
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Defenisi Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Benign prostate hyperplasia atau sering disebut pembesaran prostat 

jinak adalah sebuah penyakit yang sering terjadi pada pria dewasa di 

Amerika dimana terjadi pembesaran prostat (Dipiro et al, 2015). BPH 

terjadi pada zona transisi prostat, dimana sel stroma dan sel epitel 

berinteraksi. Sel sel ini pertumbuhannya dipengaruhi oleh hormon seks 

dan respon sitokin. Pada penderita BPH hormon dihidrotestosteron 

(DHT) sangat tinggi dalam jaringan prostat. Sitokin dapat memicu 

respon inflamasi dengan menginduksi epitel. Prostat membesar 

mengakibatkan penyempitan uretra sehingga terjadi gejala obstruktif 

yaitu : hiperaktif kandung kemih, inflamasi, pancaran miksi lemah 

(Skinder et al, 2016). 

Benign prostate hyperplasia (BPH) dikaitkan dengan gejala saluran 

kemih bawah, Gejala-gejala yang biasanya dirasakan oleh penderita 

pembesaran prostat jinak yaitu nookturia, inkontinensia urin, aliran urin 

tersendat-sendat, mengeluarkan urin disertai darah, dan merasa tidak 

tuntas setelah berkemih (Dipiro et al, 2015). 

2.2 Struktur Anatomi Prostat 

2.2.1 Anatomi Prostat 

Prostat adalah organ genitalia pria yang terletak di sebelah inferior 

buli-buli dan membungkus uretra posterior. Prostat berbentuk seperti 

buah kemiri dengan ukuran 4 x 32,5 cm dan beratnya kurang lebih 20 

gram.  Kelenjar ini terdiri atas jaringan fibromuskuler dan glandular yang 

terbagi dalam beberapa daerah atau zona yaitu : perifer, sentral, 

transisional, prepostatik sfingter dan anterior. Prostat menghasilkan 

suatu cairan yang merupakan salah satu komponen dari cairan ejakulat. 

Cairan kelenjar ini dialirkan melalui duktus sekretorius dan bermuara di 

uretra posterior untuk kemudian dikeluarkan bersama cairan semen yang 

lain pada saat ejakulasi. Cairan ini merupakan ± 25% dari volume 
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ajakulat Jika kelenjar ini mengalami hiperplasia jinak, mengakibatkan 

uretra posterior membuntu dan mengakibatkan terjadinya obstruksi 

saluran kemih .Sebagian besar hiperplasia  prostat terdapat pada zona 

transisional (Purnomo, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Anatomi Dan Zona Prostate (Anonim, 2012 ). 

McNeal membagi kelenjar prostat menjadi 3 bagian. 

1. Zona sentral 

2. Zona perifer 75% volume prostat normal. Kanker prostat berkembang 

dari zona ini. 

3. Zona transisional.5-10% volume prostat normal) ini merupakan 

bagian dari prostat yang membesar pada hiperplasia prostat jinak. 

Kelenjar prostat yang sehat seperti ukuran kenari, letaknya tepat di 

bawah blader dan di atas rektum. dan mengelilingi uretra. Perannya 

untuk menghasilkan cairan kental yang membuat sebagian besar air mani 

pria. Otot prostat membantu sperma bergerak melalui saluran ejakulasi, 

dan juga membantu membuka kandung kemih untuk memungkinkan 

urin melewati uretra. dengan demikian, kelenjar prostat yang sehat 

diperlukan untuk kinerja yang memuaskan dari kedua fungsi seksual dan 

saluran kencing.  

2.2.2 Fisiologi Prostat 

Sekret kelenjar prostat seperti cairan susu, sekret berasal dari 

vesikula seminalis yang  merupakan komponen utama dari cairan semen. 

Semen berisi sejumlah asam sitrat sehingga pH nya agak asam yaitu 6,5. 
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Selain itu dapat ditemukan enzim yang bekerja sebagai fibrinolisin yang 

kuat, fosfatase asam, enzim-enzim lain dan lipid. Sekret prostat 

dikeluarkan selama ejakulasi melalui kontraksi otot polos. kelenjar 

prostat juga menghasilkan cairan dan plasma seminalis, dengan 

perbandingan cairan prostat 13-32% dan cairan vesikula seminalis 46-

80% pada waktu ejakulasi. Kelenjar prostat dibawah pengaruh androgen 

bodies dan dapat dihentikan dengan pemberian Stilbestrol (Mulyono, 

1995). 

2.3 Etiologi Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Hingga sekarang masih belum diketahui secara pasti penyebab 

terjadinya hiperplasia prostat, tetapi beberapa hipotesis menyebutkan 

bahwa hiperplasia prostat erat kaitannya dengan adanya perubahan 

keseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen pada usia lanjut, 

peranan faktor pertumbuhan (growth factor) sebagai pemacu 

pertumbuhan stroma kelenjar prostat, meningkatnya lama hidup sel-sel 

prostat karena berkurangnya sel-sel yang mati dan terjadinya proliferasi 

abnormal sel stem sehingga menyebabkan produksi sel stroma dan sel 

epitel kelenjar prostat menjadi berlebihan (Purnomo, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Peranan Growth Faktor Sebagai Pemicu Pertumbuhan 

Stroma Kelenjar Prostat pada BPH (Walsh et all, 1983 ). 
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2.4 Patofisiologi Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

BPH terjadi pada zona transisi prostat, dimana sel stroma dan sel 

epitel berinteraksi. Sel sel ini pertumbuhannya dipengaruhi oleh hormon 

seks dan respon sitokin. Di dalam prostat, testosteron diubah menjadi 

dihidrotestosteron (DHT), DHT merupakan androgen dianggap sebagai 

mediator utama munculnya BPH ini. Pada penderita ini hormon DHT 

sangat tinggi dalam jaringan prostat. Sitokin berpengaruh pada 

pembesaran prostat dengan memicu respon inflamasi dengan 

menginduksi epitel. Prostat membesar karena hyperplasia sehingga 

terjadi penyempitan uretra yang mengakibatkan aliran urin melemah dan 

gejala obstruktif yaitu : hiperaktif kandung kemih, inflamasi, pancaran 

miksi lemah (Skinder et al, 2016). 

Penyebab BPH masih belum jelas, namun mekanisme 

patofisiologinya diduga kuat terkait aktivitas hormon Dihidrotestosteron 

(DHT). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Perubahan Testosteron Menjadi Dihidrotestosteron 

Oleh Enzim 5α-reductase (Roehrborn C et al, 2002). 

