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Abstrak: Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) merupakan prosedur minimal invasif di bidang
urologi yang bertujuan mengangkat batu ginjal melalui akses perkutan. PCNL diindikasikan
pada: (1) batu pielum simpel dengan ukuran >2 cm, (2) Batu kaliks ginjal, terutama batu kaliks
inferior dengan ukuran >2 cm, (3) Batu multipel, (4) Batu pada ureteropelvic junction dan
ureter proksimal, (5) Batu ginjal besar, (6) Batu pada solitary kidney. Kontraindikasi absolut
PCNL adalah koagulopati dan infeksi saluran kemih aktif yang belum diterapi. Keuntungan
prosedur ini adalah angka bebas batu yang besar (90%), dapat digunakan untuk terapi batu
ginjal berukuran besar, dapat digunakan pada batu kaliks inferior, dan morbiditasnya yang
lebih rendah. Kelemahan PCNL adalah dibutuhkan keahlian khusus serta pengalaman untuk
melakukan prosedurnya. Batu berukuran <1 cm dapat dikeluarkan langsung menggunakan
forcep, sedangkan batu berukuran >1 cm membutuhkan fragmentasi dengan menggunakan
litotriptor. Pada kasus dengan stone burden rendah dan tanpa komplikasi, tubeless PCNL
diindikasikan menggantikan pemasangan selang nefrostomi pasca tindakan. Komplikasi yang
dapat terjadi: perdarahan, trauma pelvis renalis, absorpsi cairan, trauma rongga pleura,
perforasi usus, trauma hepar dan limpa, serta sepsis dengan insidensi bervariasi antara 0-8%.
Kata kunci: batu ginjal, PCNL, terapi
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Percutaneous Nephrolithotomy
as Therapy for Kidney Stone
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Urology Department Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta

Abstract: A minimal invasive procedure, Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) is purposed to
extract kidney stones by percutaneous access. It is indicated in: (1) simple pyelum stone, sized
more than 2 cm, (2) kalyx stone, especially more than 2 cm sized, (3) multiple stone, (4) ureteropelvic junction and proximal ureter stone, (5) large kidney stone, (6) stone in solitary kidney.
Coagulopathy and active untreated urniary tract infection are contraindicated undergoing PCNL.
The advantages of this procedure are relaltively high stone free rate (90%), able to treat large
kidney stone and inferior kalyx stone, low morbidity. The need of skillful and experienced operator
is the disadvantage of PCNL. Stones size less than 1 cm could be extracted directly during PCNL
by using forcep, while those whose sized are more than 1 cm need fragmentation by litotriptor. In
cases with small stone burden and uncomplicated, tubeless PCNL is indicated to replace nefrostomy
post operatively. It was reported that bleeding, renal pevis trauma, fluid absorbtion, pleura cavity
trauma, intestine perforation, hepar/spleen trauma, and sepsis exist as complication of PCNL
with incidence rate varies between 0% to 8%.
Keywords: kidney stone, PCNL, therapy

