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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anatomi dan Fisiologi Urologi 

Prostat adalah organ genitalia pria yang terletak di sebelah bawah kandung 

kemih, di depan rektum dan membungkus uretra bagian belakang. Bentuknya 

seperti buah kemiri dengan ukuran 4 x 3 x 2,5 cm dan beratnya kurang lebih 20 

gram. Kelenjar ini terdiri atas jaringan fibromuskular dan glandular yang terbagi 

dalam beberapa zona, yaitu zona perifer, zona sentral, zona transisional, zona 

Gambar 2. 2 Anatomi Prostat 

Gambar 2. 1 Organ Genitalia Pria 
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preprostatik sfingter, dan zona anterior. Prostat menghasilkan suatu cairan yang 

merupakan salah satu komponen dari cairan ejakulat. Volume cairan prostat 

merupakan ± 25% dari seluruh volume ejakulat. Stimulasi parasimpatik 

meningkatkan sekresi kelenjar pada epitel prostat, sedangkan rangsangan simpatik 

menyebabkan pengeluaran cairan prostat ke dalam uretra posterior, seperti pada 

saat ejakulasi. Sistem simpatik memberikan inervasi pada otot polos prostat, 

kapsula prostat, dan leher kandung kemih. Di tempat tersebut banyak terdapat 

reseptor adrenergik-α. Rangsangan simpatik menyebabkan dipertahankan tonus 

otot polos tersebut. Jika kelenjar ini mengalami hiperplasia jinak atau berubah 

menjadi kanker ganas dapat membuntu uretra posterior dan mengakibatkan 

terjadinya obstruksi saluran kemih (Purnomo., 2016). 

Ada tiga jenis jaringan kelenjar prostat yaitu epitelial atau kelenjar, otot 

stroma atau polos, dan kapsul. Kedua jaringan stroma dan kapsul tertanam dengan 

reseptor α1-adrenergik. Penyebab BPH yang tidak jelas dapat memungkinkan 

karena dihidrotestosteron (DHT) intraprostatik dan 5α-reductase tipe II yang 

diduga terlibat. BPH biasanya hasil dari faktor statis (pembesaran prostat 

bertahap) dan faktor dinamis (agen atau situasi yang meningkatkan α-adrenergik 

dan menyempitkan kelenjar otot halus) (Wells et al., 2015).  

 

2.2 BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 

2.2.1 Definisi BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 

BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) merupakan istilah histopatologi yang 

digunakan untuk menggambarkan adanya pembesaran prostat. BPE (Benign 

Prostatic Enlargement) merupakan pembesaran prostat jinak yang tidak 

Gambar 2. 3 Perbandingan Prostat Normal dan BPH 
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menyebabkan penyumbatan pada saluran kemih, sedangkan BPO (Benign 

Prostatic Obstruction) merupakan pembesaran prostat jinak yang dapat 

menyebabkan penyumbatan pada saluran kemih. BPO adalah contoh dari Bladder 

Outlet Obstruction (BOO). BOO dapat mengganggu aliran urin dan mempunyai 

peranan penting terjadinya retensi saluran kemih, infeksi saluran kemih, batu 

kandung kemih, hidronefrosis atau gagal ginjal. BOO juga berhubungan dengan 

disfungsi kandung kemih termasuk detrusor overactivity, detrusor underactivity 

dan hipersensitifitas kandung kemih (Sampekalo et al., 2015). 

2.2.2 Epidemiologi BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 

BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) menjadi masalah global pada pria 

usia lanjut. 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%. Diperkirakan sebanyak 60% pria usia lebih dari 80 tahun 

memberikan gejala Lower Urinary Track Symptons (LUTS). 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. Peningkatan 

jumlah insiden ini akan terus berlangsung sampai beberapa dekade mendatang 

(Sampekalo et al., 2015). 

Menurut beberapa referensi di Indonesia, sekitar 90% laki-laki yang 

berusia 40 tahun ke atas mengalami gangguan berupa pembesaran kelenjar prostat 

(Aprina et al., 2016). 

2.2.3 Etiologi BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 

Hingga sekarang masih belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya 

BPH, tetapi beberapa hipotesis menyebutkan bahwa BPH erat kaitannya dengan 

peningkatan kadar dihidrotestosteron (DHT) dan proses aging (penuaan). 

Beberapa hipotesis yang diduga sebagai penyebab timbulnya BPH adalah: (1) 

teori dihidrotestosteron, (2) adanya ketidakseimbangan antara estrogen-

testosteron, (3) interaksi antara sel stroma dan sel epitel prostat, (4) berkurangnya 

kematian sel (apoptosis), dan (5) teori stem sel. 
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2.2.3.1 Teori Dihidrotestosteron 

Dihidrotestosterone atau DHT adalah metabolit androgen yang sangat 

penting pada pertumbuhan sel-sel kelenjar prostat. Kadar DHT pada BPH tidak 

jauh berbeda dengan kadar pada prostat normal, hanya saja pada BPH, aktivitas 

enzim 5α-reduktase dan jumlah reseptor androgen lebih banyak pada BPH. Hal ini 

menyebabkan sel-sel prostat pada BPH lebih sensitif terhadap DHT sehingga 

replikasi sel lebih banyak terjadi dibandingkan dengan prostat normal (Purnomo., 

2016). 

2.2.3.2 Ketidakseimbangan Hormon Estrogen-Testosteron 

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

estrogen relatif tetap sehingga perbandingan antara hormon estrogen dan 

testosteron relatif meningkat. Telah diketahui bahwa estrogen di dalam prostat 

berperan dalam terjadinya proliferasi sel-sel kelenjar prostat dengan cara 

meningkatkan sensitifitas sel-sel prostat terhadap rangsangan hormon androgen, 

meningkatkan jumlah reseptor androgen, dan menurunkan jumlah kematian sel-

sel prostat (apoptosis). Hasil akhir dari semua keadaan ini adalah, meskipun 

rangsangan terbentuknya sel-sel baru akibat rangsangan testosteron menurun, 

tetapi sel-sel prostat yang telah ada mempunyai umur yang lebih panjang sehingga 

massa prostat jadi lebih besar (Purnomo., 2016). 

Gambar 2. 4 Perubahan Testosteron Menjadi Dihidrotestosteron (Purnomo., 2016) 

DHT dibentuk dari testosteron di dalam sel prostat oleh enzim 5α reduktase 

dengan bantuan koenzim NADPH. DHT yang telah terbentuk berikatan 

dengan reseptor androgen (RA) membentuk kompleks DHT-RA pada inti 

sel dan selanjutnya terjadi sintesis protein growth factor yang menstimulasi 

pertumbuhan sel prostat. 
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2.2.3.3 Interaksi Stroma-Epitel 

Cunha (1973) membuktikan bahwa pertumbuhan sel epitel prostat 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 suatu growth factor yang selanjutnya 

mempengaruhi sel-sel stroma itu sendiri secara intrakrin dan autokrin, serta 

mempengaruhi sel-sel epitel secara parakrin. Stimulasi itu menyebabkan 

terjadinya proliferasi sel-sel epitel maupun sel stroma (Purnomo., 2016). 

2.2.3.4 Berkurangnya Kematian Sel Prostat 

Program kematian sel (apoptosis) pada sel prostat adalah mekanisme 

fisiologik untuk mempertahankan homeostasis kelenjar prostat. Pada apoptosis 

terjadi kondensasi dan fragmentasi sel yang selanjutnya sel-sel yang mengalami 

apoptosis akan difagositosis oleh sel-sel di sekitarnya kemudian didegradasi oleh 

enzim lisosom. Pada jaringan normal, terdapat keseimbangan antara laju 

proliferasi sel dengan kematian sel. Pada saat terjadi pertumbuhan prostat sampai 

pada prostat dewasa, penambahan jumlah sel-sel prostat baru dengan yang mati 

dalam keadaan seimbang. Berkurangnya jumlah sel-sel prostat yang mengalami 

apoptosis menyebabkan jumlah sel-sel prostat secara keseluruhan menjadi 

meningkat sehingga menyebabkan pertambahan massa prostat. Sampai sekarang 

belum dapat diterangkan secara pasti faktor-faktor yang menghambat proses 

apoptosis. Diduga hormon androgen berperan dalam menghambat proses 

kematian sel karena setelah dilakukan kastrasi, terjadi peningkatan aktivitas 

kematian sel kelenjar prostat. Estrogen diduga mampu memperpanjang usia sel-

sel prostat, sedangkan faktor pertumbuhan TGFβ berperan dalam proses apoptosis 

(Purnomo., 2016). 

2.2.3.5 Teori Stem Sel 

Untuk menganti sel-sel yang telah mengalami apotosis, selalu dibentuk 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

aktivitas sel stem sehingga terjadi produksi yang berlebihan sel stroma maupun 

sel epitel (Purnomo., 2016). 

2.2.4 Patofisiologi BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 

Mekanisme dan gejala terjadinya Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 

masih belum jelas, namun faktor penting yang ditemukan adalah obstruksi pada 

saluran kemih yang terjadi karena faktor bertambahnya usia dan juga gangguan 

pada fungsi testis (Ventura et al., 2011). 

Pertumbuhan kelenjar prostat sangat bergantung pada hormon testosteron, 

yang di dalam sel kelenjar prostat, hormon testosteron akan dirubah menjadi 

metabolit aktif dihidrotestosteron (DHT) dengan bantuan enzim 5α-reduktase. 

Dihidrotestosteron inilah yang secara langsung memacu m-RNA di dalam sel 

kelenjar prostat untuk mensintesis protein growth factor yang memacu 

pertumbuhan dan proliferasi sel kelenjar prostat. Pada usia lanjut beberapa pria 

mengalami pembesaran kelenjar prostat jinak. Keadaan ini dialami oleh 50% pria 

yang berusia 60 tahun dan kurang lebih 80% pria yang berusia 80 tahun. 

Pembesaran kelenjar prostat mengakibatkan terganggunya aliran urine sehingga 

menimbulkan gangguan miksi (Purnomo., 2016). 
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Gambar 2. 5 Skema Terjadinya Benign Prostatic Hyperplasia (Corwin EJ, 2009) 
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Pembesaran prostat menyebabkan penyempitan lumen uretra prostatika 

dan akan menghambat aliran urine sehingga menyebabkan peningkatan tekanan 

intravesikal. Untuk dapat mengeluarkan urine, kandung kemih harus berkontraksi 

lebih kuat guna melawan tahanan. Kontraksi yang terjadi terus menerus 

menyebabkan perubahan anatomi dari kadung kemih berupa pembesaran otot 

destrusor, trabekulasi, terbentuknya selula, sakula dan divertikel kandung kemih 

(Purnomo., 2016). 

Perubahan struktur pada kandung kemih tersebut dirasakan sebagai 

keluhan pada  saluran kemih bagian bawah atau Lower Urinary Tract Symptoms 

(LUTS) yang dahulu dikenal dengan gejala prostatismus. Tekanan intravesikal 

yang tinggi akan diteruskan ke seluruh bagian kandung kemih tidak terkecuali 

pada kedua muara ureter. Tekanan pada kedua muara ureter dapat menimbulkan 

aliran balik urine dari kandung kemih ke ureter atau terjadi refluks vesiko-ureter. 

Jika terjadi terus menerus akan mengakibatkan hidroureter, hidronefrosis bahkan 

akhirnya dapat berakibat menjadi gagal ginjal (Purnomo., 2016). 

2.2.5 Manifestasi Klinik 

Gejala yang sering dikeluhkan oleh pasien BPH adalah LUTS yang terdiri 

atas gejala obstruksi (voiding symptoms) maupun gejala iritasi (storage 

symptoms). Pada gejala obstruksi meliputi sulit untuk mulai berkemih (hesitancy), 

pancaran urin terputus-putus (intermittency), mengedan untuk mengeluarkan urin 

(straining), sisa urin masih menetes setelah berkemih (dribbling), dan 

melemahnya pancaran urin. Sedangkan pada gejala iritasi meliputi terlalu sering 

berkemih (frequency), keinginan berkemih yang tidak bisa ditahan (urgency), dan 

keinginan berkemih di malam hari (nocturia) (Kapoor., 2012). Perkembangan 

BPH dapat menyebabkan komplikasi termasuk penyakit ginjal kronis, hematuria 

berat, inkontinensia urin, infeksi saluran kemih yang berulang, divertikula 

kandung kemih, dan batu kandung kemih (Wells et al., 2015). 

Tabel II. 1 Gejala BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 

Gejala Obstruksi Gejala Iritasi 

 Hesitancy 

 Intermittency 

 Frequency 

 Urgency 
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Lanjutan dari halaman 11 

Gejala Obstruksi Gejala Iritasi 

 Straining 

 Dribbling 

 Pancaran urin lemah 

 Nocturia 

Untuk menilai tingkat keparahan dari keluhan pada saluran kemih bagian 

bawah, beberapa ahli dan organisasi urologi membuat sistem skoring yang secara 

subyektif dapat diisi dan dihitung sendiri oleh pasien. Sistem skoring yang 

dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah Skor Internasional 

Gejala Prostat atau I-PSS (International Prostatic Symptom Score). Sistem 

skoring IPSS terdiri atas tujuh pertanyaan yang berhubungan dengan LUTS dan 

satu pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas hidup pasien. Setiap 

pertanyaan yang berhubungan dengan keluhan miksi diberi nilai dari 0 sampai 

dengan 5, sedangkan keluhan yang menyangkut kualitas hidup pasien diberi nilai 

dari 1 hingga 7. Dari skor IPSS gejala LUTS dapat dikelompokkan menjadi 3, 

seperti pada tabel berikut: 

Tabel II. 2 Kategori BPH berdasarkan tanda dan gejala (Wells et al., 2015) 

Gejala Score IPSS Gejala dan tanda 

Ringan ≤ 7 Asimtomatik 

Laju aliran puncak urine <10 mL/detik 

Volume air kencing PVR > 25-50 mL 

Sedang 8-19 Semua tanda-tanda di atas ditambah gejala 

obstruktif dan iritatif 

Berat ≥ 20 Semua diatas diitambah satu atau lebih 

komplikasi BPH 

Timbulnya gejala LUTS merupakan manifestasi kompensasi otot kandung 

kemih untuk mengeluarkan urin. Jika dibiarkan semakin lama maka otot kandung 

kemih akan mengalami kepayahan (fatique) sehingga jatuh ke dalam fase 

dekompensasi yang diwujudkan dalam bentuk retensi urin akut. Timbulnya 

dekompensasi kandung kemih biasanya didahului oleh beberapa faktor pencetus, 
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antara lain: (1) volume kandung kemih tiba-tiba terisi penuh saat cuaca dingin, 

menahan kencing terlalu lama, mengkonsumsi obat-obatan atau minuman yang 

mengandung diuretikum (alkohol, kopi), dan minum air dalam jumlah yang 

berlebihan, (2) massa prostat tiba-tiba membesar, yaitu setelah melakukan 

aktivitas seksual atau mengalami infeksi prostat akut, dan (3) setelah 

mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan kontraksi otot detrusor atau 

yang dapat mempersempit leher kandung kemih, antara lain: golongan 

antikolinergik atau adrenergik alfa (Purnomo., 2016). 

