BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi
Batu saluran kemih adalah dijumpainya batu di saluran kemih. Batu ini terbentuk
dari kristal-kristal yang terpisah dari urin. Komposisi ini terjadi ketika konsentrasi
urin seperti kalsium oksalat, asam urat yang tinggi daripada substansi yang
menghambat pembentukan batu seperti sitrat (Fink, 2013).
2.2. Epidemiologi
Batu saluran kemih merupakan kondisi yang jarang mengancam nyawa, namun
memiliki morbiditas yang cukup berat dengan prevalensi 13% di populasi (Brzica
et al, 2013). Penelitian tentang epidemiologi batu saluran kemih diperkirakan
lebih sering dua kali pada pria dibanding wanita, meskipun mekanisme yang jelas
tentang hubungan jenis kelamin dengan kejadian batu masih belum jelas (Evan,
2010). Di Amerika 5% wanita dan 12% pria akan mengalami penyakit batu pada
hidupnya (Coe et al, 2013). Studi berdasarkan geografis bervariasi pada prevalensi
penyakit batu ginjal menunjukkan bahwa 50% lebih tinggi pada daerah tenggara
(the kidney stone belt) daripada daerah timur laut,berkaitan dengan perubahan
tingkat dehidrasi,suhu tinggi yang menyebabkan volume urin sedikit (Coe et al,
2013). Batu ginjal tidak hanya terjadi pada dewasa, namun juga bisa terjadi pada
anak-anak. Batu ginjal berulang pada pre-pubertas, harus memikirkan gangguan
metabolisme sebagai penyebab (Edvardson et al, 2013).
Di Indonesia yang pernah dipublikasi didapatkan peningkatan jumlah
penderita batu ginjal yang mendapat tindakan di RSUPN-Cipto Mangunkusumo
dari tahun ke tahun mulai 182 pasien pada tahun 1997 menjadi 847 pasien pada
tahun 2002 (IAUI, 2007).
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2.3. Patogenesis
Pembentukan batu merupakan rangkaian kejadian yang komplek, melibatkan
beberapa fase yang meliputi keadaan saturasi kristal, nukleasi, pertumbuhan dan
agregasi kristal, inhibitor dan promotor Kristal (Basavaraj et al, 2007). Berikut ini
di uraikan pembentukan batu berdasarkan fisikokimia yaitu:

2.3.1. Keadaan Saturasi
Supersaturasi adalah keadaan dimana larutan mengandung lebih banyak material
sehingga tidak dapat larut yang seharusnya pada keadaan normal dapat larut.
Kadar supersaturasi garam dinyatakan dalam rasio antara produk aktivitas ion dan
produk yang terlarut. Titik dimana saturasi larutan tercapai dan mulai terjadi
kristalisasi disebut sebagai produk termodinamik (Ksp). Urin mengandung
inhibitor kristalisasi dan dapat menahan konsentrasi kristal di atas keadaan
termodinamik, keadaan ini disebut keadaan metastable. Jika konsentrasi kristal
terus bertambah sampai keadaan terlarut tidak dapat dipertahankan, hal ini akan
memicu terbentuknya produk dalam urin (Kf) (Basavaraj et al, 2007). Pada urine
yang normal biasanya supersaturasi terjadi yang menyebabkan terbentuknya
kristal kalsium oksalat, tetapi perubahan dari kristaluria menjadi batu biasanya
dapat dihindari dengan adanya mekanisme kontrol biologik (Oiu et al, 2003).

