju ke otak sehingga 

dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada saat prosedur bedah 

atau diagnosis dijalankan. Cara ini tidak selalu dapat menimbulkan seseorang 

menjadi tidak sadar karena itulah dapat digunakan untuk bagian tubuh yang 

berbeda. Terdapat tiga jenis utama dari anestesi yaitu anestesi lokal, anestesi 

regional, serta anestesi umum (Oxford Radcliffe Hospitals, 2014).

2.3.2 Prinsip Farmakologi Dasar Anestetik

2.3.2.1 Farmakokinetik

     Farmakokinetik meliputi absorbsi, distribusi, dan eliminasi dari obat 

yang masuk ke dalam tubuh dan berkorelasi terhadap konsentrasinya 
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dalam plasma dan tempat dimana obat itu memberi efek. Konsep 

absorbsi tidak dipakai untuk obat yang diberikan secara intravena. 

Distribusi meliputi distribusi seketika dan dilusi ke dalam darah serta 

distribusi selanjutnya ke dalam kompartemen perifer. Sedangkan 

clearance adalah eliminasi dari obat seperti obat tersebut dimetabolisme 

di hepar, eliminasi di ginjal, atau keluarnya obat melalui paru-paru pada 

anestetik inhalasi (Shafer, 2011).

2.3.2.2 Farmakodinamik

     Farmakodinamik menjelaskan hubungan antara konsentrasi obat di 

dalam plasma serta efek farmakologisnya. Farmakodinamik dari obat 

meliputi transduksi dari sinyal biologi yaitu teori dan jenis dari reseptor 

dan evaluasi klinik dari efek obat (Shafer, 2011).

2.3.3 Anestesi Umum

     Jenis anestesi bermacam-macam yaitu anestesi lokal, anestesi regional serta 

anestesi umum. Banyak sekali teori yang menerangkan tentang bagaimana 

cara kerja dari anestetik umum (Delamar, 2009). Dari perkembangannya, 

teknik pengantaran dari anestesi umum dan anestetik sedikit berubah dari apa 

yang telah dilakukan sebelum abad ke-20 (Larson, 2011). Hampir selama abas 

kedua puluh, teori yang berkembang adalah bahwa semua anestetik bekerja 

dengan mekanisme umum atau disebut juga dengan teori anestesia seragam 

serta anestesia dihasilkan dengan mengganggu sifat fisik membran sel (Evers 

dan Crowder, 2008).

     Pada prinsipnya, anestesi umum dapat mengganggu fungsi sistem saraf 

pada banyak tingkatan termasuk neuron sensori perifer, medula spinalis, 
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batang otak, dan korterks serebral. Anestetik umum menghasilkan dua efek 

fisiologis pada tingkat seluler. Efek yang pertama yaitu anestetik inhalasi 

dapat menghiperpolarisasi neuron dan dapat memberikan efek penting pada 

neuron yang berperan sebagai peacemaker dan pada sirkuit yang 

menghasilkan pola. Hal ini penting dalam komunikasi sinaps, karena 

eksitabilitas yang berkurang pada neuron pascasinaps dapat mengurangi 

kemungkinan suatu potensial aksi akan diinisiasi sebagai respons terhadap 

pelepasan neurotransmitter. Efek fisiologis yang kedua adalah efek yang besar 

pada fungsi sinaps yaitu anestetik inhalasi dapat menghambat sinaps eksitatori 

dan meningkatkan sinaps inhibitori (Evers dan Crowder, 2008).

(Urban dan Bleckwenn, 2002)
Gambar 2.3

Jenis Anestesi

2.3.3.1 Anestesi Umum Inhalasi

     Dietil eter adalah anestetik inhalasi pertama yang paling banyak 

digunakan. Selanjutnya berbagai senyawa lain telah digunakan sebagai 

anestetik inhalasi termasuk siklopropana, unsur xenon, dinitrogen 
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monoksida, alkana berhalogen rantai pendek, dan eter. Batas keamanan 

yang rendah menjadi masalah dalam penggunaan anestetik inhalasi. 

Anestetik inhalasi memiliki indeks terapi (LD50/ED50) yang berkisar dari 

2 sampai 4 sehingga termasuk obat paling berbahaya. Setiap anestetik 

inhalasi memiliki efek samping yang khas. Oleh karena itu, pemilihan 

suatu anestetik inhalasi sering didasarakan penyesuaian patofisiologi 

pasien dengan prifil-profil efek sampingnya (Evers dan Crowder, 2008).