Gejala pada saluran kemih bagian atas biasanya pasien mengeluh akibat 

pembesaran prostat pada saluran kemih bagian atas berupa gejala obstruksi antara 

lain nyeri pinggang, benjolan di pinggang (yang merupakan tanda dari 

hidronefrosis), atau demam yang merupakan tanda dari infeksi atau urosepsis. 

Sedangkan gejala di luar saluran kemih biasanya pasien mengeluh adanya hernia 

inguinalis atau hemoroid. Timbulnya kedua penyakit ini karena sering mengejan 

pada saat miksi sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan intra abdominal 

(Purnomo., 2016). 

2.2.6 Faktor Resiko BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 

Ada beberapa faktor resiko terkait BPH di populasi, yaitu : 

2.2.6.1 Faktor usia 

Faktor utama penyebab BPH adalah usia yang sudah senja, semakin tua 

usia penderita maka semakin beresiko terkena BPH. BPH ditemukan pada pria 

pada usia 40 tahun keatas. Pada usia 40 tahun sekitar 40% pria terkena BPH, usia 

60-70 tahun meningkat menjadi 50% dan usia lebih dari 70 tahun mencapai 90% 

(Sampekalo et al., 2015). 

2.2.6.2 Faktor Genetik 

Bukti menunjukkan bahwa ada komponen genetik yang kuat untuk BPH. 

Para peneliti memperkirakan bahwa 50% pria yang menjalani operasi untuk BPH 

dengan usia kurang dari 60 tahun memiliki pola penyakit yang diwariskan. Pria 

dengan pola yang diwariskan BPH cenderung memiliki prostat yang lebih besar 

dan usia yang lebih muda. Diperkirakan bahwa faktor genetik dapat berkontribusi 
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sebanyak 72% terhadap resiko terjadinya BPH dan LUTS sedang hingga berat 

(Parsons., 2010). 

2.2.6.3 Faktor Hormon Seks Steroid 

Dalam sel sekretorik prostat, 5-α reduktase mengubah testosteron menjadi 

DHT, stimulator pertumbuhan prostat, selain diperlukan untuk perkembangan 

prostat, juga memainkan peran sentral dalam patogenesis BPH. Beberapa 

penelitian telah melaporkan hubungan hormon seks steroid endogen dengan BPH 

dan LUTS. Beberapa penelitian telah mencatat peningkatan risiko BPH dengan 

peningkatan konsentrasi serum DHT dan metabolitnya. Dalam satu studi 

prospektif baru-baru ini mengenai laki-laki yang tinggal di masyarakat, mereka 

dengan tingkat DHT paruh baya yang paling tinggi memiliki risiko tiga kali lipat 

terkena BPH (Parsons., 2010). 

2.2.6.4 Faktor Gaya Hidup 

Faktor gaya hidup memengaruhi risiko BPH. Dengan modifikasi gaya 

hidup dapat membantu pencegahan dan perawatan terhadap BPH. Ada beberapa 

faktor gaya hidup yang erat kaitannya dengan terjadinya BPH, diantaranya : 

2.2.6.4.1 Obesitas 

Berat badan, indeks massa tubuh (BMI), dan lingkar pinggang semuanya 

berhubungan positif dengan volume prostat dalam beberapa populasi penelitian. 

Di Baltimore Longitudinal Study of Aging cohort, misalnya, setiap peningkatan 

1kg/m2 pada BMI berhubungan dengan peningkatan volume prostat 

0,41mL.Selain itu, peserta obesitas (BMI ≥35 kg/m2) memiliki 3,5 kali lipat 

peningkatan risiko pembesaran prostat dibandingkan dengan peserta nonobese 

(BMI <25 kg/m2) (Parsons., 2010). 

2.2.6.4.2 Diabetes dan Gangguan pada Homeostasis Glukosa 

Gangguan pada homeostasis glukosa pada berbagai tingkat yang berbeda 

dari perubahan konsentrasi faktor pertumbuhan insulin serum hingga diagnosis 

diabetes klinis berhubungan dengan kemungkinan pembesaran prostat, BPH, dan 

LUTS yang lebih tinggi. Konsentrasi serum yang lebih tinggi dari faktor 

pertumbuhan insulin-1 dan protein pengikat faktor pertumbuhan seperti insulin-3 

telah dikaitkan dengan peningkatan risiko pembedahan BPH. Diabetes yang 
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didiagnosis dokter, peningkatan insulin serum, dan peningkatan glukosa plasma 

telah dikaitkan dengan peningkatan ukuran prostat dan peningkatan risiko 

pembesaran prostat (Parsons., 2010). 

2.2.6.4.3 Diet 

Peningkatan total asupan energi, daging merah, lemak, susu dan produk 

susu, sereal, roti, unggas, dan pati berpotensi meningkatkan risiko bedah BPH. 

Sedangkan sayuran, buah-buahan, asam lemak tak jenuh, asam linoleat, dan 

vitamin D berpotensi menurunkan risiko BPH dan LUTS (Parsons., 2010). 

2.2.6.4.4 Aktivitas fisik 

Peningkatan aktivitas fisik dan olahraga telah secara kuat dan konsisten 

terkait dengan penurunan risiko BPH sebanyak 25%, dan semakin meningkat 

dengan aktivitas fisik yang lebih tinggi (Parsons., 2010). 

2.2.6.4.5 Alkohol 

Seperti olahraga, asupan alkoholjuga tampaknya melindungi terhadap 

berbagai hasil terkait dengan BPH sebanyak 35% penurunan kemungkinan BPH 

di antara pria yang minum setiap hari, tetapi peningkatan risiko LUTS (Parsons., 

2010). 

2.2.6.5 Hipertensi 

Hipertensi memiliki peranan dalam peningkatan volume prostat. 

Hipertensi mengakibatkan peningkatan resiko sebanyak 1,5 kali lipat terjadinya 

gejala LUTS dan BPH (Abdollah et al., 2011). Hasil yang sama juga didapatkan 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Pan et al. (2014), bahwa tekanan sistolik 

darah berasosiasi secara signifikan dengan laju pembesaran prostat. 

2.2.6.6 Faktor peradangan 

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa peradangan sangat terkait 

dengan perkembangan BPH. Ada hubungan kuat antara BPH dan peradangan 

histologis pada spesimen bedah, dengan tingkat dan keparahan peradangan yang 

sesuai dengan besarnya pembesaran prostat dan daerah BPH. Penghambatan jalur 

inflamasi berpotensi melemahkan resiko BPH (Parsons., 2010). 
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2.2.7 Diagnosa dan Pemeriksaan BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 

Diagnosis BPH berasal dari riwayat kesehatan pasien termasuk juga 

kuisoner penilaian IPSS dan pemeriksaan fisik prostat, termasuk pemeriksaan 

colok dubur atau Digital Rectal Examination (DRE). Kuisoner IPSS 

mengkuantifikasi masing-masing tujuh gejala dari skor 0 (tidak sama sekali) 

sampai 5 (hampir selalu). Maksimum IPSS adalah 35, dan pasien diklasifikasikan 

memiliki gejala parah jika mereka memiliki nilai IPSS antara 20 hingga 35. 

Setelah pemberian pengobatan kepada pasien BPH, penilaian IPSS juga dapat 

digunakan untuk memantau respon pasien terhadap terapi yang diberikan. 

Pemeriksaan fisik prostat  digunakan sebagai informasi tentang ukuran prostat, 

setiap nyeri atau ketika menunjukkan adanya infeksi, dan setiap gejala yang 

menunjukkan kemungkinan kanker prostat. Penting untuk diingat bahwa pedoman 

saat ini menyarankan bahwa orang dengan serum antigen prostat spesifik (PSA) 

normal harus memiliki DRE tahunan. Usia dimana untuk memulai DRE tahunan 

dan PSA berkisar antara 40 sampai 50 tahun. Tes darah PSA dapat digunakan 

sebagai penanda perkembangan BPH. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

PSA bisa menjadi penanda untuk pengukuran volume prostat. PSA dapat 

meningkat pada kanker prostat, infeksi prostat dan BPH. Penting untuk diingat 

bahwa harus memiliki DRE tahunan. Usia dimana untuk memulai DRE tahunan 

dan PSA berkisar antara 40 sampai 50 tahun. Tes darah PSA dapat digunakan 

sebagai penanda perkembangan BPH. Penting untuk diingat bahwa semua sel 

prostat membentuk PSA, sehingga pasien dengan BPH dan pasien dengan ukuran 

prostat yang besar akan memilik nilai PSA yang lebih tinggi daripada prostat yang 

berukuran normal. Untuk alasan ini, PSA dapat digunakan sebagai penanda untuk 

tanggapan terhadap pengobatan BPH (Kapoor., 2012). 

Pemeriksaan BPH meliputi riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, ukuran 

pengosongan kandung kemih yang objektif dan tes laboratorium. Pada 

pemeriksaan rektal digital, prostat biasanya tapi tidak selalu membesar (> 20 g), 

lembut, halus, dan simetris. Tujuan pengobatan BPH adalah untuk mengendalikan 

gejala, mencegah perkembangan komplikasi, dan menunda kebutuhan intervensi 

bedah (Wells et al., 2015). 
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2.2.6.1 Pemeriksaan Laboratorium 

Sedimen urine diperiksa untuk mencari kemungkinan adanya proses 

infeksi atau inflamasi pada saluran kemih. Pemeriksaan kultur urine berguna 

dalam mencari jenis kuman yang menyebabkan infeksi dan sekaligus menentukan 

sensitifitas kuman terhadap beberapa antimikroba yang diujikan. Faal ginjal 

diperiksa untuk mencari kemungkinan adanya penyulit yang mengenai saluran 

kemih bagian atas, sedangkan gula darah dimaksudkan untuk mencari 

kemungkinan adanya penyakit diabetes melitus yang dapat menimbulkan kelainan 

persarafan pada kandung kemih (kandung kemih neurogenik). Jika dicurigai 

adanya keganasan prostat perlu diperiksa kadar penanda tumor PSA (Prostate 

Specific Antigen). 

Foto polos perut berguna untuk mencari adanya batu opak di saluran 

kemih, adanya batu/kalkulosa prostat dan kadangkala dapat menunjukkan 

bayangan kandung kemih yang penuh terisi urine, yang merupakan tanda dari 

suatu retensi urine. Pemeriksaan IVU dapat menerangkan kemungkinan adanya: 

(1) kelainan pada ginjal maupun ureter berupa hidoureter atau hidronefrosis, (2) 

memperkirakan besarnya kelenjar prostat yang ditunjukkan oleh adanya indentasi 

prostat (pendesakan kandung kemih oleh kelenjar prostat) sehingga terlihat dasar 

kandung kemih dari gambaran sistogram tidak terisi kontras atau ureter 

disebelahdistal yang berbentuk seperti mata kail atau hooked fish, dan (3) penyulit 

yang terjadi pada kandung kemih yaitu adanya trabekulasi, divertikel, atau 

sakulasi kandung kemih. Pemeriksaan IVU ini sekarang tidak direkomendasikan 

pada BPH.  

Pemeriksaan ultrasonografi dapat dilakukan melalui trans abdominal 

(trans abdominal ultrasonography/TAUS) dan trans rectal (trans uretral 

ultrasonography/TRUS). Dari TAUS diharapkan mendapatkan informasi 

mengenai (1) perkiraan volume (besar) prostat, (2) panjang protrusi prostat ke 

kandung kemih atau intra prostatic protrusion (IPP), (3) mungkin didapatkan 

kelainan pada kandung kemih (massa, batu, atau bekuan darah), (4) menghitung 

sisa (residu) urine paska miksi, atau (5) hidronefrosis atau kerusakan ginjal akibat 

obstruksi prostat. Pada pemeriksaan TRUS dicari kemungkinan adanya fokus 
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keganasan prostat berupa area hipoekoik dan kemudian sebagai penunjuk dalam 

melakukan biopsi prostat. 

IPP diukur dari ujung tonjolan prostat di dalam kandung kemih hingga 

dasar kandung kemih. Derajat 1 besarnya 1-5 mm, derajat 2 besarnya 5-10 mm, 

dan derajat 3 besarnya 10 mm. besarnya IPP berhubungan dengan derajat 

obstruktif pada leher kandung kemih (BOO), jumlah urine sisa paska miksi, dan 

volume prostat. Artinya adalah pasien dengan derajat IPP rendah, tidak 

menunjukkan urine residu yang bermakna (<100 mL), dan tidak menunjukkan 

keluhan yang nyata, sehingga tidak memerlukan terapi atau pembedahan. 

Sebaliknya pada pasien yang menunjukkan IPP derajat tinggi terbukti mempunyai 

urine sisa >100 mL, dengan keluhan yang bermakna dan pasien seperti ini 

membutuhkan yang lebih agresif (Purnomo., 2016). 

2.2.6.2 Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan fisik untuk BPH dapat dilakukan dengan cara colok dubur. 

Pada colok dubur diperhatikan: (1) tonus sfingter ani/refleks bulbo-kavernosus 

untuk menyingkirkan adanya kelainan kandung kemih neurogenik, (2) mukosa 

rektum, dan (3) keadaan prostat, antara lain: kemungkinan adanya nodul, 

krepitasi, konsistensi prostat, simetriantar lobus dan batas prostat (Purnomo., 

2016). 

