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Kegawatdaruratan Saluran Kemih– terapi farmakologis 
Terapi segera pada kegawatdaruratan saluran kemih dapat meredakan gejala dengan cepat dan efektif, 
serta mencegah kerusakan permanen. Artikel ini membahas terapi farmakologis pada kasus retensi urin 
akut, kolik ginjal dan penekanan saraf di tulang belakang. 

Terapi kegawatdaruratan saluran kemih 
memerlukan pendekatan multidisiplin. Terapi 
yang diberikan biasanya tergantung pada faktor 
penyebabnya, oleh karena itu investigasi dan 
diagnosis menjadi sangat menentukan. 

Retensi urin akut 
Retensi akut urin (acute urinary retention, 

AUR) adalah kondisi ketidakmampuan 
mengeluarkan urin disertai rasa nyeri, yang 
dapat disebabkan oleh beberapa faktor. PAda 
banyak kasus diperlukan prosedur bedah 
(misalnya yang disebabkan oleh gangguan 
striktur/penyempitan dan saraf saluran kemih), 
beberapa kasus dapat diatasi secara efektif 
dengan obat. 

AUR sering terjadi setelah pasien 
mengalami bedah. Banyak faktor yang 
mempengaruhi insiden AUR pasca‐bedah, 
termasuk pembesaran prostat jinak (benign 
prostatic hyperplasia, BPH), obat‐obat yang 
digunakan pasien, konstipasi atau kerusakan 
saraf.  

Mayoritas pasien AUR yang dirawat di RS 
menerima prosedur kateterisasi (pasang 
kateter) untuk mengurangi rasa tidak nyaman. 
Kateterisasi sering dibarengi dengan terapi 
alfuzosin, seperti tercantum pada Tabel 1. Jika 
rasa tidak nyaman berkurang, penyebab AUR 
perlu ditelusuri dan diobati. 

Infeksi saluran kemih 
AUR dapat disebabkan oleh infeksi saluran 

kemih (urinary tract infection, UTI). Setelah 
pasien dikateterisasi, sampel urin diambil untuk 
analisis rutin menentukan ada tidaknya infeksi. 
Kebanyakan RS memiliki protokol standard 
untuk mengatasi UTI (misalnya, trimetoprim 
atau cefalexin untuk UTI tanpa komplikasi, 
ciprofloxacin untuk UTI dengan komplikasi). 

Riwayat pengobatan 
Riwayat pengobatan yang pernah 

dikonsumsi/diberikan pada pasien perlu 
ditelusuri untuk mengetahui adanya 
kemungkinan obat yang menyebabkan AUR. 
Beberapa golongan obat dapat menimbulkan 
efek samping berupa AUR (Tabel 2). Kapan dan 
durasi pengobatan juga harus diketahui, karena 
kemungkinan obat yang baru saja diberikan 
merupakan penyebab. Jika obat yang 
menyebabkan AUR telah diketahui, maka obat 
tersebut harus diganti dengan alternatifnya 
atau jika memungkinkan dihentikan. 

Konstipasi 
AUR sering berkaitan dengan konstipasi, 

namun mekanismenya belum jelas. Riwayat 
lengkap pengobatan akan membantu untuk 
mengetahui apakah ada obat yang 
menyebabkan konstipasi (misalnya opiod). 
Pasien harus diperiksa apakah impaksi feses 
(keras), karena komplikasi ini harus diatasi 
terlebih dahulu. Enema laksatif digunakan 
untuk membersihkan penyumbatan yang 
disebakan oleh impaksi atau konstipasi kronik. 

Jika memang ada konstipasi, diberikan 
laksan secara teratur dan mungkin harus secara 
kontinyu untuk mencegah kambuh. 

Benign prostatic hyperplasia  
Beberapa pasien datang karena mengalami 

AUR yang berkembang semakin parah dalam 
periode beberapa hari atau minggu. Gejala yang 
muncul secara bertahap merupakan salah satu 
tanda penyebab AUR adalah benign prostatic 
hyperplasia (BPH, pembesaran prostat jinak 
(bukan kanker)). Hal ini terjadi ketika 
pembesaran prostat secara fisik mengakibatkan 
sumbatan pada saluran pengeluaran urin. 
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Secara alami, pada laki‐laki prostat akan 
membesar seiring dengan waktu, oleh karena 
itu resiko BPH juga akan meningkat pada usia 
lanjut. 

Jika kateter telah terpasang dan kondisi 
pasien stabil, maka dilakukan pemeriksaan 
antigen prostat spesifik dan pemeriksaan rektal 
secara digital untuk mengetahui ada tidaknya 
pembesaran prostat. 

