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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Prostat 

2.1.1 Struktur Anatomi Prostat 

 Prostat adalah organ genitalia pria yang terletak di bawah dari buli-buli, di 

depan rektum dan membungkus uretra posterior. Bentuknya seperti buah kemiri 

dengan ukuran 4x3x2,5 cm dan beratnya kurang lebih 20 gram (Purnomo, 2012). 

Kelenjar prostat terletak dibawah kandung kemih, mengelilingi uretra posterior 

dan disebelah proksimalnya berhubungan dengan buli-buli, sedangkan bagian 

distalnya kelenjar prostat ini menempel pada diafragma urogenital yang sering 

disebut sebagai otot dasar panggul (Wibowo dan Paryana, 2009).  

 Menurut Mc Neal, prostat dibagi atas : zona perifer (PZ), zona sentral 

(CZ), zona transisional (TZ), segmen anterior dan zona spingter preprostat 

(Gambar 2.1). Perbedaan zona ini mempengaruhi jenis lesi pada prostat. Lesi 

hiperplasia paling sering terjadi di zona transisional sedangkan keganasan lebih 

sering terjadi di zona perifer (Eipstein et al., 2011). 

Gambar 2.1. Anatomi Kelenjar Prostat (Eipstein et al., 2011). 

Kelenjar prostat terdiri atas jaringan kelenjar dinding uretra yang mulai 

menonjol pada masa pubertas. Secara anatomi, prostat berhubungan erat dengan 

kandung kemih, uretra, vas deferens, dan vesikula seminalis. Prostat terletak 

diatas diafragma panggul sehingga uretra terfiksasi pada diafragma tersebut, dapat 

terobek bersama diafragma bila terjadi cedera. Prostat dapat diraba pada 

pemeriksaan colok dubur (Sjamsuhidajat et al., 2012).  
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2.1.2 Fisiologi Normal Kelenjar Prostat 

 Kelenjar prostat merupakan kelenjar kecil berbentuk hati yang terletak di 

bawah kandung kemih mengelilingi uretra proksimal. Kelenjar prostat kira-kira 

sebesar buah kenari, berat prostat pada orang dewasa normal kira-kira 4 sampai 20 

gram. Saat lahir, prostat berukuran sebesar kacang polong dan beratnya sekitar 1 

gram. Prostat akan berukuran tetap hingga anak mencapai dewasa. Pada saat 

dewasa, kelenjar prostat mengalami pertumbuhan pertama hingga mencapai 

ukuran normalnya dengan berat sekitar 15-20 gram yaitu pada saat laki-laki 

berusia 25 hingga 30 tahun. Kelenjar prostat akan tetap hingga usia 40 tahun dan 

kelenjar prostat akan terjadi fase pertumbuhan kedua pada saat itu hingga usia 70-

80 tahun. Selama fase pertumbuhan kedua, ukuran prostat dapat membesar hingga 

empat kali lipat dari ukuran normal (Lee, 2008). 

2.2 Definisi Benigna Prostatic Hyperplasia  

 

Gambar 2.2. Perbedaan Prostat Normal dengan BPH (Lernard., 2013) 

Benigna Prostat Hiperplasia adalah suatu kondisi yang sering terjadi 

sebagai hasil dari pertumbuhan pengendalian hormon prostat (Elin, 2011). Benign 

prostatic hyperplasia (BPH), kondisi hampir dimana-mana, berupa tumor jinak 

umum yang paling sering dialami pria Amerika dan terjadi akibat pertumbuhan 

hormon androgen yang didorong oleh pertumbuhan prostat (Dipiro et al., 2009). 

BenignProstatic Hyperplasia atau dalam bahasa umumnya dinyatakan sebagai 

Pembesaran Prostat Jinak (PPJ) merupakan masalah yang sering terjadi pada 
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kebanyakan pria berusia diatas 50 tahun dan insidennya semakin meningkat 

dengan bertambahnya usia (Pakasi, 2009). Secara patologis, BPH 

dikarakteristikkan dengan meningkatnya jumlah sel stroma dan epitelia pada 

bagian periuretra prostat. Peningkatan jumlah sel stroma dan epitelia ini 

disebabkan adanya proliferasi atau gangguan pemrograman kematian sel yang 

menyebabkan terjadinya akumulasi sel (Roehrborn, 2011).  

2.3 Epidemiologi Benigna Prostatic Hyperplasia 

Epidemiologi BPH dan gejala LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) 

pada laki-laki cukup berkembang selama beberapa tahun terakhir. Di dunia, 

hampir 30 juta pria menderita BPH. Pada usia 40 tahun sekitar 40%, usia 60-70 

tahun meningkat menjadi 50% dan usia lebih dari 70 tahun mencapai 90%. Di 

Amerika Serikat, hampir 14 juta pria menderita BPH. Prevalensi dan kejadian 

BPH di Amerika Serikat terus meningkat pada tahun 1994 - 2000 dan tahun 1998 

- 2007. Insidensi dan pravalensi BPH dan gejala LUTS meningkat cepat seiring 

bertambahnya usia pada populasi di Amerika Serikat (Parsons, 2010).  

Di Indonesia BPH merupakan urutan kedua setelah batu saluran kemih dan 

diperkirakan ditemukan pada 50% pria berusia diatas 50 hingga 65 tahun dan 

diperkirakan bahwa kurang lebih 5% pria Indonesia yang berumur 60 tahun atau 

lebih (Susanto et al., 2014). Angka kejadian LUTS yang disebabkan oleh BPH di 

RSUP Prof. Dr. dr. R. D. Kandou Manado selama periode 2009 hingga 2013, 

dengan angka tertinggi di tahun 2010 (Sampekalo et al., 2015). 

2.4 Etiologi Benigna Prostatic Hyperplasia 

Hingga sekarang, penyebab BPH masih belum dapat diketahui secara 

pasti, tetapi beberapa hipotesis menyebutkan bahwa BPH erat kaitannya dengan 

peningkatan kadar dihidrotestosteron (DHT) dan proses penuaan.  Terdapat 

perubahan mikroskopik pada prostat telah terjadi pada pria usia 30-40 tahun. Bila 

perubahan mikroskopik ini berkembang, akan terjadi perubahan patologik 

anatomi yang ada pada pria usia 50 tahun, dan angka kejadiannya sekitar 50%, 

untuk usia 80 tahun angka kejadiannya sekitar 80% dan usia 90 tahun sekitar 

100% (Purnomo, 2011). 

Etiologi yang belum jelas maka melahirkan beberapa hipotesa yang diduga 

menjadi penyebab timbulnya Benigna Prostat Hyperplasia, meliputi: teori 
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dehidrotestosteron (DHT), teori hormon (ketidakseimbangan antara estrogen dan 

testosteron), faktor interaksi stroma dan epitel-epitel, teori berkurangnya kematian 

sel (apoptosis), dan teori sel stem (Purnomo, 2011). 

2.4.1 Teori Dihidrotestosteron (DHT) 

Pertumbuhan sel kelenjar prostat sangat dibutuhkan suatu metabolit 

androgen yaitu dihidrotestosteron atau DHT. Dihidrotestosteron dihasilkan dari 

reaksi perubahan testosteron di dalam sel prostat oleh enzim 5α-reduktase dengan 

bantuan koenzim NADPH. Dihidrotestosteron yang telah berikatan dengan resptor 

androgen (RA) membentuk kompleks DHT-RA pada inti sel dan selanjutnya 

terjadi sintesis protein growth factor yang menstimulasi pertumbuhan sel prostat 

(Purnomo, 2011). Pada tingkat lanjut DHT juga secara langsung memacu m-RNA 

di dalam sel-sel kelenjar prostat untuk mensintesis protein growth factor yang 

memacu pertumbuhan kelenjar prostat (Roehrborn, 2008). 