Colok dubur pada BPH menunjukkan konsistensi prostat yang kenyal 

seperti meraba ujung hidung, lobus kanan dan kiri simetris dan tidak didapatkan 

nodul, sedangkan pada karsinoma prostat, konsistensi prostat keras atau teraba 

nodul dan mungkin di antara lobus prostat tidak simetri (Purnomo., 2016) 

Gambar 2. 6 Pemeriksaan Colok Dubur 
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Pemeriksaan derajat obstruksi prostat dapat diperkirakan dengan cara 

mengukur: (1) Residual urine yaitu jumlah sisa urine setelah miksi. Sisa urine ini 

dapat dihitung dengan cara melakukan kateterisasi setelah miksi. Cara itu 

sekarang banyak ditinggalkan karena menimbulkan nyeri dan cedera uretra atau 

infeksi, (2) Pancaran urine atau flow rate dapat dihitung secara sederhana yaitu 

dengan menghitung jumlah urine dibagi dengan lamanya miksi berlangsung 

(mL/detik) atau dengan alat uroflometri yang menyajikan gambaran grafik 

pancaran urine. Pemeriksaan yang lebih teliti adalah dengan pemeriksaan 

urodinamika yang sekaligus dapat menilai tekanan otot detrusor maupun 

komponen otot lain yang berperan pada proses miksi. Dari uroflometri dapat 

diketahui lama waktu miksi, lama pancaran, waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai pancaran maksimum, rata-rata pancaran, pancaran maksimum, dan 

volume urine yang dikemihkan (Purnomo., 2016). 

2.2.7 Penatalaksanaan Terapi BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 

Tidak semua pasien BPH perlu menjalani tindakan medik. Beberapa 

pasien yang mengeluh LUTS ringan dapat sembuh sendiri tanpa mendapatkan 

terapi apapun atau hanya dengan nasehat dan konsultasi saja. Namun ada 

beberapa yang akhirnya membutuhkan terapi medikamentosa atau tindakan medik 

yang lain karena keluhannya semakin parah. Tujuan terapi pada pasien BPH 

adalah (1) memperbaiki keluhan miksi, (2) meningkatkan kualitas hidup, (3) 

mengurangi obstruksi infravesika, (4) mengembalikan fungsi ginjal jika terjadi 

gagal ginjal, (5) mengurangi volume residu urine setelah miksi, dan (6) mencegah 

progresifitas penyakit. Hal ini dapat dicapai dengan cara medikamentosa, 

pembedahan, atau tindakan endourologi yang kurang invasi (Purnomo, 2016). 

Penatalaksanaan mencakup watchful waiting, terapi obat, dan intervensi bedah. 

Pilihannya tergantung pada beratnya tanda dan gejala (Wells et al., 2015). 
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Tabel II. 3 Penatalaksanaan BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) (Wells et al., 

2015) 

TERAPI FARMAKOLOGI TERAPI NON FARMAKOLOGI 

Medikamentosa 

Agen antikolinergik 

 Darifenacin 

 Oxybutynin 

 Solifenacin 

 Tolterodine 

Penghambat adrenergik α 

 Afluzosin 

 Doksazosin 

 Prazosin 

 Silodosin 

 Tamsulosin  

 Terazosin 

Penghambat 5α reduktase 

 Dutasteride 

 Finasteride 

Penghambat fosfodiasterase 

 Tadalafil 

Invasif Minimal 

 HIFU  

 PAE 

 Stent Uretra 

 TUBD  

 TUMT  

 TUNA 

Terapi Pembedahan 

 Elektrovaporasi 

 HoLEP 

 Prostatektomi terbuka 

 TUIP 

 TULP  

 TURP 

Watchful Waiting 

2.2.7.1 Terapi Farmakologi 

2.2.7.1.1 Medikamentosa 

Tujuan terapi medikamentosa adalah berusaha untuk: (1) mengurangi 

resistensi otot polos prostat sebagai komponen dinamik penyebab obstruksi 

infravesika dengan obat-obatan penghambat adrenergik alfa (adrenergik alfa 

blocker) dan (2) mengurangi volume prostat sebagai komponen statik dengan cara 

menurunkan kadar hormon testosteron/dihidotestosteron melalui penghambat 

enzim 5α redukstase (Purnomo., 2016). 

2.2.7.1.1.1 Antikolinergik Agen 

Penambahan oxybutynin dan tolterodine ke antagonis α-adrenergik 

mengurangi gejala void yang mengiritasi termasuk frekuensi kencing, urgensi, 

dan nokturia. Dimulai dari dosis efektif terendah untuk mengetahui toleransi efek 

samping CNS dan mulut kering. Ukur volume urin PVR sebelum memulai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 

perawatan (sebaiknya kurang dari 250 mL). Jika efek samping antikolinergik 

sistemik kurang ditoleransi, pertimbangkan formulasi pelepasan transdermal atau 

extended-release atau agen uroselektif (misalnya darifenasin atau solifenacin) 

(Wells et al., 2015). 

2.2.7.1.1.2 Penghambat adrenergik α 

Caine adalah yang pertama kali melaporkan penggunaan obat penghambat 

adrenergik alfa sebagai salah satu terapi BPH. Beberapa golongan 

obatpenghambat adrenergik–α1 adalah: prazosin yang diberikan dua kali sehari, 

terazosin, afluzosin, dan doksazosin yang diberikan sekali sehari. Obat-obatan 

golongan ini dilaporkan dapat memperbaiki keluhan miksi dan laju pancaran 

urine. Akhir-akhir ini telah diketemukan pula golongan penghambat adrenergik 

α1A, yaitu tamsulosin yang sangat selektif terhadap otot polos prostat. Dilaporkan 

bahwa obat ini mampu memperbaiki pancaran miksi tanpa menimbulkan efek 

terhadap tekanan darah maupun denyut jantung (Purnomo., 2016). 

Antagonis α-adrenergik mengendurkan otot polos di leher prostat dan 

kandung kemih, meningkatkan laju aliran urin sebesar 2 sampai 3 mL / det pada 

60% sampai 70% pasien dan mengurangi volume air seni PVR. Antagonis α1-

adrenergik tidak menurunkan volume prostat atau tingkat PSA. Prazosin, 

terazosin, doxazosin, dan alfuzosin adalah generasi kedua α1-adrenergik. 

Antagonis α1-andrenergik melawan reseptor α1-adrenergik perifer di prostat. 

Alfuzosin cenderung menyebabkan efek samping kardiovaskular daripada agen 

generasi kedua lainnya. Tamsulosin dan silodosin, antagonis α1-adrenergik 

generasi ketiga, bersifat selektif untuk reseptor α1-andrenergik prostat. Karena itu, 

mereka tidak menyebabkan pembuluh darah perifer halus relaksasi otot dan 

hipotensi. Interaksi obat-obatan potensial meliputi penurunan metabolisme 

antagonis α1-adrenergik dengan inhibitor CYP 3A4 (misalnya, simetidin dan 

diltiazem) dan peningkatan katabolisme α. Antagonis 1-adrenergik dengan 

penggunaan simulator CYP 3A4 bersamaan (misalnya, karbamazepin dan 

fenitoin). Kurangi dosis silodosin pada pasien dengan gangguan ginjal moderat 

atau kerusakan fungsi hati (Wells et al., 2015). 
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2.2.7.1.1.3 Penghambat 5α reduktase 

Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan 

dihidrotestosterone (DHT) dari testosteron yang dikatalisis oleh enzim 5α- 

redukstase di dalam selprostat. Menurunnya kadar DHT menyebabkan sintesis 

protein dan replikasi sel prostat menurun. Preparat yang tersedia mula-mula 

adalah Finasteride, yang menghambat 5α redukstase tipe 2. Pemberian finasteride 

5 mg sehari yang diberikan sekali setelah enam bulan mampu menyebabkan 

penurunan prostat hingga 28%, hal ini memperbaiki keluhan miksi dan pancaran 

miksi. Saat ini telah tersedia preparat yang menghambat enzim 5α adrenergik 

reseptor tipe 1 dan 2 (dual inhibitor), yaitu Duodart (Purnomo., 2016). 

Penghambat 5α-reduktase mengganggu efek stimulasi testosteron. Agen 

ini memperlambat perkembangan penyakit dan mengurangi risiko komplikasi. 

Dibandingkan dengan antagonis α1-adrenergik, kekurangan inhibitor 5α-reduktase 

adalah 6 bulan penggunaan untuk secara maksimal mengecilkan prostat, lebih 

kecil kemungkinannya untuk menginduksi perbaikan obyektif dan disfungsi 

seksual lebih banyak. Dutasteride menghambat 5α-reduktase tipe I dan II, 

sedangkan finasteride hanya menghambat tipe II. Dutasteride lebih cepat menekan 

DHT intraprostatik (vs 80% -90% untuk finasteride) dan menurunkan serum DHT 

sebesar 90% (vs 70%).  Pengukuran PSA dilakukan pada awal dan lagi setelah 6 

bulan terapi. Jika PSA tidak turun 50% setelah 6 bulan terapi pada pasien yang 

patuh, evaluasi pasien untuk kanker prostat. Penghambat 5α-reduktase berada 

dalam kategori kehamilan X menurut FDA dan oleh karena itu 

dikontraindikasikan pada wanita hamil. Ibu hamil dan calon ibu hamil seharusnya 

tidak mengkonsumsi tablet atau kontak dengan air mani dari pria yang mengambil 

5α-reduktase inhibitor (Wells et al., 2015). 

2.2.7.1.1.4 Penghambat fosfodiasterase 

Peningkatan GMP siklik oleh inhibitor phosphodiesterase (PI) dapat 

melenturkan otot di prostat dan leher kandung kemih. Efektivitas bisa jadi akibat 

relaksasi langsung otot detrusor kandung kemih. Tadalafil 5 mg setiap hari 

memperbaiki gejala kekosongan namun tidak meningkatkan aliran urin atau 

mengurangi volume urin PVR. Terapi kombinasi dengan antagonis α-adrenergik 
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menghasilkan perbaikan signifikan pada gejala saluran kemih bagian bawah, 

peningkatan laju aliran urin, dan penurunan volume PVR (Wells et al., 2015). 

2.2.7.2 Terapi Non Farmakologi 

2.2.7.2.1 Watchful Waiting 

Pilihan tanpa terapi ini ditujukan untuk pasien BPH dengan skor IPSS 

dibawah 7, yaitu keluhan ringan yang tidak menggangu aktivitas sehari-hari. 

Pasien tidak mendapatkan terapi apapun dan hanya diberi penjelasan mengenai 

sesuatu hal yang mungkin dapat memperburuk keluhannya, misalnya (1) jangan 

mengkonsumsi kopi atau alkohol setelah makan malam, (2) kurangi konsumsi 

makanan atau minuman yang mengiritasi kandung kemih (kopi atau cokelat), (3) 

batasi penggunaan obat-obat influenza yang mengandung fenilpropanolamin, (4) 

kurangi makanan pedas dan asin, dan (5) jangan menahan kencing terlalu lama. 

Secara periodik pasien diminta untuk datang kontrol dengan ditanya keluhannya 

apakah menjadi lebih baik, disamping itu dilakukan pemeriksaan laboratorium, 

residu urine, atau uroflometri. Jika keluhan miksi bertambah jelek daripada 

sebelumnya, mungkin perlu difikirkan untuk memilih terapi yang lain (Purnomo., 

2016). 

Pasien dievaluasi kembali pada interval waktu 6 sampai 12 bulan dan 

diberikan edukasi tentang modifikasi perilaku,seperti pembatasan cairan sebelum 

tidur, hindari kafein dan alkohol, sering mengosongkan kandung kemih, dan 

hindari obat yang memperparah gejala (Wells et al., 2015). 

2.2.7.2.2 Terapi Pembedahan 

Penyelesaian masalah pasien hiperplasia prostat jangka panjang yang 

paling baik saat ini adalah pembedahan, karena pemberian obat-obatan atau terapi 

non invasif lainnya membutuhkan jangka waktu yang sangat lama untuk melihat 

hasil terapi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara operasi terbuka, TURP, atau 

insisi prostat transuretra (TUIP atau BNI). Pembedahan direkomendasikan pada 

pasien-pasien BPH yang: (1) tidak menunjukkan perbaikan setelah terapi 

medikamentosa, (2) mengalami retensi urine, (3) infeksi saluran kemih berulang, 

(4) hematuria, (5) gagal ginjal, dan (6) timbulnya batu saluran kemih atau penyulit 

lain akibat obstruksi saluran kemih bagian bawah (Purnomo., 2016). 
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Prostatektomi, dilakukan transurethrally atau suprapubically, adalah 

golden standart untuk pengobatan pasien dengan gejala BPH sedang atau berat 

dan untuk semua pasien dengan komplikasi. Ejakulasi retrograde mempersulit 

hingga 75% prosedur prostatektomi transurethral. Komplikasi lain yang terlihat 

pada 2% sampai 15% pasien adalah pendarahan, inkontinensia, dan disfungsi 

ereksi (Wells et al., 2015). 

2.2.7.2.3.1 Elektrovaporasi Prostat 

Cara elektrovaporisasi prostat adalah sama dengan TURP, hanya saja 

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

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

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

mondok di rumah sakit lebih singkat. Namun teknik ini hanya diperuntukkan pada 

prostat yang tidak terlalu besar (<50 gram) dan membutuhkan waktu operasi yang 

lebih lama (Purnomo., 2016). 

2.2.7.2.3.2 HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate) 

Laser Ho: YAG beroperasi pada 2.120 nm, dengan air jaringan sebagai 

kromofor dan balok berdenyut dengan konsentrasi energi tinggi menghasilkan 

lecet yang menyebabkan pecahnya jaringan prostat. Penetrasi jaringan laser hanya 

0,4 mm pada prostat, yang menghasilkan koagulasi dan karbonisasi minimum 

yang cukup. Sifat fisik laser ini memungkinkan penggunaannya di berbagai 

jaringan dan batu.Pada jaringan prostat, dapat digunakan untuk ablasi (HoLAP), 

reseksi (HoLRP) dan enukleasi (HoLEP), karena teknik yang terakhir adalah 

teknik yang paling umum digunakan. Waktu kateter dan tinggal di rumah sakit 

lebih pendek pada pasien HoLEP (Nunes et al., 2017). 