Terapi lini pertama untuk BPH adalah obat 
pemblok alfa‐adrenoseptor (alpha‐blocker). 
Banyak subtipe reseptor alfa pada tubuh, 
sehingga jika digunakan alpha‐blocker non‐
spesifik maka efek samping yang mungkin 
dialami juga banyak. Penggunaan alpha‐1‐
blocker yang selektif (misalnya tamsulosin) 
dapat menghasilkan penghambatan reseptor 
yang maksimum pada kapsul prostat, otot polos 
dan leher saluran kemih sambil menjaga efek 
samping tetap minimum. Obat ini menurunkan 
tekanan dalam kandung kemih, meredakan 
gejala dan meningkatkan kemungkinan pasien 
dapt mengeluarkan urin setelah kateter dilepas. 
Tabel 3 menunjukkan obat alpha‐1‐blocker yang 
ada di dunia. 

Jika diagnosis BPH ditegakkan, alpha‐
blocker dapat diteruskan setelah kateter dilepas 
untuk menghilangkan gejala yang masih ada. 

Dosis awal alpha‐blocker harus diberikan 
saat malam hari, karena efeknya yang 
hipotensif. Efek samping potensial lainnya 
adalah gangguan ejakulasi dan sindrom iris– 
fenomena yang dijumpai pada bedah katarak 
pasien yang pernah mendapat tamsulosin. 
Memulai pemberian terapi alpha‐blocker pada 
psien yang akan menjalani bedah katarak tidak 
dianjurkan karena ada obat alpha‐blocker yang 
diketahui mengakibatkan sindrom iris (tidak ada 
jaminan apakah alpha‐blocker lainnya 
mengakibatkan hal yang sama). 

Jika alpha‐blocker tidak memberikan respon 
yang adekuat, atau respon pasien buruk jika 
kateter dilepas, maka dapat diresepkan 
inhibitor 5‐alpha‐reductase, baik sebagai 
suplemen atau untuk menggantikan alpha‐
blocker. 

Pembesaran prostat tergantung pada 
adanya dihidrostestosteron‐suatu androgen 

yang diperoleh dari hasil konversi testosteron 
inaktif oleh enzim 5‐alpha‐reductase. Prostat 
memerlukan dihidrostestosteron untuk 
menjaga ukuran dan untuk terus berkembang. 
Jika kadar dihidrotestosteron berkurang, 
prostat akan mengecil. Inhibitor 5‐alpha‐
reductase dibagi menjadi 2 tipe, tipe I yang 
mengkonversi testosteron pada kulit dan tipe II 
yang spesifik prostat. Contoh obat masing‐
masing tipe tersebut adalah dutasteride dan 
finasteride. 

Finasteride, inhibitor 5‐alpha‐reductase tipe 
I, memerlukan waktu 3 bulan untuk 
menghasilkan respon yang adekuat, dan 6 bulan 
untuk dapat melihat respon yang terukur. 
Dutasteride menghambat kedua tipe 5‐alpha‐
reductase, sehingga dianggap memberikan 
respon yang lebih cepat. Pasien biasanya 
menjalani 3 kali trial tanpa kateter (trial without 
a catheter, TWOC). Pemberian inhibitor 5‐
alpha‐reductase dapat membantu keberhasilan 
jika TWOC pertama gagal, sehingga tidak 
diperlukan tindakan bedah. 

Studi MTOPS menunjukkan bahwa 
penggunaan kombinasi alpha‐blocker dan 
inhibitor 5‐alpha‐reductase bermanfaat. 
Kombinasi doxazosin dan finasteride 
menurunkan resiko progresi BPH lebih baik 
daripada masing‐masing obat tunggalnya. Studi 
tersebut juga menunjukkan bahwa kombinasi 
doxazosin dan finasteride atau finasteride saja 
menurunkan resiko jangka panjang AUR dan 
bedah invasif. 