(Urban dan Bleckwenn, 2002)
Gambar 2.4

Model Struktur Kimia Anestesi Inhalasi

     Prinsip farmakokinetik dari anestetik inhalasi berbeda dengan 

anestetik intravena. Anestetik inhalasi terdistribusi di antara jaringan 

(atau antara darah dan gas) sedemikian sehingga keseimbangan tercapai 

ketika tekanan parsial gas anestetik sama pada kedua jaringan. Jika 

seseorang menghirup anestetik inhalasi untuk waktu yang cukup lama 

sehingga seluruh jaringan berada dalam kesetimbangan dengan senyawa 

anestetik, tekanan parsial senyawa anestetik dalam seluruh jaringan akan 

sama dengan tekanan parsial senyawa anestetik dalam gas yang terhirup. 

Namun meskipun tekanan parsial anestetik kemungkinan sama di 
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seluruh jaringan, konsentrasi anestetik dalam masing-masing jaringan 

akan berbeda. Induksi anestetik mensyaratkan bahwa tekanan parsial 

otak sama dengan MAC. Karena otak terperfusi dengan baik, tekanan 

parsial anestetik di otak menjadi sama dengan tekanan parsial dalam gas 

alveolar (Evers dan Crowder, 2008).

2.3.3.2 Anestesi Umum Intravena

     Anestesi umum intravena merupakan teknik yang penting dalam 

praktek anestesia modern saat ini. Setelah diperkenalkannya propofol, 

anestesi intravena menjadi lebih umum digunakan sebagai komponen 

dari anestesia. Namun, sama seperti anestesi inhalasi, anestesi intravena 

tidak hanya menghasilkan efek yang diinginkan saja seperti hypnosis, 

amnesia, analgesia, dan immobility. Oleh karena itu, penggunaan 

“anestesi yang seimbang” lebih baik menggunakan dosis yang sesedikit 

mungkin dengan menggunakan lebih dari satu obat (multiple drugs) 

dibandingkan dengan menggunakan dosis yang besar untuk satu atau dua 

jenis obat. Anestetik intravena sebagai anestesi umum adalah lipofilik 

dan lebih menyukai partisi ke dalam jaringan lipofilik yang perfusinya 

tinggi seperti otak dan sumsum tulang belakang sehingga memiliki onset 

yang cepat. Dengan tanpa memperhatikan dari luas serta 

metabolismenya, pada akhir dari efek bolus dosis tunggal dapat 

menyebabkan redistribusi obat ke dalam jaringan yang memiliki perfusi 

rendah dan tidak aktif seperti otot dan juga lemak. Itulah mengapa semua 

obat yang digunakan untuk menginduksi anestesia memiliki durasi yang 
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hampir sama utuk dosis tunggal walaupun memiliki perbedaan yang 

signifikan dalam metabolismenya (Eilers, 2011).

(Urban dan Bleckwenn, 2002)
Gambar 2.5

Model Struktur Kimia Anestesi Intravena

     Anestetik intravena merupakan senyawa aromatic atau heterocyclic 

tersubstitusi atau hidrofob. Faktor kunci dalam pengaturan 

farmakokinetik obat ini adalah dari hidrofobisistas dari obat tersebut. 

Setelah pemberian bolus intravena dalam dosis tunggal maka anestetik 

akan berpartisi ke dalam jaringan yang sangat terperfusi dan juga 

lipofilic yaitu otak dan medulla spinalis. Kemudian konsentrasi dalam 

darah akan menurun dengan cepat sehingga menyebabkan redistribusi 

anestetik keluar dari sistem saraf pusat ke dalam darah kembali. Setelah 

itu, obat akan terdistribusi ke dalam jaringan otot, visera dan juga lemak 

yang memiliki perfusi lebih rendah (Evers dan Crowder, 2008).
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2.4 Bedah Laparoskopi

     Prosedur pembedahan dengan menggunakan teknik laparoskopi telah menjadi 

suatu kemajuan yang sangat pesat dalam dunia pembedahan. Dengan 

menggunakan peralatan yang semakin canggih serta pengalaman yang semakin 

banyak maka saat ini menjadi sangat mungkin untuk melakukan berbagai prosedur 

dengan menggunakan tindakan laparoskopi salah satunya adalah apendiktomi 

(Kehagias et al, 2008).

