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Hiperplasia prostat jinak (BPH) 
Benign prostatic hyperplasia (BPH), juga dikenal sebagai hipertrofi prostat jinak, adalah 
penyakit degeneratif yang sangat umum di kalangan pria lanjut usia di Hong Kong. 
Tingkat kejadian meningkat seiring bertambahnya usia. Sekitar setengah dari semua 
pria di atas usia 50 mulai mengembangkan BPH. Hampir 90% pria berusia di atas 80 
mendapatkan BPH, dan sekitar setengahnya memiliki gejala obstruksi urin. 

BPH dapat menyebabkan penyempitan uretra, yang dapat menyebabkan masalah 
kencing parah. Meskipun BPH bukanlah penyakit yang mengancam jiwa, namun secara 
serius dapat mempengaruhi kualitas hidup. 

Penuaan populasi secara signifikan meningkatkan jumlah pria dengan masalah prostat. 
Kebanyakan pria di atas usia 50 tahun mungkin telah mengalami beberapa gejala 
berikut: sering buang air kecil di malam hari; kencing meningkat di siang hari; Tiba-tiba 
mendesak untuk buang air kecil; aliran urin terganggu atau lemah; menggiring bola di 
akhir kencing; dan merasa bahwa kandung kemih tidak kosong bahkan setelah kencing. 
Semua ini adalah tanda peringatan BPH. Segera lakukan konsultasi dengan dokter jika 
Anda merasakan gejala-gejala berikut ini: 

Kebanyakan e lder pria memiliki masalah BPH. Pria dengan BPH sebaiknya tidak 
menunda mencari pengobatan karena malu. Diagnosis dan pengobatan dini dapat 
membantu meringankan gejala secara efektif.   
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1. Apa itu Benign Prostatic Hyperplasia? 

Kelenjar prostat adalah organ pria seukuran kenari. Terletak di bawah kandung kemih 
dan mengelilingi uretra. Fungsi utamanya adalah menghasilkan cairan dalam air mani 
yang mengangkut sperma keluar dari tubuh. 

Ukuran prostat dewasa umumnya tetap stabil sampai usia paruh baya, saat perubahan 
hormonal bisa menyebabkan pembesaran prostat. Karena pembesarannya non-kanker, 
itu disebut benign prostatic hyperplasia. 

Saat prostat membesar, ia menekan ke bawah pada uretra. Tekanan ini bisa 
menyebabkan sulit buang air kecil dan masalah kencing lainnya. Statistik klinis 
menunjukkan bahwa BPH mempengaruhi sekitar 50% pria berusia antara 51 dan 60, 
70% pria pada usia 70, dan sampai 90% pria di atas usia 80 tahun.  

 

2. Apa saja faktor risiko Penyakit Jantung Koroner? 

BPH terutama dihasilkan oleh perubahan hormonal terkait usia dan pertumbuhan 
berlebih non-kanker prostat. Infeksi saluran kemih dapat meningkatkan keparahan 
gejala BPH. Selain itu, obesitas, stres, depresi, penyalahgunaan alkohol, merokok, 
obat-obatan, kebiasaan makan dan kebersihan yang buruk dapat meningkatkan risiko 
BPH. 

 

3. Bagaimana mencegah hama hiperplasia prostat? 

Risiko demensia meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya usia. Masih 
belum pasti apa yang bisa mencegah kondisinya. Namun, berikut ini dapat membantu 
mengurangi risiko pengembangan BPH: 

• Pemeriksaan rutin: 

Menurut American Cancer Society, pria berusia di atas 50 tahun harus menjalani 
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pemeriksaan prostat tahunan untuk deteksi dini dan pengobatan BPH.  

• Pemeriksaan rektal digital (DRE) 

Pria berusia di atas 50 tahun harus memiliki DRE setidaknya setahun sekali. Tes 
ini menguji ukuran dan bentuk prostat, dan memeriksa nodul abnormal atau 
pembengkakan.  