Acute renal colic 
Pengeluaran batu ureter (batu ginjal) dapat 

menyebabkan nyeri yang mendadak dan sangat 
pada suprapubic yang dikenal sebagai keadaan 
kolik ginjal akut (acute renal colic,ARC). Pasien 
yang menderita ARC tidak dapat seringkali 
gelisah dan tidak dapat berbaring lurus. Jika 
mereka dirawat di rumah sakit, tindakan 
pertama yang diberikan adalah mengatasi 
nyerinya, sebelum dilakukan pemeriksaan lebih 
lanjut. 
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Analgesia 
Beberapa studi menganalisis penggunaan 

analgesia NSAID dan opioid untuk ARC. 
Cochrane menunjukkan bahwa injeksi bolus 
sekali opioid atau NSAID mengatasi nyeri pada 
pasien ARC. Namun, pasien yang menerima 
NSAID menunjukkan penurunan skor nyeri yang 
lebih baik dan lebih kurang memerlukan 
analgesia kembali dalam jangka waktu pendek. 
Opioid (terutama petidin) berkaitan dengan 
resiko muntah yang lebih tinggi dibanding 
NSAID. Oleh karena itu NSAID menjadi analgesia 
lini pertama untuk ARC, sedangkan opioid 
(petidin) digunakan jika pasien kontraindikasi 
terhadap NSAID. Diclofenac merupakan NSAID 
pilihan, diberikan sebagai injeksi atau 
supositoria. 

Pengeluaran batu 
Pada banyak kasus, pasien ARC dapat 

mengeluarkan batu (atau batu‐batu) tanpa 
perlu intervensi medis. Jika tidak dapat, maka 
alpha‐blocker atau calcium channel blocker 
(CCB) dapat diberikan untuk membantu proses 
dan mencegah perlunya intervensi bedah 
seperti pemasangan stent. Namun, saat ini 
bukti‐bukti klinis masih sedikit dan belum ada 
obat golongan tersebut yang dilisensikan untuk 
indikasi di atas. 

Prednisolon dapat digunakan untuk 
mengurangi inflamasi pada daerah sekitar batu, 
sehingga membantu mengeluarkan batu dari 
uretra. 

Allopurinol dilisensikan untuk profilaksis 
batu ginjal kalsium oksalat dan untuk mencegah 
kambuh. 

Spinal cord compression 
Penekanan saraf di tulang belakang (spinal 

cord compression, SCC) merupakan komplikasi 
kanker metastatik, dan dapat berimplikasi 
buruk pada kualitas hidup dan survival. SCC 
muncul pada pasien dengan penyakit tingkat 
lanjut tetapi bisa juga sebagai tanda awal 
terjadinya metatstase. Sekitar 50% metastase 
spinal disebabkan oleh kanker payudara, paru‐
paru dan prostat. Sekitar 90% metastase prostat 

melibatkan tulang belakang, terutama bagian 
lumbar. 

Pengenalan dan terapi dini SCC sangat 
esensial, karena keadaan pasien yang 
mengalami SCC dapat dengan cepat memburuk 
menjadi paraplegia komplit. Disfungsi kandung 
kemih, termsuk retensi urin merupakan salah 
satu gejala yang ada pada SCC. Jika diagnosis 
telah tegak, terapi kortikosteroid, bersama 
dengan analgesia jika diperlukan, harus segera 
dimulai.  

Kortikosteroid 
Terdapat bukti kuat yang mendukung 

penggunaan kortikosteroid pada pasien yang 
baru didiagnosis SCC dan dengan riwayat 
kanker. Pasien tanpa riwayat kanker yang 
menunjukkan adanya massa pada spinal yang 
tak terdiagnosis, terutama pasien muda, harus 
menghindari kortikosteroid sampai diagnosis 
ditegakkan. Hal ini karena obat kortikosteroid 
mempunyai sifat onkolitik pada beberpa tumor, 
khususnya thyloma dan limfoma, yang dapat 
memperlambat diagnosis. Kortikosteroid pilihan 
adalah dexamethasone, tapi dosis optimalnya 
belum jelas, karena beberapa macam 
rekomendasi dosis. 

Sebagai awal, dosis tinggi diberikan sebagai 
injeksi bolus. Dosis yang direkomendasikan 
bervariasi mulai dari 16‐100mg, tergantung 
derajat keparahan lesi. Pada penggunaan dosis 
tinggi dexamethasone meningkatkan resiko 
efek samping yang dapat melebihi rasio 
terhadap manfaat yang diperoleh. 

Setelah loading dose awal, terapi penjagaan 
dengan pemberian 4‐24 mg/hari dexa‐
methasone, secara oral atau intravena, dibagi 
menjadi beberapa dosis. Beberapa menyatakan 
diberikan dalam 4 dosis sehari. Dosis penjagaan 
ini kemudian diturunkan bertahap dalam 14 
hari. 

Harus diingat bahwa pemberian dosis pada 
lebih dari jam 6 sore dapat menyebabkan 
insomnia, dan penggunaan jangka lama dapat 
berakibat pada gejala steroid withdrawal. 