DHT merupakan suatu androgen yang berasal dari testosteron 

melaui kerja enzim 5α-reductase dan metabolitnya, 5α- androstanediol 

merupakan pemicu utama terjadinyaa poliferase kelenjar pada pasien 

BPH. Pengubahan testosteron menjadi DHT diperantai oleh enzim 5α-

reductase. Ada dua tipe enzim 5α-reductase, tipe pertama terdapat pada 
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folikel rambut, kulit kepala bagian depan, liver dan kulit. Tipe kedua 

terdapat pada prostat, jaringan genital, dan kulit kepala. Pada jaringan-

jaringan target DHT menyebaabkan pertumbuhan dan pembesaran 

kelenjar prostat (Mc Vary et al, 2010). 

 

a Prostat normal  b Benign prostate hyperplasia 

Gambar 2.4 (Lee, 2008) 

2.5 Faktor - faktor penyebab Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki 

kebiasaan merokok mempunyai risiko besar terkena BPH dibandingkan 

dengan tidak memiliki kebiasaan merokok (Khamriana et al, 2015). 

Faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya BPH adalah kadar hormon, 

usia, riwayat keluarga, pola hidup, dan inflamasi (Parsons, 2010). 

2.6 Epidemiologi Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Benign prostate hyperplasia mempengaruhi sekitar 50% laki-laki 

antara usia 51 sampai 60 tahun, dan meningkat 90% pada pria yang 

berusia 80 tahun. Pada tahun 2010 di USA hampir 14 juta pria menderita 

gejala Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) yang disebabkan oleh 

BPH (Anonim, 2014). Survei dari Multi-national Aging Men (MSAM) 

yang dilakukan di Eropa dan Amerika, menunjukkan bahwa lebih dari 

14.000 pria usia 50-80 tahun mengalami masalah seksual akibat BPH. 

Data menunjukkan 49% mengalami kesulitan ereksi, 48% mengalami 

gangguan ejakulasi dan 7% mengalami nyeri saat berhubungan seksual. 
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Di indonesia operasi yang sering dilakukan yaitu operasi saluran kemih 

dan diikuti oleh benign prostat hyperplasia dan saluran kemih bawah 

(Purnomo, 2011).  

Meskipun sulit untuk menentukan jumlah pasien dengan benign 

prostate hyperplasia, survei menunjukkan bahwa jumlah pasien pada 

tahun 1996 adalah 319.000, pada tahun 1999 adalah 334.000, dan 

398.000 sampai 459.000  pada tahun 2002 di Jepang, menurut survei 

National Livelihood Survey (health questionnaires) pasien dengan 

benign prostat hyperplasia mengalami peningkatan pertahunnya 

(Kazuhiro, 2009). Di RS. Ibnu Sina Makassar (RSIS) sub-bagian 

Urologi, setiap tahun ditemukan kisaran 100 penderita baru dengan BPH. 

Pada 5 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah penderita BPH. jumlah 

pasien BPH yang masuk pada tahun 2012 sampai bulan oktober ini 

sebanyak 172 pasien. 

2.7 Manifestasi Klinis Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Gejala yang umumnya terjadi pada pasien BPH adalah gejala pada 

saluran kemih bagian bawah atau lower urinary track symptoms (LUTS). 

Gejala pada saluran kemih bagian bawah terdiri atas gejala iritatif 

(storage symptoms) dan gejala obstruksi (voiding symptoms). Gejala 

Obstruktif ditimbulkan karena adanya penyempitan uretra karena 

didesak oleh prostat yang membesar. Gejala yang terjadi berupa harus 

menunggu pada permulaan miksi (Hesistancy), pancaran miksi yang 

lemah (weak stream), miksi terputus (Intermittency), harus mengejan 

(straining). Gejala Iritatif disebabkan oleh pengosongan kandung kemih 

yang tidak sempurna pada saat miksi atau berkemih, sehingga kandung 

kemih sering berkontraksi meskipun belum penuh. Gejala yang terjadi 

adalah frekuensi miksi meningkat (Frequency), nookturia, dan miksi 

sulit ditahan (Urgency) (Kapoor, 2012). Gejala-gejala yang biasanya 

dirasakan oleh penderita pembesaran prostat jinak yaitu nookturia, 

inkontinensia urin, aliran urin tersendat-sendat, mengeluarkan urin 

disertai darah, dan merasa tidak tuntas setelah berkemih (Dipiro et al, 

2015). 
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Pola keluhan penderita hiperplasia prostat sangat berbeda-beda. 

Alasannya belum diketahui, tetapi mungkin berdasarkan atas 

peningkatan atau penyusustan ringan dalam volume prostat. Keluhan lain 

yang berkaitan akibat hiperplasia prostat jika ada infeksi saluran kemih, 

maka urin menjadi keruh dan berbau busuk. Hiperplasia prostat bisa 

mengakibatkan pembentukan batu dalam kandung kemih. Bila terjadi 

gangguan faal ginjal, bisa timbul poliuria yang kadang-kadang mirip 

dengan diabetes insipidus, mual, rasa tak enak di lidah, lesu, haus dan 

anoreksia (Scholtmeijer and schroder, 1987 ). 

2.8 Pemeriksaan dan Diagonosa Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Tidak semua pasien BPH perlu menjalani tindakan medik. 

Terkadang pasien yang mengeluh LUTS ringan dapat sembuh sendiri 

tanpa mendapatkan terapi apapun, tetapi diantara pasien yang lain 

akhirnya ada yang mebutuhkan terapi medikamentosa atau tindakan 

medik yang lain karena keluhannya makin parah (Purnomo, 2008). 

Pemeriksaan awal  dapat dilakukan dengan cara melakukan 

anamnesis yang cermat agar mendapatkan data tentang riwayat penyakit 

yang diderita. Perlu juga dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran 

pengosongan kandung kemih yang meliputi laju rata-rata aliran urin, laju 

puncak aliran urin, serta volume urin residual setelah pengosongan. 

Pemeriksaan rektal dan pengukuran kadar serum PSA (Prostate Spesifik 

Antigen) pemeriksaan rektal untuk memperkirakan ukuran prostat. 

(Kapoor, 2012). Pemeriksaan rektal dapat disebut juga sebagai 

pemeriksaaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pasien BPH 

adalah colok dubur atau digital rectal examination (DRE). Pada 

pemeriksaan ini yang dilihat yaitu Ukuran, bentuk, simetri, kualitas, 

nodularitas dan konsistensi prostat harus semua dievaluasi agar dapat 

digunakan sebagai bukti menegakan diagnosa (Tanguay et al, 2009). 

