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Laporan Kasus 

 

Priapismus 

 

*Septa Surya Wahyudi, **Soetojo. 

 

Abstrak 

Priapismus merupakan salah satu kegawatdaruratan dalam bidang urologi. Penegakan 

diagnosis dan pemilihan tindakan terapi secara cepat dan tepat akan sangat menentukan 

hasil yang dapat dicapai pada masing-masing pasien Kami melaporkan empat kasus 

pasien dengan priapismus, usia keempat pasien bervariasi yaitu 18 tahun, 28 tahun, 31 

tahun dan 51 tahun, semua pasien datang dengan keluhan ereksi berkepanjangan pada 

penisnya tanpa disertai hasrat seksual. Dari keempat pasien satu pasien menderita chronic 

myeloid leukemia sebagai salah satu penyebab terjadinya priapismus, ketiga pasien yang 

lain disebabkan karena pengunaan obat-obatan tertentu. Dari keempat kasus dilaporkan 

tindakan yang berbeda, dua kasus dilakukan kombinasi aspirasi dan irigasi korpus 

cavernosus serta injeksi ephinefrin, satu kasus dilakukan operasi shunting korporal 

venoglandular (Al-Ghorab) dan satu kasus lagi dilakukan shunting cavernosospongiosa. 

Dalam perjalanannya keempat pasien mengalami perbaikan. 

 

Kata Kunci : priapismus, shunting. 
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Pendahuluan 

 Priapismus adalah ereksi penis yang berkepanjangan (lebih dari 4 jam) tanpa 

diikuti dengan hasrat seksual dan sering disertai dengan rasa nyeri. Istilah priapismus 

berasal dari kata Yunani priapus yaitu nama dewa kejantanan pada Yunani kuno. 

Priapismus merupakan salah satu kedaruratan di bidang urologi karena jika tidak 

ditangani dengan cepat dan tepat dapat menimbulkan kecacatan yang menetap berupa 

disfungsi ereksi. 
1,2 

 Sebanyak 60% kasus priapismus merupakan idiopatik yang belum jelas 

penyebabnya sedangkan 40% kasus dihubungkan dengan keadaan lekemia, sickle cell 

disease, tumor pelvis, infeksi pelvis, trauma penis, spinal cord trauma, pemakaian obat-

obatan tertentu (trazodone, alkohol, psikotropik, dan antihipertensi) ataupun pasca injeksi 

intrakavernosa dengan zat vasoaktif. 
1,3 

 

Anatomi  

 Penis terdiri atas 3 buah korpora berbentuk silindris, yaitu 2 buah korpora 

kavernosa yang saling berpasangan dan sebuah korpus spongiosum yang berada di 

sebelah ventralnya. Korpora kavernosa dibungkus oleh jaringan fibroelastik tunika 

albuginea sehingga merupakan satu kesatuan, sedangkan di sebelah proksimal terpisah 

menjadi dua sebagai krura penis. Setiap krus penis dibungkus oleh otot ishio-kavernosus 

yang kemudian menempel pada rami osis ischii (gambar 1). Korpus spongiosum 

membungkus uretra mulai dari diafragma urogenitalis dan di sebelah proksimal dilapisi 

oleh otot bulbo-kavernosus. Korpus spongiosum ini berakhir pada sebelah distal sebagai 

glans penis. Ketiga korpora itu dibungkus oleh fasia Buck dan lebih superfisial lagi oleh 

fasia Dartos yang merupakan kelanjutan dari fasia Scarpa tampak pada potongan 

melintang penis (gambar 2). Di dalam setiap korpus yang terbungkus oleh tunika 

albuginea terdapat jaringan erektil yaitu berupa jaringan kavernus (berongga) seperti 

spon. Jaringan ini terdiri atas sinusoid atau rongga lakuna yang dilapisi oleh endotelium 

dan otot polos kavernosus. Rongga lakuna ini dapat menampung darah yang cukup 

banyak sehingga menyebabkan ketegangan batang penis. 
1, 4 
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Gambar 1. Penis didalam ossis pubis 
4 