2.3.2. Nukleasi, Pertumbuhan kristal dan agregasi
Nukleasi adalah fase pembentukan kristal solid dalam suatu larutan. Fase ini
penting dalam tahap pembentukan batu. Urin bukanlah larutan murni dan nukleasi
dalam urin sering terjadi pada permukaan kristal yang sudah terjadi sebelumnya.
Proses ini disebut nukleasi heterogen. Tempat terjadinya nukleasi heterogen di
dalam urin bisa berupa sel epitel, sel darah merah, debris, kristal urin dan bakteri
urin (Pearle et al, 2012).
Proses nukleasi dalam larutan murni disebut juga nukleasi homogen. Pada
nukleasi sekunder, deposit kristal baru terjadi pada permukaan kristal jenis yang
sama yang sebelumnya telah terbentuk. Kristalisasi merupakan fase awal
pembentukan batu saluran kemih. Batu terjadi akibat perubahan fase, di mana
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garam yang tidak larut berkumpul menjadi satu dan transformasi ini dipengaruhi
oleh keadaan supersaturasi. Agregasi kristal dan penempelan kristal atau agregat
ke nidus seperti sel epitel ginjal merupakan proses penting dalam pembentukan
batu. Setelah proses nukleasi, pertumbuhan kristal adalah proses berikutnya yang
penting dalam terjadinya batu saluran kemih. Agregasi kristal besar yang tertahan
di duktus pengumpul dan protusi keluar menuju permukaan papilari juga memiliki
peran dalam pembentukan batu (Baumann et al, 2011). Energi penggerak
terjadinya kristalisasi adalah reduksi energi potensial atom atau molekul ketika
terjadinya ikatan satu sama lain. Beberapa atom atau molekul pada larutan
supersaturasi mulai membentuk kumpulan. Pertumbuhan kristal dipengaruhi oleh
ukuran dan bentuk molekul, level supersaturasi, pH, dan defek pada struktur
kristal (Pearle et al, 2012). pH urine pada umumnya mendekati normal (7) tetapi
dapat bervariasi diantara 4.4 dan 8 dalam rentang waktu 24 jam. Batu asam urat
dan sistin terbentuk pada suasana urine yang asam, tetapi batu kalsium oksalat
dapat terbentuk pada suasana yang asam, netral, maupun basa. Sedangkan batu
kalsium fosfat dan magnesium ammonium fosfat terbentuk pada suasana urine
yang basa (Shaafie et al, 2012).
Pada proses ini kristal dalam larutan berkumpul dan membentuk partikel
yang lebih besar. Hal ini dipengaruhi oleh keseimbangan energi. Jarak antar
partikel yang dekat memiliki gaya tarik yang besar. Sebagai tambahan,
glikoprotein Tamm-Horsfall dan molekul lain dapat menjadi perekat antar
molekul (Pearle et al, 2012).
Batu saluran kemih memerlukan pembentukan kristal diikuti dengan
retensi dan akumulasi kristal tersebut di ginjal. Retensi atau stasis urin sebagai
penyebab terbentuknya batu pada saluran kemih (Childs et al, 2013). Retensi
kristal dapat terjadi akibat asosiasi kristal dengan sel epitel yang melapisi tubulus
ginjal. Pembentukan kristal bergantung pada komposisi cairan tubulus. Retensi
kristal tergantung pada komposisi permukaan sel epitel tubulus ginjal (Pearle et al,
2012).
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2.3.3. Inhibitor dan promotor pembentukan kristal
Sitrat berperan sebagai inhibitor pembentukan batu kalsium oksalat dan kalsium
fosfat dengan berbagai mekanisme. Pertama, sitrat membentuk kompleks dengan
kalsium, menurunkan ketersediaan kalsium ionik untuk berinteraksi dengan
oksalat atau fosfat. Kedua, sitrat langsung menghambat presipitasi spontan
kalsium oksalat dan mencegah agglomerasi kristal kalsium oksalat. Terakhir, sitrat
mencegah nukleasi heterogen pada kalsium oksalat oleh urat mononatrium.
Aktivitas inhibitorik magnesium terjadi dengan cara membentuk kompleks
dengan oksalat, dimana menurunkan konsentrasi oksalat ionik dan supersaturasi
kalsium oksalat (Pearle et al, 2012).
Polianion, termasuk glikoaminoglikan, asam mukopolisakarida, dan RNA
terbukti

menghambat

nukleasi

kristal

dan

pertumbuhannya.