Pada pemeriksaan digital rectal examination (DRE) dijumpai 

pembesaran prostat teraba simetris dengan konsistensi kenyal dan ada 

pendorongan prostat kearah rektum. Pada keadaan normal prostat teraba 

di garis tengah (Furqon, 2005).  
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PSA adalah cara untuk membedakan BPH dengan kanker prostat 

walaupun PSA sendiri bukanlah penanda spesifik untuk kanker prostat 

(Kapoor, 2012). Serum PSA digunakan untuk mendeteksi 

berkembangnya penyakit BPH, jika kadar PSA tinggi berarti 

pertumbuhan volume prostat lebih cepat, laju urin lebih rendah, dan lebih 

mudah terjadi retensi urin (Lepor, 2007). 

Kebanyakan pasien berobat karena gejala dari BPH sendiri yang 

mempengaruhi quality of life , Score International Prostate Symptom 

Score (IPSS)  dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur 

keparahan gejala pasien. Skor 0-7 menunjukkan gejala ringan; skor 8-19 

menunjukan gejala sedang  dan skor 20-35 menunjukkan  gejala berat 

(Tanguay et al, 2009). 

2.9 Penatalaksanaan Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

Salah satu gejala BPH adalah LUTS, gejala ini mungkin dapat 

disembuhkan dengan terapi pengobatan dan tindakan pembedahan 

(Cunningham, 2012). Penatalaksanaan BPH bertujuan agar 

mengembalikan kualitas hidup pasien,. Terapi yang diberikan pada 

pasien tergantung pada tingkat keluhan pasien, ukuran prostate, berat 

badan, tingkat antigen prostat spesifik (PSA) pilihannya adalah mulai 

dari : tanpa terapi (watchful waitting), terapi farmakologi, dan terapi 

intervensi atau pembedahan (Dhingra dkk, 2011). 

2.9.1 Watchful Waitting 

Watchful waitting artinya, pasien tidak mendapatkan terapi apapun 

tetapi perkembangan keadaan penyakitnya tetap diawasi dokter, pilihan 

watchful waitting ini ditujukan untuk pasien BPH dengan keluhan sedang 

hingga berat, pancaran urin melemah dan terdapat pembesaran prostat > 

30 gram (Dhingra dkk, 2011). Setiap 6 bulan, klien diminta untuk 

memeriksakan diri dan memberitahukan mengenai perubahan keluhan 

yang dirasakannya (Giatrininggar, 2013).  Watchful waitting yang 

diamati adalah perubahan gaya hidup dari pasien tersebut  serta 

melakukan evaluasi pada  pasien dengan keluhan LUTS ringan. 

Perubahan gaya hidup disarankan seperti menghindari makanan dan 
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minuman yang mengakibatkan iritasi misalnya, kafein atau alkohol), 

menghindari atau pemantauan beberapa obat (misalnya, diuretik, 

dekongestan, antihistamin, antidepresan), dan memantau  waktu 

berkemih (kandung kemih pelatihan ulang) (Tanguay et al, 2009). 

Modifikasi gaya hidup dapat membantu memperbaiki gejala BPH, 

seperti mengurangi konsumsi alkohol dan kafein, mengurangi cairan 

sebelum tidur untuk meningkatkan symptoms nokturia, dan berkemih 

(Kapoor, 2012). 

2.9.2 Medical Therapies (Terapi Farmakologi) 

Terapi medikametosa atau farmakologi dilakukan pada pasien BPH 

tingkat sedang, atau dapat juga dilakukan sebagai terapi sementara pada 

pasien BPH tingkat berat. Tujuan terapi medikametosa adalah 1) untuk 

mengurangi resistensi leher buli-buli dengan obat-obatan golongan α-

adrenergik blocker dan 2) mengurangi volume prostat dengan cara 

menurunkan kadar hormon testosteron atau dehidrotestosteron (DHT) 

(Purnomo, 2008). 

Terapi farmakologi atau medikametosa, dalam menentukan 

pengobatan perlu memperhatikan beberapa hal yaitu dasar pertimbangan 

terapi, jenis obat yang digunakan, pemilihan obat, evaluasi selama 

pemberian obat serta perlu dijelaskan pada pasien bahwa harga obat-

obatan yang akan dikonsumsi tidak murah dan dikonsumsi dalam jangka 

waktu lama. Tujuan terapi farmakologi ini adalah berusaha untuk 

mengurangi resitensi otot polos prostat sebagai komponen dinamik atau 

mengurangi volume prostat sebagai komponen statik (Dhingra dkk, 

2011). Beberapa obat yang biasa digunakan α-adrenergik bloker dan 5a-

reductase inhibitors (5ARIs) , kedua obat tersebut yang saat ini telah 

disetujui oleh Medications currently approved by Health Canada  untuk 

digunakan dalam pengobatan BPH (Tanguay et al, 2009).  

Untuk pengobatan farmakologis, pedoman AUA 2003 menyatakan 

bahwa alfuzosin (Uroxatral), doxazosin (Cardura), tamsulosin (Flomax), 

dan terazosin (Hytrin) merupakan pilihan pengobatan yang sesuai untuk 

pasien dengan LUTS sekunder untuk BPH. Meskipun ada sedikit 
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perbedaan dalam profil efek samping dari obat ini, AUA menyatakan 

bahwa keempat agen memiliki efektivitas klinis yang sama. Pedoman ini 

juga menyatakan bahwa 5α-reduktase finasteride (Proscar) dan 

dutasteride (Avodart) telah terbukti merupakan pengobatan yang tepat 

dan efektif untuk pasien dengan LUTS terkait dengan pembesaran 

prostat. 

2.9.2.1 Alpha-Blockers 

Golongan α-adrenergik bloker bekerja dengan menghalangi 

kontraksi reseptor adrenergik simpatik dari otot polos prostat dan leher 

kandung kemih. dengan relaksasi otot polos di bagian leher prostat, 

saluran kemih dibuka yang memungkinkan aliran urin. Alpha-blocker 

memiliki onset cepat, dalam waktu 3 sampai 5 hari. setelah obat 

dihentikan, gejala biasanya kembali ke pra-pengobatan, tingkat dasar 

(Kapoor, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Reseptor Alpha Adrenergik pada Otot Polos            

Prostat dan Leher Kandung Kemih 

Beberapa obat alpha-blockers yang direkomendasikan oleh CUA 

sebagai pengobtan untuk pasien BPH dengan keluhan LUTS. yaitu 

terazosin, doksazosin yang merupakan generasi kedua dan  alfuzosin, 

dan tamsulosin yang merupakan generasi 3. Efek samping dari  alpha-

blocker yaitu hipotensi ortostatik, pusing, kelelahan (asthenia), masalah 

ejakulasi dan hidung tersumbat. Untuk generasi 3 alpha-blocker 
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tamsulozin dan alfuzosin resiko pusing lebih rendah dibanding alpha-

blocker generasi 2 (Tanguay et al, 2009). Terazosin dan doxazosin 

memerlukan titrasi dosis karena sifat anti-hipertensi . tamsulosin dan  

alfuzosin tidak memerlukan titrasi dosis serta mempunyai lebih sedikit 

efek samping kardiovaskular (Kapoor, 2012). 