• Menjaga pola makan sehat dan menerapkan gaya hidup sehat  

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Benign prostatic hyperplasia / Bahasa Indonesia 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 4 
 

4. Apa yang menyebabkan Benign Prostatic Hyperplasia? 

Penyebab pasti dari kanker usus besar masih belum diketahui saat ini. Namun, studi 
klinis menunjukkan bahwa prostat kebanyakan pria pada usia 50 tahun akan meningkat 
secara bertahap karena perubahan hormonal yang menyebabkan pertumbuhan 
berlebih dari jaringan prostat. Jaringan otot di prostat juga akan berkontraksi dan 
menyempitkan uretra. Ini bisa menghalangi aliran urine normal dan menyebabkan 
kesulitan buang air kecil.  

 

5. Apa gejala infeksi cacing gelang? 
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BPH biasanya dimulai dengan aliran urin lambat. Karena tidak ada rasa sakit atau 
gangguan yang jelas, kebanyakan pria cenderung mengabaikannya. Bila kondisinya 
menjadi lebih serius, ada kesulitan dalam memulai buang air kecil. Hal ini karena 
pembesaran prostat menekan ke bawah pada uretra dan menyebabkan uretra 
menyempit, kandung kemih kemudian dipaksa menekan lebih keras untuk mengusir 
keluarnya urin. Dinding kandung kemih menjadi lebih tebal dan tebal sementara 
kandung kemih menahan sedikit air kencing. Hal ini dapat menyebabkan gejala 
berikut: 

• sering buang air kecil Memiliki keinginan untuk buang air kecil berkali-kali di 
siang hari dan bangun lebih sering pada malam hari untuk buang air kecil.  

• Kesulitan mulai buang air kecil atau tertunda mulai saat mencoba buang air 
kecil  

• Ragu-ragu, sebentar-sebentar, aliran urin lemah atau lambat. Menghentikan 
dan mulai atau bahkan menggiring bola saat buang air kecil.   

• Dribbling di akhir buang air kecil  
• Merasa bahwa kandung kemih tidak sepenuhnya dikosongkan setelah buang 

air kecil. Sulit untuk buang air kecil  
• Memiliki dorongan kuat atau tiba-tiba untuk buang air kecil cukup sering, 

terutama di malam hari  
• Mendorong inkontinensia, yaitu ketidakmampuan untuk mengendalikan buang 

air kecil  
• Inkontinensia urin  
• Retensi urin akut: Ketidakmampuan yang tiba-tiba dan menyakitkan untuk 

buang air kecil yang menyebabkan retensi urin akut di kandung kemih  
• Ketidaknyamanan perut bagian bawah  
• Darah dalam urin (hematuria) 

Meski BPH bukan merupakan kondisi afektif musiman, kejadian BPH lebih sering terjadi 
di musim dingin. Alasannya adalah bahwa cuaca dingin merangsang saraf simpatis dan 
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memperkuat kontraksi otot prostat, yang selanjutnya menyempitkan uretra dan 
menimbulkan beberapa gejala. Selain itu, saat orang terkena flu lebih sering di musim 
dingin, beberapa obat sinus juga memperkuat kontraksi otot prostat dan meningkatkan 
gejala seperti buang air kecil yang sulit. 

Gejala dan tingkat keparahan BPH bervariasi dari orang ke orang, dan tidak harus 
sesuai dengan ukuran prostat. 
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6. Bagaimana cara untuk mendeteksi dan mendiagnosis Demensia? 

Untuk mendiagnosis BPH, dokter umumnya menggunakan kuesioner Skor Gejala 
Prostat Internasional (IPSS) untuk mengevaluasi tingkat keparahan gejala. Dirancang 
oleh American urological Association (AUA), IPSS adalah alat penting untuk 
menentukan masalah prostat pada tahap awal, untuk mengikuti perkembangan BPH 
dan untuk melacak efek pengobatan. 

IPSS terdiri dari 7 pertanyaan, dicetak dalam skala dari 0-5:  

 

Gejalanya dinilai sebagai : 

Sedang skor 1 sampai 7 
Sedang skor 8 sampai 19 
parah:         skor 20 sampai 35 

Selain itu, dokter juga dapat melakukan beberapa tes berikut untuk mendiagnosa 
kondisi tersebut: 
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Pemeriksaan rektal digital (DRE) 

Dokter memasukkan jari yang bersarung melalui anus pasien ke dalam rektum untuk 
menilai ukuran, bentuk, simetri dan konsistensi prostat, merasakan nodul dan 
kekerasan, dan memeriksa rektum dan anus pada saat yang bersamaan. Namun, tes 
ini saja tidak cukup untuk mendiagnosa tingkat penyumbatan atau tingkat keparahan 
kondisi. 