 

 

Gambar 2. Penampang melintang batang penis 
4 

 

Vaskularisasi penis  

 Penis mendapatkan aliran darah dari arteri iliac interna menuju arteri pudenda 

interna yang kemudian menjadi arteri penis komunis. Selanjutnya arteri ini bercabang 

menjadi arteri kavernosa atau arteri sentralis, arteri dorsalis penis, dan arteri bulbo-

uretralis (gambar 3). Arteri penis komunis ini melewati kanal dari Alcock yang 

berdekatan dengan os pubis dan mudah mengalami cedera jika terjadi fraktur pelvis. 

Arteri sentralis memasuki rongga kavernosa kemudian bercabang-cabang menjadi 

arteriole helisin, yang kemudian arteriole ini akan mengisikan darah ke dalam sinusoid. 

3,4 
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Gambar 3. Aliran darah menuju korpus kavernosus 
4 

Darah vena dari rongga sinusoid dialirkan melalui anyaman/pleksus yang terletak 

di bawah tunika albuginea. Anyaman/pleksus ini bergabung membentuk venule emisaria 

dan kemudian menembus tunika albuginea untuk mengalirkan darah ke vena dorsalis 

penis (gambar 4). 
3,4 

 

Gambar 4. Aliran darah balik dari penis 
4
  

 

Fisiologi ereksi 

Rangsangan seksual menimbulkan peningkatan aktivitas saraf parasimpatis yang 

mengakibatkan terjadinya dilatasi arteriole dan konstriksi venule sehingga inflow (aliran 

darah yang menuju ke korpora) meningkat sedangkan outflow (aliran darah yang 
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meninggalkan korpora) akan menurun; hal ini menyebabkan peningkatan volume darah 

dan ketegangan pada korpora meningkat sehingga penis menjadi ereksi (tegang). 

Persarafan penis terdiri atas sistem saraf otonomik (simpatik dan parasimpatik) dan 

somatik (sensorik dan motorik) yang berpusat di nukleus intermediolateralis medula 

spinalis pada segmen S2-4 dan Th10 - L2 (gambar 5) . Dari neuron yang berpusat di korda 

spinalis, serabut-serabut saraf simpatik dan parasimpatik membentuk nervus kavernosus 

yang memasuki korpora kavernosa dan korpus spongiosum.  

 

Gambar 5. Persarafan saluran urogenital 
4 

Saraf ini memacu neurotransmiter untuk memulai proses ereksi serta 

mengakhirinya pada proses detumesensi. Saraf somato-sensorik menerima rangsangan di 

sekitar genitalia dan saraf somato-motorik menyebabkan kontraksi otot bulbokavernosus 

dan ischiokavernosus. Fase ereksi dimulai dari rangsangan yang berasal dari genitalia 

eksterna berupa rangsangan raba (taktil) atau rangsangan yang berasal dari otak berupa 

fantasi, rangsangan pendengaran, atau penglihatan. Rangsangan tersebut menyebabkan 

terlepasnya neurotransmiter dan mengakibatkan terjadinya dilatasi arteri 

kavernosus/arteri helisin, relaksasi otot kavernosus, dan konstriksi venule emisaria. 

Keadaan ini menyebabkan banyak darah yang mengisi rongga sinusoid dan menyebabkan 

ketegangan penis. Demikian pula sebaliknya pada fase flaksid terjadi kontriksi arteriole, 

kontraksi otot kavernosus, dan dilatasi venule untuk mengalirkan darah ke vena-vena 

penis sehingga rongga sinusoid berkurang volumenya. Saat ini diketahui bahwa sebagai 

neuroefektor yang paling utama di dalam korpus kavernosum pada proses ereksi adalah 

non adrenergik non kolinergik atau NANC. Rangsangan seksual yang diteruskan oleh 
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neuroefektor NANC menyebabkan terlepasnya nitrit oksida (NO), yang selanjutnya akan 

mempengaruhi enzim guanilat siklase untuk merubah guanil tri fosfat (GTP) menjadi 

siklik guanil mono fosfat (cGMP). Substansi terakhir ini menurunkan jumlah kadar 

kalsium di dalam sel otot polos yang menyebabkan relaksasi otot polos kavernosum 

sehingga terjadi ereksi penis. 
1,4 

 