Pendahuluan
Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) merupakan
salah satu tindakan minimal invasif di bidang urologi yang
bertujuan mengangkat batu ginjal dengan menggunakan
akses perkutan untuk mencapai sistem pelviokalises.
Prosedur ini sudah diterima secara luas sebagai suatu
prosedur untuk mengangkat batu ginjal karena relatif aman,
efektif, murah, nyaman, dan memiliki morbiditas yang rendah,
terutama bila dibandingkan dengan operasi terbuka.1
Sejak ditemukannya prosedur perkutan menggunakan
jarum untuk dekompresi hidronefrosis pada tahun 1955 oleh
Willard Goodwin, endourologi berkembang sangat pesat
terutama untuk menangani kelainan pada ginjal dan saluran
kemih bagian atas. Pada awal dekade 1980-an prosedur PCNL
sangat populer sebagai terapi batu ginjal, namun sejak
ditemukannya Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
(ESWL) pada pertengahan dekade 1980-an penggunaannya
menurun. Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan
beberapa kelemahan tindakan ESWL, sehingga PCNL kembali
populer digunakan sebagai penanganan batu ginjal dengan
kemajuan pesat teknik dan peralatannya.2
Banyak faktor yang mempengaruhi seorang ahli urologi
dalam mengambil keputusan terapi terhadap batu ginjal; dua
hal yang paling diperhitungkan adalah angka bebas batu
dan morbiditas dari tindakan yang akan dilakukan. Faktor
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lain yang ikut berperan antara lain ukuran, lokasi, komposisi
batu, kondisi anatomi, preferensi pasien, dan ketersediaan
alat. 3 ESWL memiliki beberapa keuntungan, yaitu:
prosedurnya yang aman dan nyaman karena tanpa luka
operasi, morbiditas rendah, mudah digunakan, dan pasien
dapat berobat jalan. Sedangkan kekurangan ESWL adalah
angka bebas batunya yang lebih rendah dibandingkan dengan
PCNL dan operasi terbuka terutama untuk batu ginjal dengan
ukuran besar (<20 mm).3 Angka bebas batu ESWL juga
dipengaruhi oleh ukuran batu, lokasi, komposisi batu, kondisi
ginjal dan anatomis dari sistem pelviokalises.1,3 Keuntungan
prosedur PCNL adalah angka bebas batu yang lebih besar
daripada ESWL, dapat digunakan untuk terapi batu ginjal
berukuran besar (>20 mm), dapat digunakan pada batu kaliks
inferior yang sulit diterapi dengan ESWL, dan morbiditasnya
yang lebih rendah dibandingkan dengan operasi terbuka baik
dalam respon sistemik tubuh maupun preservasi terhadap
fungsi ginjal pasca-operasi. Kelemahan PCNL adalah dibutuhkan keahlian khusus dan pengalaman untuk melakukan
prosedurnya. Saat ini operasi terbuka batu ginjal sudah
banyak digantikan oleh prosedur PCNL dan ESWL baik dalam
bentuk monoterapi maupun kombinasi, hal ini disebabkan
morbiditas operasi terbuka lebih besar dibandingkan kedua
modalitas lainnya.4,5
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Saripustaka ini bertujuan memberikan informasi
mengenai indikasi, kontraindikasi, persiapan, teknik, jenis
anestesi, komplikasi dan angka keberhasilan tindakan PCNL.
Indikasi dan kontraindikasi PCNL
Indikasi
PCNL dianjurkan untuk: (1) batu pielum simpel dengan
ukuran >2 cm, dengan angka bebas batu sebesar 89%, lebih
tinggi dari angka bebas batu bila dilakukan ESWL yaitu
43%.1,6 (2) Batu kaliks ginjal, terutama batu kaliks inferior
dengan ukuran 2 cm, dengan angka bebas batu 90%
dibandingkan dengan ESWL 28,8%. Batu kaliks superior
biasanya dapat diambil dari akses kaliks inferior sedangkan
untuk batu kaliks media seringkali sulit bila akses berasal
dari kaliks inferior sehingga membutuhkan akses yang lebih
tinggi.1,6 (3) Batu multipel, pernah dilaporkan kasus batu
multipel pada ginjal tapal kuda dan berhasil diekstraksi batu
sebanyak 36 buah dengan hanya menyisakan 1 fragmen kecil
pada kalis media posterior.6 (4) Batu pada ureteropelvic junction dan ureter proksimal. Batu pada tempat ini seringkali
impacted dan menimbulkan kesulitan saat pengambilannya.
Untuk batu ureter proksimal yang letaknya sampai 6 cm
proksimal masih dapat dijangkau dengan nefroskop, namun
harus diperhatikan bahaya terjadinya perforasi dan
kerusakan ureter, sehingga teknik ini direkomendasikan
hanya untuk yang berpengalaman.6 (5) Batu ginjal besar.
PCNL bada batu besar terutama staghorn membutuhkan
waktu operasi yang lebih lama, mungkin juga membutuhkan
beberapa sesi operasi, dan harus diantisipasi kemungkinan
adanya batu sisa. Keberhasilan sangat berkaitan dengan
pengalaman operator.6 (6) Batu pada solitary kidney. Batu
pada solitary kidney lebih aman diterapi dengan PCNL
dibandingkan dengan bedah terbuka.6
Kontra Indikasi
Hanya ada satu kontraindikasi absolut PCNL yaitu pada
pasien yang memiliki kelainan perdarahan atau pembekuan
darah.1,6
Persiapan dan Teknik PCNL
Secara umum teknik PCNL mencakup empat tahap
prosedur, yaitu: akses ginjal perkutan, dilatasi, fragmentasi
dan ekstraksi batu, serta drainase.7
Persiapan Pasien
Persiapan meliputi anamnesis lengkap riwayat penyakit,
pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kontraindikasi absolut terhadap tindakan PCNL perlu diidentifikasi