Tes urin (urinalisis) 

Tes urine memeriksa apakah ada darah dalam urin, infeksi atau proteinuria. 

Tes darah antigen spesifik prostat (PSA) 

PSA adalah protein yang diproduksi oleh prostat. Peningkatan kadar PSA dapat 
mengindikasikan masalah prostat. Tes darah PSA bisa membantu menyaring kanker 
prostat. 

Uroflowmetry 

Uroflowmetry mengukur laju alir urin, tingkat penyumbatan dan membantu memantau 
efek pengobatan. 

USG transrectal (TRUS) 

Tes ultrasound memberikan pengukuran prostat dan menunjukkan jumlah residu urin di 
kandung kemih. 

Uji fungsi kandung kemih 

Mengencangkan untuk mengeluarkan urin karena sulit buang air kecil dapat 
menyebabkan kandung kemih lemah dari waktu ke waktu. Tes fungsi kandung kemih 
diperlukan untuk memeriksa seberapa baik kandung kemih bekerja. 
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Tes Urodynamics 

Tes Urodynamics mengukur volume urin dan tekanan di kandung kemih, laju alir urin 
dan urine sisa di kandung kemih. 

Sistoskopi 

Teleskop fleksibel yang terang (cystoscope) dimasukkan ke dalam uretra untuk 
memeriksa kandung kemih untuk tanda-tanda penyumbatan atau kelainan. 

Dalam beberapa kasus, tes lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan 
diagnosis. Tes ini meliputi tes urine sisa postvoid, ultrasonografi, urogram intravena, 
MRI (magnetic resonance imaging / MRI), sinar-X atau pielogram intravena (IVP).  
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7. Apa tindakan pengobatan terhadap Kanker Prostat? 

BPH paling sering diobati dengan obat atau operasi minimal invasif. Bergantung pada 
tingkat keparahan kondisi, dokter akan merekomendasikan perawatan yang tepat untuk 
menghilangkan gejala, mengurangi risiko komplikasi atau menghentikan perkembangan 
BPH. 

Obat  

Dokter umumnya menggunakan obat untuk mengobati gejala BPH sedang. Ada dua 
jenis utama operasi bedah: 5-alpha-reductase inhibitor dan penghambat 
alpha-reseptor. Biasanya, obat-obatan ini harus dikonsumsi dalam jangka waktu yang 
lama. Pada kebanyakan kasus, obat dapat memperbaiki gejala sulit buang air kecil 
yang disebabkan oleh BPH. 

• 5-alfa-reduktase inhibisi  

Obat-obat ini mengecilkan prostat dengan menghalangi produksi hormon yang 
disebut dihydrotestosterone (DHT) yang menyebabkan prostat membesar. 
Mereka melakukan ini dengan cara memblokir enzim yang disebut 
5-alpha-reductase. Obat-obatan ini membantu mengurangi keparahan BPH dan 
kebutuhan pembedahan. Mungkin diperlukan 3 sampai 6 bulan agar efektif. The 
finasteride anti-androgen adalah inhibitor 5-alfa-reduktase yang biasa digunakan 
untuk mengobati BPH.  

• Penghambat alfa-reseptor / penghambat alfa  

Obat ini bisa menurunkan tekanan darah dan memperlebar pembuluh darah. 
Mereka membantu rileks leher kandung kemih dan otot uretra dan membuatnya 
lebih mudah buang air kecil. Namun, mereka tidak bisa mengurangi ukuran 
prostat. Makanya, prostat akan terus membesar. Obat ini harus digunakan dalam 
jangka panjang. Gejala sulit buang air kecil akan kembali dan mungkin menjadi 
lebih parah jika obat dihentikan. Obat-obatan ini bekerja cepat untuk mengurangi 
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gejala. 70-80% pasien mengalami perbaikan dalam beberapa hari. Namun, 
pasien yang mengalami efek samping yang serius sebaiknya tidak 
menggunakannya. Blocker reseptor alfa yang paling umum adalah terazosin, 
doxazosin dan tamsulosin.  