  

Gambar 2.3. Perubahan testosteron menjadi dihidrotestosteron oleh enzim 5α-
reduktase (Purnomo, 2011) 

2.4.2 Teori Ketidakseimbangan Estrogen dan Testosteron 

  Pada usia yang semakin tua, kadar testosteron menurun, sedangkan kadar 

estrogen relatif tetap sehingga perbandingan antara estrogen dan testosteron relatif 

meningkat. Telah diketahui bahwa estrogen di dalam prostat berperan dalam 

terjadinya proliferasi sel-sel prostat terhadap rangsangan hormon androgen, 

meningkatkan jumlah reseptor androgen, dan menurunkan jumlah kematian sel-

sel prostat (apoptosis). Meskipun rangsangan terbentuknya sel-sel baru akibat 

rangsangan testosteron menurun, tetapi sel-sel prostat yang telah ada mempunyai 
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umur yang lebih panjang sehingga masa prostat menjadi lebih besar (Purnomo, 

2011). 

2.4.3 Teori Interaksi Stroma dan Epitel 

 Diferensiasi dan pertumbuhan sel epitel secara tidak langsung dikontrol 

oleh sel-sel stroma melalui suatu mediator (growth factor) tertentu. Setelah sel-sel 

stroma mendapatkan stimulasi dari DHT dan estradiol, sel-sel stroma mensintesis 

growth factor yang selanjutnya mempengaruhi sel-sel epitel secara parakrin. 

Stimulasi itu menyebabkan terjadinya proliferasi sel-sel epitel maupun sel stroma 

(Purnomo, 2011). 

2.4.4 Berkurangnya Kematian Sel Prostat 

 Homeostasis pada kelenjar yang normal terjadi karena adanya 

keseimbangan antara inhibitor pertumbuhan dan mitogens, yang masing-masing 

menghambat atau menginduksi proliferasi sel tetapi juga mencegah atau 

memodulasi kematian sel (apoptosis). Pada pasien BPH, terjadi pertumbuhan 

abnormal (hiperplasia) pada prostat yang mungkin disebabkan oleh faktor 

pertumbuhan lokal atau reseptor faktor pertumbuhan yang abnormal, yang 

menyebabkan meningkatnya proliferasi atau menurunnya kematian sel (apoptosis) 

(Roehrborn et al., 2007). 

Gambar 2.4. Keseimbangan Proliferasi Sel dan Apoptosis pada Prostat (Anonim., 
2013) 

Keterangan:  

DHT : Dihidrotestosteron 

EGF : Epidermal Growth Factor 

TGF-β : Transforming Growth Factor β 
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2.4.5 Teori Sel Stem 

Untuk mengganti sel-sel yang telah mengalami apoptosis, selalu dibentuk 

sel-sel baru. Di dalam kelenjar prostat dikenal suatu sel stem, yaitu suatu sel yang 

mempunyai kemampuan berproliferasi sangat ekstensif. Kehidupan sel ini sangat 

tergantung pada keberadaan hormon androgen, sehingga jika hormon ini kadarnya 

menurun seperti yang terjadi pada kastrasi, menyebabkan terjadinya apoptosis. 

Terjadinya proliferasi sel-sel pada BPH dipostulasikan sebagai ketidaktepatnya 

aktivitas sel stem sehingga terjadi produksi yang berlebihan sel stroma maupun 

sel kelenjar (Purnomo, 2011). 

2.5 Patofisiologi Benigna Prostatic Hyperplasia 

 

Gambar 2.5 Patofisiologi Benign Prostatic Hyperplasia (Dhingra and Bhagwat., 
2011) 

Pembesaran prostat menyebabkan terjadinya penyempitan lumen uretra 

pars prostatika dan menghambat aliran urin sehingga menyebabkan tingginya 
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tekanan intravesika. Untuk dapat mengeluarkan urin, buli-buli harus berkontraksi 

lebih kuat guna melawan tahanan, menyebabkan terjadinya perubahan anatomik 

buli-buli, yakni: hipertropi otot destrusor, trabekulasi, terbentuknya selula, sakula, 

dan divertikel buli-buli. Perubahan struktur pada buli-buli tersebut dirasakan 

sebagai keluhan pada saluran kemih bagian bawah atau Lower Urinary Tract 

Symptoms (LUTS) (Purnomo, 2007). 

BPH akan meningkatkan resistensi uretra, sehingga sebagai 

kompensasinya menyebabkan perubahan pada fungsi kandung kemih. Selain itu 

juga terjadi peningkatan tekanan detrusor untuk mempertahankan aliran urin. 

Obstruksi yang disebabkan oleh perubahan fungsi detrusor, diperberat oleh 

peningkatan usia yang menyebabkan perubahan pada fungsi kandung kemih dan 

fungsi sistem saraf, yang menyebabkan frekuensi yang sering untuk mengeluarkan 

urin, urgensi, dan nokturia (Roehborn et al., 2007).  

2.6 Faktor Resiko Benigna Prostatic Hyperplasia 

 Faktor resiko kejadian BPH masih belum diketahui. Dalam beberapa 

penelitian dikatakan bahwa predisposisi genetik dan perbedaan ras 

memungkinkan untuk terjadinya BPH. Tetapi yang pasti jenis kelamin pria, usia, 

testosteron, dan faktor pertumbuhan merupakan faktor resiko yang dapat 

menyebabkan BPH (Presti, 2004). 

2.6.1 Kadar Hormon DHT  

Proses penuaan dapat mengakibatkan penurunan kadar testosteron yang tinggi 

berhubungan dengan peningkatan risiko BPH. Testosteron akan diubah menjadi 

androgen yang lebih poten yaitu DHT oleh enzim 5α-reduktase, yang berperan 

penting dalam proses pertumbuhan sel-sel prostat (Roehborn et al., 2007).  

2.6.2 Usia  

Proses penuaan akan menginduksi penghambatan proses maturasi sel sehingga 

perkembangan sel-sel yang berdiferensiasi berkurang dan mengurangi tingkat 

kematian sel (Roehborn et al., 2007).  

2.6.3 Genetik  

Salah satu analisis kasus-kontrol, di mana subjek penelitiannya adalah pria berusia 

dibawah 64 tahun yang menjalani operasi BPH, diperkirakan lebih dari 50% pria 
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menderita penyakit BPH secara genetik. Penelitian lain telah menyebutkan bahwa 

penyakit ini diwariskan secara autosomal dominan (Parsons, 2010).  

2.7 Manifestasi Klinis BPH  

Gejala yang dikeluhkan oleh pasien BPH seringkali berupa LUTS (Lower 

Urinary Tract Symptoms) yang terdiri atas gejala obstruksi (voiding symptoms) 

maupun gejala iritasi (storage symptoms). Pada gejala obstruksi meliputi: aliran 

urin melemah, rasa tidak puas setelah miksi, menunggu lama ketika miksi dan 

harus mengedan ketika miksi. Sedangkan pada gejala iritasi dapat meliputi: 

frekuensi miksi meningkat, urgensi, nocturia, dan sering terputus-putus sehabis 

miksi dan tahap selanjutnya adalah terjadinya retensi urine (Kapoor, 2012). 