sebelum tindakan, yaitu: koagulopati dan infeksi saluran
kemih yang aktif serta belum diterapi. Penggunaan obatobatan antikoagulan harus dihentikan minimal 7 hari sebelum
tindakan. Pemeriksaan penunjang yang dianjurkan adalah
darah tepi, fungsi ginjal, elektrolit, dan kultur urin.1
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Alat dan Perlengkapan
Kelengkapan yang dibutuhkan dalam tindakan PCNL
adalah: 1 Ultrasound, flouroskopi, jarum pungsi 18G
translumbar angiography, guide wire, Metallic dilator cannula 9 F dengan metal sheath 11 F (Karl Storz Endoscopes,®
Germany), Metal telescope dilators dengan hollow guide
rod (9-24 F, Karl Storz), rigid nephroscopes 18 F and 26
F(6°telescope, Karl Storz®), lithotriptor, stone forceps, folley
catheter 16F, bila diperlukan selang nefrostomi, ureter kateter
no 5Fr, dan DJ stent. Sedangkan bahan-bahan yang perlu
disiapkan adalah: cairan irigasi NaCl 0,9%, kontras, metillen
blue, dan benang jahit.
Posisi Pasien
Sebelum dimulai tindakan PCNL dilakukan pemasangan
kateter ureter dalam posisi litotomi, kemudian posisi pasien
dirubah menjadi tengkurap. PCNL dikerjakan dalam posisi
pasien tengkurap dengan sisi ginjal yang akan dikerjakan
diposisikan lebih tinggi 30 derajat. Posisi tersebut menjamin
ventilasi pasien tetap baik dan membuat kaliks posterior
berada pada posisi vertikal sehingga membantu pada saat
melakukan pungsi.1,4
Jenis Anestesi pada PCNL
PCNL dapat dilakukan dalam anestesi lokal, regional
maupun umum. Penggunaan anestesi lokal dilaporkan oleh
Trivedi et al.8 yang menggunakan blok interpleura pada
interkosta VIII dengan hasil yang memuaskan terutama pada
kasus-kasus risiko tinggi pembiusan, dan waktu bius bebas
nyeri rata-rata 10 jam dengan kontrol hemodinamik yang
stabil. Komplikasi yang dapat timbul dari tindakan ini antara
lain pneumotoraks, hematotoraks, empiema, toksisitas,
sindrom Horner.8 Anestesi regional dapat digunakan pada
operasi PCNL namun terdapat beberapa masalah dalam teknik
ini yaitu: membutuhkan blok anestesi letak tinggi, dan distensi
renal pelvis saat PCNL dapat menyebabkan refleks vasovagal yang sulit dicegah dengan anestesi regional. Teknik ini
dapat dipertimbangkan pada kasus batu ginjal dengan
tindakan PCNL tidak lebih dari 3 jam.9
Terdapat 2 teknik anestesi regional yang dapat digunakan
yaitu spinal dan epidural. Anestesi spinal memiliki keunggulan
onset yang cepat, pelaksanaannya mudah namun memiliki
kerugian yaitu dapat mengganggu hemodinamik intraoperatif. Anestesi epidural memiliki kelebihan menjaga
hemodinamik lebih stabil selama operasi, dan dosis obat dapat
diberikan ulang melalui kateter yang sekaligus dapat digunakan sebagai tatalaksana nyeri pasca-operasi. Kerugiannya
adalah teknik yang lebih sulit serta waktu pemasangan dan
onset lebih lama dengan risiko blok parsial. Untuk mengurangi
kerugian ini dapat dilakukan kombinasi antara spinal dan
epidural sehingga memiliki onset yang cepat namun tetap
menjaga hemodinamik stabil selama operasi.10 Komplikasi dari
tindakan anestesi regional antara lain infeksi (meningitis,
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abses vertebrae), hematom spinal, bradikardia, hipotensi,
intoksikasi, nyeri pinggang, cedera medulla spinalis, post
dura puncture headache.11
Anestesi umum biasanya menjadi pilihan apabila
terdapat kontraindikasi anestesi regional, yaitu: pasien
menolak anestesi regional, peningkatan tekanan intrakranial,
infeksi pada tempat jarum disuntikkan, gangguan koagulasi,
syok hipovolemik berat, dan kelainan katup jantung berat.
Adapun kontraindikasi relatif tindakan anestesi regional
yaitu pasien tidak kooperatif, sepsis, deformitas tulang
belakang, pasca operasi tulang belakang, dan defisit
neurologis ekstremitas bawah.11,12 Bila operasi berlangsung
lama dan membutuhkan patensi jalan nafas yang terjamin
baik. maka kombinasi epidural dan anestesia umum dapat
dipertimbangkan. Pada kasus ketika puncture dilakukan pada
pole atas ginjal maka kombinasi dengan anestesi umum juga
menjadi pilihan mengingat anestesi umum dapat mengontrol
penuh pernapasan yang penting untuk meminimalisasi risiko
komplikasi paru. Komplikasi dari tindakan anestesi umum
meliputi bradikardi, hipoksia, hiperkarbia, hipotensi, henti
jantung, mual muntah.1,12 Menurut penelitian yang dilakukan
Kuzgunbay et al.12 tidak ada perbedaan bermakna antara
lama rawat PCNL meng-gunakan anestesi regional dan umum,
namun keamanan anestesi epidural ebih tinggi dibandingkan
anestesi umum dengan tingkat efektivitas yang sama.
Pungsi
Pungsi perkutan untuk mendapatkan akses ke ginjal
dapat dilakukan dengan bantuan kontrol ultrasonografi,
fluoroskopi, atau CT-scan. Setelah pasien diposisikan
tengkurap, kontras dimasukkan melalui ureter kateter sampai
mengisi sistem pelviokalises. Fluoroskopi diposisikan dalam
sudut 25-30o dari vertikal pada posisi aksial. Dilakukan insisi
kecil pada tempat pungsi. Pungsi dapat dilakukan melalui
kaliks superior, media, maupun inferior menggunakan jarum
18G yang diposisikan sehingga target pungsi, ujung jarum