     Laparoskopi adalah pembedahan abdomen dengan akses yang minimal ke 

dalam abdomen untuk mendapatkan hasil yang sama dengan prosedur laparotomi. 

Bedah laparoskopi termasuk kedalam minimal invasive surgery (MIS) yang 

menggunakan peralatan yang dimasukkan ke dalam abdomen dan menggunakan 

tangan untuk menggerakkan alat-alat tersebut dari luar. Penempatan tiga sisi 

menggunakan triangulasi pada teknik tradisional merupakan konsep fundamental 

dari bedah laparoskopi. Selain itu, dalam bedah laparoskopi juga dilakukan 

pemasukan CO2 ke dalam kavum peritoneum (Delamar, 2009). Apendiktomi yang 

dilakukan dengan cara bedah laparoskopi menjadi pilihan penting untuk 

penanganan apendisitis akut selain laparotomi (Mayir et al, 2014). Hal ini karena 

bedah laparoskopi yang dilakukan pada prosedur apendiktomi ini dapat 

menurunkan tingkat infeksi luka dan dapat mempercepat pemulangan pasien serta 

mempercepat waktu aktivitas normal pasien setelah prosedur pembedahan 

(Cameron, 2008). Namun, tidak semua pasien dapat dilakukan prosedur ini. 

Beberapa kontraindikasi untuk bedah laparoskopi ini adalah perlekatan luas dari 

prosedur pembedahan yang dilakukan sebelumnya, pasien dengan kelainan 

perdarahan atau kehamilan (Delamar, 2009).
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2.4.1 Instrumen Tindakan Laparoskopi

     Dalam prosedur pembedahan laparoskopi dibutuhkan peralatan yang didisain 

khusus, bahkan sebagian besar rumah sakit besar memiliki satu ruangan khusus 

yang digunakan untuk tindakan laparoskopi. Alat-alat yang dibutuhkan muali dari 

peralatan optik yang digunakan untuk melihat cavum peritoneum pasien hingga 

peralatan yang digunakan untuk melakukan tindakan contohnya apendiktomi di 

dalam kavum peritoneum (Lomanto, 2004).

2.4.1.1 Peralatan Optik

a.  Telescope

     Telescope atau disebut juga endoscope yang digunakan dalam 

prosedur laparoskopi terbuat dari stainless steel yang berisi lensa 

optik. Lensa tersebut terletak pada ujung endoscope. Selain lensa 

optik, terdapat juga lensa okuler yang berada di ujung lain dari 

endoscope. 

Lomanto et al, 2004
Gambar 2.6
Telescope

b. Sumber Cahaya

     Sumber cahaya yang digunakan adalah xenon dengan intensitas 

tinggi, mercury, atau lampu halogen yang dihantarkan dengan 

menggunakan fiber optic bundle.
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Lomanto et al, 2004
Gambar 2.7

Sumber Cahaya

c. Kabel Lampu

     Cahaya dari lampu disalurkan ke laparoscope dengan 

menggunakan kabel. Terdapat dua tipe kabel yang digunakan dalam 

laparoscope yaitu fiberoptic dan fluid.

Lomanto et al, 2004
Gambar 2.8

Kabel Fiberoptic

d. Kamera Video

     Kejernihan dari kamera video yang digunakan tergantung dari 

ketajaman kamera yang digunakan serta resolusi dari monitor yang 

digunakan. Kamera standar yang digunakan dalam tindakan 

laparoskopi memiliki ketajaman 250.000 sampai 380.000 pixels, 

sedangkan monitor standar yang dianjurkan untuk prosedur 

laparoskopi adalah monitor dengan resolusi 700 garis horizontal.
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Lomanto et al, 2004
Gambar 2.9

Kamera Video

e. Monitor Televisi

     Pada prosedur laparoskopi sering digunakan dua buah monitor 

televisi yang diletakkan pada dua meja yang terpisah. Resolusi dari 

kedua monitor televisi harus sepadan dengan resolusi dari video 

kamera yang digunakan untuk menunjang proses laparoskopi.