Sampai saat ini, hanya ada satu penelitian acak prospektif yang 

membandingkan HoLEP dengan laser GL-XPS untuk pengobatan BPH. Di 

dalamnya, 50 dan 53 pasien dimasukkan ke dalam kelompok HoLEP dan GL-

XPS. Waktu operasi, waktu tinggal di rumah sakit dan waktu pembuangan kateter 

sebanding di antara kelompok. Ada peningkatan signifikan dan sebanding dalam 

skor gejala dan uji residu post-void pada 1, 4 dan 12 bulan. Setelah empat bulan, 

penurunan ukuran prostat secara signifikan lebih tinggi pada kelompok HoLEP 

(74,3 vs 43,1%). Biaya rata-rata yang diperkirakan untuk prosedur HoLEP secara 
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signifikan lebih rendah daripada prosedur GL-XPS. Dihadapkan dengan fakta 

seperti itu, HoLEP telah menonjol sebagai teknik yang digunakan paling banyak 

di Amerika Utara dan Eropa dan sudah muncul dalam pedoman masyarakat ini 

sebagai pengobatan lini pertama (Nunes et al., 2017). 

2.2.7.2.3.3 Prostatektomi terbuka 

Beberapa macam teknik operasi prostatektomi terbuka adalah metode dari 

Millin yaitu melakukan enukleasi kelenjar prostat melalui pendekatan retropubik 

infravesika, Freyer melalui pendekatan suprapubik transvesika, atau transperineal. 

Prostatektomi terbuka adalah tindakan yang paling tua yang masih banyak 

dikerjakan saat ini, paling invasif, dan paling efisien sebagai terapi BPH. 

Prostatektomi terbuka dapat dilakukan melalui pendekatan suprubik transvesikal 

(Freyer) atau retropubik infravesikal (Millin). Prostatektomi terbuka dianjurkan 

untuk prostat yang sangat besar (>100 gram) (Purnomo., 2016). 

Penyulit yang dapat terjadi setelah prostatektomi terbuka adalah: 

inkontinensia urine (3%), impotensia (5-10%), ejakulasi retrograd (60-80%), dan 

kontraktur leher kandung kemih (3-5%). Dibandingkan dengan TURP dan BNI, 

penyulit yang terjadi berupa striktura uretra dan ejakulasi retrograd lebih banyak 

dijumpai pada prostatektomi terbuka. Perbaikan gejala klinis sebanyak 85-100%, 

dan angka mortalitas sebanyak 2% (Purnomo., 2016). 

Gambar 2. 7 Open Prostatectomy 
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2.2.7.2.3.4 TUIP (Transurethral incision of the prostate) 

Pada hiperplasia prostat yang tidak begitu besar, tanpa ada pembesaran 

lobus medius, dan pada pasien yang umurnya masih muda hanya diperlukan insisi 

kelenjar prostat atau TUIP (Transurethral Incision of the Prostate) atau insisi 

leher buli-buli atau BNI (Bladder Neck Incision). Sebelum melakukan tindakan 

ini, harus disingkirkan kemungkinan adanya karsinoma prostat dengan melakukan 

colok dubur, melakukan pemeriksaan ultrasonografi transrektal, dan pengukuran 

kadar PSA (Purnomo., 2016). 

2.2.7.2.3.5 TULP (Transurethral Laser of the Prostate) 

Energi laser mulai dipakai sebagai terapi BPH sejak tahun 1986, yang dari 

tahun ke tahun mengalami penyempurnaan. Terdapat 4 jenis energi yang dipakai, 

yaitu: Nd: YAG, Holmium: YAG, KTP: YAG, dan diode yang dapat dipancarkan 

melalui bare fibre, right angle fibre, atau intersitial fibre. Kelenjar prostat pada 

suhu 60-65oC akan mengalami koagulasi dan pada suhu yang lebih dari 100oC 

mengalami vaporisasi. Jika dibandingkan dengan pembedahan, pemakaian Laser 

ternyata lebih sedikit menimbulkan komplikasi, dapat dikerjakan secara poliklinis, 

penyembuhan lebih cepat, dan dengan hasil yang kurang lebih sama. Sayangnya 

terapi ini membutuhkan terapi ulang 2% setiap tahun. Kekurangannya adalah: 

tidak dapat diperoleh jaringan untuk pemeriksaan patologi (kecuali pada 

Ho:YAG), sering banyak menimbulkan disuria paska bedah yang dapat 

berlangsung sampai 2 bulan, tidak langsung dapat miksi spontan setelah operasi, 

dan peak flow rate lebih rendah dari pada paska TURP (Purnomo., 2016). 

Penggunaan pembedahan dengan energi Laser telah berkembang dengan 

pesat akhir-akhir ini. Penelitian klinis memakai Nd:YAG menunjukkan hasil yang 

hampir sama dengan cara desobstruksi TURP, terutama dalam perbaikan skor 

miksi dan pancaran urine. Meskipun demikian efek lebih lanjut dari laser masih 

belum diketahui dengan pasti. Teknik ini dianjurkan pada pasien yang memakai 

terapi antikoagulan dalam jangka waktu lama atau tidak mungkin dilakukan 

tindakan TURP karena kesehatannya (Purnomo., 2016). 
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2.2.7.2.3.6 TURP (Transurethral Resection of the Prostate) 

Reseksi kelenjar prostat dilakukan transuretra dengan mempergunakan 

cairan irigan (pembilas) agar daerah yang akan direseksi tetap terang dan tidak 

tertutup oleh darah. Cairan yang sering dipakai dan harganya cukup murah yaitu 

H2O steril (aquades). H2O dapat menyebabkan terjadinya hiponatremia relatif 

atau gejala intoksikasi air atau dikenal dengan sindrom TURP. Sindrom ini 

ditandai dengan pasien yang mulai gelisah, kesadaran somnolen, tekanan darah 

meningkat, dan terdapat bradikardi. Jika tidak segera diatasi, pasien akan 

mengalami edema otak yang akhirnya jatuh dalam koma dan meninggal. Angka 

mortalitas sindroma TURP ini adalah sebesar 0,99 %. Untuk mengurangi resiko 

timbulnya sindroma TURP operator harus membatasi diri untuk tidak melakukan 

reseksi lebih dari 1 jam. Di samping itu beberapa operator memasang sistostomi 

suprapubik terlebih dahulu sebelum reseksi diharapkan dapat mengurangi 

penyerapan air ke sirkulasi sistemik. Penggunaan cairan non ioniklain selain H2O 

yaitu glisin dapat mengurangi resiko hiponatremia pada TURP, tetapi karena 

harganya cukup mahal beberapa klinik urologi di Indonesia lebih memilih 

pemakaian aquades sebagai cairan irigasi. Selain sindroma TURP beberapa 

penyulit bisa terjadi pada saat operasi, paska bedah dini, maupun paska bedah 

lanjut (Purnomo., 2016). 

Tabel II. 4 Berbagai penyulit TURP, selama maupun setelah pembedahan 

Selama operasi Paska bedah dini Paska bedah lanjut 

Pendarahan 

Sindrom TURP 

Perforasi 

Pendarahan 

Infeksi lokal dan sistemik 

Inkontinensi 

Disfungsi ereksi 

Ejakulasi retrograd 

Striktura uretra 

Gambar 2. 8 TURP (Transurethral resection of the prostate) 
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2.2.7.2.3 Invasif Minimal 

Tindakan invasif minimal itu diantaranya adalah: (1) thermoterapi, (2) 

TUNA (Transurethral needle ablation of the prostate), (3) pemasangan stent 

(prostacath), HIFU (High Intensity focused ultrasound), dan TUBD 

(Transurethral balloon dilatation) (Purnomo., 2016). 

2.2.7.2.3.1 HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) 

Energi panas yang ditujukan untuk menimbulkan nekrosis pada prostat 

berasal dari gelombang ultrasonografi dari transduser piezokeramik yang 

mempunyai frekuensi 0,5-10 MHz. Energi dipancarkan melalui alat yang 

diletakkan transrektal dan difokuskan ke kelenjar prostat. Teknik ini memerlukan 

anestesi umum. Data klinis menunjukkan terjadi perbaikan gejala klinis 50–60% 

dan Qmax rata-rata meningkat 40–50%. Efek lebih lanjut dari tindakan belum 

dikeltahui, dan sementara tercatat bahwa kegagalan terapi terjadi sebanyak 10% 

setiap tahun. Meskipun sudah banyak modalitas yang telah diketemukan untuk 

mengobati pembesaran prostat, sampai saat ini terapi yang memberikan hasil 

paling memuaskan adalah TURP (Purnomo., 2016). 

2.2.7.2.3.2 PAE (Prostatic Artery Embolization) 

Selama lebih dari 30 tahun, embolisasi arteri hipogastrik telah diusulkan 

untuk mengendalikan perdarahan prostat yang parah dengan hasil yang 

memuaskan. Pada tahun 2000, PAE berkorelasi untuk pertama kalinya dengan 

bantuan LUTS karena BPH pada pasien dengan hematuria prostat besar yang 

memiliki kontraindikasi bedah karena kondisi klinisnya, dilakukan PAE super 

selektif, dan setelah 12 bulan masa tindak lanjut, dihasilkan penurunan 11 poin di 

IPSS dan pengurangan 40% volume prostat dan 90% di PSA. Pada tahun-tahun 

berikutnya, laporan kasus dan seri klinis lainnya dijelaskan dengan PAE super 

selektif. Namun, baru-baru ini, setelah bukti dalam penelitian eksperimental pada 

babi, PAE telah muncul sebagai pilihan untuk pengobatan utama LUTS yang 

terkait dengan BPH (Nunes et al., 2017). 

2.2.7.2.3.3 Stent Urethra 

Stent prostat dipasang pada uretra prostatika untuk mengatasi obstruksi 

karena pembesaran prostat. Stent dipasang intraluminal di antara leher kandung 
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kemih dan di sebelah proksimal verumontanum sehingga urine dapat leluasa 

melewati lumen uretra prostatika. Stent dapat dipasang secara temporer atau 

permanen. Yang temporer dipasang selama 6-36 bulan dan terbuat dari bahan 

yang tidak diserap dan tidak mengakibatkan reaksi dengan jaringan. Alat ini 

dipasang dan dilepas kembali secara endoskopi. Stent yang permanen terbuat dari 

anyaman dari bahan logam super alloy, nikel, atau titanium. Dalam jangka waktu 

lama bahan ini akan diliputi oleh urotelium sehingga jika suatu saat ingin dilepas 

harus membutuhkan anestesi umum atau regional. Pemasangan alat ini 

diperuntukkan bagi pasien yang tidak mungkin menjalani operasi karena resiko 

pembedahan yang cukup tinggi. Seringkali stent dapat terlepas dari insersinya di 

uretra posterior atau mengalami enkrustasi. Sayangnya setelah pemasangan 

kateter ini, pasien masih merasakan keluhan miksi berupa gejala iritatif, 

perdarahan uretra, atau rasa tidak enak di daerah penis (Purnomo., 2016). 

2.2.7.2.3.4 TUBD (Transurethral Balloon Dilation of the Prostate) 

Transurethral balloon dilation adalah metode pengobatan yang telah 

ditetapkan untuk struktur uretra. Aplikasi radial kekuatan melebarkan 

penyempitan, sambil menghindari kekuatan geser yang berpotensi traumatis yang 

terkait dengan pelebaran kaku sekuensial. Meskipun Transurethral balloon 

dilation telah dilakukan untuk VAS sebelumnya, ada data terbatas mengenai hasil 

dibandingkan dengan modalitas lainnya. Ramchandani et al. melaporkan tingkat 

kekambuhan 41% (Ishii et al., 2015).  

TUBD dan stenting uretra, terapi mekanis awal ini berkecil hati karena 

tingkat retreatment yang relatif tinggi dalam jangka pendek sampai menengah 

dan, dalam kasus stent prostat, gejala post-treatment yang berkepanjangan karena 

iritasi dan tingkat migrasi yang tidak dapat diterima yang mengharuskan 

penghapusan (Chin et al., 2017). 

2.2.7.2.3.5 TUMT (Transurethral Microwave Thermotherapy) 

Termoterapi kelenjar prostat adalah pemanasan dengan gelombang mikro 

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

di dalam uretra. Dengan pemanasan yang melebihi 44oC menyebabkan destruksi 

jaringan pada zona transisional prostat karena nekrosis koagulasi. Prosedur ini 

dapat dikerjakan secara poliklinis tanpa pemberian pembiusan. Energi panas yang 
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bersamaan dengan gelombang mikro dipancarkan melalui kateter yang terpasang 

di dalam uretra. Besar dan arah pancaran energi diatur melalui sebuah komputer 

sehingga dapat melunakkan jaringan prostat yang membuntu uretra. 

Morbiditasnya relatif rendah, dapat dilakukan tanpa anestesi, dan dapat dijalani 

oleh pasien yang kondisinya kurang baik jika menjalani pembedahan. Cara ini 

direkomendasikan bagi prostat yang ukurannya kecil (Purnomo., 2016). 

2.2.7.2.3.6 TUNA (Transurethral Needle Ablasion) 

Teknik ini memakai energi dari frekuensi radio yang menimbulkan panas 

sampai mencapai 100oC, 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. 

Pasien sering kali masih mengeluh hematuria, disuria dan kadang-kadang retensi 

urine (Purnomo., 2016). 

 

2.3 Tinjauan Tentang Nyeri 

2.3.1 Definisi Nyeri 

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang 

digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Nyeri adalah suatu pengalaman 

sensorik yang multidimensional. Fenomena ini dapat berbeda dalam intensitas 

(ringan, sedang, dan berat), kualitas (tumpul, seperti terbakar, dan tajam), durasi, 

dan penyebaran (Bahrudin, 2017).  

2.3.2 Mekanisme Terjadinya Nyeri 

Mekanisme timbulnya nyeri didasari oleh proses multipel yaitu nosisepsi, 

sensitisasi perifer, perubahan fenotip, sensitisasi sentral, eksitabilitas ektopik, 

reorganisasi struktural, dan penurunan inhibisi. Antara stimulus cedera jaringan 

dan pengalaman subjektif nyeri terdapat empat prosester sendiri: tranduksi, 

transmisi, modulasi, dan persepsi (Bahrudin, 2017). 
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2.3.2.1 Transduksi 

Transduksi adalah suatu proses dimana akhiran saraf aferen 

menerjemahkan stimulus (misalnya tusukan jarum) ke dalam impuls nosiseptif. 