Tabel 1. Perbandingan Antara Anestesi Lokal, Legional, dan
Umum Komplikasi yang Ditampilkan Merupakan
Komplikasi dari Pembiusan

Durasi

Lokasi

Regional

Umum

Rata-rata

Spinal 3-4 jam

Tergantung dosis12

Pembiusan 10 Jam8

Epidural tergantung dosis
Lama rawat n.a.
2,8+0,7 hari12
Komplikasi Penumotoraks, Infeksi, hematon
hematotoraks, spinal, bradikardi,
empiema, sin- hipotensi, nyeri
droma Horner8 pinggang, intoksikasi, cedera, medulla spinalis, post
dura headache12

2,7+0,7 hari12
Bradikasi, hipoksia,
hiperkabia, hipotensi,
henti jantung, mual,
muntah 12
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dan pangkal jarum berada dalam posisi segaris. Kedalaman
pungsi dikontrol menggunakan fluoroskopi dalam posisi AP
(anteroposterior), ketika jarum mencapai kaliks target dan
obturator dilepas maka urin akan keluar dari jarum. Bila urin
tidak keluar maka dapat dimasukkan kontras untuk menilai
posisi pungsi apakah tepat masuk ke dalam sistem pelviokalises.4,6
Lokasi batu dan stone burden menjadi pertimbangan
dalam menentukan letak pungsi ginjal. Adapun beberapa
pertimbangan anatomis secara umum menjadi pedoman dalam
melakukan pungsi ginjal, yaitu: kaliks posterior lebih dipilih
karena biasanya berada pada Brödel’s line, pungsi harus
searah dengan infundibulum untuk mencegah perlukaan
terhadap pembuluh darah serta memudahkan akses dan maneuver nefroskop saat memecahkan batu. Pungsi sebaiknya
dilakukan dengan pendekatan di bawah iga 12 untuk
mengurangi risiko komplikasi terhadap pleura, bila pungsi
supra kosta diperlukan maka hendaknya dilakukan pungsi
saat paru ekspirasi penuh. Tujuan dari keseluruhan akses
adalah dapat mengangkat batu terbesar dengan nefroskop
yang rigid. Untuk batu kaliks biasanya pungsi diarahkan
langsung pada kaliks yang bersangkutan kecuali pada anterior kaliks, mengingat sudut yang tajam antara kaliks anterior
terhadap pelvis sehingga batu kaliks anterior biasanya diraih
melalui kaliks posterior dengan fleksibel nefroskop.2
Pungsi suprakostal biasanya diperlukan pada beberapa
kasus tertentu, seperti bila terdapat batu lebih banyak di kaliks
superior, striktur ureteropelvic junction yang membutuhkan
endopielotomi, batu multipel di kaliks dan infundibulum pole
bawah/ureter, batu staghorn yang mayoritas pada kutub pole
atas, dan batu pada ginjal tapal kuda.2,13 Segura et al,14 sedang
melakukan PCNL yang dikerjakan lewat akses pole bawah
didapatkan hasil secara keseluruhan angka bebas batu
mencapai 81%,14 lama rawat 7-11 hari dengan angka tranfusi
kurang dari 30%. 15 Sedangkan menurut Wong et al. 16
penggunaan akses tunggal pole atas ginjal dengan bantuan
fleksibel nefroskop dan laser lithotripsi menghasilkan angka
bebas batu 95%, angka tranfusi 2,2%, dan lama rawat 1-10
hari (rata-rata 2 hari); namun didapatkan angka komplikasi
hidrotoraks sebesar 5% yang diatasi dengan thorakostomi.16
Sedangkan akses multipel dipertimbangkan pada kasus
yang pada tiap kaliks terdapat batu ukuran >2 cm yang tidak
dapat dijangkau dengan akses primer menggunakan nefroskop rigid, atau batu dengan ukuran <2 cm namun tidak
dapat dijangkau dengan akses primer menggunakan nefroskop fleksibel.2 Akses multipel memiliki potensi lebih besar
terjadinya perdarahan, nyeri pasca operasi, lama rawat, biaya
dan morbiditas yang lebih besar dibandingkan dengan akses
tunggal. Pada penelitian yang dilakukan Williams et al.17
didapatkan angka tranfusi pada akses multipel mencapai 23%
sedangkan pada akses tunggal hanya 14%. Didapatkan pula
perbedaan lama rawat yang signifikan yaitu 3,25 hari untuk
akses tunggal dan 4,25 hari untuk akses multipel.
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Tabel 2. Perbandingan Antara Pungsi Kaliks Superior dan
Interior/Media
Pungsi kaliks superior

Angka bebas batu
Angka perdarahan
Lama rawat

Pungsi kaliks
inferior/media

95%16
2,2%16
1-10 hari (rata-rata 2 hari)16
Hidrotoraks 5%16

81%14
<30%15
7-11 hari15
n.a.

Tabel 3. Perbandingan Antara Akses Multipel dan Akses
Tunggal PCNL
Akses multipel
Angka perdarahan
Lama rawat
Komplikasi

28% 17
4,25%17
n.a

Akses tunggal
2,2% (upper pole)16
14% (lower pole)17
3,25 hari17
Hidrotoraks 5%16