Insidensi  

 Data tentang insidensi priapismus cukup rendah hal ini dapat dikarenakan pasien 

tidak tercatat dengan baik. Menurut Eland dkk. Pada penelitiannya tentang insidensi 

priapismus didapatkan sekitar 1,5 per 100.000 laki-laki pertahun. priapismus dapat terjadi 

disemua usia pada anak-anak 5-10 tahun, tercatat pasien anak dengan sikle cell disease. 

Rata pasien priapismus pada usia aktif seksual yaitu 20-50 tahun. 
5, 6

     

 Pada penelitian di Australia selama 16 tahun dilaporkan hanya 82 episode 

priapismus yang terjadi pada 63 pasien. Penelitian lain juga melaporkan sekitar 1,5% dari 

kelainan hematologi dapat terjadi priapismus 
7,8 

  

Patofisiologi 

Priapismus dapat terjadi karena: (1) gangguan mekanisme outflow (veno-oklusi) 

sehingga darah tidak dapat keluar dari jaringan erektil, atau (2) adanya peningkatan 

inflow aliran darah arteriel yang masuk ke jaringan erektil. Oleh karena itu secara 

hemodinamik, priapismus dibedakan menjadi (1) priapismus tipe veno oklusif atau low 

flow dan (2) priapismus tipe arteriel atau high flow. Kedua jenis itu dapat dibedakan 

dengan memperhatikan gambaran klinis, laboratorium, dan pemeriksaan pencitraan 

ultrasonografi color doppller dan arteriografi (tabel 1). 
1,3,9 

Priapismus jenis iskemik ditandai dengan adanya iskemia atau anoksia pada otot 

polos kavernosa. Semakin lama ereksi, iskemia semakin berat, dan setelah 3-4 jam, ereksi 

dirasakan sangat sakit. Setelah 12 jam terjadi edema interstisial dan kerusakan 

endotelium sinusoid. Nekrosis otot polos kavernosa terjadi setelah 24-48 jam. Setelah 

lebih dari 48 jam terjadi pembekuan darah dalam kaverne dan terjadi destruksi endotel 

sehingga jaringan-jaringan trabekel kehilangan daya elastisitasnya. Jika tidak diterapi, 

detumesensi terjadi setelah 2-4 minggu dan otot polos yang mengalami nekrosis diganti 
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oleh jaringan fibrusa sehingga kehilangan kemampuan untuk mempertahankan ereksi 

maksimal. Priapismus jenis non iskemik banyak terjadi setelah mengalami suatu trauma 

pada daerah perineum atau setelah operasi rekonstruksi arteri pada disfungsi ereksi. 

Prognosisnya lebih baik daripada jenis iskemik dan ereksi dapat kembali seperti 

sediakala. 
1,3 

 

Diagnosis 

Anamnesis dan pemeriksaan yang teliti diharapkan dapat mengungkapkan etiologi 

priapismus. Pada pemeriksaan lokal didapatkan batang penis yang tegang tanpa diikuti 

oleh ketegangan pada glans penis. Ultrasonografi Doppler yang dapat mendeteksi adanya 

pulsasi arteri kavernosa dan analisis gas darah yang diambil intrakavernosa dapat 

membedakan priapismus jenis ischemic atau non ischemic. 