Ada tiga tipe serabut saraf yang terlibat dalam proses ini, yaitu serabut A-beta, A-

delta, dan C. Serabut yang berespon secara maksimal terhadap stimulasi non 

noksius dikelompokkan sebagai serabut penghantar nyeri, atau nosiseptor. Serabut 

ini adalah A-delta dan C. Silent nociceptor, juga terlibat dalam proses transduksi, 

merupakan serabut saraf aferen yang tidak bersepon terhadap stimulasi eksternal 

tanpa adanya mediator inflamasi (Bahrudin, 2017). 

2.3.2.2 Transmisi 

Transmisi adalah suatu proses dimana impuls disalurkan menuju kornu 

dorsalis medula spinalis, kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. 

Neuron aferen primer merupakan pengirim dan penerima aktif dari sinyal elektrik 

dan kimiawi. Aksonnya berakhir di kornu dorsalis medula spinalis dan 

selanjutnya berhubungan dengan banyak neuron spinal (Bahrudin, 2017). 

2.3.2.3 Modulasi 

Modulasi adalah proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri (pain 

related neural signals). Proses ini terutama terjadi di kornu dorsalis medula 

spinalis, dan mungkin juga terjadi di level lainnya. Serangkaian reseptor opioid 

seperti mu, kappa, dan delta dapat ditemukan di kornu dorsalis. Sistem nosiseptif 

juga mempunyai jalur desending berasal dari korteks frontalis, hipotalamus, dan 

area otak lainnya keotak tengah (midbrain) dan medula oblongata, 

selanjutnya menuju medula spinalis. Hasil dari proses inhibisi desendens ini 

adalah penguatan, atau bahkan penghambatan (blok) sinyal nosiseptif di 

kornudorsalis (Bahrudin, 2017). 

2.3.2.4 Persepsi 

Persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi 

merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, modulasi, aspek 

psikologis, dan karakteristik individu lainnya. Reseptor nyeri adalah organ tubuh 

yang berfungsi untuk menerima rangsang nyeri. Organ tubuh yang berperan 

sebagai reseptor nyeri adalah ujung syarafbebas dalam kulit yang berespon hanya 
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terhadap stimulus kuat yang secaara potensial merusak. Reseptor nyeri disebut 

juga Nociseptor. Secara anatomis, reseptor nyeri (nociseptor) ada yang bermiyelin 

dan ada juga yang tidak bermiyelin dari syaraf aferen (Bahrudin, 2017). 

2.3.3 Klasifikasi Nyeri 

2.3.3.1 Nyeri Akut 

Nyeri akut berkaitan dengan trauma atau penyakit dan biasanya memiliki 

lokasi, karakter, dan waktu yang ditentukan dengan baik. Hal ini disertai dengan 

gejala hiperaktivitas otonom seperti takikardia, hipertensi, berkeringat, dan 

midriasis (Bahrudin, 2017). 

2.3.3.2 Nyeri Kronis 

Nyeri kronis biasanya dianggap sebagai nyeri yang berlangsung lebih dari 

beberapa bulan. Ini mungkin tidak secara jelas terkait dengan trauma atau 

penyakit atau dapat berlanjut setelah cedera awal telah sembuh; pelokalan, 

karakter, dan waktunya lebih samar dibandingkan dengan nyeri akut. Selanjutnya, 

ketika sistem saraf otonom beradaptasi, tanda-tanda hiperaktivitas otonom yang 

terkait dengan nyeri akut hilang. Beberapa bentuk rasa sakit yang dianggap 

sebagai kronis dapat terdiri dari serangan nyeri berselang-seling diikuti dengan 

periode bebas nyeri yang relatif lama. Pasien dengan nyeri kronis mengalami 

kerusakan fisik, psikologis, sosial, dan fungsional yang berkontribusi terhadap 

eksaserbasi rasa sakit. Secara fisiologis, nyeri dapat dibagi menjadi nyeri 

nociceptive dan nyeri neuropatik (Bahrudin, 2017). 

2.3.3.3 Nyeri Nosiseptif 

Nyeri nosiseptif mengikuti aktivasi nosiseptor oleh rangsangan berbahaya 

seperti yang dijelaskan di atas tetapi tidak terkait dengan cedera saraf perifer atau 

SSP. Mungkin somatik atau visceral, tergantung pada reseptor atau saraf yang 

terlibat. Nyeri somatik biasanya terlokalisasi dengan baik dan dapat digambarkan 

sebagai sangat terletak, tajam atau kusam, mengomel, menusuk, berdenyut, atau 

seperti tekanan. Nyeri viseral umumnya kurang terlokalisasi dan lebih menyebar 

daripada nyeri somatik dan dapat dirujuk ke daerah-daerah terpencil tubuh. 

Tergantung pada struktur yang terlibat itu berbagai digambarkan sebagai terletak 

jauh, sakit, mengomel, kram, atau menekan dan dapat disertai dengan mual dan 
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muntah. Nyeri nociceptive biasanya merespon terhadap pengobatan dengan 

analgesik konvensional (Bahrudin, 2017). 

2.3.3.4 Nyeri Neuropatik 

Nyeri akibat kerusakan atau disfungsi saraf/ reseptor perifer atau CNS 

dikenal sebagai nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik yang terkait dengan jaringan 

saraf pusat, seperti pada nyeri pasca stroke sentral (sindrom thalamic) disebut 

sebagai nyeri sentral. Tanda-tanda klinis nyeri neuropatik bisa sangat bervariasi. 

Beberapa fitur yang lebih umum termasuk sensitivitas nyeri yang meningkat dan 

sensasi rasa terbakar atau menusuk (nyeri) yang dangkal. Rasa sakit dapat 

dikaitkan dengan area defisit sensorik atau beberapa bentuk ketidakstabilan 

otonom. Nyeri neuropatik berespon buruk terhadap analgesik konvensional dan 

sulit diobati (Bahrudin, 2017). 

2.3.4 Penilaian Nyeri 

Ada beberapa cara untuk membantu mengetahui akibat nyeri 

menggunakan skala assessment nyeri tunggal atau multidimensi, yaitu : 
 

2.3.4.1 Visual Analog Scale (VAS) 

 

Visual Analog Scale (VAS) adalah cara yang paling banyak digunakan 

untuk menilai nyeri. Skala linier ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat 

nyeri yang mungkin dialami seorang pasien. Rentang nyeri diwakili sebagai garis 

sepanjang 10 cm, dengan atau tanpa tanda pada tiap sentimeter. Tanda pada kedua 

ujung garis ini dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Ujung yang satu 

mewakili tidak ada nyeri, sedangkan ujung yang lain mewakili rasa nyeri terparah 

yang mungkin terjadi. Skala dapat dibuat vertikal atau horizontal. VAS juga dapat 

diadaptasi menjadi skala hilangnya/reda rasa nyeri. Digunakan pada pasien anak 

Gambar 2. 9 Visual Analog Scale (VAS) 
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>8 tahun dan dewasa. Manfaat utama VAS adalah penggunaannya sangat 

mudahdan sederhana. Namun, untuk periode paska bedah, VAS tidak banyak 

bermanfaat karena VAS memerlukan koordinasi visual dan motorik serta 

kemampuan konsentrasi (Yudiyanta et al., 2015). 

2.3.4.2 Verbal Rating Scale (VRS) 

 

Skala ini menggunakan angka-angka 0 sampai 10 untuk menggambarkan 

tingkat nyeri. Dua ujung ekstrem juga digunakan pada skala ini, sama seperti pada 

VAS atau skala reda nyeri. Skala numerik verbal ini lebih bermanfaat pada 

periode paska bedah, karena secara alami verbal/kata-kata tidak terlalu 

mengandalkan koordinasi visual dan motorik. Skala verbal menggunakan kata dan 

bukan garis atau angka untuk menggambarkan tingkat nyeri. Karena skala ini 

membatasi pilihan kata pasien, skala ini tidak dapat membedakan berbagai tipe 

nyeri (Yudiyanta et al., 2015). 

2.3.4.3 Numeric Rating Scale (NRS) 

 

Numeric Rating Scale (NRS) dianggap sederhana dan mudah dimengerti, 

sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan perbedaan etnis. Lebih baik daripada 

VAS terutama untuk menilai nyeri akut. Namun, kekurangannya adalah 

Gambar 2. 10 Verbal Rating Scale (VRS) 

Gambar 2. 11 Numeric Rating Scale (NRS) 
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keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri, tidak memungkinkan 

untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti dan dianggap terdapat jarak 

yang sama antar kata yang menggambarkan efek analgesik (Yudiyanta et al., 

2015). 

2.3.4.4 Wong Baker Pain Rating Scale 

 

 

Wong Baker Pain Rating Scale digunakan pada pasien dewasa dan anak 

>3 tahun yang tidak dapat menggambarkanintensitas nyerinya dengan angka 

(Yudiyanta et al., 2015). 

2.3.4.5 McGill Pain Questionnaire (MPQ) 
 

 

McGill Pain Questionnaire (MPQ) terdiri dari empat bagian: (1) gambar 

nyeri, (2) indeks nyeri (PRI), (3) pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu 

dan lokasinya; dan (4) indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. PRI terdiri 

dari 78 kata sifat/ajektif, yang dibagi ke dalam 20 kelompok. Setiap set 

mengandung sekitar 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang makin 

meningkat. Kelompok 1 sampai 10 menggambarkan kualitas sensorik nyeri 

(misalnya, waktu/temporal,lokasi/spatial, suhu/thermal). Kelompok 11 sampai 15 

menggambarkan kualitas efektif nyeri. Kelompok 16 menggambarkan dimensi 

evaluasi dan kelompok 17 sampai 20 untuk keterangan lain-lain dan mencakup 

kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu (Yudiyanta et al., 2015). 

Gambar 2. 12 Wong Baker Pain Rating Scale 

Gambar 2. 13 McGill Pain Questionnaire (MPQ) 
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2.3.4.6 Memorial Pain Assessment Card   

Memorial Pain Assessment Card merupakan instrumen yang cukup valid 

untuk evaluasi efektivitas dan pengobatan nyeri kronis secara subjektif. Terdiri 

atas 4 komponen penilaian tentang nyeri meliputi intensitas nyeri, deskripsi nyeri, 

pengurangan nyeri dan mood (Yudiyanta et al., 2015).  

 

2.4 Tinjauan Tentang Analgesik 

2.4.1 Pengertian Analgesik 

Analgesik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat 

secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa mengurangi 

kesadaran. Analgesik bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa 

sakit  (Siswandono, 2008). 

2.4.2 Penggolongan Analgesik 

Atas dasar cara kerja farmakologisnya, analgesik dibagi dalam 2 kelompok 

besar, yakni : 

2.4.2.1 Analgesik Narkotik 

Analgesik narkotik khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat, 

seperti pada fraktur dan kanker (Tjay et al., 2010).  

Gambar 2. 14 Memorial Pain Assessment Card 
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2.4.2.1.1 Opioid 

Obat opioid termasuk agonis penuh, agonis parsial, dan antagonis. 

Substitusi sederhana dari gugus alkil pada nitrogen morfin agonis penuh ditambah 

penambahan satu gugus hidroksil menghasilkan nalokson, antagonis reseptor kuat. 

Beberapa opioid, misalnya, nalbuphine, mampu menghasilkan efek agonis (atau 

parsial agonis) pada satu subtipe reseptor opioid dan efek antagonis pada yang 

lain. Reseptor yang mengaktifkan sifat dan afinitas analgesik opioid dapat 

dimanipulasi oleh kimia farmasi sebagai tambahan, analgesik opioid tertentu 

dimodifikasi di hati, menghasilkan senyawa dengan aksi analgesik yang lebih 

besar. Secara kimia, opioid yang berasal dari opium adalah turunan phenanthrene 

dan mencakup empat atau lebih cincin yang menyatu, sementara sebagian besar 

opioid sintetis adalah molekul yang lebih sederhana (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.1 Mekanisme Aksi 

Agonis opioid menghasilkan analgesia dengan mengikat reseptor protein 

coupled G spesifik yang terletak di otak dan daerah tulang belakang yang terlibat 

dalam transmisi dan modulasi nyeri. Beberapa efek dapat dimediasi oleh reseptor 

opioid pada ujung saraf sensoris perifer (Katzung et al., 2012). 

Ketika obat analgesik opioid diberikan secara sistemik, mereka mungkin 

bertindak pada sirkuit neuronal yang biasanya diatur oleh peptida opioid endogen. 

Bagian dari aksi penghilang rasa sakit dari opioid eksogen melibatkan pelepasan 

peptida opioid endogen. Agonis opioid eksogen (misalnya, morfin) dapat 

bertindak terutama dan langsung pada μ-reseptor, tetapi tindakan ini dapat 

membangkitkan pelepasan opioid endogen yang juga bertindak pada reseptor δ 

dan κ. Dengan demikian, bahkan ligan reseptor-selektif dapat memulai urutan 

peristiwa kompleks yang melibatkan beberapa sinapsis, pemancar, dan jenis 

reseptor (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.2 Efek Opioid pada Sistem Saraf Pusat 

Efek utama analgesik opioid dengan afinitas untuk μ-reseptor ada di CNS, 

seperti termasuk analgesia, euforia, sedasi, dan depresi pernafasan. 
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2.4.2.1.1.2.1 Analgesia 

Nyeri terdiri dari komponen sensorik dan afektif (emosional). Analgesik 

opioid bersifat unik karena dapat mengurangi kedua aspek pengalaman nyeri, 

terutama aspek afektif. Sebaliknya, obat analgesik anti-inflamasi nonsteroid tidak 

memiliki efek yang signifikan pada aspek emosional nyeri (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.2.2 Euforia 

Biasanya, pasien atau pengguna obat intravena yang menerima morfin 

intravena mengalami sensasi mengambang yang menyenangkan dengan 

kecemasan dan kesedihan yang berkurang. Namun, dysphoria, keadaan tidak 

menyenangkan yang ditandai oleh kegelisahan dan rasa tidak enak, kadang dapat 

terjadi (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.2.3 Sedasi 

Mengantuk dan mengaburkan mentasi adalah efek umum opioid. Ada 

sedikit atau tidak ada amnesia. Tidur diinduksi oleh opioid lebih sering pada 

orang tua daripada pada individu muda yang sehat (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.2.4 Depresi Pernapasan 

Semua analgesik opioid dapat menghasilkan depresi pernapasan yang 

signifikan dengan menghambat mekanisme pernapasan batang otak (Katzung et 

al., 2012). 