Tabel II.1. LUTS pada BPH 

Storage Urine Voiding Setelah Miksi 

Urgency Hesistensi Postvoid dribble 

Frekuensi sering Aliran melemah Rasa tidak lampias 

Urgency incontinence Intermitten (miksi terputus)  

Nokturia Distensi abdomen  

Sumber : The Canadian Journal of Urology (Kapoor, 2012). 

Manifestasi klinik pada BPH dapat menyebabkan infeksi pada saluran 

kemih (ISK), urosepsis, trabekulasi buli, sakulasi buli, divertikulasi buli, 

hidronefrosis, hematuria, batu kandung kemih, cistitis, pielonefritis, retensi urin 

akut atau kronik, refluks vesiko-ureter, hidroureter, inkontinensia ginjal, dan gagal 

ginjal (Haidelbaugh, 2008). 

2.8 Pemeriksaan dan Diagnosis BPH 

2.8.1 Anamnesis 

Pemeriksaan awal terhadap pasien BPH adalah melakukakn anamnesis 

atau wawancara yang cermat  guna mendapatkan data tentang riwayat penyakit 

sebelumnya (AUA, 2003). Anamnesis dilakukan untuk gejala LUTS pada BPH 

dapat ditentukan dengan sistem skoring International Prostate Symptoms Score 

(IPSS) yang termasuk di dalamnya rasa kencing yang tidak puas, frekuensi, 

intermitensi, urgensi, pancaran urin lemah, hesitansi dan nokturia (Longo et al., 
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2012). Menurut IPSS keparahan LUTS dibagi dalam derajat ringan, sedang dan 

berat. Nilai IPSS diantara 0 – 7 termasuk ringan, diantara 8 – 19 derajat sedang, 

sedangkan nilai 20 – 35 termasuk derajat berat (Presti et al, 2013). (Lihat Tabel 

II.2.) 

Untuk menilai tingkat keparahan dari keluhan pada LUTS, beberapa 

ahli/organisasi urologi membuat sistem skoring yang secara subyektif dapat diisi 

dan dihitung sendiri oleh pasien. Sistem skoring yang dianjurkan oleh Who Health 

Organization (WHO) adalah Skor Internasional Gejala Prostat atau IPSS 

(International Prostatic Symptom Score) (AUA, 2006). Sistem skoring IPSS 

terdiri atas 7 pertanyaan yang berhubungan dengan keluhan LUTS dan 1 

pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas hidup pasien (Purnomo, 2007). 

Nilai ini berguna untuk menilai dan memantau keadaan pasien BPH. Nilai IPSS 

menunjukkan gejala BPH dengan derajat ringan hingga berat (Amu et al., 2015). 

Tabel II.2. Nilai IPSS yang menunjukkan derajat BPH. 

Dalam 1 bulan 

terakhir 

Tidak 

pernah 

< 1x 

dalam 5x 
< setengah 

Kadang
-kadang 

(sekitar 

50%) 

Lebih 

dari 

setengah 

Hampir 

selalu 
Skor 

1. Seberapa 
sering Anda 
merasa masih 
ada sisa selesai 
kencing 

0 1 2 3 4 5  

2. Seberapa 
sering Anda 
harus kembali 
kencing dalam 
waktu kurang 
dari 2 jam 
setelah selesai 
kencing 

0 1 2 3 4 5  

3. Seberapa 
sering Anda 
kencing 
terputus-
putus? 

0 1 2 3 4 5  

4. Seberapa 
sering Anda 
sulit menunda 
kencing? 

0 1 2 3 4 5  
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Lanjutan Tabel II.2 Halaman 13 

Dalam 1 bulan 

terakhir 

Tidak 

pernah 

< 1x 

dalam 5x 
< setengah 

Kadang
-kadang 

(sekitar 

50%) 

Lebih 

dari 

setengah 

Hampir 

selalu 
Skor 

5. Seberapa 
sering 
pancaran 
kencing Anda 
lemah? 

0 1 2 3 4 5  

6. Seberapa 
sering Anda 
harus 
mengejan 
untuk mulai 
kencing 

0 1 2 3 4 5  

7. Seberapa 

sering Anda 

harus bangun 

untuk kencing, 

sejak mulai 

tidur pada 

malam hari 

hingga bangun 

di pagi hari? 

0 1 2 3 4 5  

Skor IPSS total (pertanyaan 1 sampai 7)*  

Senang sekali (1) Senang 

(2) 

Pada 

umumnya 

puas (3) 

Campuran 

antara puas 

dan tidak 

(4) 

Pada 

umumn

ya puas 

(5) 

Tidak 

bahagia 

(6) 

Buruk 

sekali 

(7) 

 

Skor kualitas hidup (QoL)* 

Keadaan pasien PPJ digolongkan berdasarkan skor IPSS yang diperoleh sebagai berikut. 

Skor 0-7: bergejala ringan. Skor 8-19: bergejala sedang. Skor 20-35: bergejala berat. 

2.8.2 Pemeriksaan Fisik 

 Pemeriksaan colok dubur atau digital rectal examination (DRE) 

merupakan pemeriksaan fisik yang penting pada pasien BPH. Dari pemeriksaan 

colok dubur ini dapat diperkirakan adanya pembesaran prostat, konsistensi 

prostat, dan adanya nodul yang merupakan salah satu tanda dari keganasan prostat 

(IAUI, 2003). Colok dubur pada BPH menunjukkan konsistensi kenyal seperti 
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meraba ujung hidung, lobus kanan dan kiri simetris dan tidak dapatkan nodul, 

sedangkan pada karsinoma prostat, konsistensi prostat keras/teraba nodul dan 

mungkin di antara lobus prostat tidak simetris (Purnomo, 2011). 

2.8.3 Urinalisis 

 Pemeriksaan urinalisis dapat mengungkapkan adanya leukosituria dan 

hematuria. BPH yang sudah menimbulkan komplikasi infeksi saluran kemih, batu 

buli-buli atau penyakit lain yang menimbulkan keluhan miksi, di antaranya: 

karsinoma buli-buli in situ atau striktura uretra, pada pemeriksaan urinalisis 

menunjukkan adanya kelainan. Untuk itu pada kecurigaan adanya infeksi saluran 

kemih perlu dilakukan pemeriksaan kultur urine, dan jika terdapat kecurigaan 

adanya karsinoma buli-buli perlu dilakukan pemeriksaan sitologi urine (AUA, 

2003). Pada pasien BPH yang sudah mengalami retensi urine dan telah memakai 

kateter, pemeriksaan urinalisis tidak banyak manfaatnya karena seringkali telah 

ada leukosituria maupun eritostiruria akibat pemasangan kateter. 

2.8.4 Pemeriksaan Laboratorium  

2.8.4.1 Prostate-Specific Antigen (PSA) 

 Serum PSA dapat dipakai untuk meramalkan perjalanan penyakit dari 

BPH; dalam hal ini jika kadar PSA tinggi berarti: (a) pertumbuhan volume prostat 

lebih cepat, (b) keluhan akibat BPH/laju pancaran urine lebih jelek dan (c) lebih 

mudah terjadinya retensi urine akut. Pertumbuhan volume kelenjar prostat dapat 

diprediksikan berdasarkan kadar PSA. Semakin tinggi kadar PSA makin cepat 

laju pertumbuhan prostat (Roehrborn et al., 2001). Kadar PSA di dalam serum 

dapat mengalami peningkatan pada keradangan, setelah manipulasi pada prostat 

(biopsi prostat atau TURP), pada retensi urine akut, kateterisasi, keganasan 

prostat, dan usia yang makin tua. Serum PSA meningkat pada saat terjadi retensi 

urine akut dan kadarnya perlahan-lahan menurun terutama setelah 72 jam 

dilakukan kateterisasi (Wijanarko et al., 2003). 