Dilatasi
Setelah jarum pungsi telah dipastikan berada di dalam
sistem pelviokalises, dimasukkan guidewire. Dilatasi dapat
dilakukan dengan menggunakan dilator metal, dilator fasial
(Teflon®), dilator malleable (Amplatz®) atau dilator balon.
Dilatasi dilakukan dengan pergerakan berputar (twist) 80%,
mendorong 20% sampai ukuran 30F, dan meninggalkan
sheath 34F.2,4 Dilator metal terbuat dari bahan stainless steel
dan berbentuk seperti antena radio. Dilator jenis rigid bagus
digunakan untuk pasien-pasien dengan riwayat operasi ginjal
karena biasanya terdapat jaringan fibrotik perirenal. Kerugiannya adalah sulit untuk mengontrol tekanan saat melakukan dilatasi yang dapat menyebabkan perforasi renal pelvis renalis. Dilator fasial terbuat dari bahan Teflon.® Selain
dapat digunakan pada jaringan yang mengalami fibrosis,
keuntungan dari dilator ini adalah lebih stabil dan aman.
Kerugian dari sistem ini adalah ketergantungan integritasnya
dengan guide wire dan ujung tip dilator, sehingga berisiko
menyebabkan perforasi pelvis renalis.2 Dilator malleable
(Amplatz) ditemukan oleh Kurt Amplatz pada tahun 1982.6
Dilator ini memperbaiki kelemahan dilator fasial. Keuntungan
dari dilator ini adalah tingkat stabilitas yang tinggi saat
melakukan dilatasi. Komplikasi yang dapat terjadi pada dilator malleable antara lain perforasi sistem pelviokalises,
perdarahan, ekstravasasi urin, dan trauma kapsul renalis.
Penggunaan dilator balon mengurangi risiko komplikasi yang
disebabkan oleh dilator-dilator lainnya. Dilatasi dengan balon
kateter dapat dicapai dengan satu langkah dilatasi tanpa
menimbulkan trauma yang bermakna sehingga mengurangi
terjadinya risiko perforasi pelvis renalis, ekstravasasi urin,
dan perdarahan. Kerugiannya adalah, dilatasi balon tidak
dapat mendilatasi jaringan fibrotik dan harganya yang mahal.2
Ukuran Amplatz (Mini perc vs Biasa)
Pada PCNL dewasa digunakan amplatz sheath ukuran
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24-30F sedangkan pada anak-anak digunakan amplatz sheath
ukuran 11-15F (Mini perc). Saat ini sedang dikembangkan
penggunaan Mini perc pada kasus orang dewasa. Keuntungan penggunaannya adalah angka kejadian perda-rahan
dan tranfusi pasca operasi yang minimal dibandingkan
amplatz sheath PCNL biasa. Angka kejadian perdarahan tidak
terkontrol pada PCNL yang membutuhkan tatalaksana
embolisasi adalah 0,8%, sedangkan angka kejadian perdarahan yang membutuhkan tranfusi pada PCNL biasa
mencapai 11-14%.18 Mini perc menjadi pilihan pada kasus
batu pielum ukuran 1-2 cm, batu kaliks besar, batu kaliks
simtomatik yang tidak hilang dengan ESWL, dan batu
divertikulum kaliks. Miniperc tidak menggantikan indikasi
PCNL biasa namun memperluas indikasi dari tindakan PCNL,
di mana angka bebas batu PCNL dapat mencapai 85-89%
dibandingkan ESWL 57%, dengan komplikasi yang tidak lebih
besar dari ESWL.18
Tabel 4. Perbandingan Antara Akses Miniperc dan PCNL
Biasa
Miniperc
Angka bebas batu

Angka perdarahan
Lama Operasi

85-89%19
90%20
100%18
80,6%21
1,4%21

130+12 menit23
3,22+0,22 hari23
3,97 hari21
Komplikasi ISK Simtomatik
5,3%18

PCNL biasa
85-95%22

11-14%18
23%17
129+8 menit23
4,10+0,55 hari23
12%18

Lithotripsi
Untuk batu ginjal yang berukuran kurang dari 1 cm dapat
dikeluarkan langsung dengan menggunakan forcep Randall
melewati sheath 30F. Untuk batu berukuran lebih dari 1 cm
membutuhkan fragmentasi dengan menggunakan litotriptor
berupa laser, ultrasound, ballistic maupun EHL (Electro
Hydrolic Lithotripsy).1,6

•

Ultrasound
Ultrasound adalah energi suara berfrekuensi tinggi 23
000-25 000Hz. Getaran dari probe yang berongga
ditransmisikan ke batu menghasilkan fragmentasi.6
Kekurangan dari ultrasound adalah membutuhkan scope
yang semirigid dan probe-nya berukuran cukup besar.
Litotriptor ultrasound memiliki angka keberhasilan
fragmentasi batu antara 69-100%.1

•

Ballistic
Lithotriptor ballistic memiliki energi yang berasal dari
pergerakan metal proyektil. Energi tersebut diteruskan
probe yang menempel pada batu sehingga menimbulkan
efek seperti martil. Alat ini memiliki angka keberhasilan
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fragmentasi batu antara 73-100% dengan tingkat
keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan EHL,
di mana insiden terjadinya perforasi mencapai 17,6%
pada EHL dibandingkan dengan ballistic yang hanya
2.6%.1

