
RUPTUR URETRA



DEFINISI

Ruptur uretra merupakan terjadinya robekan karena 

trauma atau jejas baik langsung maupun karena adanya 

fraktur tulang panggul yang mengakibatkan memar 

dinding dengan atau tanpa robekan mukosa baik parsial 

ataupun total.



PRIA: 23 – 25 
cm

WANITA: 4 CM
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RUPTUR URETRA ANTERIOR

KLINIS:

• Adanya darah pada 

meatus uretra 

eksterna

• Hematuria

• Hematoma butterfly



RUPTUR URETRA POSTERIOR

Cedera uretra terjadi sebagai

akibat dari adanya gaya geser

pada prostatomembranosa

junction sehingga prostat

terlepas dari fiksasi pada

diafragma urogenitalia. 

Gejala: Floating prostate

	



ETIOPATOLOGI
Trauma uretra disebabkan oleh 

cedera yang berasal dari luar 

(eksternal) seperti trauma 

tumpul dan cedera iatrogenik 

akibat instrumentasi pada uretra 

seperti akibat pemasangan 

kateter, businasi, bedah 

endoskopi, trauma tembus (luka 

tembak atau luka tusuk), maupun 

adanya benda asing. 



GEJALA KLINIS

NYERI DAERAH 
PERINEUM

NYERi abdomen 
bawah

Nyeri berkemih / 
ketidakmampuan 

berkemih



DIAGNOSIS
• Anamnesis: 

Adanya riwayat trauma selangkangan ataupun fraktur

pelvis

• Pemeriksaan fisik: 

Inspeksi : hematoma perineal, darah pada MUE

Palpasi: Full blast (+)

RT : floating prostat

Pemeriksaan radiologis: 

Gold standar→ pemeriksaan uretrografi retrograde.



PEMERIKSAAN PENUNJANG

• URETROGRAM





URETROGRAFI

Posisi yang benar pada

uretrografi retrograde. 

Angle of pelvis obliq. 

Tangan pemeriksa

menjauh dari sinar X-

ray.



DERAJAT



PENATALAKSANAAN

• Syok dan pendarahan harus diatasi, serta pemberian antibiotik dan 

obat-obat analgesik. 

• Pasien dengan kontusio atau laserasi dan masih dapat kencing, tidak

perlu menggunakan alat-alat atau manipulasi

• Jika tidak bisa kencing dan tidak ada ekstravasasi pada uretrosistogram, 

pemasangan kateter harus dilakukan dengan lubrikan yang adekuat.

• Sistostomi jika tidak ada cedera organ intraabdominal yang lain.

• Reparasi uretra dilakukan 2-3 hari kemudian dengan melakukan

anastomosis ujung ke ujung, dan pemasangan kateter silicon selama 3 

minggu.

• Pembedahan jika ada ekstravasasi pada uretrosistogram.



1. Immediate management

– Sistostomi suprapubik (pemasangan kateter foley)

2.  Delayed urethral reconstruction 

– Rekonstruksi uretra setelah disposisi prostat dapat dikerjakan dalam

3 bulan

– Metode yang dipilih adalah “single-stage reconstruction

– Anastomosis uretra pars bulbosa ke apeks prostat lalu dipasang

kateter uretra ukuran 16 F melalui sistotomi suprapubik.

3.  Immediate urethral realignment

– Langsung memperbaiki uretra

– Timbulnya striktur, impotensi, dan inkotinensia lebih tinggi dari 

immediate cystotomy dan delayed reconstruction.



Trauma Uretra Anterior

– Kontusio: Kateter foley selama 2 minggu

– Ruptur inkomplit: kateter foley selama 2 minggu

– Ruptur komplit: drainase melalui suprapubic tube selama 6 

minggu → dilanjutkan delayed anastomotic urethroplasty

Delayed anastomotic urethroplasty harus dilakukan 

kecuali: 

• Fraktur penis → harus ditatalaksana segera

• Trauma penetrasi (luka tembak/luka tusuk) →

harus ditatalaksana segera



PEMASANGAN SUPRAPUBIC TUBE

Suprapubic tube dipasang setelah melakukan sistostomi





TERIMA KASIH