2.8.4.2 Pemeriksaan Tekanan Pancaran (Pressure Flow Studies) 

Pemeriksaan Tekanan Pancaran (Pressure Flow Studies) dapat dilihat 

dengan pancaran urin melemah yang diperoleh atas dasar pemeriksaan 
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uroflowmetri tidak dapat membedakan apakah penyebabnya adalah obstruksi atau 

daya kontraksi otot detrusor yang melemah. Untuk membedakan kedua hal 

tersebut dilakukan pemeriksaan tekanan pancaran dengan menggunakan Abrams-

Griffiths Nomogram. Dengan cara ini maka sekaligus tekanan intravesica dan laju 

pancaran urin dapat diukur (Homma et al., 2011).  

2.8.5 Pemeriksaan Fungsi Ginjal 

Obstruksi infravesika akibat BPH menyebabkan gangguan pada traktus 

urinarius bawah ataupun bagian atas. Gagal ginjal akibat BPH terjadi sebanyak 

0,3 – 30% dengan rata-rata 13,6%. Gagal ginjal menyebabkan resiko terjadinya 

komplikasi pasca bedah (25%) lebih sering dibandingkan dengan tanpa disertai 

gagal ginjal (17%) dan mortalitas menjadi enam kali lebih banyak. Pasien LUTS 

yang diperiksa ultrasonografi didapatkan dilatasi sistem pelvikalises 0,8% jika 

kadar kreatinin serum normal dan sebanyak 18,9% jika terdapat kelainan kadar 

kreatinin serum (Rosette et al., 2001). Oleh karena itu pemeriksaan faal ginjal ini 

berguna sebagai petunjuk perlu tidaknya melakukan pemeriksaan pencitraan pada 

saluran kemih bagian atas. 

2.9 Penatalaksanaan BPH 

 Tujuan terapi menurut penatalaksanaan BPH di Indonesia adalah 

mengembalikan kualitas hidup pasien. Terapi yang ditawarkan  tergantung pada 

derajat keluhan, keadaan pasien, maupun kondisi objektif kesehatan pasien yang 

diakibatkan oleh penyakitnya. Pilihannya adalah mulai dari: (1) tanpa terapi, (2) 

medikamentosa, dan (3) terapi intervensi. 

Tabel II.3. Pengobatan untuk pasien dengan gejala ringan sampai berat pada 

BPH 

Watchful Waiting 

Medical Therapies 

Alpha-Blockers 

- Alfuzosin 

- Doxazosin 

- Tamsulosin 

- Terazosin 

- Silodosin* 
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Lanjutan Tabel II.3 Halaman 16 

5- Alpha-reductase inhibitors (5-ARIs) 

- Dutasteride 

- Finasteride 

Minimally Invasive Therapies 

- Transurethral needle ablation (TUNA) 

- Transurethral microwave thermotherapy (TUMT) 

Surgical Therapies 

- Open prostatectomy 

- Transurethral holmium laser ablation of the prostate (HoLAP) 

- Transurethral holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) 

- Holmium laser resection of the prostate (HoLRP) 

- Photoselective vaporization of the prostate (PVP) 

- Transurethral incision of the prostate (TUIP) 

- Transurethral vaporization of the prostate (TUVP) 

- Transurethral resection of the prostate (TURP) 

2.9.1 Watchful Waiting (Follow Up) 

Watchful waiting artinya pasien tidak mendapatkan terapi apapun tetapi 

perkembangan penyakitnya keadaannya tetap diawasi oleh dokter. Pilihan terapi 

ini ditujukan untuk pasien BPH dengan skor IPSS dibawah 7, yaitu keluhan 

ringan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Beberapa guidelines masih 

menawarkan watchful waiting pada pasien BPH bergejala dengan skor sedang 

(IPSS 8-19) (Roehrborn, 2001). Pasien dengan keluhan sedang hingga berat (skor 

IPSS > 7), pancaran urine melemah (Qmax < 12 mL/detik), dan terdapat 

pembesaran prostat > 30 gram tentunya tidak banyak memberikan respon terhadap 

watchful waiting. Pada watchful waiting, pasien tidak mendapatkan terapi apapun 

dan sebagai bentuk terapi awal untuk pasien sebelum ditegakkan intervensi yang 

sesuai untuk pasien. Tingkat gejala distress pasien dapat sangat bervariasi 

sehingga dilakukan pemantauan pada pemilihan pengobatan pasien. Gejala 

distress dapat dikurangi dengan langkah-langkah sederhana seperti menghindari 

dekongesten atau antihistamin, mengurangi asupan cairan pada waktu tidur dan 

mengurangi kafein dan asupan alkohol secara umum (Mc Vary et al., 2010). 
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2.9.2 Medikamentosa (Terapi Farmakologi) 

 Dalam menentukan pengobatan perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 

dasar pertimbangan terapi medikementosa, jenis obat yang digunakan, pemilihan 

obat dan evaluasi selama pemberian obat (IAUI, 2003). Dengan memakai piranti 

skoring IPSS dapat ditentukan kapan seorang pasien memerlukan terapi. Terapi 

medikamentosa biasa diberikan pada pasien tingkat sedang dan berat (IPSS ≥8).  

Tujuan terapi medikamentosa adalah berusaha untuk mengurangi resistensi otot 

polos prostat sebagai komponen dinamik atau mengurangi volume prostat sebagai 

komponen statik (Mc Vary et al., 2010).  

2.9.2.1 Antagonis reseptor adrenergik-α 

 Pengobatan dengan antagonis adrenergik α bertujuan menghambat 

kontraksi otot polos prostat sehongga mengurangi resistensi tonus leher buli-buli 

dan uretra (Lepor dan Lowe, 2002). Awalnya obat yang digunakan adalah 

golongan non selektif (fenoksibenzamine) yang mampu memperbaiki laju 

pancaran dan mengurangi keluhan miksi. Tetapi obat ini menyebabkan komplikasi 

sitemik sehingga tidak disenangi oleh pasien. Kemudian ditemukan obat 

penghambat adrenergik α1 yang punya waktu paruh pendek (prazosin) dan 

panjang (tetrazosin, doxazosin). Golongan penghambat adrenergik α1a 

(tamsulosin) sangat selektif terhadap otot polos prostat (Purnomo, 2008). 

2.9.2.2 Inhibitor 5 α-reduktase 

 Finasteride adalah obat inhibitor 5-α reduktase pertama yang dipakai untuk 

mengobati BPH. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan 

dihidrotestosteron (DHT) dari testosteron yang dikatalis oleh enzim 5 α-reduktase 

di dalam sel-sel prostat. Beberapa uji klinik menunjukkan bahwa obat ini mampu 

menurunkan ukuran prostat hingga 20-30%, meningkatkan skor gejala sampai 

15% atau skor AUA hingga 3 poin, dan meningkatkan pancaran urine. Efek 

maksimum finateride dapat terlihat setelah 6 bulan (Mc Vary et al., 2010).  