Operasi Bedah 

Dokter dapat merekomendasikan operasi jika pasien memiliki gejala parah atau tidak 
mau minum obat jangka panjang, atau jika pengobatan tidak efektif atau komplikasi 
telah terjadi. Tujuannya adalah untuk membuang sebagian kelebihan jaringan prostat. 
Berikut adalah beberapa jenis operasi pembedahan untuk BPH:  

(a) Insisi transurethral prostat (TUIP) 

Ini adalah prosedur endoskopi. Hal ini dilakukan dengan memasukkan endoskopi 
melalui uretra ke prostat. Kemudian sayatan kecil dibuat di jaringan prostat untuk 
memperbesar lubang uretra dan kandung kemih. TUIP adalah prosedur yang cukup 
aman dan tidak ada luka eksterior setelah operasi. Prosedur memakan waktu sekitar 
40-50 menit. 

(b) Reseksi transurethral prostat (TURP) 

Ini juga prosedur endoskopi. Hal ini dilakukan dengan memasukkan endoskopi melalui 
penis dan mengeluarkan bagian prostat yang menghalangi secara berurutan dengan 
arus listrik. Panas arus listrik bisa menghentikan pendarahan dengan cepat juga. 
Prosedur ini memakan waktu sekitar 60-90 menit dan dapat dilakukan dengan anestesi 
umum atau regional. 

(c) Buka prostatektomi 

Ini adalah operasi yang lebih tradisional. Insisi dibuat di perut bagian bawah untuk 
menghilangkan jaringan prostat. Hal ini umumnya dilakukan saat prostat sangat besar.  
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Perawatan minimal invasif 

Perawatan invasif minimal relatif lebih baru dan kurang traumatis. Mereka umumnya 
bisa dilakukan dengan anestesi regional dan tidak memerlukan rawat inap. .  

Beberapa perawatan minimal invasif adalah:  

• Termoterapi microwave transurethral (TUMT): TUMT menggunakan panas 
gelombang mikro untuk menghancurkan jaringan prostat yang membesar.  

• Ablasi jarum transurethral (TUNA): TUNA menggunakan energi radiofrequency 
tingkat rendah untuk memanaskan dan menghancurkan jaringan prostat yang 
ditumbuhi.  

• Ablasi laser visual dari prostat (VLAP): VLAP menggunakan laser berenergi 
tinggi untuk menghancurkan jaringan prostat berlebih.  

• Pelapisan balon: Perawatan ini menggunakan balon yang bisa diupgrade untuk 
memperlebar uretra.  
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8. Apa komplikasi dari Kanker Prostat? 

Beberapa pria dengan BPH mungkin tidak memperhatikan gejala apapun. Mereka 
mungkin tidak tahu bahwa mereka memiliki masalah prostat sampai mereka tiba-tiba 
mengalami ketidakmampuan menyakitkan untuk buang air kecil. Kondisi ini dikenal 
sebagai retensi urin akut. Ini menuntut penanganan segera. Jika tidak, komplikasi lain 
mungkin terjadi. 

Komplikasi umum BPH meliputi: 

(a) Retensi urin akut 

Ini adalah ketidakmampuan mendadak untuk buang air kecil. Kandung kemih menjadi 
bengkak dan nyeri. Ini adalah keadaan darurat yang memerlukan perhatian medis 
segera. 

(b) Infeksi saluran kemih 

Urin sisa yang disebabkan oleh BPH dapat menyebabkan infeksi saluran kemih 
rekuren. 

(c) Batu kandung kemih 

BPH dapat meningkatkan risiko pembentukan batu kandung kemih. 

Pasir/batu dalam urin 

BPH dapat menyebabkan perdarahan. 

(e) Gangguan fungsi kandung kemih 

BPH dapat menyebabkan obstruksi saluran kandung kemih. Bila kandung kemih harus 
bekerja lebih keras untuk mendorong urin keluar dalam jangka waktu yang lama, 
dinding otot kandung kemih membentang dan melemahkan dan tidak lagi berkontraksi 
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dengan benar. 

(f) Gangguan fungsi ginjal 

BPH berat dapat menyebabkan air seni kembali ke dalam dan merusak ginjal. 
Hidronefrosis, uremia dan bahkan gagal ginjal bisa terjadi.  

(g) Prostatitis, radang kelenjar prostat. 

Dipercaya bahwa BPH tidak menyebabkan kanker, namun kedua kondisinya bisa ada 
bersamaan. 
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