Tabel 1. Perbedaan low flow dan high flow 
1,3,9 

 

Parameter 

 

 

Low flow  (statik/iskemik)-Veno oklusif 

 

High flow (non iskemik)-

Arteriel 

Onset 

Nyeri 

Ketegangan penis 

Darah kavernosa 

- Warna 

- pO2 

- pCO2 

- pH 

Color doppler 

Arteriografi 

Pada saat tidur 

Mula-mula ringan menjadi sangat nyeri 

Sangat tegang 

 

Hitam 

<30 mm Hg 

>80 mmHg 

<7,25 

Tidak ada aliran 

Pembuluh darah utuh 

Setelah trauma 

Ringan sampai sedang 

Tidak terlalu tegang 

 

Merah 

>50 mm Hg 

<50 mmHg 

>7,5 

Ada aliran dan fistula 

Malformasi arterio-vena 

 

Terapi 

Pada prinsipnya terapi priapismus adalah secepatnya mengembalikan aliran darah 

pada korpora kavernosa yang dicapai dengan cara medikamentosa maupun operatif. 

Sebelum tindakan yang agresif, pasien diminta untuk melakukan latihan dengan 

melompat-lompat dengan harapan terjadi diversi aliran darah dari kavernosa ke otot 
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gluteus. Pemberian kompres air es pada penis atau enema larutan garam fisiologi dingin 

dapat merangsang aktivitas simpatik sehingga memperbaiki aliran darah kavernosa. 

Selain itu pemberian hidrasi yang baik dan anestesi regional pada beberapa kasus dapat 

menolong. Jika tindakan di atas tidak berhasil mungkin membutuhkan aspirasi, irigasi, 

atau operasi. 
1,2,3 

Aspirasi darah kavernosa diindikasikan pada priapismus non iskemik atau 

priapismus iskemik yang masih baru saja terjadi. Priapismus iskemik derajat berat yang 

sudah terjadi beberapa hari tidak memberikan respon terhadap aspirasi dan irigasi obat ke 

dalam intrakavernosa; untuk itu perlu tindakan operasi. Aspirasi dkerjakan dengan 

memakai jarum scalp vein no 21. Aspirasi sebanyak 10-20 ml darah intrakavernosa, 

kemudian dilakukan instilasi 10-20 g epinefrin atau 100-200g fenilefrin yang 

dilarutkan dalam 1 ml larutan garam fisiologis setiap 5 menit hingga penis mengalami 

detumesensi. Jika dilakukan sebelum 24 jam setelah serangan, hampir semua kasus dapat 

sembuh dengan cara ini. Selain obat-obatan tersebut, dapat pula dipakai instilasi 

streptokinase pada priapismus yang telah berlangsung 14 hari yang sebelumnya telah 

gagal dengan instilasi adrenergik.
1,3,10 

Jalan pintas (shunting) keluar dari korpora kavernosa. Tindakan ini harus 

difikirkan terutama pada priapismus veno-oklusi atau yang gagal setelah terapi 

medikamentosa; hal ini untuk mencegah timbulnya sindroma kompartemen yang dapat 

menekan arteria kavernosa dan berakibat iskemia korpora kavernosa. Beberapa tindakan 

pintas itu adalah: (1) pintas korporo-glanular (sesuai yang dianjurkan oleh Winter (1978) 

atau Al Ghorab), (2) pintas korporo-spongiosum yaitu dengan membuat jendela yang 

menghubungkan korpus spongiosum dengan korpus kaverosum penis, dan (3) pintas 

safeno-kavernosum dengan membuat anastomosis antara korpus kavernosum dengan 

vena safena.
1,2,3 
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LAPORAN KASUS 

 

Kasus I: 

 Seorang laki-laki 18 tahun, muslim, belum menikah, pelajar, datang ke RSUD Dr 

Soetomo pada 31 Mei 2007 rujukan dari RSUD Dr Soedono Madiun. Dengan keluhan 

utama kemaluan tegang disertai nyeri dan bengkak, dialami sejak 4 hari sebelum datang 

ke rumah sakit. Di RSUD Soedono telah dilakukan aspirasi kavernosa dan injeksi 

epinefrin, tapi masih belum rileks keseluruhan, nyeri dan bengkak tetap dirasakan oleh 

pasien. Riwayat sebelumnya pasien sering mengalami nyeri saat tegang tanpa disertai 

hasrat seksual namun penisnya dapat rilek sendiri tanpa obat. Pasien juga sering 

merasakan demam, lemas, keringat malam dan kehilangan berat badan sekitar 5 kg dalam 

3 bulan terakhir, didapatkan juga adanya pembesaran pada bagian atas perut kanan dan 

kiri, tanpa nyeri dengan konsistensi keras. 

 Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum cukup, Tensi 150/90 mmHg, 

nadi 102 x/menit, pernafasan 20x/i, suhu 37,8 C, konjungtiva pucat, dari pemeriksaan 

abdomen didapatkan pembesaran hepar 2 cm dibawah arcus costa, dan lien scuffner 3, 

status urologi genitalia penis ereksi dan bengkak. 

 Dari pemeriksaan penunjang 31 mei 2007. Hb 9,7 g/dl, leukosit : 170.700/μL, 

trombosit 429.000/μL, PCV 51%, bilirubin direct 0,1 mg/dl, bilirubin total 0,7 mg/dL, 

SGOT 15 U/L, SGPT 8 U/L, BUN 9,7 mg/dl, serum creatinin 1,1 mg/dl, K 2,6 meq/L, 

Natrium 131,8 meq/L. Urinalisis eritrosit 0-1/ lpb, leukosit 2-3 /lpb, epitel 1-2/lpb, 

silinder (-), bakteri (-), dari pemeriksaan BOF didapatkan hepatomegali dan suspect 

splenomegali,  ultrasonografi didapatkan hepatomegali, splenomegali,  

 Diagnosis awal priapismus + suspect leukimia kronis + hipokalemi 

1 Juni 2007 

 Kesadaran baik, tensi 140/90, nadi 100x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu 

37,0
o
C; Laboratorium Hb 9,7 gr/dl, leukosit 170.700/uL, trombosit 428.000/uL, glukosa 

108, SGOT 15, SGPT 8, BUN 9,7; kreatinin 1,1, K 4,9, Na 137 

 Dilakukan tindakan operasi dengan metode shunting korporal venoglandular 

shunt (Al-Ghorab). Insisi dibuat diatas glans penis sepanjang 2 cm ke arah koronal ridge, 

masuk ke korpus kavernosus dan didapatkan 300 cc blood clot, setelah bekuan darah 
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dikeluarkan penis menjadi flasid. Diberikan injeksi epinefrin 1 mg kedalam korpus 

kavernosus. Lama operasi 45 menit dengan perdarahan 400 cc. tramadol 3x100 mg, 

injeksi transamin 3x1 ampul, obat oral : bricasma 3x1 tab, diazepam 1x1 tab, hydrea 3x2 

tab, allupurinol 1 x 300 mg 

5 juni 2010 

 Tanpa keluhan, keadaan umum baik tensi 110/70, nadi 88 x/menit, pernapasan 

18x/i, suhu 37 
0
C, pemeriksaan laboratorium Hb 6,8 gram%, lekosit 286.000/uL, 

trombosit 200.000/mm
2
, glukosa 71, SGOT 28, SGPT 14, BUN 14 serum kreatinin 1,1, K 

5,0, Na 133. Dari pemeriksaan hapusan darah : eritrosit : normokrom anisopoikilositosis 

(mikrosit +, ovalosit +, tear drop +), normoblas (+), lekosit : lekositosis, ditemukan 

mielosit series (promielosit, mielosit, metamielosit, stab, segmen) blast + kurang dari 1% 

. trombosit : normal tanpa giant sel. Flowcytometri : Hb 6,1 g/dl, lekosit 290.000/uL, 

trombosit 284.000 /uL, PCV 18,0%, MCV 109,0; MCH 37,0; MCHC 33,9; CHCM 26,8; 

neutrofil 83,3% limfosit 7,9%, monosit 2,5%, eosinofil 2,7%, basofil 15,3%, LUC 2,8%, 

aniso +++, var +, hipo +++, macrosit +++, Lshift +, % blast 1,6. 