•

Electrohydraulic lithotripsy (EHL)
EHL menggunakan tenaga listrik yang menyebabkan
timbulnya percikan api dan menyebabkan kavitasi
gelembung udara yang menghasilkan gelombang kejut
sekunder atau mikrojet berkecepatan tinggi sehingga
dapat menfragmentasi batu.1,6 Keuntungan penggunaan
EHL antara lain biaya yang lebih murah dibandingkan
dengan laser. Probe EHL adalah komponen sekali pakai
yang bergantung pada kekerasan batu sehingga mungkin
diperlukan lebih dari satu probe untuk memecahkan batu.
Probe EHL lebih fleksibel daripada fiber laser. Kerugian
dari penggunaan EHL antara lain beberapa jenis batu
sulit dipecahkan, tekanan tinggi dari ujung probe dengan
jarak yang cukup jauh membuat batas keamanan alat ini
sempit, dan dapat menyebabkan perforasi saluran kemih
(17,6%). Namun demikian angka keberhasilan fragmentasi batu EHL lebih tinggi dibandingkan dengan ballistic lithotripsy yaitu mencapai 90%.1

•

Laser
Holmium YAG Laser saat ini dijadikan baku emas pada
lithotripsi intrakorporeal. Medium aktif dari alat ini yaitu
holmium dikombinasi dengan Kristal YAG. Pertama kali
digunakan di bidang urologi pada tahun 1993 oleh Webb.
Panjang gelombang 2100 nm ditransmisikan lewat fiber
silica yang fleksibel dan dapat digunakan pada endoskopi rigid maupun fleksibel.6 Energi dari Holmium YAG
laser menghasilkan efek fotothermal yang kemudian
menyebabkan vaporisasi dari batu. Energi laser holmium
YAG diabsorbsi kuat oleh air dan jangkauannya tidak
lebih dari 0,5-1 mm pada medium cair, oleh karenanya
alat ini memiliki batas keamanan yang cukup baik dalam
mencegah kerusakan saluran kemih dan memiliki angka
bebas batu yang cukup tinggi mencapai 90%.1

Nefrostomi
Setelah selesai dilakukan PCNL maka penggunaan
drainase nefrostomi biasanya dianjurkan. Pemasangan selang
nefrostomi pasca PCNL memiliki beberapa tujuan antara lain
sebagai tamponade perdarahan yang timbul dari jalur luka
nefrostomi, memberikan kesempatan bekas pungsi ginjal
Tabel 5. Perbandingan Antara Litotriptor PCNL

Angka bebas batu
Komplikasi perforasi

Ultrasound

Ballistic

EHL

Laser

69-100% 1
n.a

73-100% 1
2,6%1

90% 1
17,6%1

90%1
minimal1
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sembuh, drainase urin, serta memberikan akses ke sistem
pelviokalises bila dibutuhkan tindakan lanjutan PCNL.
Terdapat beberapa selang nefrostomi yang sering digunakan
dan dibagi dalam beberapa kategori antara lain tipe kateter
karet, tipe pigtail, tipe kateter balon, loop kateter, dan
kombinasi nefrostomi-stent. Pemilihan tergantung dari
seberapa besar manipulasi batu selama PCNL, trauma
terhadap uretelial selama tindakan, banyaknya perdarahan
selama dan setelah tindakan, habitus pasien, dan preferensi
dokter urologi.1,2
Sebelum tahun 1997 ketika Bellman melaporkan tubeless PCNL, setelah tindakan PCNL rutin dilakukan pemasangan selang nefrostomi. Konsep tubeless PCNL sendiri
pertama kali diperkenalkan oleh Wickham pada tahun 1984.24
Adapun tujuan dipasang selang nefrostomi pasca tindakan
PCNL antara lain mencegah ekstravasasi urin, mendapatkan
efek tamponade untuk hemostasis, dan sebagai akses
terhadap batu sisa.
Ada 2 macam penggunaan selang nefrostomi yaitu
penggunaan selang nefrostomi ukuran besar 18-24 Fr dan
penggunaan selang nefrostomi ukuran kecil 8-10 Fr. Selang
nefrostomi ukuran besar diindikasikan pemasangannya pada
pasien dengan batu besar kompleks dengan kemungkinan
masih terdapat batu sisa dan dibutuhkan akses renal untuk
tindakan PCNL berikutnya, waktu operasi yang lama, akses
multipel, perdarahan, perforasi atau infeksi saluran kemih pre
operasi. Sedangkan selang nefrostomi ukuran kecil diindikasikan pada pasien dengan prosedur PCNL tanpa
komplikasi dengan batu sisa yang membutuh renal akses
untuk tindakan selanjutnya, atau pada pasien yang tidak
nyaman dengan pemasangan DJ stent.25
Tubeless PCNL diindikasikan pada kasus dengan stone
burden rendah dan pada prosedur yang sederhana, cepat
serta tanpa komplikasi.26 Tindakan yang terakhir ini dapat
dikombinasikan dengan penggunaan DJ stent atau ureter
kateter untuk membuat drainase urin adekuat dan mempercepat penyembuhan perlukaan sistem pelviokalises.25,26
Pada penelitian yang dilakukan oleh Desai et al.25 yang
membandingkan antara nefrostomi besar, kecil dan tubeless
didapatkan hasil nyeri pasca operasi yang minimal pada
kelompok tubeless dengan penggunaan analgetik pethidine
87,5 mg (tubeless), 140 mg (nefrostomi kecil), dan 217 mg
(nefrostomi besar). Didapatkan lama rawat yang lebih singkat
pada kelompok tubeless yaitu 3,4 hari dibandingkan kelompok
nefrostomi kecil 4,3 hari dan kelompok nefrostomi besar 4,4
hari.25 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gupta et al,27
tubeless PCNL memiliki beberapa keunggulan pada beberapa
kasus yang terseleksi, antara lain nyeri pasca operasi yang
lebih rendah sehingga penggunaan analgetik lebih sedikit
pada kelompok tubeless (78,4mg pethidine vs 230,2 mg pethidine), lama rawat yang lebih singkat (1,8 hari vs 2,9 hari).
Penelitian ini didukung juga oleh Woodside28 (1985) dan
Salem29 (2006) dengan hasil yang sama dalam hal nyeri pasca
operasi yang minimal dan lama rawat yang lebih singkat pada
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Tabel 6. Perbandingan Antara Nefrostomi Besar, Pigtail, dan
Tubeless