Masing-masing alpha-blockers mempunyai tolerabilitas dan efek 

terhadap sistem kardiovaskular yang berbeda (hipotensi postural, 

dizzines, dan asthenia) yang seringkali menyebabkan pasien 

menghentikan pengobatan. Penyulit lain yang dapat terjadi adalah 

ejakulasi retrograd. Salah satu komplikasi yang harus diperhatikan 

adalah intraoperative floppy iris syndrome (IFIS) pada operasi katarak 

dan hal ini harus diinformasikan kepada pasien. Alpha-blockers dapat 

diberikan pada kasus BPH dengan gejala sedang-berat (Anonim, 2015). 

2.9.2.2 5-Alpha-reductase inhibitors (5-ARIs) 

Obat golongan 5α-reduktase inhibitors bekerja dengan cara 

menghambat pembentukan dihidrotestosteron (DHT), sehingga terjadi 

penurunan kadar zat aktif dehidrotestosteron dan mengecilnya ukuran 

prostat  (Giatrininggar, 2013). 5-Alpha-reductase inhibitors (5-ARIs) 

bekerja dengan memblok konversi testosteron menjadi dihidrotestoteron 

(DHT), dimana DHT ini merupkan androgen yang dapat memicu 

pembesaran prostat. Apabila kadar dihidrotestosteron mengalami 

penurunan mengakibatkan penurunan ukuran prostat (Tanguay et al, 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.6 Mekanisme Kerja Finasteride (Roehborn C G,2008). 
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Golongan ini menghambat pembentukan dihidrotestosteron (DHT) 

dari testosteron yang dikatalis oleh enzim 5a-reduktase di dalam sel 

prostat, hal ini menyebabkan pengurangan ukuran dan memperlambat 

pertumbuhan prostat. Beberapa uji klinik menunjukkan bahwa obat ini 

mampu menurunkan ukuran prostat 20-50%. Terapi dengan golongan 

obat ini memiliki mula kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan 

golongan α-bloker, yaitu berjalan selama 4 hingga 6 bulan. Efek samping 

yang timbul ialah menurunnya libido, kurangnya fungsi seksual, dan 

gynecomastia (pembesaran payudara) (Kapoor, 2012). 

Saat ini, terdapat 2 jenis obat 5-alpha-reductase inhibitors yang 

dipakai untuk mengobati BPH, yaitu finasteride dan dutasteride. 

Finasteride digunakan bila volume prostat >40 ml dan dutasteride 

digunakan bila volume prostat >30 ml. Finasteride menghambat 

kompetitif enzim 5-alpha-reductase tipe II yang aktif secara oral, 

sedangkan dustasterid menghambat tipe I dan II. Kedua obat ini 

menurunkan kadar DHT plasma dan protat tanpa peningkatan testosteron 

(Setiabudy, 2012). Efek samping yang terjadi pada pemberian finasteride 

atau dutasteride ini minimal, di antaranya dapat terjadi disfungsi ereksi, 

penurunan libido, ginekomastia, atau timbul bercak-bercak kemerahan di 

kulit (Anonim, 2015). 

2.9.3 Minimally Invasive Therapies 

Prosedur invasif minimal melibatkan penempatan stent endoskopik 

ke dalam uretra prostat, sehingga dapat mengatasi  gejala BPH dan 

meminimalkan komplikasi karena sayatan kecil dan trauma berkurang ke 

jaringan sekitarnya (Skinder et al, 2016). 

2.9.3.1 Transurethral Needle Ablation (TUNA) 

Prosedur  TUNA Yaitu dengan menggunakan gelombang radio 

frekuensi tinggi untuk menghasilkan ablasi termal pada prostat. Cara ini 

bertujuan untuk meminimalkan perdarahanan dan mempertahankan 

mekanisme ejakulasi. sistem TUNA meningkatkan aliran urin dan 

mengurangi gejala dengan efek samping yang lebih sedikit bila 
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dibandingkan dengan reseksi transurethral prostate (TURP ) (Mc Vary 

et al, 2010). 

2.9.3.2 Transurethral Microwave Thermotherapy (TUMT) 

Transurethral microwave thermotherapy (TUMT) merupakan 

tindakan pemanasan prostat dengan memakai energi mikro prosedurnya 

dengan memasukan kateter yang telah diberi elektrode dan diharapkan 

jaringan prostat menjadi lembek. Alat yang dipakai antara lain adalah 

Prostatron (Purnomo, 2000). 

2.9.3.3 Surgical Therapies (Terapi Pembedahan) 

Tindakan operasi ditujukan pada hiperplasia prostat yang sudah 

menimbulkan penyulit tertentu, antara lain: retensi urin, batu saluran 

kemih, hematuria, infeksi saluran kemih bagian atas yang tidak 

menunjukkan perbaikan setelah menjalani pengobatan medikamentosa 

(Purnomo, 2000). 

2.9.3.4 Open Prostatectomy 

Open prostatectomy atau pembedahan terbuka merupakan alternativ 

sesuai pada pasien BPH dengan gejala LUTS yang parah. Prostatektomi 

terbuka melibatkan operasi pengangkatan  dari bagian dalam prostat 

melalui sayatan suprapubik atau retropubik dibagian bawah perut. 

Pembedahan terbuka dianjurkan pada pasien dengan pembesaran prostat 

yang sangat besar dengan volume prostat diperkirakan lebih dari 80-100 

cm5  (Kevin et al, 2010). 

Prosedur Operasi terbuka ini mengangkat adenoma prostat dari 

jaringan prostat yang berdekatan. Sehingga pembesaran prostat tidak 

menghambat uretra serta gejala membaik pasca operasi. Namun, 

Prosedur ini membawa risiko beberapa komplikasi termasuk infeksi 

luka, perdarahan, infeksi saluran kemih (ISK) dan sepsis (Skinder et al 

2016). Pada prosedur prostatektomi lebih banyak kehilangan darah 

daripada menggunakan prosedur TURP (McVary et al, 2010). 