18 juni 2010 

 Tanpa keluhan, tensi 110/70 mmHg, nadi 88x/i, pernapasan 20x/i, suhu 37 C, 

status generalis hepar 2 jari dibawah kosta, Lien Shufner II. Status lokalis. Genitalia 

eksterna : penis flasid. Dari pemeriksaan laboratorium Hb 10,5 gram%, lekosit 

93.300/uL, trombosit 554.000. terapi hydrea 2x1, allupurinol 1x300 mg.      

 

Kasus II: 

Seorang laki-laki 28 tahun, belum menikah, datang ke RSUD Dr Soetomo pada 

25 januari 2009 dengan keluhan utama kemaluannya tegang terus setelah disuntik obat 

papaverin injection sebanyak 25 unit oleh temannya yang tidak memiliki latar belakang 

kesehatan. Ketegangan pada kemaluan ini dialami sejak 24 jam sebelum datang ke 

RSUD. Ketegangan ini disertai dengan rasa nyeri tanpa hasrat untuk melakukan aktivitas 

seksual. Penyuntikan pada kemaluan ini awalnya dilakukan bertujuan untuk memuaskan 

seorang wanita. 
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Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum cukup, genitalia eksterna: 

penis dalam keadaan ereksi (gambar 6), dengan nyeri tekan, sirkumsisi (+), muara uretra 

eksterna normal. 

 

Gambar 6. Penis masih ereksi pertama kali datang di IRD
 

Dari pemeriksaan laboratorium Hb = 13,3gr% ; Leukosit = 14.700; trombosit 405; 

BUN = 8; Serum creatinin = 0,9; SGOT = 17; SGPT = 16; dan hasil BGA tampak pada 

tabel 2. 

Tabel 2. Perbedaan hasil Blood gas analysis (BGA)  

BGA dari A.Cubiti 
BGA   dari cavernous body 

pH : 7.42 

pCO2: 35 

pO2: 96 

HCO3 : 22.7 

BE: -1.8 

SO2 : 98% 

pH: 6.786 

pCO2: 116.8 

pO2: 16.4 

HCO3: 17.8 

BE: -17.2 

SO2: 7.5% 

      

 Pasien diberikan kombinasi terapi berupa injeksi epinefrin 500 μg, 

intracavernosus sebanyak 4 kali. Kemudian dilakukan aspirasi darah dari korpus 

cavernosus didapatkan 110 cc. Setelah dilakukan terapi penis menjadi rileks dan pasien 

nyerinya berkurang dengan genitalia eksterna : detumesens (+), udem (+), nyeri tekan (-) 

(gambar 7) 
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(Gambar 7. Penis pasien post terapi) 

Kasus III:  

 Seorang laki-laki 31 tahun, pada tanggal 13 januari 2010 datang ke RSUD Dr 

Soetomo dengan keluhan tegang pada kemaluan disertai nyeri tanpa keinginan untuk 

berhubungan badan. Keluhan ini dialami sejak 36 jam sebelum datang ke rumah sakit, 

yaitu setelah disuntikkan obat yang pasien tidak tau obatnya, oleh seorang ahli 

kejantanan. 

 

Gambar 8. Pasien saat masih di UGD 

 Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum pasien cukup dengan TD : 

120/80; Nadi 90x/m; RR 18x/m; Trec 36,8 C. Status generalis : dalam batas normal. 

Status urologi: flank mass -/-, nyeri ketok sudut costo vertebra -/-, vesika urinaria kosong, 

genitalia eksterna : sirkum + testis +/+, penis ereksi, warna merah dengan glans penis 

flaccid, udem (-) (gambar 8). 
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Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb : 15,2 g/dl, Leukosit : 17.500 /l, 

Trombosit. : 276.000 /l, Urinalysis: ery 2-3 leu 4-6 ep 1-2, BGA (korpus cavernosum): 

pH: 7,21, pO2: 36 mmHg, pCO2: 47 mmHg, BE: -9,1, SO2: 55 % 

Pada pasien dilakukan aspirasi dan irigasi korpus cavernosum dengan wing needle 

19 dan injeksi ephinephrine maka keluar darah kehitaman 120 cc, sehingga ereksi 

berkurang mulai 10 menit pertama (gambar 9) sampai penis menjadi benar-benar rileks 

dan  nyeri pada penispun berkurang. 