Lama operasi (menit)
Lama rawat (hari)
Rata-rata penggunaan
analgesik (mg)
Rata-rata rembesan urin dari
luka (hari)

Nefrostomi

Pigtail

Tubeless

44,5+13,2 25
4,4+0,825
217,5+5925

45,5+11,7 25
4,3+0,725
140+92,925

45+13,725
3,4+0,5 25
87,5+55,825

21,4+5,7 25

13,4+5,725

4,8+1,725

kelompok tubeless PCNL.28,29
Pasca Operasi
Setelah nefrostomi terpasang, biasanya dilakukan anterograde pielography 24-48 jam pasca operasi. Jika semua
fragmen batu telah habis dan pasase kontras lancar mengisi
sampai ke buli tanpa ekstravasasi, maka nefrostomi dapat
dilepas.2
Komplikasi PCNL
Perdarahan
Perdarahan sering terjadi pada tindakan PCNL. Dilaporkan oleh Kessaris et al. dikutip dari 23 tahun 1995, angka kejadian perdarahan yang tidak terkontrol dan membutuhkan
penanganan embolisasi mencapai 0,8% dari 2200 kasus.
Peningkatan risiko perdarahan terutama dihubungkan dengan
pungsi kaliks media, pungsi multipel, pungsi pada ginjal yang
memiliki struktur anatomi abnormal, dan pada pasien dalam
medikasi antikoagulan atau antiplatelet. Pada kebanyakan
kasus perdarahan, transfusi tidak diperlukan dan cukup
dengan tatalaksana konservatif. Perdarahan akut pada
tindakan PCNL disebabkan trauma pada pembuluh darah
parenkim ginjal atau pada cabang-cabang dari arteri dan vena
di sistem pelviokaliks. Perdarahan akut biasanya dapat
dihentikan oleh sheath PCNL yang menimbulkan efek tamponade. Setelah tindakan PCNL selesai, selang nefrostomi
ukuran besar dapat menghentikan perdarahan. Bila perdarahan masih berlangsung, perlu dilakukan pemasangan selang
nefrostomi balon kateter ukuran besar yang dapat dikembangkan, atau bila gagal dengan teknik embolisasi.
Adapun tindakan yang dapat mengurangi perdarahan antara
lain penggunaan dilator balon dan miniperc.2,23
Trauma pada Pelvis Renalis
Perforasi pada pelvis renalis biasanya terdiagnosis
intraoperatif. Penyebab perforasi yang paling sering adalah
dilatasi yang terlalu agresif serta tindakan percutaneus lithotripsy. Lithotripsy dengan menggunakan alat mekanik seperti
ultrasound rigid atau probe pneumatic dapat juga menimbulkan perforasi pelvis. Adanya infeksi dan inflamasi
dapat membuat pelvis renalis menjadi lebih rapuh dan mudah
mengalami perforasi, adanya kinking dan angulasi pada pole
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bawah ginjal juga meningkatkan risiko perforasi. Bila terjadi
perforasi maka irigasi diperlambat, cairan irigasi diubah
menjadi normal saline, serta dilakukan evaluasi apakah
prosedur dapat diteruskan atau tidak. Bila prosedur dihentikan
perlu dipasang stent ureter dan selang nefrostomi. Antegrade
nefrostogram hendaknya dikerjakan sebelum PCNL sekunder
dilakukan atau sebelum pencabutan nefrostomi atau stent
ureter.2
Absorpsi Cairan
Pasien dengan trauma vaskuler atau perforasi sistem
pelviokalises harus dimonitor untuk mencegah terjadinya
overload cairan. Irigasi tekanan tinggi yang terjadi pada dua
keadaan di atas dapat menyebabkan absorpsi intravaskuler
cairan irigasi. Cairan irigasi sebaiknya selalu menggunakan
normal saline untuk mengurangi risiko terjadinya hiponatremia delusional.2
Trauma Rongga Pleura
Risiko terjadinya trauma paru atau rongga pleura
meningkat dengan dilakukannya pungsi superior. Pungsi
yang dilakukan saat akhir inspirasi meningkatkan risiko
komplikasi intratoraks. Komplikasi yang dapat terjadi antara
lain: pneumotoraks (0-4%) dan efusi pleura (0-8%). Postoperatif sebaiknya dilakukan rontgen toraks di ruang pemulihan untuk menyingkirkan hidrotoraks atau pneumotoraks
pada pasien-pasien yang menjalani pungsi interkostal. Bila
terjadi komplikasi pleura maka dapat diatasi dengan pemasangn chest tube.2
Perforasi usus
Perforasi kolon adalah komplikasi PCNL yang jarang
terjadi, kurang dari 1%. Hadar dan Gadoth tahun 1984
melaporkan penemuan retrorenal kolon sebanyak 0.6% kasus.
Retrorenal kolon sering terdapat pada pasien wanita yang
kurus. Pasien dengan kelainan anatomi ginjal dan pasienpasien yang pernah menjalani operasi usus memiliki risiko
yang lebih tinggi untuk terjadinya perforasi kolon jika
dilakukan PCNL. Penggunaan CT guided nefrostomi atau
pemeriksaan CT preoperatif dapat digunakan sebagai guide
pada kasus-kasus di atas. Diagnosis perforasi kolon dipertimbangkan apabila terdapat hematoschezia intraoperatif,
peritonitis, sepsis, atau drainase berupa gas atau feses dari
selang nefrostomi. Perforasi kolon seringkali asimtomatik dan
baru bergejala pascaoperasi yang dapat ditegakkan dengan
nefrostografi pascaoperasi. Perforasi esktraperitoneal dapat
ditatalaksana secara konservatif dengan pemasangan DJ
stent dan pencabutan nefrostomi, pemberian antibiotik
spektrum luas, serta kolonografi 7-10 hari kemudian.
Eksplorasi bedah dilakukan pada kasus perforasi intraperitoneal atau jika terdapat tanda-tanda peritonitis dan sepsis.
Perforasi duodenum dapat juga terjadi pada tindakan PCNL
kanan dan biasanya diterapi secara konservatif dengan
pemasangan selang nefrostomi dan NGT.2
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Tabel 7. Komplikasi PCNL
Komplikasi PCNL