Lomanto et al, 2004
Gambar 2.10

Monitor Televisi

2.4.1.2 Gas Insufflation

     CO2 insufflator digunakan untuk membentuk lapang kerja pada rongga 

abdomen dengan cara memasukkannya melalui alat insufflator. CO2 dipilih 

karena memiliki risiko yang sangat rendah terhadap emboli gas, toksisitas 

yang kecil terhadap jaringan dalam rongga peritoneum, reabsorbsi yang 

cepat, biaya yang murah serta menghambat pembakaran. insufflator 

menyalurkan gas dengan kecepatan maksimal sekitar 20 liter/menit.
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Lomanto et al, 2004
Gambar 2.11

CO2 Insufflator

2.4.1.3 Instrumen Akses

a. Veress Needle

     Veress Needle didesain untuk menciptakan pneumoperritoneum 

sehingga nantinya dapat dimasukkan trokar.

Lomanto et al, 2004
Gambar 2.12
Veress Needle

b. Hasson’s Cannula

     Hasson’s Canula merupakan trokar yang digunakan untuk 

menciptakan akses pertama ke dalam rongga peritoneum dengan 

menggunakan teknik cutdown. 

Lomanto et al, 2004
Gambar 2.13

Hasson’s Cannula
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c. Optical Trocar

     Optical trocar digunakan untuk melihat lapisan jaringan yang 

telah dipotong.

  Lomanto et al, 2004
Gambar 2.14

Optical Trocar

2.4.1.4 Instrumen Operatif

a. Trokar

     Trokar tersedia dalam berbagai ukuran, yang paling sering 

digunakan adalah ukuran sepuluh millimeter dan lima milimeter.

Lomanto et al, 2004
Gambar 2.15

Trokar

b. Retraction

     Retraction berguna untuk membuka lapang kerja pada tindakan 

laparoskopi selain dengan cara menaikkan meja operasi serta 

bantuan dari gravitasi dan pneumoperitoneum.
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Lomanto et al, 2004
Gambar 2.16
Retraction

c. Instrumen yang Digunakan untuk Diseksi

     Peralatan yang digunakan dalam tindakan laparotomi memiliki 

panjang yang berkisar antara 30 sampai 40 sentimeter dengan 

diameter tiga sampai sepuluh milimeter termasuk alat-alat yang 

digunakan untuk diseksi. Alat-alat yang digunakan untuk diseksi 

antara lain forceps, bowel clamps, lung clamps, serta scissors.

Lomanto et al, 2004
Gambar 2.17

Forceps

Lomanto et al, 2004
Gambar 2.18

Bowel Clamps
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Lomanto et al, 2004
Gambar 2.19

Scissors
(Lomanto, 2004)

2.4.2 Prosedur Tindakan Laparoskopi

     Sebelum dilakukan prosedur pembedahan dengan cara laparoskopi, perlu 

diketahui adanya kontraindikasi pada pasien baik kontraindiksai mutlak ataupun 

kontraindikasi relatif. Kontrindikasi mutlak untuk prosedur laparoskopi yaitu 

koagulopati yang tidak terkontrol, pasien yang tidak memungkinkan dilakukan 

anestesi umum, peritonitis, penyakit cardiopulmonary berat, perdarahan 

intraabdominal yang tidak terkontrol, infeksi pada dinding abdomen serta pasien 

dengan hemodinamik yang tidak stabil. Sedangkan kontraindikasi relatif pada 

laparoskopi yaitu kehamilan, riwayat pembedahan abdomen sebelumnya, 

hipertensi portal dan penyakit hati yang berat (Lomanto 2014).

     Setelah dilakukan induksi anestesi umum dan dokter anestesi telah memastikan 

bahwa pasien siap untuk menjalani prosedur laparoskopi apendiktomi maka 

selanjutnya dokter bedah akan memulai prosedur pembedahan dengan cara 

laparoskopi.  Prosedur pembedahan dengan cara laparoskopi apendiktomi  diawali 

dengan pembuatan incisi di regio periumbilikus dengan teknik tertutup yaitu 

penusukkan perkutaneus menggunakan jarum insufflations (Veress) atau dengan 

teknik langsung menggunakan trokar yang berujung tajam di dalam sebuah bahan 

pelapis. Selain dua teknik tersebut, dapat dilakukan pula teknik Hasson yaitu 
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dengan menggunakan insisi kecil dengan menggunakan pisau ukuran 15 

(Delamar, 2009).