  

 

Gambar 9. Pasien masih di UGD (10 menit setelah aspirasi) 

Kasus IV: 

Pasien laki-laki 51 tahun, Islam, sudah menikah, sersan mayor TNI AD, datang ke 

poli urologi RSAL Dr. Ramelan Surabaya tanggal 1 Juli 2010 atas rujukan dari RS. 

Soepraoen Malang dengan keluhan penisnya berdiri terus. 

Anamnesis (1 Juli 2010) 

 Pasien mengeluh penisnya berdiri terus disertai rasa nyeri pada penisnya dialami 

sejak 7 hari SMRS. 14 jam sebelum penis pasien berdiri, pasien minum jamu berbentuk 

kapsul sebanyak 2 kapsul. 2 kapsul tersebut terdapat di dalam 1 bungkus yang berwarna 

hijau dengan gambar panda, pasien lupa nama jamunya dan pasien telah membuang 

bungkus jamu tersebut. Baru kali ini pasien minum jamu tersebut. Sebelum pasien 

dibawa ke RSAL Dr. Ramelan Surabaya, pasien dirawat di RS Soepraoen Malang selama 

3 hari dan telah diberi infus RL 30 tetes/hari, Antrain injeksi 3x1 ampul, Extrace injeksi 

3x1 ampul. 
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Pemeriksaan Fisik 

GCS 4-5-6, tekanan darah 130/80, nadi 80 x/menit, RR 20 x/menit, suhu aksiler 

36,5ºC. Pemeriksaan kepala dan leher didapatkan: tidak anemis, tidak ikterik, tidak 

sianosis, dan tidak dyspneu, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Tidak 

ditemukan abnormalitas pada cor dan pulmo. Tidak ditemukan abnormalitas pada 

pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan genitalia eksterna: tampak penis ereksi dan teraba 

keras, skrotum dalam batas normal. 

Pemeriksaan Penunjang 

Hasil laboratorium dari RS Soepraoen Malang tanggal 28 Juni 2010: Hb 14,2 g/dl; 

leukosit 19.000/mm
3
; trombosit 301.000/mm

3
; PCV 42,5%; GDA 140 mg/dl; BUN 24 

mg/dl; kreatinin 1,03 mg/dl; SGOT 16 U/L; SGPT 20 U/L. Hasil laboratorium tanggal 1 

Juli 2010: BUN 8 mg/dl; kreatinin 0,9 mg/dl; GDA 146 mg/dl; Natrium 138 mmol/l; 

Kalium 3,6 mmol/l; Cl 99 mmol/l, masa pendarahan 2,5 menit; masa pembekuan 13 

menit; PT 12,5; APT 31. 

Diagnosis: Priapismus, pro operasi shunt cavernosospongiosa. Terapi: Diet TKTP, 

infus RL:D5 = 2:1 /24 jam, drip tramadol dalam infuse 3x50 mg dan dilakukan operasi 

shunt cavernosospongiosa. 

 

Perkembangan Pasien 

 

2 Juli 2010 

Pasien mengeluh nyeri pada penisnya. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan 

keadaan umum penderita cukup, vital sign stabil, genitalia eksterna: penis terbungkus 

bebat, edema +, nyeri +. 
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Gambar 10. Hari pertama post operasi 

Terapi: Infus PZ:D5 = 2:1 /24 jam, drip tramadol 3x50 mg dalam infuse, 

ondacetron injeksi 2x4 mg, ceftriaxone injeksi 2x1 gram, transamin injeksi 3x500 mg, 

diazepam 0-0-1. 

 

15 Juli 2010 

 Pasien kontrol dipoli dengan keadaan umum baik, vital sign stabil, genitalia 

eksterna tampak penis flasid, udem (+), nyeri (-) tampak gambar 11. 