2.9.3.5 Transurethral Holmium aser ablation of the prostate (HoLAP) 

Transurethral holmium laser ablation of the prostate (HoLAP) 

adalah alternatif bedah minimal invasif untuk pengobatan BPH. Data 
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klinis yang mendukung ablasi laser holmium prostat (HoLAP) 

menunjukkan kesetaraan dengan TURP dengan komplikasi lebih sedikit 

dan daya tahan jangka panjang hingga 7 tahun. Secara umum, dokter 

telah memanfaatkan teknologi laser holmium untuk mengobati BPH. 

Pengobatan dengan laser holmium telah memungkinkan Ahli Urologi 

untuk mengobati bagian yang lebih luas dari pasien, dan mencapai hasil 

klinis yang sukses dengan komplikasi potensial yang lebih sedikit 

daripada prosedur TURP (Gambla, 2007).   

2.9.3.6 Transurethral Holmium Laser Enucleation of the Prostate 

(HoLEP) 

Prosedur ini melepaskan adenoma prostate dari jaringan kapsul 

dengan menggunakan laser, mudah diserap dan menggunakan larutan 

normal saline yang digunakan sebagai cairan irigasi. HoLEP dapat 

digunakan pada pria dengan ukuran prostat besar > 100 ml. Beberapa 

studi menunjukan bahwa tingginya insiden pasca operasi seperti 

inkonstinensia dan gangguan ejakulasi. Beberapa RCT membandingkan 

HoLEP dan TURP, waktu operasi HOLEP lebih lama dibandingkan 

dengan TURP yaitu 62,1-94,6 vs 33,1-73,8 menit (Homma et al, 2011). 

2.9.3.7 Holmium Laser Resection of the Prostate (HoLRP) 

Holmium laser resection of the prostate (HoLRP) merupakan 

prosedur dengan adenoma prostat diresekresi menggunakan serat laser 

holmium dan khusus diadaptasi resectoscope. Sebuah data menunjukkan 

bahwa perbaikan gejala didapatkan setelah holmium laser resection 

kemungkinan sebanding dengan hasil yang diperoleh setelah melakukan 

prosedur TURP (McVary et al, 2010). 

2.9.3.8 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 sinar laser 

ang dikendalikan (McVary.,et al, 2010). Dibandingkan dengan 

transurethral resection of the prostate (TURP), Photoselective 

vaporization of the prostate (PVP) lebih ekonomis (Bowen et al, 2013). 
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2.9.3.9 Transurethral Incision of the Prostate (TUIP) 

Transurethral incision of the prostate Merupakan prosedur dengan 

cara memotong prostat pada posisi jam 5:00 dan 7:00 dari leher kandung 

kemih tujuannya untuk membuka uretra. Prosedur ini digunakan untuk 

prostat yang berukuran relatif kecil < 20-30 ml. Menurut salah satu jurnal 

RCT Transurethral incision of the prostate (TUIP) seefektif TURP untuk 

BPH yang ukuran prostatnya relatif kecil < 20-30 ml. Waktu operasinya 

lebih singkat (Homma et al, 2011). 

2.9.3.10 Transurethral Vaporization of the Prostate (TUVP) 

Transurethral vaporization of the prostate (TUVP) merupakan 

modifikasi dari TURP dan TUIP, dan memanfaatkan arus listrik tinggi 

untuk menguapkan dan membekukan jaringan yang menghambat 

prostat. efisiensi jangka panjang sebanding dengan TURP, tetapi 

sejumlah pasien telah ditemukan mengalami efek samping iritasi 

(Dhingra dkk, 2011). 

2.9.3.11 Transurethral resection of the prostate (TURP) 

Transurethral resection of the prostate (TURP) adalah prosedur 

efektif yang umumnya untuk pengobatan BPH, pada prosesnya 

dimasukkan endoskop melalui uretra sehingga adenoma prostat dihapus 

melalui lingkaran elektroda. TURP ini efektif untuk mengatasi gejala 

BPH tetapi dapat menyebabkan komplikasi seperti perdarahan, 

hiponatremia, dan gangguan ejakulasi (Skinder et al, 2016). Prosedur ini 

digunakan untuk pasien BPH dengan ukuran prostat sedang < 50-80 ml. 

Kompilikasi yang timbul meliputi perdarahan dan hiponatremia (Homma 

et al, 2011). 

2.10  Resiko Terapi Pembedahan (Surgical Therapies) 

Terjadi Infeksi, perdarahan, Hilangnya kontrol kandung kemih, 

Masalah ereksi (10-30%) merupakan resiko yang terjadi setelah 

pembedahan (Anonim, 2015). Lebih dari 80% pasien yang menjalani 

prosedur bedah mengalami nyeri postoperatif akut dan sekitar 75% 

darinya melaporkan tingkat keparahan nyeri dari sedang hingga berat 

(C.Roger dkk, 2016).  
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2.11 Tinjauan Nyeri  

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang berhubungan dengan adanya (aktual) atau potensi 

kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan 

tersebut (Adnyana dkk, 2008). Nyeri merupakan suatu kondisi yang lebih 

dari sekedar sensasi tunggal yang disebabkan oleh stimulus tertentu 

(Potter & Perry 2005). Nyeri merupakan suatu bentuk peringatan akan 

adanya bahaya kerusakan jaringan (Brookoff, 2000). 

Berdasarkan timbulnya nyeri dapat diklasifikasi menjadi:  

Tabel II.1 Klasifikasi Nyeri (Mangku G, 2002) 

Nyeri Akut Timbulnya mendadak dan 

berlangsung sementara. Ditandai 

dengan aktivitas saraf otonom 

seperti: Takikardi, hipertensi. 

Bentuk nyeri akut berupa: 

- Nyeri somatik luar: nyeri tajam 

dikulit 

- Nyeri somatic dalam : nyeri 

tumpul pada otot rangka, sendi 

dan jaringan ikat 

- Nyeri Viseral: nyeri akibat 

disfungsi organ visceral 

 

Nyeri Kronik Nyeri berkepanjangan dapat 

berbulan-bulan tanpa tanda-tanda 

aktivitas otonom kecuali serangan 

akut. Nyeri ini dapat berupa nyeri 

yang tetap bertahan sesudah 

penyembuhan luka (operasi) atau 

awalnya berupa nyeri akut lalu 

menetap melebihi 3 bulan. 
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Nyeri paska operasi diteliti merupakan contoh dari nyeri akut 

dimana terjadi trauma jaringan yang mengakibatkan rasa sakit. Nyeri 

akut yang dirasakan oleh pasien paska bedah merupakan penyebab stress, 

frustasi, dan gelisah yang menyebabkan pasien  mengalami gangguan 

tidur, cemas, tidak nafsu makan, dan ekspresi tegang (Potter & Perry 

2005). Patofisiologi nyeri akut, meliputi perubahan fungsi 

neuroendokrin, pernafasan dan ginjal, aktivitas gastrointestinal, 

peredaran darah dan sistem saraf otonom. Pengelolaan nyeri yang tidak 

memadai dapat menyebabkan efek akut dan kronis (Sivrikaya GU, 

2012). 