2.4.2.1.1.2.5 Supresi Batuk 

Penekanan reflek batuk adalah tindakan opioid yang dikenal. Kodein 

secara khusus telah digunakan untuk keuntungan pada orang yang menderita 

batuk patologis dan pada pasien yang perlu untuk mempertahankan ventilasi 

melalui tabung endotrakeal. Namun, penekanan batuk oleh opioid dapat 

memungkinkan akumulasi sekresi dan dengan demikian menyebabkan obstruksi 

jalan napas dan atelektasis (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.2.6 Miosis 

Penyempitan pupil terlihat dengan hampir semua agonis opioid. Miosis 

adalah tindakan farmakologis yang sedikit atau tidak ada toleransi berkembang, 

dengan demikian, sangat penting dalam diagnosis overdosis opioid. Bahkan pada 
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pecandu yang sangat toleran, miosis dapat terlihat. Hal ini dapat diblokir oleh 

antagonis opioid, dimediasi oleh jalur parasimpatis, yang pada gilirannya dapat 

diblokir oleh atropin (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.2.7 Kekakuan Trucal 

Intensitas nada pada otot trunkus besar telah dicatat dengan sejumlah 

opioid. Awalnya diyakini bahwa kekakuan truncal melibatkan tindakan tulang 

belakang obat-obatan ini, tetapi sekarang ada bukti bahwa itu hasil dari tindakan 

pada tingkat supraspinal. Kekakuan truncal mengurangi kepatuhan toraks dan 

dengan demikian mengganggu ventilasi. Efeknya paling jelas ketika dosis tinggi 

opioid yang sangat larut dalam lemak (misalnya, fentanyl, sufentanil, alfentanil, 

remifentanil) dengan cepat diberikan secara intravena. Kekakuan truncal dapat 

diatasi dengan pemberian antagonis opioid, yang tentu saja juga akan memusuhi 

aksi analgesik opioid. Mencegah kekakuan trunkal sambil mempertahankan 

analgesia membutuhkan penggunaan agen penghambat neuromuskular secara 

bersamaan (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.2.8 Mual dan Muntah 

Analgesik opioid dapat mengaktifkan zona pemicu kemoreseptor batang 

otak untuk menghasilkan mual dan muntah. Mungkin juga ada komponen 

vestibular dalam efek ini karena ambulasi tampaknya meningkatkan kejadian 

mual dan muntah (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.3 Efek Opioid pada Perifer 

2.4.2.1.1.3.1 Sistem Kardiovaskular 

Kebanyakan opioid tidak memiliki efek langsung yang signifikan pada 

jantung dan, selain bradikardia, tidak ada efek besar pada irama jantung. 

Meperidine adalah pengecualian untuk generalisasi ini karena tindakan anti 

muskariniknya dapat menyebabkan takikardi (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.3.2 Saluran Gastrointestinal 

Sembelit telah lama dikenal sebagai efek opioid, sebuah efek yang tidak 

berkurang dengan penggunaan yang berkelanjutan. Artinya, toleransi tidak 

berkembang menjadi konstipasi opioid induced. Reseptor opioid ada dalam 

kepadatan tinggi di saluran pencernaan, dan efek konstipasi dari opioid dimediasi 
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melalui tindakan pada sistem saraf enterik serta SSP. Dalam perut, motilitas 

(kontraksi ritmik dan relaksasi) dapat menurun tetapi nada (kontraksi persisten) 

dapat meningkat terutama di bagian tengah, sekresi lambung asam klorida 

menurun (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.3.3 Saluran Empedu 

Opioid berkontraksi otot polos bilier, yang dapat menyebabkan kolik 

bilier. Sfingter Oddi mungkin menyempit, menghasilkan refluks sekresi empedu 

dan pankreas serta peningkatan kadar amilase plasma dan lipase (Katzung et al., 

2012). 

2.4.2.1.1.3.4 Ginjal 

Fungsi ginjal ditekan oleh opioid. Diyakini bahwa pada manusia ini 

terutama karena penurunan aliran plasma ginjal. Selain itu, μ-opioid telah 

ditemukan memiliki efek antidiuretik pada manusia. Mekanisme mungkin 

melibatkan CNS dan situs periferal. Opioid juga meningkatkan reabsorpsi natrium 

tubulus ginjal (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.3.5 Uterus 

Analgesik opioid dapat memperpanjang persalinan. Mekanisme untuk 

tindakan ini tidak jelas, tetapi tindakan opioid perifer dan sentral dapat 

mengurangi nada uterus (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.3.6 Neuroendokrin 

Analgesik opioid menstimulasi pelepasan ADH, prolaktin, dan 

somatotropin tetapi menghambat pelepasan hormon luteinizing. Efek ini 

menunjukkan bahwa peptida opioid endogen, melalui efek di hipotalamus 

(Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.3.7 Pruritus 

Dosis terapeutik analgesik opioid menghasilkan kemerahan dan panas di 

kulit disertai kadang-kadang karena berkeringat dan gatal. Efek CNS dan 

pelepasan histamin perifer mungkin bertanggung jawab untuk reaksi ini. Pruritus 

yang diinduksi opioid dan kadang urtikaria muncul lebih sering ketika analgesik 

opioid diberikan secara parenteral (Katzung et al., 2012). 
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2.4.2.1.1.3.8 Miscellaneous 

Opioid memodulasi sistem kekebalan dengan efek pada proliferasi 

limfosit, produksi antibodi, dan chemotaxis. Selain itu, leukosit bermigrasi ke 

tempat cedera jaringan dan melepaskan peptida opioid, yang pada gilirannya 

membantu melawan rasa sakit inflamasi. Namun, aktivitas sitolitik sel pembunuh 

alami dan tanggapan proliferatif limfosit terhadap mitogen biasanya dihambat 

oleh opioid. Meskipun mekanisme yang terlibat bersifat kompleks, aktivasi 

reseptor opioid sentral dapat memediasi komponen signifikan dari perubahan 

yang diamati dalam fungsi kekebalan perifer. Secara umum, efek ini dimediasi 

oleh sistem saraf simpatik dalam kasus administrasi akut dan oleh sistem 

hipotalamus pituitari adrenal dalam kasus pemberian opioid yang berkepanjangan 

(Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.4 Obat Analgesik Opioid 

2.4.2.1.1.4.1 Agonis Kuat 

2.4.2.1.1.4.1.1 Morfin 

Morfin merupakan obat yang golongan opioid yang paling sering 

digunakan sebagai pereda nyeri. Hidromorfon, dan oxymorphone adalah agonis 

kuat yang berguna dalam mengobati nyeri hebat (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.4.1.2 Heroin 

Heroin (diamorphine, diacetylmorphine) adalah obat yang ampuh, tetapi 

penggunaannya dilarang di Amerika Serikat dan Kanada. Dalam beberapa tahun 

terakhir, telah ada agitasi yang cukup besar untuk menghidupkan kembali 

penggunaannya. Namun, penelitian double blind belum mendukung klaim bahwa 

heroin lebih efektif daripada morfin dalam mengurangi nyeri kronis yang parah, 

setidaknya ketika diberikan oleh rute intramuskular (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.4.1.3 Methadone 

Methadone telah kembali digunakan sebagai analgesik yang kuat dan 

bermanfaat secara klinis. Dapat diberikan melalui rute oral, intravena, subkutan, 

tulang belakang, dan dubur. Methadone terserap dengan baik dari saluran 

pencernaan dan bioavailabilitasnya jauh melebihi dari morfin oral (Katzung et al., 

2012). 
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2.4.2.1.1.4.1.4 Fentanyl 

Fentanyl adalah salah satu agen yang paling banyak digunakan dalam 

keluarga opioid sintetis. Sub kelompok fentanyl sekarang termasuk sufentanil, 

alfentanil, dan remifentanil di samping senyawa induk, fentanyl (Katzung et al., 

2012). 

2.4.2.1.1.4.1.5 Levorphanol 

Levorphanol adalah analgesik opioid sintetis yang sangat menyerupai 

morfin dalam aksinya (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.4.2 Agonis Ringan Hingga Sedang 

2.4.2.1.1.4.2.1 Codeine 

Codeine, dihydrocodeine, dan hydrocodone semuanya kurang berkhasiat 

dibandingkan morfin dan sering memiliki efek buruk yang membatasi dosis 

maksimum yang dapat ditoleransi ketika seseorang mencoba untuk mencapai 

analgesia yang sebanding dengan morfin. Oxycodone lebih poten dan diresepkan 

sendiri dalam dosis yang lebih tinggi sebagai bentuk pelepasan segera atau 

pelepasan terkontrol untuk pengobatan nyeri sedang sampai berat. Kombinasi 

hidrokodon atau oksikodon dengan acetaminophen adalah formulasi utama 

analgesik oral yang diberikan untuk pengobatan nyeri ringan sampai sedang 

(Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.4.2.2 Diphenoxylate 

Diphenoxylate dan metabolitnya, difenoxin, tidak digunakan untuk 

analgesia tetapi untuk pengobatan diare. Sebagai obat antidiare, obat-obat ini 

digunakan dalam kombinasi dengan atropin. Atropin ditambahkan dalam 

konsentrasi terlalu rendah untuk memiliki efek antidiare yang signifikan tetapi 

dianggap untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.4.2.3 Loperamide 

Loperamide adalah turunan fenilpiperidin yang digunakan untuk 

mengontrol diare. Namun, karena tindakan pada reseptor μ-opioid perifer dan 

kurangnya efek pada reseptor CNS, obat ini juga memiliki potensi untuk 

pengobatan nyeri neuropatik (Katzung et al., 2012). 
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2.4.2.1.1.4.3 Opioid dengan Kombinasi Aksi Reseptor 

2.4.2.1.1.4.3.1 Nalbuphine 

Nalbuphine adalah agonis reseptor kuat dan antagonis reseptor, diberikan 

secara parenteral (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.4.3.2 Buprenorfin 

Buprenorfin adalah derivat fenantrena kuat dan long acting yang 

merupakan agonis reseptor parsial dan antagonis reseptor α (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.4.3.3 Butorphanol 

Butorphanol menghasilkan analgesia yang setara dengan nalbuphine dan 

buprenorphine tetapi tampaknya menghasilkan sedasi lebih banyak pada dosis 

equianalgesic (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.4.3.4 Pentazocine 

Pentazocine adalah κ-agonist dengan sifat agonis μ-antagonis atau parsial 

lemah. Ini dapat digunakan secara oral atau parenteral. Namun, karena sifat 

iritannya, injeksi pentazocine secara subkutan tidak dianjurkan (Katzung et al., 

2012). 

2.4.2.1.1.4.3.5 Tramadol 

Tramadol adalah analgesik aksi sentral yang mekanisme kerjanya sebagian 

besar didasarkan pada blokade serotonin reuptake. Tramadol juga telah ditemukan 

untuk menghambat fungsi transporter norepinefrin. Dosis yang dianjurkan adalah 

50-100 mg per oral empat kali sehari (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.4.3.6 Tapentadol 

Tapentadol adalah analgesik yang lebih baru dengan afinitas reseptor μ-

opioid yang sederhana dan tindakan menghambat reuptake norepinefrin yang 

signifikan (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.1.1.4.4 Antagonis Opioid 

2.4.2.1.1.4.4.1 Nalokson 

Nalokson adalah antagonis murni dan lebih disukai daripada agonis lemah 

yang ada lebih dulu yang telah digunakan terutama sebagai antagonis, misalnya, 

nalorphine dan levallorphan (Katzung et al., 2012). 
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2.4.2.2 Analgesik Perifer (Non Narkotik) 

Analgesik perifer yang terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik 

dan tidak bekerja sentral. NSAID termasuk dalam kelompok ini (Tjay et al., 

2010). 

2.4.2.2.1 Anti Inflamasi Nonsteroid (NSAID) 

Pengurangan peradangan dengan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) 

sering menyebabkan hilangnya rasa nyeri periode yang signifikan. Selain itu, 

sebagian besar analgesik nonopioid memiliki efek anti-inflamasi, sehingga 

mereka sesuai untuk pengobatan kondisi peradangan akut dan kronis. NSAID 

dikelompokkan dalam beberapa kelas kimia. Keanekaragaman kimia 

menghasilkan berbagai karakteristik farmakokinetik. Meskipun ada banyak 

perbedaan dalam kinetika NSAID, namun NSAID memiliki beberapa sifat umum 

yang sama (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.2.1.1 Mekanisme Aksi NSAID 

Aktivitas anti-inflamasi NSAID dimediasi terutama melalui penghambatan 

biosintesis prostaglandin. Berbagai NSAID memiliki mekanisme tindakan 

tambahan yang mungkin, termasuk penghambatan kemotaksis, penurunan regulasi 

produksi interleukin-1, penurunan produksi radikal bebas dan superoksida, dan 

gangguan dengan kejadian intraseluler yang dimediasi kalsium. Selektivitas untuk 

COX-1 versus COX-2 adalah variabel dan tidak lengkap untuk NSAID terdahulu, 

Gambar 2. 15 Mekanisme Kerja NSAID (Pountos et al., 2011) 
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tetapi inhibitor COX-2 selektif telah disintesis. Inhibitor COX-2 selektif tidak 

mempengaruhi fungsi trombosit pada dosis biasa (Katzung et al., 2012).  

2.4.2.2.1.2 Efek Samping NSAID 

Efek samping umumnya cukup mirip untuk semua NSAID (Katzung et al., 

2012): 

1. Sistem saraf pusat: sakit kepala, tinnitus, dan pusing. 

2. Kardiovaskular: retensi cairan, hipertensi, edema, danjarang, infark 

miokard, dan gagal jantung kongestif. 

3. Gastrointestinal: Sakit perut, displasia, mual, muntah, dan jarang, bisul atau 

perdarahan. 

4. Hematologi: Trombositopenia langka, neutropenia, atau bahkan anemia 

aplastik. 

5. Hepar: Tes fungsi hati yang tidak normal dan gagal hati yang jarang. 

6. Paru: Asma. 

7. Kulit: Ruam, semua jenis, pruritus. 

8. Ginjal: Insufisiensi ginjal, gagal ginjal, hiperkalemia, dan proteinuria. 

2.4.2.2.1.3 Obat NSAID 

2.4.2.2.1.3.1 Aspirin  

Aspirin sekarang jarang digunakan sebagai obat anti-inflamasi dan akan 

ditinjau hanya dalam hal efek anti-platelet (yaitu, dosis 81-325 mg sekali sehari) 

(Katzung et al., 2012). 