Diantara

glikosaminoglikan, heparin sulfat berinteraksi paling kuat dengan kristal kalsium
oksalat monohidrat. Dua glikoprotein urin, nefrokalsin dan glikoprotein TammHorsfall, adalah inhibitor agregasi kristal monohidrat kalsium oksalat yang poten.
Nefrokalsin adalah glikoprotein asam yang mengandung secara predominan asam
amino yang disintesa dalam tubulus ginjal proksimal dan duktus asendens. Dalam
larutan, nefrokalsin secara kuat menghambat pertumbuhan kristal monohidrat
kalsium oksalat (Pearle et al, 2012).
Protein Tamm-Horsfall diekspresikan oleh sel epitel ginjal pada duktus
asendens dan tubulus konvolusi distal sebagai protein yang menempel di
membran, yang dilepaskan ke dalam urin setelah pemotongan daerah penempelan
tadi dengan fosfolipase atau protease. Tamm-Horsfall adalah protein yang
berlimpah yang ditemukan dalam urin dan merupakan inhibitor agregasi kristal
monohidrat kalsium oksalat potensial, tetapi tidak untuk pertumbuhan (Pearle et
al, 2012).
Osteopontin, atau uropontin, adalah glikoprotein fosforilasi asam yang
diekspresikan dalam matriks tulang dan sel epitel ginjal pada daerah duktus
asendens, loop of henle dan tubulus distal. Osteopontin telah menunjukan
menghambat nukleasi, pertumbuhan dan agregasi kristal kalsium oksalat
menurunkan ikatan kristal ke sel epitel ginjal in vitro. Bikunin adalah inhibitor
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kuat kristalisasi kalsium oksalat, agregasi dan pertumbuhan in vitro, dan
ekspresinya telah ditunjukan meningkat pada model tikus ketika terpapar oksalat
(Pearle et al, 2012).
Formasi dari batu tersusun dari beberapa jenis seperti kalsium oksalat dan
kalsium fosfat merupakan proses kompleks yang membutuhkan beberapa faktor
seperti supersaturasi yang tinggi, pH urin yang mempengaruhi kristalisasi, dan
meningkatkan kristal yang memicu batu, pertumbuhan kristal, agregasi kristal,
dan retensi kristal. Telah dinyatakan bahwa peningkatan agregasi kalsium oksalat
merupakan satu dari faktor yang penting dan menunjukkan bahwa batu kalsium
oksalat mengeksresi kristal besar dan agregasi kristal daripada orang normal
(Pearle et al, 2012).

2.4. Jenis-jenis Batu Saluran Kemih
Seratus tahun yang lalu, batu lebih sering terbentuk pada kandung kemih; saat ini,
batu lebih sering terbentuk pada ginjal (IAUI 2007, Lopez et al., 2010). Kristal
yang terdapat didalam urine sangat bervariasi, konsentrasi dari kristal-kristal
tersebut memicu terbentuknya batu kemih. Batu tersebut dapat murni berasal dari
kalsium oksalat, kalsium fosfat, ataupun campuran (Marickar et al, 2009). Tujuh
puluh lima persen batu mengandung kalsium oksalat, 50% disertai kalsium
hidroxil fosfat (brushite atau kalsium hidroxiapatit), 10% terdiri dari magnesium
ammonium fosfat (struvit atau tripel fosfat), 5% terbentuk dari urat dan 1-2%
terbentuk dari sistin (Aggarwal et al., 2013, Alaya et al., 2010).