 

Gambar 11. Penis 2 minggu setelah operasi 
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PEMBAHASAN 

Priapismus merupakan kelainan yang terjadi dimana penis mengalami ereksi 

berkepanjangan (lebih dari 4 jam ) tanpa disertai hasrat seksual. Priapismus dapat terjadi 

pada semua usia. Pada anak-anak biasanya disebabkan oleh adanya kelainan hematologi, 

sedangkan pada dewasa (usia aktif seksual) 20-50 tahun banyak disebabkan oleh karena 

sebab yang lain misalnya penggunaan obat-obat tertentu. 

Dalam kasus yang dilaporkan ini terdapat 4 kasus dengan priapismus yaitu 

keempat pasien tersebut datang dengan keluhan penis ereksi yang berkepanjangan tanpa 

disertai dengan hasrat seksual. Pada pasien pertama mengalami ereksi selama 96 jam 

sebelum datang ke RS, pasien kedua 24 jam, pasien ketiga 36 jam, dan pasein keempat 7 

hari. Keempatnya terjadi pada laki-laki dengan variasi usia 18 tahun, 28 tahun , 31 tahun 

dan 51 tahun 

Dari ke empat kasus didapatkan perbedaan penyebab, pada kasus 1 pasien selain 

mengalami priapismus juga mengalami kelainan hematologi berupa chronic myeloid 

leukemia, sedangkan pada 3 kasus yang lain dikarenakan penggunaan obat-obatan. Pada 

kasus kedua  pasien datang setelah di injeksi papaverin (androskat) sebanyak 25 unit. 

Pada kasus ketiga juga di injeksi oleh obat kuat, pada kasus keempat pasien meminum 2 

tablet obat kuat. 

Pada kasus pertama dilakukan tindakan operasi dengan metode shunting korporal 

venoglandular shunt (Al-Ghorab) selain itu pada kasus pertama diberikan terapi 

medikamentosa untuk chronic myeloid leukimia, pada kasus kedua pasien diberikan 

terapi berupa aspirasi darah dari korpus cavernosus. Kemudian dilakukan injeksi 

epinefrin 500 μg, intracavernosus sebanyak 4 kali. Pada kasus ketiga pasien dilakukan 

aspirasi dan irigasi korpus cavernosum dengan wing needle 19, serta injeksi epinephrine 

dan dan pada kasus keempat dilakukan operasi shunting cavernosospongiosa.  

Sesuai penatalaksanaan pada priapismus yaitu aspirasi darah kavernosa 

diindikasikan pada priapismus non iskemik atau priapismus iskemik yang masih baru saja 

terjadi. Priapismus iskemik derajat berat yang sudah terjadi beberapa hari dan tidak 

memberikan respon terhadap aspirasi dan irigasi obat ke dalam intrakavernosa, untuk itu 

perlu tindakan operasi. Operasi berupa pembuatan jalan pintas (shunting) keluar dari 

korpora kavernosa. Beberapa tindakan pintas itu adalah: (1) pintas korporo-glanular (Al 
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Ghorab), (2) pintas korporo-spongiosum yaitu dengan membuat jendela yang 

menghubungkan korpus spongiosum dengan korpus kaverosum penis, dan (3) pintas 

safeno-kavernosum dengan membuat anastomosis antara korpus kavernosum dengan 

vena safena. 

Dari keempat pasien tersebut memberikan hasil yang baik dimana keempat pasien 

setelah dilakukan tindakan (treatment) yang sesuai penisnya mengalami flaksid, nyeri dan 

udem menjadi berkurang atau hilang. 

  

KESIMPULAN  

 Priapismus merupakan kelainan yang banyak mengenai laki-laki dengan usia 20-

50 tahun, dengan penyebab baik kelainan darah maupun pemakaian obat membutuhkan 

tindakan yang cepat dan tepat sesuai dengan beratnya kelainan yang ada. Penatalaksanaan 

yang sesuai akan memberikan hasil yang baik pula.   
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