Nyeri merupakan masalah yang sangat subjektif yang dipengaruhi 

oleh psikologis, kebudayaan dan hal lainnya, sehingga mengukur 

intensitas nyeri merupakan masalah yang relativ sulit (Andik S, 2009). 

Intensitas nyeri postoperatif rata-rata yang diukur dengan penilaian 

11 Numeric Rating Scale (NRS) pada hari pertama paska operasi dengan 

Skala Nilai Numerik yaitu 11 poin (NRS; di mana 0 = tidak ada rasa 

sakit, dan 10 = rasa sakit terburuk dapat dibayangkan) pada debit dan 

hari 1, 2, 3, 4, 7, 14 dan 28 pasca operasi (Stessel et al, 2016). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Numeric pain intensity scale 

2.11.1. Patofisiologi Nyeri  

Rangkaian proses perjalanan yang menyertai antara kerusakan 

jaringan sampai dirasakan nyeri adalah suatu proses elekrofisiologis, ada 

4 proses yang mengikuti nonisepsi yaitu:  

 Nyeri diawali dengan kerusakan jaringan, dimana jaringan tubuh 

yang cedera melepaskan zat kimia inflamatori (histamin dan bradikinin) 

sebagai vasodilator yang kuat menyebabkan edema, kemerahan, nyeri 

dan menstimulasi pelepasan prostaglandin. 
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 Transduksi (transduction): perubahan energy stimulus menjadi 

energy elektrik, terjadi proses transmisi yakni ketika energy listrik 

mengenai nociceptor dihantarkan melalui serabut saraf A dan C 

dihantarkan dengan cepat ke substantia gelatinosa di dorsal horn dari 

spinal cord kemudian ke otak melalui spinothalamic tracts dan akirnya 

menuju thalamus dan pusat-pusat yang lebih tinggi termasuk reticular 

formation, limbic system, dan somatosensory coertex. 

 Persepsi (perception) : otak menginterpretasi signal, memproses 

informasi dari pengalaman, pengetahuan, budaya, serta mempersepsikan 

nyeri kemudian individu mulai menyadari nyeri. 

 Modulasi (modulation): saat otak mempersepsikan nyeri, tubuh 

melepaskan neuromodulator, seperti opioids serotonin, norepinephrine 

dan gamma aminobutyric acid untuk menghalangi atau menghambat 

transmisi nyeri dan membantu menimbulkan keadaan analgesic, dan 

berefek menghilangkan nyeri (Corwin, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Patofisiologi Nyeri (Gottschalk et al, 2001). 

Nosiseptor adalah reseptor ujung saraf bebas yang ada di kulit, otot, 

persendian, visceral dan vascular. Nosiseptor-nosiseptor ini bertanggung 

jawab pada kehadiran stimulus noxious yang berasal dari kimia, suhu 

(panas dan dingin), atau perubahan mekanikal. Pada jaringan normal, 

nosiseptor tidak tidak atif sampai adanya stimulus (resting). Nosiseptor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 

mencegah perambatan sinyal acak (skrining fungsi) ke CNS untuk 

interpretasi nyeri (Katz et al, 2001).  

2.12  Tinjauan Tentang Analgesik  

2.12.1 Pemakaian Analgesik pada Benign Prostatic Hyperplasia 

(BPH) 

Pemilihan analgesik yang efektif merupakan bagian penting dari 

menagemen pasca operasi. Obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri 

adalah anlagesik opiod dan antiinflamsi nonsteroid (NSAID) (WHO, 

2003). 

Penghambatan nyeri dapat terjadi disemua tingkat, dari perifer 

hingga sentral. Mekanisme terjadinya penghambatan nyeri merupakan 

kunci utama dari penatalaksanaan nyeri. Beberapa analgesik bekerja 

dengan target meredakan proses radang yang menyebabkan sensitisasi. 

Contohnya Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) 

menghambat siklooksigenase (COX) yang akan menghambat 

prostaglandin (Katz et al, 2001). 

Mekanisme kerja utama opioid adalah dengan berikatan dengan 

reseptor opioid di susunan saraf pusat, yang akan menimbulkan inhibisi 

transmisi input nosiseptif di kornu dorsalis, efeknya menyerupai kerja 

dari opioid endogen. Selain itu opioid mengaktifkan modulasi sinyal di 

medulla spinalis melalui pengaktifan inhibisi sentral, serta merubah 

aktifitas system limbik, yang juga mempengaruhi nyeri secara afektif 

(Katz et al, 2001). 

2.13 Analgesic Opioid  

Analgesik opioid merupakan golongan obat yang memiliki sifat 

seperti opium/morfin. Sifat dari analgesic opiad yaitu menimbulkan 

adiksi dan ketergantungan fisik. Analgesik opioid ini merupakan pereda 

nyeri yang paling kuat dan sangat efektif untuk mengatasi nyeri yang 

hebat. Opioid dapat digunakan dengan berbagai Rute ; yaitu intravena, 

intramuskular, subkutan, transmucosal, epidural, intratekal, transdermal. 

Rute yang paling umum dari pemberian  analgesik opioid postoperatif 

adalah intravena (Sivrikaya GU, 2012). 
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Opioid yang paling sering digunakan dalam mengatasi nyeri akut 

meliputi morfin, oksikodon, fentanil dan tramadol (Misiolek H dkk, 

2014). 

Analgesik opioid mempunyai daya penghalang nyeri yang sangat 

kuat dengan titik kerja yang terletak di Susunan Saraf Pusat (SSP). 

Opioid mengikat reseptor pada sistem saraf pusat dan jaringan periferal 

dan memodulasi efek nociceptors (Garimella et al, 2013). Umumnya 

dapat mengurangi kesadaran dan menimbulkan perasaan nyaman 

(euforia).  

Semua opioid memiliki efek samping yang signifikan (Garimella et 

al, 2013). Penggunaan opioid ini dapat menimbulkan efek depresi pusat 

nafas bila dosis yang diberikan relative tinggi. Efek samping yang tidak 

tergantung dosis, yang juga dapat terjadi adalah mual sampai muntah 

serta pruritus. Penggunaan opioid ini dapat menimbulkan efek depresi 

pusat nafas bila dosis yang diberikan relative tinggi. Efek samping yang 

tidak tergantung dosis, yang juga dapat terjadi adalah mual sampai 

muntah serta pruritus. Penggunaan jangka panjang opioid dapat 

menyebabkan ketergantungan dan kecanduan (Garimella et al, 2013). 