2.5. Urinalisis
Mikroskopis urin adalah bagian dari evaluasi klinis pada pasien dengan batu
saluran kemih, selain dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, dipstik urin,
pemeriksaan radiologis dan sedimen urin merupakan pemeriksaan yang sangat
informatif pada pasien dengan batu saluran kemih (Luciano et al, 2014).
.Urinalisis yang akurat dipengaruhi oleh spesimen yang berkualitas.
Meskipun urin yang diambil secara acak (random) atau urin sewaktu cukup bagus
untuk pemeriksaan, namun urin pertama pagi hari adalah yang terbaik. Cara untuk
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urinalisis adalah dengan menggunakan wadah yang bersih untuk menampung
spesimen urin. Dilakukan pemeriksaan dalam waktu satu jam setelah buang air
kecil. Penundaan pemeriksaan terhadap spesimen urine harus dihindari karena
dapat mengurangi validitas hasil. Analisis harus dilakukan selambat-lambatnya 4
jam setelah pengambilan specimen (Tanagho et al, 2006). Pemeriksaan
mikroskopis urin tidak secara rutin dilakukan pada pemeriksaan urinalisis namun
beberapa protokol sekarang menganjurkan pemeriksaan mikroskopis urin menjadi
standard pemeriksaan urinalisis (Strasinger et al, 2008).

2.6. Kristaluria
Kristaluria adalah kristal yang ditemukan didalam urin. Kristal terbentuk karena
pengendapan zat larut urin termasuk garam inorganik, senyawa organik, dan
medikasi (senyawa iatrogenik). Pengendapan adalah subjek perubahan dalam
suhu, konsentrasi zat terlarut, dan pH, dimana mempengaruhi solubilitas. Zat
terlarut lebih mengendap pada suhu rendah. Secara umum senyawa organik dan
iatrogenik terjadinya kristal lebih mudah pada pH yang lebih asam, dimana garam
inorganik lebih kurang terlarut pada larutan yang netral atau alkalin kecuali pada
kalsium oksalat, dimana mengendap pada urin asam dan juga netral (Madhavi et
al, 2012).
Beberapa jenis obat yang menyebabkan kristaluria sementara seperti penggunaan
obat sulfadiazine, amoxicillin dan ciproxin. Faktor risikonya adalah dosis obat
yang tinggi, dehidrasi, hipoalbunemia (yang meningkatkan fraksi dari obat yang
tidak terikat) dan pH urin yang rendah (<4) atau pH yang tinggi (>7) (Van et al,
2012).

2.6.1. Kristal normal yang terlihat pada urin asam
Pada kebanyakan kristal yang terlihat pada urin asam adalah kristal asam urat dan
kristal kalsium oksalat. Secara mikroskopik, kebanyakan kristal urat kelihatan
kuning sampai merah kecoklatan (Strasinger et al, 2008). Kristal yang terlihat
pada urin asam adalah:
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a. Kristal Asam Urat
Asam urat adalah produk sampingan dari metabolisme purin. Peningkatan nilai
pH meningkatkan asam urat yang larut. Sekitar 10% dari asam urat yang disaring
diekskresikan melalui urin (Tanagho et al, 2006). Kristal yang paling sering
terlihat pada urin yang asam. Kristal asam urat berwarna kuning hingga coklat
kemerahan. Hanya kristal ini

yang memiliki warna pada urin yang asam

(Strasinger et al, 2008).

Gambar 1. Kristal Asam Urat (Strasinger et al, 2008)

b. Kristal Kalsium Oksalat
Walaupun banyak ditemukan kalsium oksalat dalam urin pasien sehat,
pembentukkan batu ginjal akan sulit terjadi karena terdapat banyak penghambat
seperti sitrat, magnesium, osteopontin dan tirosin hidroksilase (Strasinger et al,
2008). Kristal kalsium oksalat sering terlihat pada urine asam. Batu kalsium
oksalat termasuk didalamnya adalah kalsium oksalat monohidrat dan kalsium
oksalat dihidrat. Tetapi jenis batu ini dapat ditemukan pada urin netral dan lebih
jarang pada urin basa (Van et al, 2012). Kristal oksalat akan tampak translusen
(Herlitz et al, 2012).
Pembentukan kristal kalsium oksalat baik kalsium monohidrat dan dihidrat
tidak selalu berkaitan dengan pH urin.Sekitar 50,9% dari batu kalsium oksalat
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monohidrat terdapat pada urin dengan pH dibawah 5,5 dan 34,1 % batu kalsium
dihidrat pada urin dengan pH dibawah 5,5 serta 41,5% pada pH diatas 6,0 (Grases
et al, 2012).
Bentuk yang paling umum kristal kalsium oksalat adalah dihidrat yang
secara mudah dikenali sebagai tidak berwarna, bentuk oktahedral atau dua piramid
yang bergabung pada dasarnya. Kristal kalsium oksalat monohidrat berbentuk
oval atau seperti lonceng (Strasinger et al, 2008).
Temuan segerombolan kristal kalsium oksalat pada urin segar dapat
berhubungan dengan pembentukan batu ginjal, karena mayoritas batu ginjal
terbentuk atas kalsium oksalat. Mereka juga berhubungan dengan makanan tinggi
akan kalsium oksalik, seperti tomat dan asparagus, dan asam askorbat, karena
asam oksalik adalah produk akhir metabolisme asam askorbat (Strasinger et al,
2008).