2.4.2.2.1.3.2 Celecoxib  

Celecoxib adalah inhibitor COX-2 selektif sekitar 10-20 kali lebih selektif 

untuk COX-2 daripada COX-1. Celecoxib dikaitkan dengan ulkus endoskopi yang 

lebih sedikit daripada kebanyakan NSAID lainnya. Mungkin karena itu adalah 

sulfonamide, celecoxib dapat menyebabkan ruam. Tidak mempengaruhi agregasi 

trombosit pada dosis biasa. Kadang-kadang berinteraksi dengan warfarin 

(Katzung et al., 2012). 

2.4.2.2.1.3.3 Meloxicam  

Meloxicam adalah enolcarboxamide yang terkait dengan piroksikam yang 

secara khusus menghambat COX-2 melalui COX-1, terutama pada dosis 
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terapeutik terendah 7,5 mg / d. Tidak selektif seperti celecoxib (Katzung et al., 

2012). 

2.4.2.2.1.3.4 Diklofenak  

Diklofenak adalah turunan asam phenylacetic yang relatif tidak selektif 

sebagai inhibitor COX. Sediaan yang menggabungkan diklofenak dan misoprostol 

menurunkan ulkus gastrointestinal atas tetapi dapat menyebabkan diare. 

Kombinasi lain diklofenak dan omeprazol juga efektif sehubungan dengan 

pencegahan perdarahan berulang, tetapi efek samping ginjal umum terjadi pada 

pasien berisiko tinggi. Diclofenac, 150 mg / d, tampaknya merusak aliran darah 

ginjal dan laju filtrasi glomerulus (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.2.1.3.5 Diflunisal 

Diflunisal berasal dari asam salisilat, tidak dimetabolisme menjadi asam 

salisilat atau salisilat. Diflunisal tergantung pada kapasitas metabolisme yang 

terbatas, dengan waktu paruh serum pada berbagai dosis yang mendekati salisilat. 

Dalam rheumatoid arthritis dosis yang dianjurkan adalah 500-1000 mg setiap hari 

dalam dua dosis terbagi. Hal ini diklaim sangat efektif untuk nyeri kanker dengan 

metastasis tulang dan untuk mengontrol rasa sakit dalam operasi gigi (molar 

ketiga). Salep oral 2% yang diflunisal adalah analgesik yang berguna secara klinis 

untuk lesi oral yang menyakitkan (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.2.1.3.6 Etodolac  

Etodolac adalah turunan asam asetat rasemat dengan waktu paruh 

menengah. Etodolac tidak mengalami inversi kiral dalam tubuh. Dosis etodolac 

adalah 200–400 mg tiga hingga empat kali sehari (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.2.1.3.7 Flurbiprofen  

Flurbiprofen adalah turunan asam propionat dengan mekanisme aksi yang 

mungkin lebih kompleks daripada NSAID lainnya. Flurbiprofen juga tersedia 

dalam formulasi ophthalmic topikal untuk penghambatan miosis intraoperatif. 

Flurbiprofen intravena efektif untuk analgesia perioperatif pada operasi telinga, 

leher, dan hidung kecil dan dalam bentuk permen untuk sakit tenggorokan 

(Katzung et al., 2012). 
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2.4.2.2.1.3.8 Ibuprofen  

Ibuprofen adalah turunan sederhana dari asam phenylpropionic. Dalam 

dosis sekitar 2.400 mg setiap hari, ibuprofen setara dengan 4 g aspirin dalam efek 

anti-inflamasi. Oral ibuprofen sering diresepkan dalam dosis rendah (<2400 mg / 

d), di mana ia memiliki analgesik tetapi bukan khasiat anti-inflamasi (Katzung et 

al., 2012). 

2.4.2.2.1.3.9 Indomethacin  

Indomethacin diperkenalkan pada tahun 1963, adalah derivatif indole. 

Indomethacin adalah inhibitor COX non selektif yang poten dan juga dapat 

menghambat fosfolipase A dan C, mengurangi migrasi neutrofil, dan menurunkan 

proliferasi sel-T dan sel-B. Ini agak berbeda dari NSAID lainnya dalam indikasi 

dan tonisitasnya (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.2.1.3.10 Ketoprofen  

Ketoprofen adalah turunan asam propionat yang menghambat COX 

(nonselectively) dan lipoxygenase. Pemberian bersamaan probenecid 

meningkatkan tingkat ketoprofen dan memperpanjang paruh plasma. Efektivitas 

ketoprofen pada dosis 100–300 mg / hari setara dengan NSAID lainnya. Terlepas 

dari efek ganda pada prostaglandin dan leukotrien, ketoprofen tidak lebih unggul 

dari NSAID lain dalam kemanjuran klinis. Efek samping utamanya adalah pada 

saluran pencernaan dan sistem saraf pusat (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.2.1.3.11 Ketorolak  

Ketorolak adalah NSAID yang dipromosikan untuk penggunaan sistemik 

terutama sebagai analgesik, bukan sebagai obat anti-inflamasi (meskipun 

memiliki sifat NSAID yang khas). Obat ini adalah analgesik yang efektif dan 

telah berhasil digunakan untuk menggantikan morfin dalam beberapa situasi yang 

melibatkan nyeri paska operasi ringan hingga sedang. Ini paling sering diberikan 

intramuskular atau intravena, tetapi formulasi dosis oral tersedia. Ketika 

digunakan dengan opioid, itu dapat menurunkan kebutuhan opioid sebesar 25-

50%  (Katzung et al., 2012). 

Ketorolak mengandung Ketorolak tromethamine dengan indikasi 

penatalaksanaan rasa sakit atau nyeri jangka pendek. Ketorolak termasuk 
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golongan analgesik NSAID (Non Steroid Anti Inflamation Drug). Ketorolak 

mengurangi peradangan, nyeri, dan demam dengan menghambat siklooksigenase 

(COX) dan sintesis prostaglandin (Tatro et al., 2003). Obat NSAID ketorolak 

yang diberikan setelah prostatektomi aman, efektif, tidak meningkatkan resiko 

pendarahan dan sebagai analgesik yang baik (Mazaris et al., 2008). 

2.4.2.2.1.3.12 Nabumetone  

Nabumetone adalah satu-satunya NSAID nonacid yang digunakan saat ini, 

diubah menjadi turunan asam asetat aktif dalam tubuh. Ini diberikan sebagai 

prodrug keton yang menyerupai naproxen dalam struktur. Waktu paruh lebih dari 

24 jam memungkinkan dosis sekali sehari, Sifat-sifatnya sangat mirip dengan 

NSAID lainnya, meskipun mungkin kurang merusak lambung daripada beberapa 

NSAID lain ketika diberikan pada dosis 1000 mg / hari. Sayangnya, dosis yang 

lebih tinggi (misalnya, 1500-2000 mg / hari) sering diperlukan, dan ini adalah 

NSAID yang sangat mahal (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.2.1.3.13 Naproxen  

Naproxen adalah turunan asam naftilpropionat. Ini adalah satu-satunya 

NSAID yang saat ini dipasarkan sebagai enansiomer tunggal (Katzung et al., 

2012). 

2.4.2.2.1.3.14 Oxaprozin  

Oxaprozin adalah NSAID turunan asam propionat. Perbedaan utamanya 

dari anggota lain dari subkelompok ini adalah waktu paruh yang sangat panjang 

(50-60 jam), meskipun oksaprozin tidak mengalami sirkulasi enterohepatik. 

(Katzung et al., 2012). 

2.4.2.2.1.3.15 Piroxicam  

Piroxicam adalah inhibitor COX non selektif yang pada konsentrasi tinggi 

juga menghambat migrasi polimorfonuklear leukosit, menurunkan produksi 

radikal oksigen, dan menghambat fungsi limfosit. Waktu paruhnya yang panjang 

memungkinkan dosis sekali sehari. Piroksikam dapat digunakan untuk indikasi 

rematik yang umum. Ketika piroksikam digunakan dalam dosis lebih tinggi dari 

20 mg / hari, peningkatan kejadian tukak peptik dan perdarahan terjadi (Katzung 

et al., 2012). 
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2.4.2.2.1.3.16 Sulindac  

Sulindac adalah prodrug sulfoksida. Ini secara reversible dimetabolisme 

menjadi metabolit sulfida aktif, yang diekskresikan dalam empedu dan kemudian 

diserap kembali dari usus. Bersepeda enterohepatik memperpanjang durasi aksi 

hingga 12–16 jam (Katzung et al., 2012). 

2.4.2.2.1.3.17 Tolmetin  

Tolmetin adalah inhibitor COX non-selektif dengan waktu paruh yang 

pendek (1-2 jam) dan tidak sering digunakan. Profil efikasi dan toksisitasnya 

mirip dengan NSAID lainnya dengan pengecualian berikut: tidak efektif (karena 

alasan yang tidak diketahui) dalam pengobatan asam urat, dan dapat menyebabkan 

(jarang) purpura trombositopenik (Katzung et al., 2012). 

 

2.5 Analgesik pada BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 16 Nyeri Pada Benign Prostatic Hyperplasia (Akdeniz et al., 2014) 

Adanya ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron, 

berkurangnya sel kelenjar prostat yang mengalami apoptosis, teori sel 

stem dapat memicu pembesaran sel kelenjar prostat yang dapat 

menyebabkan retensi urin dan berdampak nyeri. Nyeri pada BPH juga 

didapat dari dilakukannya pembedahan. 
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Nyeri paska operasi sangat berkaitan dengan kesehatan pasien. Tujuan 

penanganan nyeri pasca operasi harus meningkatkan kenyamanan, kepuasan, dan 

kemampuan fungsional dan untuk mengurangi morbiditas, lama tinggal di rumah 

sakit, dan mengembalikan aktivitas normal pasien. Nyeri paska operasi yang tidak 

ditangani mungkin menyebabkan penurunan kesehatan pasien dan peningkatan 

perawatan kesehatan biaya. Evaluasi yang hati-hati terhadap rasa sakit sebelum 

dan sesudah operasi dapat menyebabkan kontrol nyeri yang lebih efektif dan 

penurunan morbiditas dan mortalitas. Penanganan nyeri pada urologi dapat 

diberikan NSAID dan opioid. NSAID memberikan efek dengan menghambat 

sistem siklooksigenase dan produksi prostaglandin serta tidak menyebabkan 

depresi pernafasan dan  dapat menurunkan kebutuhan opioid. Opioid merupakan 

pilihan pertama paska operasi dengan nyeri berat, penggunaannya harus dengan 

dosis yang tepat dan durasi yang sudah ditentukan untuk meminimalkan efek 

samping (Akdeniz et al., 2014). 

Gambar 2.  17 Terbentuknya PGE2 pada Luka dan Peradangan (Kawabata., 2011) 

Pada jaringan yang meradang, COX-2 yang diregulasi naik dan juga COX-1 

menghasilkan PGH2 dari asam arakidonat yang dilepaskan oleh fosfolipase 

A2, dan kemudian mengatur mPGES-1 selain cPGES dan mPGES-2 

menghasilkan PGE2 dari PGH2. PGE2 menstimulasi reseptor EP1 dan EP4, 

masing-masing mengarah ke aktivasi PKC dan PKA, pada nosiseptor 

perifer. PGE2 dapat menyebabkan aktivasi PKA melalui reseptor EP2. PKC 

dan/atau PKA mengaktifkan banyak molekul termasuk saluran TRPV1, 

reseptor P2X3 purinergik, saluran kalsium tipe-T Cav3.2 dan kemudian 

saluran natrium yang diberi tegangan, menghasilkan hiperalgesia inflamasi. 
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Nyeri setelah TURP disebabkan oleh spasme kandung kemih dan kateter 

sehingga berbeda dari operasi terbuka. NSAID dapat mengurangi rasa sakit 

setelah operasi dengan mencegah sintesis dan pelepasan prostaglandin di lokasi 

trauma bedah dengan penghambatan COX-2. COX-1 ditemukan di sebagian besar 

jaringan dalam kondisi normal. COX-2 diekspresikan pada jaringan yang 

mengalami trauma karena pembedahan atau patologi dalam 2-12 jam setelah 

cedera (Kara et al., 2010).  

Pereda nyeri yang digunakan pada urologi dapat diberikan NSAID melalui 

intramuskular, intravena, per oral maupun per rektal untuk memberikan kontrol 

nyeri yang cepat dan efektif. NSAID juga bersifat anti inflamasi yang dapat 

menguragi gerakan peristaltik ureter. Ketika NSAID tidak dapat mengatasi nyeri 

maka diberikan analgesik opioid seperti morfin dan petidin (Reynard et al, 2013). 

Penggunaan NSAID setelah TURP untuk analgesia aman dan efektif. Selain 

efek analgesik NSAID juga memiliki sifat anti-inflamasi. NSAID dikenal karena 

kecenderungannya menyebabkan perdarahan, sebagai akibat dari penghambatan 

siklooksigenase dan agregasi trombosit. Namun, pada penelitian Khrisna et al 

melaporkan bahwa pendarahan paska operasi tidak dipengaruhi oleh konsumsi 

NSAID, hal ini juga dikonfirmasi oleh Moiniche et al. Dalam sebuah penelitian 

paska pemasaran yang membandingkan 9.900 pasien yang diberikan Ketorolak 

dan 10.247 pasien yang diberikan opioid, satu-satunya faktor resiko terjadinya 

pendarahan pada operasi adalah usia lebih tua dari 75 tahun, dosis yang digunakan 

lebih dari 100 mg, durasi pengobatan lebih dari 5 hari. Enam jam setelah operasi 

prostat dilakukan dengan anastesi umum, dosis tunggal NSAID saja lebih efektif 

untuk menghilangkan rasa sakit daripada parasetamol tunggal. Terapi analgesik 

paska operasi yang ideal harus memberikan pereda nyeri yang cepat dan efektif, 

memiliki efek samping rendah, dan dampak minimal pada sistem organ utama 

(Kara et al., 2010).  

Keuntungan potensial dari penggunaan NSAID adalah penurunan kejadian 

spasme kandung kemih melalui pengurangan jumlah prostaglandin. Selain itu, 

NSAID dapat membantu mengurangi edema paska operasi, sehingga lebih 

berhasil menghilangkan kateter dini (Kara et al., 2010). 
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2.6 Tinjauan tentang Ketorolak pada BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 

2.4.1 Ketorolak pada BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 

Ketorolak mengandung Ketorolak tromethamine dengan indikasi 

penatalaksanaan rasa sakit atau nyeri jangka pendek. Ketorolak termasuk 

golongan analgesik NSAID (Non Steroid Anti Inflamation Drug). 