2.13.1. Morfin  

Morfin menghasilakan efek depresan melalui kerja sentral pada 

reseptor opiate spesifik di dalam Susunan Saraf Pusat (SSP) dan jaringan 

perifer. Morfin dapat diberikan secara intravena, intramuscular, atau 

subkutan. Setelah suntikan intramuscular, konsentrasi puncak dalam otak 

tercapai antara 30 dan 45 menit tetapi obat yang melewati sawar darah-

otak relative sedikit. Efek samping dari morfin dapat menyebabkan 

hipotensi, konstipasi, mual dan muntah (Reid J et al, 2007). 

2.14   Analgesic Non-Opioid 

Obat analgesik Non-Opioid dalam ilmu Farmakologi juga sering 

dikenal dengan istilah Analgesik Perifer. Analgetika perifer (non-

narkotik), yang terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan 

tidak bekerja sentral. Penggunaan obat Analgetik Non-Narkotik atau 

obat Analgesik Perifer mampu menghilangkan atau bahkan hingga efek 
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menurunkan tingkat kesadaran. Obat Analgetik Non-Narkotik/Obat 

Analgesik perifer tidak mengakibatkan efek ketagihan pada pengguna 

(Umami, 2010). 

Kelompok obat ini menghambat COX-1 dan COX-2.kedua inhibitor 

COX  berperan dalam menimbulkan nyeri setelah operasi. Dalam 

mengkonsumsi NSAID pasien beresiko terkena efek samping 

gastrointestinal, sehingga penting untuk menambahkan inhibitor pompa 

proton (Misiolek H dkk, 2014). Penatalaksanaa nyeri pasca operasi 

adalah dengan golongan NSAID (National Guideline Clearinghouse, 

2010). Banyak Negara didunia termasuk di eropa dan amerika latin 

menggunakan anlgesik non opioid sebagai pilihan utama dalam 

mengatasi nyeri (T Kotter dkk, 2015). NSAID dikaitkan dengan risiko 

perdarahan gastrointestinal,kardiovaskular, dan disfungsi ginjal sehingga 

pemilihan analgesik golongan ini harus dipertimbangkan (C. Roger dkk, 

2016). Ada beberapa jurnal mengatakan bahwa metamizol telah terbukti 

dapat mengatasi nyeri akut dengan baik serta memiliki efek samping 

gastrointestinal yang lebih ringan dibanding dengan NSAID lainnya 

(Misiolek H dkk, 2014). 

2.14.1 Paracetamol 

Parasetamol merupakan sintesis dari derivat para aminofenol non-

opiat yang ditujukan untuk penggunaan analgesik dan antipiretik. 

Mekanisme kerja dari Parasetamol ini mirip dengan salisilat. Pada dosis 

lazim, daya analgesik dan antipiretik Parasetamol mirip dengan aspirin. 

Efek analgesik dari Parasetamol diperkuat oleh kodein dan kofein 

dengan kira-kira 50% (Tjay dan Rahardja, 2007). Parasetamol tersedia 

sebagai obat tunggal, berbentuk tablet 500 mg atau sirup yang 

mengandung 120 mg/5 mL. 

2.14.1.1 Mekanisme Paracetamol 

Paracetamol bekerja dengan menghambat sintesi prostaglandin di 

Sistem Saraf Pusat (SSP). Paracetamol menghambat siklooksigenase 

(COX) pusat lebih kuat sehingga menyebabkan paracetamol menjadi 

obat antipiretik yang kuat melalui efek pada pusat pengaturan panas dan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
 

hanya mempunyai efek ringan pada COX perifer sehingga mengurangi 

rasa nyeri ringan sampai sedang (Lusiana dan Darsono, 2002). 

2.14.1.2 Farmakokinetik Paracetamol 

Parasetamol diabsorbsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. 

Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam plasma dicapai dalam 

waktu ½ jam dan masa paruh plasma antara 1-3 jam. Obat ini tersebar 

keseluruh cairan tubuh. Dalam plasma, 25% paracetamol terikat protein 

plasma. Obat ini dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati. Sebagian 

asetaminofen (80%) dikonjugasi dengan asam glukoronat dan sebagian 

kecil lainnya dengan asam sulfat dengan asam sulfat. Selain itu obat ini 

dapat mengalami hidroksilasi. Metabolit hasil hidroksilaasi ini dapat 

menimbulkan methemaglobinemia dan hemolysis eritrosit. Obat ini 

diekskresi melalui ginjal, sebagian kecil sebagai paracetamol (3%) dan 

sebagian besar dalam bentuk terkonjugasi. 

2.14.1.3 Efek Samping Paracetamol  

Parasetamol cenderung aman ketika digunakan sesuai dengan 

takarannya dan dapat menimbulkan hepatotoksik pada pemakaian lebih 

dari 4 gram atau seseorang yang beresiko terkena hepatotoksik. 

Parasetamol dikaitkan pula dengan penyebab utama terjadinya Acute 

Liver Failure (ALF) di Amerika Serikat (Larson, dkk 2005). Di Amerika, 

lembaga Food and Drug Administration (FDA) mencatat sebanyak 307 

kasus hepatotoksik yang berkaitan dengan penggunaan Parasetamol dari 

Januari 1998 hingga 2001. Sebanyak 60% penderita hepatotoksik 

dikategorikan sebagai pasien gagal hati parah, sedangkan 40% penderita 

meninggal dunia. Reaksi pada kulit dan hipersensitivitas lain dilaporkan 

pernah terjadi meski jarang terjadi (AHFS, 2005). 

2.14.2 Ketorolak  

Ketorolak tromethamin (Toradol) merupakan obat antiinflamasi 

nonsteroid (NSAID), bisanya digunakan sendiri atau dikombinasi 

dengan analgesik lain untuk pengobatan nyeri pada pasien rawat inap 

maupun pasien rawat jalan (Vacha et all, 2015). 
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2.14.2.1 Mekanisme Kerja Ketorolak 

Ketorolak menghambat sintesis prostaglandin dengan jalan 

menghambat jalur COX-1 dan COX-2 (Vacha et all, 2015). 

2.14.2.2 Farmakokinetik Ketorolak 

Durasi kerja menengah atau sedang, memiliki waktu paruh 4-6 jam 

digunakan untuk pemakaian sistemik terutama hanya sebagai analgesik. 