 Finasteride digunakan bila voulume prostat > 40 cm3. Efek samping yang 

terjadi pada pemberian finasteride ini minimal, diantaranya dapat terjadi 

impotensia, penurunan libido, ginekomastia, atau timbul bercak-bercak 

kemerahan di kulit. Finasteride dapat menurunkan kadar PSA sampai 50% dari 
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harga yang semestinya sehingga perlu diperhitungkan pada deteksi dini kanker 

prostat (Lepor dan Lowe, 2002). 

2.9.3 Terapi Intervensi 

 Terapi intervensi dibagi dalam 2 golongan, yakni teknik ablasi jaringan 

prosat atau pembedahan dan teknik instrumentasi alternatif. Termasuk ablasi 

jaringan prostat adalah: pembedahan terbuka, TURP, TUIP, TUVP, laser 

prostatektomi. Sedangkan teknik instrumentasi alternatif adalah interstitial laser 

coagulation, TUNA, TUMT, dilatasi balon dan stent uretra (Barba et al., 2000). 

Pasien yang menjalani tindakan intervensi perlu dilakukan pemeriksaan kultur 

urine untuk melihat kemungkinan penyulit infeksi saluran kemih akibat tindakan 

itu (Homma et al., 2011). 

2.9.3.1 Minimally Invansive Therapies 

 Tindakan ini terutama ditujukan untuk pasien yang mempunyai resiko 

tinggi terhadap pembedahan. Teknik ini direkomendasikan untuk pasien yang 

memiliki prostat ukuran kecil. Pemanasan dengan gelombang mikro pada 

frekuensi 915-1296 Mhz yang dipancarkan melalui antena yang diletakkan dalam 

uretra menyebabkan destruksi jaringan pada zona transisional karena nekrosis 

koagulasi (Purnomo, 2008). 

2.9.3.1.1 Transurethral Microwave Thermotherapy (TUMT) 

 Energi yang dihasilkan oleh TUMT berasal dari gelombang mikro yang 

disalurkan melalui kateter ke dalam kelenjar prostat sehingga dapat merusak 

kelenjar prostat yang diinginkan. Jaringan lain dilindungi oleh sistem pendingin 

guna menghindari dari kerusakan selama proses pemanasan berlangsung. 

Morbiditasnya rendah dan dapat dikerjakan tanpa pembiusan. TUMT terdiri atas 

energi rendah dan energi tinggi. TUMT energi rendah diperuntukkan bagi 

adenoma yang kecil dan obstruksi ringan, sedangkan TUMT energi tinggi untuk 

prostat yang besar dan obstruksi yang lebih berat. TUMT energi tinggi 

menghasilkan respon terapi yang lebih baik, tetapi menimbulkan morbiditas yang 

lebih besar daripada yang energi rendah (Mc Vary et al., 2010). 
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2.9.3.1.2 Transurethral Needle Ablation (TUNA) 

 Teknik TUNA memakai energi dari frekuensi radio yang menimbulkan 

panas sampai mencapai 100°C, sehingga menyebabkan nekrosis jaringan prostat. 

Sistem ini terdiri atas kateter TUNA yang dihubungkan dengan generator yang 

dapat membangkitkan energi pada frekuensi radio 490 kHz. Kateter dimasukkan 

ke dalam uretra melalui sistoskopi dengan pemberian anestesi topikal xylocaine 

sehingga jarum yang terletak pada ujung kateter terletak pada kelenjar prostat (Mc 

Vary et al., 2010). TUNA dapat memperbaiki gejala hingga 50-60% dan 

meningkatkan Qmax hingga 40-50%. Pasien sering kali masih mengeluh hematuria, 

disuria, kadang-kadang retensi urine, dan epididimo-orkitis (Rosette et al., 2001).  

2.9.3.2 Terapi Bedah (Surgical Therapies) 

Salah satu kasus tindakan pembedahan adalah bedah urologi. Kasus bedah 

urologi di Amerika kurang lebih 400.000 kasus tiap tahun. Diagnosis yang 

ditegakkan sebagai dasar tindakan pembedahan terbanyak adalah: benign 

prostatic hyperplasia (42,31%), disusul oleh batu ureter (25%), batu buli-buli 

(15,38%), batu ginjal (13,46%) dan striktura uretra (3,85%) (Manuaba and 

Dwiprahasto, 2005). Prosedur bedah yang paling umum adalah transurethral 

resection of the prostate (TURP). Transuretral Resection of The Prostate (TURP) 

merupakan salah satu tindakan pembedahan untuk mengatasi obstruksi pada 

saluran kemih. TURP merupakan tindakan pembedahan via endoscopy 

transuretral tanpa melakukan pembedahan/insisi terbuka. Angka mortalitas pasien 

TURP sebesar 1 - 2%, sedangkan angka keberhasilan TURP dalam mengatasi 

gejala klinik akibat BPH sebesar 88% (Leslie, 2006).  

 Indikasi pembedahan yaitu pada BPH yang sudah menimbulkan 

komplikasi, diantaranya adalah: retensi urine karena BPO, infeksi saluran kemih 

berulang karena BPO, hematuria makroskopik karena BPE, batu buli-buli karena 

BPO, gagal ginjal yang disebabkan oleh BPO dan divertikulum buli-buli yang 

cukup besar karena BPO (IAUI, 2015). Guidelines di beberapa negara juga 

menyebutkan bahwa terapi pembedahan diindikasikan pada BPH yang telah 

menimbulkan keluhan sedang hingga berat, tidak menunjukkan perbaikan setelah 

pemberian terapi non bedah dan pasien yang menolak pemberian terapi 

medikamentosa. Terdapat tiga macam teknik pembedahan yang direkomendasikan 
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di berbagai negara, yaitu prostatektomi terbuka, insisi prostat transuretra (TUIP) 

dan reseksi prostat transuretra (TURP) (Mc Vary et al., 2010) 

2.9.3.2.1 Open Prostatectomy 

Open Prostatectomy merupakan cara yang paling tua, paling invansif dan 

paling efisien di antara tindakan pada BPH yang lain dan memberikan perbaikan 

gejalan BPH 98%. Pembedahan terbuka ini dikerjakan melalui pendekatan 

transvesikal yang mula-mula diperkenalkan oleh Hryntschack dan pendekatan 

retropubik yang dipopulerkan oleh Millin (Purnomo, 2008). Pendekatan 

transvesika hingga saat ini sering dipakai pada BPH yang cukup besar disertai 

dengan batu buli-buli multiple, di vertikula yang besar dan hernia inguinalis 

(Tubaro et al., 2000). Pembedahan terbuka dianjurkan pada prostat volumenya 

diperkirakan lebih dari 80-100 cm3 (Roehrborn, 2001). Dilaporkan bahwa 

prostatektomi terbuka menimbulkan komplikasi striktura uretra dan inkontinensia 

urine yang lebih sering dibandingkan dengan TURP ataupun TUIP (Mc Vary et 

al., 2010). 

2.9.3.2.2 Holmium laser ablation of the prostate (HoLAP) 

Transurethral holmium laser ablation of the prostate (HoLAP) adalah 

alternatif bedah invasif minimal untuk TURP untuk pengobatan gejala BPH. 