Ketorolakmengurangi peradangan, nyeri, dan demam dengan menghambat 

siklooksigenase (COX) dan sintesis prostaglandin (Tatro et al., 2003). 

Nyeri paska operasi prostatektomi transurethral yang merupakan salah satu 

penanganan dalam BPH dapat diatasi dengan penggunaan blok anastesi lokal, 

opioid, obat anti inflamasi non steroid,  atau kombinasi dari ketiganya. 

Pengukuran nyeri menggunakan Visual Analogue Scale (VAS), dimana 

melibatkan 24 pasien yang dibagi dalam 2 kelompok uji. Kelompok uji 1 dengan 

pemberian Ketorolak sebelum pembedahan sebanyak 17 orang dan kelompok uji 

2 tanpa Ketorolak sebelum pembedahan sebanyak 7 orang. Nilai VAS dari 

kelompok 1 berkisar antara 1–7 (17 pasien), sedangkan nilai kelompok 2 berkisar 

1–8 (7 pasien). Hasil yang didapat adalah Ketorolak mampu meredakan nyeri 

paska operasi dengan pemberian pra operasi meskipun kurang signifikan (Hadi., 

2012). 

Dalam perbandingan rangkaian kasus retrospektif dari kontrol nyeri 

paskaoperasi dengan analgesik yang dikontrol pasien Ketorolak dan morfin, 

pasien yang diberi Ketorolak secara signifikan mengembalikan fungsi usus lebih 

cepat dan rawat inap yang secara signifikan lebih pendek, yang mengurangi biaya 

operasi secara signifikan. Ketorolak layak untuk di evaluasi lebih lanjut untuk 

penanganan nyeri akut setelah limfadenektomi pelvis dan prostatektomi. Obat 

Gambar 2. 18 Struktur Kimia Ketorolak 
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NSAID yang diberikan setelah prostatektomi aman, efektif, tidak meningkatkan 

resiko pendarahan dan sebagai analgesik yang baik (Mazaris et al., 2008). 

2.4.2 Mekanisme Aksi Ketorolak 

Ketorolak adalah suatu obat anti-inflamasi non steroid (NSAID) yang 

bekerja menghambat sintesis prostaglandin. Ketorolak merupakan analgetik poten 

yang termasuk golongan anti-inflamasi nonsteroid yang mempunyai efek anti-

inflamasi sedang yang bekerja dengan cara menghambat enzim cyclooxygenase 

(COX) non selektif. Obat anti-inflamasi non steroid sangat bermanfaat pada 

tatalaksana nyeri paska bedah karena tindakan pembedahan selain menyebabkan 

nyeri juga dapat mengakibatkan inflamasi paska bedah (Boesoirie et al., 2015). 

2.4.3 Farmakodinamik dan Farmakokinetik Ketorolak 

Ketorolak trometamol diabsorbsi setelah pemberian intramuskular atau 

oral. Pada pH fisiologis ketorolak trometamol terdisosiasi untuk membentuk 

molekul Ketorolak anionik yang kurang hidrofilik daripada garam trometamol. 

Konsentrasi puncak ketorolak pada plasma dicapai dalam waktu sekitar 30 sampai 

60 menit, penyerapan setelah injeksi intramuskular mungkin lebih lambat dari 

pada setelah dosis oral pada beberapa individu. Ketorolak lebih dari 99% terikat 

pada protein plasma. Ketorolak tidak mudah menembus sawar darah otak. 

(Sweetman., 2009). 

Onset kerja Ketorolak intramuscular (IM) adalah 10 menit, efek puncak2-3 

jam, durasi 6-8 jam, absorpsi oral diserap dengan baik (100%), distribusi13 L, 

penetrasi yang buruk ke CSF, melintasi plasenta, pengikatan protein 99%, 

metabolisme hepatik, penghapusan waktu paruh 2-6 jam berkepanjangan 30% 

sampai 50% pada orang tua sampai 19 jam pada gangguan ginjal, waktu puncak 

serum IM 30-60 menit, ekskresi urin (92%, ~ 60% sebagai obat yang tidak 

berubah) dan pada feses 6% (Lacy et al., 2009). 

2.4.4 Dosis dan Rute Pemberian Ketorolak pada BPH (Benign Prostatic 

Hyperplasia) 

Ketorolak digunakan secara intramuskular, intravena, atau oral sebagai 

garam trometamol dalam pengelolaan jangka pendek dari nyeri post operatif 

sedang sampai berat. Namun, perlu dicatat bahwa karena kekhawatiran atas 
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tingginya kejadian efek samping yang dilaporkan dengan Ketorolak dosisnya dan 

durasi penggunaan maksimum dibatasi. Durasi maksimum yang dianjurkan untuk 

terapi parenteral adalah 2 hari di Inggris, dan pasien harus dipindahkan ke terapi 

oral sesegera mungkin. Penggunaan oral dibatasi hingga 7 hari. Di AS dianjurkan 

agar durasi kombinasi penggunaan Ketorolak parenteral dan oral maksimum tidak 

melebihi 5 hari (Sweetman., 2009). 

Dosis tunggal Ketorolak pada dewasa: IM <65 tahun : 60 mg,> 65 tahun, 

gangguan ginjal atau berat <50 kg (110 lbs) : 30 mg. IV <65 tahun : 30 mg; > 65 

tahun, kerusakan ginjal atau berat <50 kg (110 lbs) : 15 mg.Dosis ganda pada 

dewasa: IM <65 tahun : 30 mg setiap 6 jam. Dosis harian maksimum tidak boleh 

melebihi 120 mg; > 65 tahun, kerusakan ginjal atau berat <50 kg (110 lbs) : 15 mg 

setiap 6 jam. Dosis harian maksimum tidak boleh melebihi 60 mg. Transisi dari 

IV / IM ke oral pada dewasa: <65 tahun : 20 mg sebagai dosis oral pertama untuk 

pasien yang menerima dosis tunggal 60 mg IM, dosis tunggal 30 mg IV atau 30 

mg multiple dose IV / IM, diikuti 10 mg setiap 4 sampai 6 jam, tidak sampai 

melebihi 40 mg / 24 jam. > 65 tahun, gangguan ginjal atau berat badan <50 kg 

(110 lbs) : 10 mg sebagai dosis oral pertama untuk pasien yang menerima dosis 

tunggal 30 mg IM, dosis tunggal 15 mg IV atau 15 mg dosis ganda IV / IM, 

diikuti dengan 10 mg setiap 4 sampai 6 jam, tidak melebihi 40 mg / 24 jam (Tatro 

et al., 2003). 

2.4.5 Interaksi Ketorolak 

Ketorolak tidak boleh diberikan kepada pasien yang sudah menerima 

antikoagulan atau mereka yang memerlukan terapi antikoagulan profilaksis, 

termasuk heparin dosis rendah. Risiko perdarahan terkait Ketorolak juga 

meningkat oleh NSAID atau aspirin lainnya dan dengan pentoxifylline dan 

penggunaan bersama harus dihindari. Probenecid meningkatkan konsentrasi 

waktu paruh Ketorolak dan plasma serta kedua obat tersebut tidak boleh diberikan 

bersamaan (Sweetman., 2009). 

Ketorolak berinteraksi dengan antikoagulan dapat meningkatkan risiko 

erosi lambung dan pendarahan. Ketorolak dengan cyclosporine dan nefrotoksisitas 

kedua agen dapat ditingkatkan. Ketorolak dengan lithium dapat tingkat litium 

serum bisa meningkat. Ketorolak dengan methotrexate dapat meningkatkan kadar 
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metotreksat. Ketorolak dengan salisilat dapat menyebabkan toksisitas GI 

tambahan (Tatro et al., 2003). 

2.4.6 Kontraindikasi Ketorolak 

Ketorolak dikontraksikan pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas 

terhadap aspirin atau NSAID lainnya, riwayat asma, polip hidung, bronkospasme, 

atau angioedema, riwayat ulserasi peptik atau perdarahan gastrointestinal, pada 

pasien dengan kerusakan ginjal sedang atau berat, dan pada mereka dengan 

hipovolemia atau dehidrasi. Ketorolak tidak boleh diberikan pada pasien dengan 

koagulasi atau gangguan hemoragik atau orang dengan perdarahan 

serebrovaskular yang dikonfirmasi atau diduga. Hal ini kontra ditunjukkan 

sebagai analgesik profilaksis sebelum operasi dan untuk penggunaan intraoperatif 

karena efek penghambatan pada platelet. Hal itu juga tidak boleh diberikan paska 

operasi kepada mereka yang telah menjalani prosedur dengan risiko perdarahan 

tinggi. 

Ketorolak harus digunakan dengan hati-hati pada gagal jantung, gangguan 

hati dan kondisi yang menyebabkan penurunan volume darah atau aliran darah 

ginjal. Ketorolak harus ditarik jika gejala klinis hepatotoksisitas berkembang. 

Mengantuk dan pusing dapat mempengaruhi kinerja tugas terampil seperti 

mengemudi. Mengingat kekhawatiran akan toksisitas Ketorolak, 

direkomendasikan agar tidak digunakan selama kehamilan atau persalinan dan 

beberapa merekomendasikan agar tidak diberikan pada ibu yang menyusui 

(Sweetman., 2009). 

2.4.7 Efek Samping Ketorolak 

Efek samping yang dilaporkan meliputi gangguan gastrointestinal termasuk 

perdarahan gastrointestinal (terutama pada orang tua), perforasi, dan ulserasi 

peptik. Reaksi hipersensitivitas seperti anafilaksis, ruam, bronkospasme, edema 

laring, dan hipotensi juga terjadi. Efek samping lainnya yang dilaporkan meliputi 

rasa kantuk, pusing, sakit kepala, perubahan mental dan sensoris, reaksi psikotik, 

berkeringat, mulut kering, haus, demam, kejang, mialgia, meningitis aseptik, 

hipertensi, dyspnoea, edema paru, bradikardi, nyeri dada, palpitasi, cairan retensi, 

peningkatan urea darah dan kreatinin, gagal ginjal akut, edema, hiponatremia, 

hiperkalemia, frekuensi kencing atau retensi, sindrom nefrotik, nyeri panggul 
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dengan atau tanpa hematuria, purpura, trombositopenia, epistaksis, penghambatan 

agregasi trombosit, peningkatan waktu perdarahan, paska operasi perdarahan luka, 

hematoma, kemerahan atau pucat, dan pankreatitis. Reaksi kulit yang parah 

termasuk sindrom Stevens-Johnson dan sindrom Lyell telah dilaporkan. 

Perubahan fungsi hati bisa terjadi hepatitis dan gagal hati telah dilaporkan. 

Mungkin ada rasa sakit di tempat suntikan. Meskipun keseluruhan hubungan 

antara penggunaan Ketorolak dan perdarahan gastrointestinal dan perdarahan di 

lokasi operasi kecil, risikonya menjadi penting secara klinis seiring kenaikan 

dosis, pada pasien lanjut usia, dan untuk pendarahan gastrointestinal saja, bila 

digunakan lebih lama dari 5 hari (Sweetman., 2009). 

Informasi produk AS telah menegaskan bahwa Ketorolak adalah NSAID 

yang manjur dan hanya ditunjukkan untuk pengelolaan jangka pendek dari nyeri 

sedang sampai berat dan bukan untuk kondisi kronis ringan atau kronis. 

Penggunaannya membawa banyak risiko dan efek samping yang terkait bisa 

menjadi serius terutama bila digunakan secara tidak tepat. Ketorolak memiliki 

indeks terapeutik yang sempit namun diindikasikan untuk pengelolaan jangka 

pendek nyeri sedang sampai berat (Sweetman., 2009). 

2.4.8 Sediaan Ketorolak di Indonesia 

Tabel II. 5 Sediaan Ketorolak di Indonesia (MIMS) 

No Nama Obat Pabrik Sediaan 

1 Dolac Ethika Industri Farmasi Inj 30 mg/ml 

2 Erphapain Erlimpex Inj 30 mg/ml 

3 Farpain Fahrenheit Inj 30 mg/5 ml, tab 10 mg 

4 Ketopain Ethika Industri Farmasi Inj 30 mg/ml 

5 Ketorolak Hexpham Hexpharm Jaya Inj 10 mg/ml 

6 Ketorolak Ogb Dexa Dexa Medica Inj 10 mg/ml 

7 Ketosic Meprofarm Inj 30 mg/ml 

8 Ketrobat Interbat Inj 10 mg/ml,  inj 30 mg/ml 

9 K-Pain Darya Varia Inj 30 mg/ml 

10 Lactopain Lapi Inj 30 mg/ml 

11 Lactor Phapros Inj 30 mg/ml 

12 Lantipain Landson Inj 30 mg/ml 

13 Latorec Futamed FC tab 10 mg,  inj 30 mg/ml 
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Lanjutan dari halaman 56 

No Nama Obat Pabrik Sediaan 

14 Matolac Mahakam Beta Farma Inj 10 mg/ml,  inj 30 mg/ml 

15 Painrel Dankos Farma Inj 30 mg/ml 

16 Rativol Sanbe Inj 10 mg/ml,  inj 30 mg/ml 

17 Remopain Dexa Medica Inj 10 mg/ml,  inj 30 mg/ml 

18 Rindopain Yarindo Farmatama Inj 30 mg/ml, tab 10 mg 

19 Rolac Actavis Indonesia Inj 30 mg/ml 

20 Ropain Nicholas Labolatories Inj 30 mg/ml 

21 Scelto Pharos Infusion 30 mg/ml 

22 Teranol Sydna Farma Inj 30 mg/ml 

23 Toradol Roche Inj 30 mg/ml, tab 20 mg 

24 Toramine Otto FC tab 10 mg,  inj 30 mg/ml 

25 Torasic Kalbe Farma 
Film-coated tab 10 mg, inj 10 

mg/ml, inj 30 mg/ml 

26 Torpain Ikhaparmindo Inj 30 mg/ml 

27 Trolac Benofarm Inj 30 mg/ml, tab 10 mg 

28 Xevolac Novell Pharmaceutical Inj 30 mg/ml, tab 10 mg 
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