Gambar 2. Kristal Kalsium Oxalat Dihidrat (Strasinger et al, 2008)

2.6.2. Kristal normal terlihat pada urin basa
Fosfat adalah mayoritas kristal terlihat pada urin alkalin dan termasuk fosfat
amorf, tripel fosfat, dan kalsium fosfat. Fosfat amorf memiliki penampakan
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granular, serupa dengan urat amorf (Strasinger et al, 2008). Kristal yang terlihat
dalam urin basa adalah :

a. Kristal Triple Fosfat
Kristal triple fosfat (amonium magnesium fosfat) umum terlihat pada urin basa,
mereka mudah di identifikasi oleh bentuk prismanya yang sering menyerupai
“penutup peti”. Kristal ini sering terlihat pada urin yang tinggi alkalin yang
berhubungan dengan kehadiran bakteri pemisah urea (Strasinger et al, 2008).

Gambar 3. Kristal Triple Fosfat (Strasinger et al, 2008)

b. Kristal Kalsium Fosfat
Kristal kalsium fosfat jarang dijumpai. Mereka terlihat sebagai tanpa warna, pelat
segi empat datar atau prima tipis sering dalam bentuk seperti bunga mawar.
Mereka tidak memiliki signifikan klinis, meskipun kalsium fosfat merupakan
komponen umum batu ginjal (Strasinger et al, 2008). Tetapi dari hasil analisis
menunjukkan komposisi batu yang di dominasi oleh kalsium oksalat sangat sering
mengandung fraksi kecil dari kalsium fosfat (Tiselius 2003).
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Gambar 4. Kristal Kalsium Fosfat (Strasinger et al, 2008)

c.Kristal Kalsium Karbonat
Kristal kalsium karbonat kecil dan tidak berwarna, dengan bentuk bulat atau
seperti bola. Mereka dapat terjadi pada sekelompok yang menyerupai material
amorf, tetapi mereka dapat dibedakan dengan pembentukan gas setelah
ditambahkan asam asetat. Mereka juga refraktil, dimana membedakannya dari
bakteri (Strasinger et al, 2008).

Gambar 5. Kristal Kalsium Karbonat (Strasinger et al, 2008)
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2.6.3. Kristal urin abnormal
Kebanyakan kristal abnormal memiliki bentuk yang sangat khas. Kristal
iatrogenik dapat disebabkan oleh berbagai senyawa, khususnya ketika diberikan
dalam konsentrasi tinggi. Mereka dapat menjadi signifikan secara klinis ketika
mengendap pada tubuli ginjal (Strasinger et al, 2008).

Kristal sistin
Kristal sistin ditemukan pada urin seseorang yang memiliki kelainan metabolik
yang mencegah reabsorpsi sistin di tubul renal (sistinuria). Seseorang dengan
sistinuria memiliki kecenderungan membentuk batu ginjal, khususnya pada usia
muda. Kristal sistin tampak tidak berwarna, pelat heksagonal, dan dapat tebal atau
tipis (Strasinger et al, 2008).

Gambar 6. Kristal Sistin (Strasinger et al, 2008)