Meskipun laser bedah yang berbeda ditandai untuk pengobatan BPH, holmium 

ablasi laser (HoLAP) dan enucleation prostat (HoLEP) yang mungkin yang paling 

banyak dipelajari saat ini. Data klinis yang mendukung transurethral holmium 

laser ablation of the prostate (HoLAP) menunjukkan kesetaraan untuk TURP 

dengan potensi komplikasi lebih sedikit dan daya tahan jangka panjang hingga 7 

tahun. Secara umum, dokter telah menerapkan teknologi laser holmium untuk 

mengobati BPH. Pengobatan dengan laser holmium telah memungkinkan Ahli 

Urologi untuk mengobati tahap yang lebih luas dari pasien, dan mencapai hasil 

klinis yang sukses dengan komplikasi potensial lebih sedikit daripada prosedur 

tradisional TURP (Gambla, 2007). 

2.9.3.2.3 Holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) 

Prosedur HoLEP sama efektifnya dengan TURP yakni besar atau kelipatan 

ukuran vesikal, infeksi saluran kemih berulang atau persisten, uropati obstruktif 

karena prostat, retensi urin yang berulang, hematuria prostat berulang dan akibat 
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respon yang buruk terhadap terapi pengobatan untuk BPH (Varshney, 2011). 

HoLEP merupakan teknik enukleasi endoskopi pertama untuk gejala obstruktif 

pada BPH. HoLEP adalah satu-satunya prosedur BPH yang telah menunjukkan 

perbaikan gejala yang lebih baik, perbaikan urodinamik yang lebih besar dan 

memiliki daya tahan yang lebih besar dari TURP. Hal ini aman dan efektif untuk 

semua ukuran prostat, retensi urin pada pria dan yang sedang diterapi 

antikoagulan atau memiliki gangguan perdarahan (Aho, 2013). 

2.9.3.2.4 Holmium laser resection of the prostate (HoLRP) 

Holmium laser resection of the prostate (HoLRP) merupakan prosedur 

dengan adenoma prostat direseksi menggunakan serat laser holmium dan khusus 

diadaptasi resectoscope (Mc Vary et al., 2011). Meskipun proses HoLRP lebih 

cepat daripada HoLAP, tetapi HoLRP masih lebih lama jika dibandingkan dalam 

durasi dari prosedur  TURP (Varshney, 2011).  

2.9.3.2.5 Photoselective vaporization of the prostate (PVP) 

Photoselective vaporization of the prostate (PVP) merupakan prosedur 

pembedahan prostat dengan cara menghancurkan kelebihan jaringan prostat 

dengan keluarnya urine dengan menggunakan energi sinar laser (McVary., et al, 

2010). PVP dapat memberikan hampir tanpa perdarahan pada penghapusan 

jaringan prostat dan dapat digunakan pada pasien dengan ukuran prostat besar, 

pasien dengan co-morbiditas, atau pasien yang memakai antikoagulan oral 

(Bachmann and Ruszat, 2007). PVP memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

“gold standard” TURP dalam hal peningkatan keamanan perioperatif, waktu 

kateterisasi pendek, rawat inap lebih pendek, perbaikan gejala lebih cepat, dan 

morbiditas lebih rendah (Bachmann et al., 2005).  

2.9.3.2.6 Transurethral vaporization of the prostate (TUVP) 

 Cara elektrovaporisasi prostat hampir mirip dengan TURP, hanya saja 

teknik ini memakai roller ball yang spesifik dan dengan mesin diatermi yang 

cukup kuat, sehingga mampu membuat vaporisasi kelenjar prostat. Teknik ini 

cukup aman, tidak banyak menimbulkan perdarahan pada saat operasi dan masa 

mondok di rumah sakit lebih singkat (Barba et al., 2000).  

2.9.3.2.7 Transuretral Resection of the Prostate (TURP) 

TURP merupakan gold standart dan operasi yang paling banyak 

dikerjakan di seluruh dunia. Reseksi  kelenjar prostat menggunakan cairan 
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pembilas agar daerah yang akan direseksi tetap terang dan tidak tertutup oleh 

darah. Cairan yang sering dipakai adalah H2O steril (aquadest) karena tidak 

menyebabkan hantaran listrik saat operasi dan harganya cukup murah (Purnomo, 

2008). Pada prosedur TURP dilakukan pemotongan uretra prostat dengan cara 

bedah elektro (electrosurgical). Pilihan operasi ditujukan untuk pasien dengan 

skor IPSS 20-35. Penyelesaian masalah hiperplasia prostat jangka panjang yang 

paling baik saat ini adalah pembedahan. Risiko pada prosedur TURP ini adalah 

terjadinya pendarahan, efek samping seksual, infeksi saluran kemih dan jarang 

terjadi inkontinensia urin (Kapoor, 2012).  

2.9.3.2.8 Transuretral Incision of the Prostate (TUIP) 

 Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan dua insisi dengan pisau 

Collins pada posisi jam 5 dan 7. Insisi diawali dari distalke orificium uretra dan 

keluar melalui verumontanum (Presti, 2004). Insisi diperdalam hingga kapsula 

prostat (Tubaro et al., 2000). Waktu yang dibutuhkan lebih cepat dan lebih sedikit 

menimbulkan komplikasi dibandingkan dengan TURP. TUIP mampu 

memperbaiki keluhan akibat BPH dan meningkatkan Qmax meskipun tidak sebaik 

TURP (Yang et al., 2001).  

2.10 Resiko Pembedahan Pasca Operasi BPH 

2.10.1 Resiko Infeksi 

2.10.1.1 Infeksi Luka Operasi 

Infeksi Luka Operasi (ILO) merupakan infeksi yang terjadi ketika 

mikroorganisme dari kulit, bagian tubuh lain atau lingkungan masuk kedalam 

insisi yang terjadi dalam waktu 30 hari dan jika ada implant terjadi 1 (satu) tahun 

paska operasi yang ditandai dengan adanya pus, inflamasi, bengkak, nyeri dan 

rasa panas (Awad et al, 2009 dalam PP Hipkabi, 2010). ILO menjadi penyulit 

yang serius pada pembedahan karena ILO menjadi sumber utama morbiditas 

pasca operasi dan menimbulkan infeksi nosokomial dalam jumlah bermakna serta 

merupakan masalah perawatan kesehatan di rumah sakit seluruh dunia (Sandy et 

al., 2015).  
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2.10.1.2 Infeksi Nosokomial 

Infeksi pada bedah adalah salah satu penyebab umum terjadinya infeksi 

nosokomial (Yamamoto et al, 2008). Sekitar 40% dari semua infeksi nosokomial 

adalah Infeksi Saluran Kemih, sekitar 10-20% dari yang disebabkan oleh prosedur 

operasi urogenital, dan sekitar 80% berasal dari kateter urin. Sehingga 

managemen dalam kateter urin sangat penting untuk mengendalikan infeksi pada 

urologi (Hamasuna et al, 2011). 

2.10.1.3 Infeksi Saluran Kemih 

Infeksi saluran kemih dapat terjadi apabila ditemukannya bakteri didalam 

urin dan mikroorganisme yang paling menyebabkan infeksi adalah bakteri aerob. 

Sedangkan pada saluran kemih yang normal tidak dihuni oleh bakteri aerob atau 

mikroba yang lainnya, karena itu urin dapat dikatakan steril. Salah satu cara untuk 

menurunkan kejadian penyakit ini adalah penggunaan antibiotik untuk membunuh 

dan menghambat pertumbuhan bakteri (Kumala et al, 2009). 