Ketorolak mempunyai efektivitas analgesik yang dipakai untuk 

menggantikan morfin pada nyeri ringan sesudah operasi. Kebanyakan 

diberikan secara intramuscular atau intravena (Katzung, 2002). 

2.14.2.3 Efek Samping Ketorolak 

Pemakaian ketorolac selama lebih dari 5 hari dikaitkan dengan ulkus 

peptikum dan gangguan ginjal (Katzung, 2002). 

2.15 Pemakaian Natrium Metamizol Untuk BPH 

Metamizole pertama kali dipasarkan di Jerman pada tahun 1922. 

Metamizol adalah prodrug dan aktivitasnya karena konversi langsung ke 

metabolit aktifnya (Stessel et al, 2016). Metamizole merupakan derivate 

metansulfonat aminopirin turunan pirazolon bersifat analgesic dan 

antipiretik, tetapi sifat antiinflamasinya lemah (Tjay dan Raharja, 2007). 

Metamizol merupakan senyawa non-opioid dengan efek analgesik, 

antipiretik dan spasmolitik yang potensial (Stessel et al, 2016). 

Efektivitas analgesik metamizol secara intravena atau intramuskular 

untuk menghilangkan rasa sakit setelah operasi rawat inap sangat baik 

(Stessel et al, 2016). Penggunaan metamizol secara IV efektif digunakan 

untuk pengobatan nyeri paska operasi pada dewasa dan anak-anak 

(Kotter dkk, 2015). 

Metamizol merupakan analgesik nonopioid injeksi yang banyak 

digunakan untuk terapi nyeri pasca operasi di beberapa negara eropa 

dengan insiden efek samping yang rendah namun berisiko 

arganulositosis (Ohnesorge dkk, 2009).  

Menurut jurnal stessel et al, 2016 bahwa pasien yang dioperasi pasca 

operasi yang diberikan parasetamol/metamizol memiliki efektifitas 
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penurunan nyeri yang sama atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan 

pasien yang diobati dengan ibuprofen. 

2.15.1 Mekanisme kerja Natrium Metamizol 

Bekerja menghambat transmisi rasa sakit ke susunan saraf pusat dan 

perifer (Mutschler, 1991; Zukowsky and Kotfis, 2009). Mekanisme kerja 

metamizol penghambatan sintesis prostaglandin di jaringan perifer dan 

sistem saraf pusat (Koster dkk, 2012). 

2.15.2 Struktur Kimia 

Natrium metamizole merupakan turunan pirazolon : 1-fenil-2,3-

dimetil-5-pirazolon (antipirin) mempunyai titik lebur 112˚ C dan 

kelarutan dalam etter (1:43). Penambahan gugus metil pada posisi N2 

menyebabkan hilangnya ikatan hydrogen intermolekul dan lemahnya 

tenaga ikat antar molekul. Akibatnya antipirin mempunyai titik lebur 

lebih rendah dan lebih mudah larut dalam pelarut non polar sehingga 

mudah menembus membrane system saraf pusat dan menimbulkan efek 

analgesik (Siswandono dan Soekarjo, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Struktur Kimia Natrium Metamizol 

2.15.3 Farmakokinetik Natrium Metamizol 

Natrium metamizole diabsorbsi di saluran cerna merupakan obat 

pilihan karena berkhasiat baik pada nyeri yang hebat dan kolik maka 

diperlukan pengaturan indikasi ketat dan penyuntikan yang lambat 

(1ml/menit) agar tidak terjadi syok. Natrium metamizole diberikan 

secara parenteral (injeksi) kedalam pembuluh darah menghasilkan efek 

tercepat dalam waktu 18 detik, obat telah tersebar keseluruh jaringan 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_kfXe9_vVAhVGwI8KHYH5BPoQjRwIBw&url=http://obat-drug.blogspot.com/2015/07/struktur-kimia-antalgin-metampiron.html&psig=AFQjCNFlMa16wqvUIgh6Af1vTEQGmVPLUA&ust=1504078647305175
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(Mutschler, 1991). Natrium metamizole mempunyai waktu paruh 1-4 

jam (Schmitz, et al., 2003). 

2.15.4 Efek Samping Natrium Metamizol 

Beberapa jurnal mengatakan bahwa terjadi resiko tinggi 

mengkonsumsi metamizole terkait agranulocytosis atau incidence of 

metamizoleinduced agranulocytosis (MIA). Namun, literatur baru-baru 

ini melaporkan kejadian yang sangat terbatas sekitar 0,5 sampai 1 kasus 

MIA per juta per tahun. Dari sini dapat disimpulkan bahwa risiko efek 

samping yang serius (termasuk MIA) setelah pasca operasi dengan 

metamizol mungkin jauh lebih rendah daripada risiko efek samping yang 

serius dengan NSAID (Stessel et al, 2016). 

Metamizol dikaitkan dengan efek samping yang lebih sedikit 

dibandingkan opioid dan memiliki profil efek samping neurologis yang 

lebih baik daripada NSAID (Kotter dkk, 2015). 

2.15.5 Kontra Indikasi Natrium Metamizol 

Kontraindikasi untuk penggunaan metamizol meliputi: alergi 

terhadap metamizol dan / atau NSAID, hipotensi arteri berat, penurunan 

volume sirkulasi Darah (hipovolemia) atau syok, porfiria intermiten 

akut, defisiensi glukosa-6-fosfat dehidrogenase, usia < 3 bulan untuk 

mengobati demam dan <15 tahun untuk mengurangi rasa sakit, dan 

kehamilan dan menyusui (Misiolek H dkk, 2014). 

2.15.6 Aturan Pemakaian Natrium Metamizol 

Metamizol digunakan sebagai analgesik oral. Dosis normal adalah 

500 sampai 1000 mg / orang, satu sampai 4 kali per hari (Anonim, 2003). 

Penggunaaan metamizole 500 mg dapat digunakan 3 kali sehari (BPOM, 

2008). 

2.15.7 Sediaan Natrium Metamizol di Indonesia 

Tabel II.2 Sediaan Natrium Metamizol di Indonesia 

No Nama Generic Kekuatan Nama distributor 

1 Antalgin 

Hexparm 
Metamizol Na 500 mg Hexpharm 

2 Antrain Metamizol Na Interbat 
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3 Cornalgin Metamizol Na 500 mg Corsa 

4 Norages 
Natrium metamizol 500 

mg/1ml inj 
Meprofarm/Lucas 

5 Pragesol Metamizol Na 500 mg Novell Pharma 

6 
Santagesik 

Metamizol Natrium 

500mg/mL 
Sanbe Farma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