Lomato, 2004
Gambar 2.20

Posisi Operator Laparoskopi Apendiktomi

     Setelah itu, dilakukan prosedur yang membuat pneumoperitoneum dengan cara 

memasukkan CO2 ke dalam kavum peritoneum sebanyak tiga sampai empat liter 

sampai dicapai tekanan intraabdominal sebesar 12 sampai 15 mmHg (Delamar, 

2009). Kemudian dilakukan penegakan diagnosis dengan cara laparoskopi untuk 

menyingkirkan kemungkinan keadaan patologis lain dalam abdomen yaitu dengan 

cara memasukkan working port di sebelah kiri serta bowel clamp digunakan untuk 

melihat dengan jelas apendik. Setelah diagnosis apendisitis ditegakkan, port yang 

lain dimasukkan di area suprapubic. Apendik ditarik ke atas dengan menggunakan 

tangan kiri, kemudian mesoappendix dipisahkan dengan menggunakan berbagai 

teknik seperti monopolar hook, bipolar cautery, clip applier atau ultraincision. 

Bagian proksimal dari apendik di ligasi dengan menggunakan endoloop ligatures 
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sebanyak tiga kali. Cara lain yang dapat digunakan untuk menangani infalamasi 

akut yang berat atau perforasi apendik yaitu articulated linear stapler Endogia 

(30-45 milimeter) dengan menggunakan vascular cartridge. Apendik kemudian 

dipisahkan dengan menggunakan pisau dan diangkat dari kavum peritoneum, 

biasanya dengan menggunakan kantong plastic. Peritoneal lavage dapat 

dikeluarkan namun keseimbangan hemostasis harus dipastikan sebelum 

laparoscope dikeluarkan. Drainase dapat dipasang dalam kasus perforasi apendik 

atau pada inflamasi akut yang berat. Umbilical port harus ditutup pada setiap 

lapisan untuk mencegah terjadinya hernia (Lomato, 2004). Hal ini dapat dilakukan 

dengan metutupnya mengguanakan 3-0 atau 4-0 jahitan sintetis yang tidak 

diabsorbsi lalu dilakukan dressing dan bandaging (Delamar, 2009).

 Konstantinidis dan Anastasakou, 2011
Gambar 2.21

Pemotongan Apendik dengan Menggunakan
Bedah Laparoskopi

2.5 Hubungan Jenis Kelamin dengan Mual Muntah Pascaoperasi

     Jenis kelamin terdiri dari perempuan dan laki-laki dimana keduanya dibedakan 

berdasarakan genetik, gonad, serta fenotip seksnya. Di dalam laki-laki maupun 

perempuan memiliki sistem hormonal yang berbeda satu sama lain. Komponen 
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hormon seks utama pada laki-laki adalah testosteron sedangkan perempuan adalah 

estrogen dan progesteron (Costanzo, 2010). Dalam mekanisme mual muntah 

pasca operasi terdapat berbagai jalur, yaitu rangsangan yang berasal dari area 

telinga, input sensorik, gastrointestinal, serta CTZ. CTZ itu sendiri dipengaruhi 

oleh banyak hal, seperti peredaran darah, iritan lokal yang akan diteruskan dakam 

jalur gastrointestinal, serta efek dari peregangan dan iritasi peritoneum pada 

prosedur laparoskopi. Di dalam CTZ terdapat berbagai reseptor diantaranya 

adalah reseptor histamin, serotonin, kolinergik, neurokin-1, serta D2 dopamin. 

CTZ mudah terangsang oleh adalanya bahan-bahan emetogenik dalam peredaran 

darah karena ia tidak dilindungi oleh blood brain barrier (Islam and Jain, 2004). 

Pada perempuan, hormon estrogen merupakan hormon utama, hormon ini dapat 

mensentisisasi reseptor dopamin pada CTZ. Hal ini menyebabkan stimuli mual 

dan muntah yang salah satunya adalah dari peredaran darah tersebut akan lebih 

mudah disalurkan menggunakan reseptor dopamin karena dalam hal ini dopamin 

telah tersentisisasi dengan adanya estrogen dalam darah sehingga kejadian mual 

muntah setelah operasi akan meningkat. Hal ini dapat terjadi pada perempuan 

karena estrogen merupakan hormon utama pada perempuan (Chatterjee S et al, 

2011).