Untuk menghindari terjadinya infeksi pada tidakan operasi pasien BPH, 

diperlukan tindakan pencegahan, salah satunya adalah dengan pemberian terapi 

antibiotik profilaksis. Selain, antibiotik profilaksis terapi antibiotik juga perlu 

diberikan pada pasien BPH untuk pengobatan penyakit infeksi yang menyertai 

pada pasien BPH, seperti infeksi kandung kemih, prostatitis, urosepsis, dan 

sebagainya. Antibiotik yang biasa digunakan pada pasien BPH meliputi antibiotik 

golongan quinolon, sefalosporin, dan aminoglikosida (Wolf et al., 2008). 

2.10.2 Gangguan Perdarahan 

Salah satu komplikasi intraoperatif BPH yang paling umum untuk pasien 

yang menjalani perawatan bedah endoskopik BPH adalah terjadi perdarahan. 

Karena aliran irigasi terjadi terus menerus, sulit untuk bisa memperkirakan 

besarnya perdarahan (Matlaga and Lingeman, 2010). Gangguan hemostasis sering 

dikaitkan dengan operasi prostat, dengan risiko perdarahan yang berhubungan 

dengan sistemik dan aktivasi lokal fibrinolisis. Pasca operasi TURP terkait 

kehilangan darah memiliki korelasi dengan peningkatan fibrinolitik aktivitas 

kemih. Urin dan kandung kemih mengandung konsenterasi aktivator plasminogen 

tinggi yang memudahkan dalam pembekuan lisis (Crescenti et al., 2011). Faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi perioperatif dan kehilangan darah pasca operasai 
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meliputi: berat prostat,berat jaringan reseksi, waktu operasi, kultur urin pra 

operasi, pengobatan finasteride pra operasi, penggunaan asam asetilsalisilat, jenis 

anestesi, serta usia dan tekanan darah pasien, meskipun beberapa hal tersebut 

masih kontroversial (Kumsar et al., 2011).  

2.11 Terapi Perdarahan  

2.11.1 Asam Traneksamat 

 Asam traneksamat merupakan salah satu agen antifibrinolitik, selain asam 

aminokaproat dan aprotinin. Asam traneksamat merupakan inhibitor poten dari 

aktivator plasminogen dan urokinase, sehingga mencegah terjadinya pembekuan 

lisis, dan telah terbukti menjadi 8 kali lebih efektif daripada asam aminokaproat 

epsilon (EACA) (Kumsar et al., 2011). Asam traneksamat efektif untuk 

mengurangi perdarahan selama operasi dalam kasus yang berbeda (Rannikko et 

al., 2004). Asam traneksamat dapat diindikasikan untuk perdarahan perioperatif 

dalam berbagai jenis operasi (umumnya prostatektomi dan koniasi serviks), 

operasi gigi pada pasien dengan koagulopati, menorraghia, epistaksis, trauma 

hifema dan angiodema turunan (McCormack, 2012). Selain itu, asam traneksamat 

lebih murah daripada obat hemostatik lainnya (Cardone and Klein, 2009). 

2.11.2 Vitamin K 

Vitamin K merupakan kofaktor penting dalam sintesis faktor pembekuan 

darah seperti protrombin (faktor II) dan faktor pembekuan darah lainnya (faktor 

VII, IX, dan X, dan protein C dan S) dan juga dalam fungsi protein seperti 

osteocalcin yang penting untuk perkembangan tulang (Martindale, 2009). 

Pemberian vitamin K secara intravena harus perlahan-lahan karena infus yang 

cepat dapat menimbulkan dispnea, nyeri dada dan punggung, bahkan kematian. 

Vitamin K berguna untuk mencegah atau mengatasi perdarahan akibat defisiensi 

vitamin K. Defisiensi vitamin K dapat terjadi akibat gangguan absorpsi vitamin K, 

berkurangnya bakteri yang mensintetis vitamin K pada usus dan pemakaian 

antikoagulan tertentu yang dapat mempengaruhi aktivitas vitamin K (Dewoto, 

2009). 
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2.12 Tinjauan Pustaka Obat 

2.12.1 Asam Traneksamat 

 

Gambar 2.6 Struktur Asam Traneksamat (McCormack, 2012) 

Asam traneksamat merupakan antifibrinolitik sintetis yang mencegah 

pemecahan fibrin, sehingga menstabilkan pembekuan darah dan mengurangi 

perdarahan dalam fibrinolisis (Mannucci, 2007). 

2.12.2 Indikasi 

Asam traneksamat merupakan antifibrinolitik agent yang menghambat 

lisisnya bekuan fibrin. Asam traneksamat digunakan dalam pengobatan dan 

profilaksis perdarahan yang berhubungan dengan fibrinolisis berlebihan 

(Martindale, 2009). Asam traneksamat merupakan analog dari asam aminokaproat 

dan memiliki mekanisme kerja serta indikasi yang sama dengan asam 

aminokaproat, namun asam traneksamat sepuluh kali lebih poten dan memiliki 

efek samping yang lebih ringan dibandingkan asam aminokaproat (Dewoto, 

2009).  

Asam traneksamat dapat diindikasikan untuk perdarahan perioperatif 

dalam berbagai jenis operasi (umumnya prostatektomi dan koniasi serviks), 

operasi gigi pada pasien dengan koagulopati, menorraghia, epistaksis, trauma 

hifema dan angiodema turunan. Asam traneksamat digunakan pada perdarahan 

yang abnormal dimana terjadi hiperfibrinolisis lokal seperti perdarahan paru, 

epistaksis, perdarahan vagina, perdarahan ginjal dan perdarahan selama atau 

setelah operasi prostat (McCormack, 2012). 
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2.12.3 Mekanisme Kerja 

 

Gambar 2.7 Mekanisme agen antifibrinolitik asam traneksamat (McCormack, 
2012) 

Asam traneksamat bertindak seperti asam aminokaproat tetapi 10 kali 

lebih kuat daripada asam aminokaproat (Mannucci, 2007). Mekanisme kerja asam 

traneksamat terutama dengan menghambat sacara kompetitif pengikatan 

plasminogen dan plasmin pada fibrin, namun penghambatan ini terjadi hanya 

sampai tingkat tertentu. Antifibrinolitik sintetik seperti asam traneksamat dan 

asam epsilon aminokaproat dapat menghambat aktivasi plasminogen. Secara 

reversibel, asam traneksamat berikatan dengan sisi pengikat lisin pada 

plasminogen. Hal ini mencegah plasminogen berikatan pada permukaan fibrin dan 

menghambat terjadinya fibrinolisis (Sheeber dan Shander, 2013). Antifibrinolitik 

sintetik ini tidak mempengaruhi aktivasi koagulasi, tidak ada perubahan yang 

signifikan pada kompleks trombin-antitrombin atau fragmen protrombin dengan 

penggunaan antifibrinolitik sintetik. Penghambatan pada aktivitas plasmin oleh 

antifibrinolitik sintetik dapat meningkatkan hemostasis (Dietrich, 2011). 
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2.12.4 Farmakodinamik 

 Asam traneksamat memberikan efek antifibrinolitik dengan memblokir 

sisi lisin yang mengikat pada molekul plasminogen sehingga menghambat 

terjadinya interaksi plasminogen dan rantai plasmin dengan residu lisin pada 

permukaan fibrin. Meskipun plasminogen masih akan dikonversi menjadi plasmin 

dengan adanya aktivator plasminogen, setelah berikatan dengan asam traneksamat 

tidak bisa berinteraksi dan mencerna fibrin (McCormack, 2012). 