Banyak keputusan terapi kortikosteroid 
dibuat berdasarkan pengalaman klinisi. Setelah 
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terapi dexamethasone, pasien dapat menjalani 
radioterapi atau bedah spinal cord. 

Analgesia 
NSAID dapat digunakan untuk mengatasi 

inflamasi dan nyeri yang berkaitan dengan SCC. 
Jika nyerinya berat atau pemberian NSAID tidak 
berespon, dapat diberikan opioid. 

Ringkasan 
Terapi AUR, ARC dan SCC memerlukan 

diagnosis yang akurat. Jika diagnosis telah 
ditegakkan, gejala dapt diterapi dengan cepat 

dan efektif. Pada AUR, terapi yang paling tepat 
baru dapat dipilih jika penyebabnya sudah jelas. 

Pada ARC, terapi untuk nyeri sangat penting 
sampai batu dapat diekskresikan. Beberapa 
obat dapat membantu pengeluaran batu, 
walaupun hanya sedikit bukti yang ada untuk 
ini. 

SCC dapat bersifat berat dan fatal jika tidak 
diterapi dengan cepat dan tepat. Diagnosis 
harus akurat dan segera diikuti dengan terapi. 
Biasanya diberikan dexamethasone bolus 
setelah itu dosis penjagaan dititrasi bertahap. 
Terapi untuk mengatasi rasa nyeri mungkin juga 
diperlukan, tergantung gejala yang dialami. 

Tabel 1 Penggunaan alfuzosin pasca-kateterisasi 

Alfuzosin dilisensikan untuk penggunaan bagi pasien usia >65 tahun yang dikateterisasi, untuk 
membantu pengeluaran urin selama TWOC. Digunakan 10 mg/hari (setelah makan, sebagai sediaan 
lepas lambat) sejak hari pertama kateterisasi, dilanjutkan 2‐3 hari selama katerisasi dan 1 hari setelah 
kateter dilepas. Penggunaan lebih dari 4 hari atau penggunaan pada pasien <65 tahun tidak 
bermanfaat.  

Tabel 2 Obat yang dapat mengakibatkan retensi urin akut (AUR) 

• Antikolinergik 
• Antidepresan 
• Dekongestan 

• Antispamodik 
• Opioid 
• NSAID 

• Amfetamin 
• Adrenalin 
• Alkohol 

Tabel 3 Dosis alpha-1 blocker selektif 

Alpha blocker Dosis Perhatian 
Alfuzosin 10 mg (lepas lambat) od 

2,5 mg bd jika pasien >65 thn 
atau menggunakan antihipertensi 
teratur 

Kurangi dosis jika pasien memiliki gangguan 
fungsi ginjal atau hati. 

Tamsulosin 400µg od Tidak diperlukan penyessuaian dosis pada 
gangguan ginjal, atau pada gangguan fungsi hati 
ringan atau moderat. Kontraindikasi pada 
gangguan fungsi hati berat. 

Doxazosin 1 mg od 
Tingkatkan 1‐2 mg tiap 2 minggu 
sesuai respon sampai maksimum 
8mg. 
Dosis penjagaan 2‐4 mg od 

Hati‐hati pada pasien gangguan fungsi hati. 

Indoramin 20 mg bd 
Tingkatkan 20 mg tiap 2 minggu 
sesuai respon sampai maksimum 
100 mg/hari. 

Kontraindikasi pada gagal jantung dan pada 
pasien yang menggunakan inhibitor monoamin 
oksidase. 
Hati‐hati pada pasien dengan ganggunan fungsi 



Charlotte Battersby and Kevin Thomas, 2007; terj.Diana Lyrawati,2008. 

 

5 
 

Pada pasien lanjut usia 20 mg on hati atau ginjal, atau penyakit Parkinson. 
Terazosin 1 mg od 

Tingkatkan 1 mg tiap 1‐2 minggu 
sampai maksimum 10 mg. 

Tidak perlu penyesuaian dosis pada pasien 
dengan gangguan fungsi hati dan ginjal 

Prazosin 500 µg bd 
Berkan untuk 3‐5 hari sesuai 
respon. 
Dosis penjagaan (dan dosis 
maksimum) 2 mg bd. 

Dapat menyebabkan kolaps karena efek 
hipotensifnya. Dosis awal harus diberikan ketika 
pasien istirahat di tempat tidur. Pasien dianjurkan 
untuk berbaring jika mengalami rasa pusing, lelah 
atau berkeringat, dan tetap berbaring sampai 
gejala hilang. 

Keterangan: od omni die (tiap hari), bd bis die (dua kali sehari), on omni nocte (tiap malam) 
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