Perdarahan

Angka
kejadian

Pencegahan

0,8%2

Penggunaan dilator balon, miniperc

Trauma pelvis renalis

-

Absorbsi cairan
Trauma rongga pleura

0,8%2

Perforasi usus

<1%2

Trauma hepar dan limpa
Sepsis

Jarang
0,25-1,5% 2

Precaution pada kasus kingking dan
angulasi pada pole bawah ginjal
Penggunaan normal saline/glisin
Akses subkostal, penggunaan C-arm
selama prosedur suprakostral
Evaluasi kelainan anatomi pada kasus
yang dicurigai dengan CT pre operasi
Kasus splenomegali/hepatomegali
gunakan CT guided nefrostomi
Kultur urin preoperatif

Trauma Hepar dan Limpa
Trauma hepar dan limpa biasanya terjadi pada kasus
splenomegali atau hepatomegali. Penggunaan CT-guided
dapat mengurangi risiko trauma pada kasus di atas. Pada
kasus trauma limpa seringkali membutuhkan tatalaksana
eksplorasi, sedangkan pada kasus trauma hepar tatalaksana
adalah secara konservatif dan jarang diperlukan eksplorasi
bedah.2
Sepsis
Disarankan semua pasien sebelum menjalani prosedur
PCNL memiliki hasil kultur urin dan diberikan antibiotik sesuai
kultur agar urin steril. Sepsis pasca PCNL dilaporkan sebanyak 0,25-1,5%.2
Angka Keberhasilan PCNL
Bila dibandingkan dengan ESWL monoterapi, angka
bebas batu PCNL pada kasus batu staghorn dengan atau
tanpa ESWL lebih besar, yaitu mencapai 84,2% dibandingkan
dengan ESWL monoterapi yang hanya 51,2% (Lam et
al,1992).dikutip dari 6 Pada kasus batu ginjal berukuran 10-20 mm
terutama kaliks inferior, angka bebas batu PCNL mencapai
85-89% dibandingkan dengan ESWL yang hanya 57%,
bahkan dengan berkembangnya Miniperc yang menggunakan sheath 15 Fr komplikasi PCNL tidak lebih besar
daripada ESWL.1,18
Secara keseluruhan angka bebas batu pada PCNL
mencapai 90% dibandingkan dengan ESWL yang hanya 60%.
Pada kasus dengan infundibulum panjang (>30 mm), sempit
(<5mm) dan sudut infundibulum pelvis yang tajam (<90Ú),
PCNL menjadi pilihan dibandingkan dengan ESWL.1,6
Kesimpulan
PCNL merupakan prosedur minimal invasif terapi batu
ginjal yang efektif untuk mengangkat secara perkutan batu
ginjal berukuran >2cm atau pada kasus batu kompleks yang
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Tatalaksana

Nefrostomi ukuran besar 28F, balon kateter,
embolisasi
Stop tindakan, pasang dj stent dan nefrostomi
Tatalaksana sindrom TURP
Torakostomi dengan chest tube
Ekstraperitoneal: Pasang Dj stent, NGT
Intraperitoneal: Eksplorasi
Laserasi limpa biasanya eksplorasi trauma
hepar biasanya konservatif
Tatalaksana antibiotik yang sesuai

tidak menjadi indikasi ESWL. Dengan perkembangan teknik
dan prosedurnya, PCNL memberikan angka bebas batu yang
tinggi dan komplikasi yang rendah.
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