2.12.5 Farmakokinetik 

Asam traneksamat cepat diabsorbsi dari saluran cerna. Sampai 40% dari 

satu dosis oral dan 90% dari satu dosis IV diekskresi melalui urin dalam 24 jam 

(Dewoto, 2009). Asam traneksamat memiliki konsentrasi puncak plasma sekitar 3 

jam setelah pemberian. Bioavailabilitas asam traneksamat adalah sekitar 30 

sampai 50%. Asam traneksamat didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh dan 

sedikit mengikat protein. Asam traneksamat memiliki eliminasi plasma paruh 

sekitar 2 jam (Martindale, 2009).  

2.12.6 Dosis dan Rute Pemberian 

 Asam traneksamat dapat diberikan secara oral dan injeksi intravena lambat 

atau infus kontinu. Biasanya dosis parenteral dirubah menjadi oral setelah 

beberapa hari, atau setelah pemberian intravena awal diikuti dengan infus kontinu 

(Martindale, 2009). Untuk mengurangi perdarahan pada urologi, pemberian asam 

traneksamat dapat diberikan secara intramuskular, oral dan intravena (Culkin et 

al., 2014). 

 Penggunaan untuk terapi perdarahan, dosis oral adalah 1 sampai 1,5 g 

(atau 15 sampai 25 mg/kg) 2 sampai 4 kali sehari. Pemberian dengan injeksi 

intravena lambat adalah 0,5 sampai 1 g (atau 10 mg/kg) 3 kali sehari. Dosis asam 

traneksamat yang diberikan melalui infus kontinu adalah 25 sampai 50 mg/kg 

sehari (Martindale, 2009). Pemberian asam traneksamat dapat diberikan melalui 

injeksi intravena dengan laju maksimal 100 mg/menit dan kompaktibel dengan 

dekstrosa, saline, dan cairan elektrolit (DIH., 2009).  
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2.12.7 Efek Samping 

 Terapi asam traneksamat dapat membantu mengurangi perdarahan pada 

pasien, namun terapi ini harus digunakan dengan hati-hati karena kemungkinan 

timbulnya resiko komplikasi trombosis (Boediwarsono, 2009). Efek samping 

ringan hingga serius yang sering dilaporkan adalah mual, muntah, diare, 

dispepsia, dismenorea, pusing, sakit punggung, mati rasa, dan anemia. Asam 

traneksamat harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan riwayat 

trombosis atau pengguna koagulopati, dan pada pasien dengan risiko dari vena 

trombosis. Dosis asam traneksamat harus dikurangi seiring dengan peningkatan 

kadar serum kreatinin pada pasien penurunan fungsi ginjal. Dosis juga harus 

dipertimbangkan pada pasien usia lanjut dengan penurunan fungsi fisiologis 

(McCormack, 2012). 

2.12.8 Nama Dagang Indonesia 

  Ada berbagai nama dagang asam traneksamat yang beredar di Indonesia 

seperti yang terdaftar dalam ISO 2014 dan MIMS 2013. Nama dagang, 

kandungan, dan bentuk sediaan asam traneksamat yang ada di Indonesia dapat 

dilihat pada tabel II.4.  

Tabel II.4 Sediaan asam traneksamat di Indonesia. 

No. Nama Dagang Kekuatan/Bentuk Sediaan Dosis 

1.  Asamnex 500 mg/tablet 3-4 x/hari/tab 

2.  Ditranex 250 mg/tablet Fibrinolitik lokal: 
3-4 x/1-2 tab 250 mg 

atau amp 2,5 ml 
3-4 x/1 tab 500 mg atau 
amp 5ml 

Fibrinolitik sistemik: 
3-4 x/1-2 tab 500 mg 

atau amp 5 ml 

500 mg/tablet 

500 mg/5 ml amp 

3.  Ethinec 250 mg/5 ml amp 500-1000 mg/3x/hari dg 
inj IV lambat (1 

ml/menit) 

4.  Intermic 250 mg/5 ml amp Fibrinolisis lokal: 
500-1000 mg/3x/hari dg 
inj IV lambat (1 

ml/menit) 
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Lanjutan Tabel II.4 Halaman 29 

No. Nama Dagang Kekuatan/Bentuk Sediaan Dosis 

5.  Kalnex 250 mg/kapl 1-2 kap 3-4 x/hari 

500 mg/tab 1 tab 3-4 x/hari 

250 mg/5 ml amp 250 mg 1-2 amp IV atau 
1-2 dosis terbagi IM atau 
2-10 amp dg infus drip 

500 mg/5 ml amp 500 mg 2,5-5 ml IV/IM 
terbagi dlm 1-2 dosis 

6.  Lunex 250 mg/5 ml amp Fibrinolisis lokal: 
500-1000 mg scr inj IV 

lambat (1 ml/menit) 
500 mg/5 ml amp 

7.  Nexa 250 mg/kapl 3-4 x/hari 1-2 kap 

 500 mg/tab 3-4 x/hari ½-1 tab 

 250 mg/5 ml amp  250mg-500mg/3-4 x/hari 

 500 mg/5 ml amp 

8.  Nexitra 500 mg/kapl Fibrinolisis lokal: 

15-25 mg/kgBB (2-3 
kapl) 2-3 x/hari  
Prostatektomi Profilaksis 

& penngobatan 
perdarahan pd pasien dg 
risiko tinggi sebaiknya 

diberikan sediaan inj 
sblm atau sesudah OP, 

dilanjutkan dg 
pemberian oral 2 kapl 3-
4 x/hari. 

9.  Plasminex 500 mg/tab 3-4 x/hari/tab 

500 mg/ 5 ml amp ½-1 g/3x/hari 

10.  Pytramic 250 mg/tab salut selaput 1-2 tab/3-4 x/hari 

500 mg/tab salut selaput 

11.  Ronex 500 mg/tab salut selaput 15-25 mg/kg BB 2-3 
x/hari 

250 mg/ml amp ½-1g IV lambat 3x/hari 

dilanjutkan setelah 3 hari 
OP dg terapi oral 

12.  Tranec 500 mg/kapl ½-1 kapl 3-4 x/hari 

250 mg/5 ml vial ½-1 g atau 10-15 mg/kg 

BB 2-3 x/hari segera 
atau beberapa hari pasca 
OP 

13.  Tranexamic 

acid Kalbe 

500 mg/5ml amp 2½-5 ml/hari IM/IV 

diberikan dlm dosis 
terbagi. 

Pra&pasca OP: 5-25ml 
scr infus drip IV  
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Lanjutan Tabel II.4 Halaman 30 

No. Nama Dagang Kekuatan/Bentuk Sediaan Dosis 

14.  Tranexamic 
Harsen 

250 mg/kapl 1-2 kapl/3-4 x/hari 
(25 mg/kg BB/hari  

250 mg/5 ml amp 1-2 amp/hari via 
IM/IV/infus drip  

Inj harus diberikan scr 
perlahan 1-2 menit 

15.  Tranexid 250 mg/5 ml amp ½-1g/3x/hari inj IV 

500 mg/5 ml amp 

250 mg/kapl 15-25 mg/kg BB 2-3 

x/hari 500 mg/tab 

16.  Transamin 250 mg/kapl 1-2 kapl/3-4 x/hari 

500 mg/kapl 

250 mg/5 ml amp 250-500mg/1-3 x/hari 

500 mg/5 ml amp 

17.  Tranxa 250 mg/5 ml amp Dws : 250-500 mg IV 
lambat atau IM 

Fibrinolisis lokal: 500-
1000 mg/3x/hari IV 
lambat (1ml/menit) 

 

 


