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Definisi

• Penyakit radang panggul adalah gangguan 
inflamasi traktus genitalia atas perempuan, 
dapat meliputi endometritis, salpingitis, abses 
tuboovaria dan peritonitis pelvik



Epidemiologi

• Satu dari 7 wanita Amerika telah menjalani 
perawatan karena infeksi ini dan kurang lebih 
satu juta kasus baru terjadi setiap tahun

• Penyakit radang panggul sebagian besar (90%) 
terjadi karena infeksi asenden, selebihnya 
dapat terjadi karena tindakan medis, atau 
penyebaran limfogen atau hematogen.



Patofisiologi

• Infeksi menular seksual yang disebabkan oleh 
Neisseria gonorrhea dan Chlamydia 
trachomatis

• Flora normal vagina seperti Gardnerella 
vaginalis, Haemophilus influenzae, batang ram 
negatif dari usus dan streptococcus agalactiae

• Dapat juga disebabkan oleh CMV, Mycoplasma 
hominis, Ureaplasma urelayticum



Patofisiologi

• Infeksi asenden berasal dari infeksi alat genitalia 
bagian bawah, seperti sistitis, uretritis, vulvitis, 
vaginitis, vaginosis bakterial, servisitis, infeksi 
kelenjar Bartholin, serta terjadi karena pemasangan 
IUD, tindakan biopsi, sondase, kuretase, pascasalin 
dan pasca operasi yang tidak memperhatikan upaya-
upaya pencegahan infeksi. 

• Bisa juga terjadi penyakit radang panggul karena 
penularan dari infeksi traktus intestinalis, paling 
sering karena apendisitis.



PID biasanya dimulai oleh servisitis (A). Hal ini diikuti oleh perubahan kondisi 
mikroba di vagina dan serviks (B). Mengakibatkan vaginosis bakterial (C) Patogen 
(baik yang awal maupun BV akan naik ke traktus genital atas. 
Bagian yang berwarna abu-abu adalah bagian yang terkena 

Modified from McCormack 1994 New England Journal of Medicine 330: 115–119.



Diagnosis

• Gejala sangat bervariasi, tergantung lokasi, 
intensitas, serta daya tahan tubuh.

• Nyeri/ketegangan abdomen bagian bawah

• Demam

• Gangguan berkemih

• Nyeri goyang serviks

• Nyeri pada adneksa

• Discharge vagina yang berlebihan

• Massa di pelvik pada pemeriksaan USG



Diagnosis

• Diagnosis klinis PRP mempunyai nilai duga 
positif 65-90% dibandingkan dengan 
laparoskopi



Pemeriksaan Penunjang

• Laboratorium

– Leukosit darah

– LED

– CRP

– Pewarnaan Gram

– Kuldosentesis purulenta

– Kultur

• USG

• Laparoskopi : Cairan purulen dari fimbrae



Gambaran PID pada laparoskopi

A. Tampak tuba yang 
meradang 
(salpingitis)

B. Perihepatitis pada 
infeksi klamidia

C. PID berat dengan 
perlekatan

D. PID berat dengan 
perlekatan

E. Piosalping

Gambar diambil dari
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Tatalaksana

CDC menganjurkan ambang terapi yang rendah pada 
wanita usia reproduksi yang dicurigai menderita PRP

Terapi empiris untuk PRP perlu diberikan pada wanita 
seksual aktif dengan nyeri perut bawah yang disertai  
dengan satu atau lebih gejala

• Nyeri goyang porsio

• Nyeri tekan uterus

• Nyeri adneksa



Tatalaksana

• Pada wanita dengan PRP ringan  terapi rawat jalan

Pasien dengan PRP dirawat bila

• Kecurigaan kedaruratan bedah

• Pasien dalam keadaan hamil

• Tidak respon terapi oral

• Tidak dapat meminum terapi oral

• Tampak sakit berat, mual dan muntah atau demam yang tinggi

• Pasien dengan abses tuboovaria



Tatalaksana

Parenteral

• Diberikan pada 
PRP berat

• Rejimen 
pengobatan 
sebagai berikut



Tatalaksana

• Pada pasien 
dengan PRP 
ringan dapat 
rawat jalan 
dengan 
antibiotik oral



Tatalaksana

• Pasien harus menunjukkan perbaikan klinis 
dalam 3 hari pengobatan

• Bila tidak, pasien harus dirawat bila 
sebelumnya terapi rawat jalan

• Penilaian ulang terapi antibiotik, bila perlu 
melakukan laparoskopi diagnostik untuk 
mencari penyebab lainnya



Prognosis

• Pasien yang ditatalaksana dengan tepat 
menunjukkan prognosis yang baik

• Namun bila tidak teratasi dapat menimbulkan 
komplikasi jangka panjang, yaitu nyeri 
pinggang kronik, infertilitas, dan kehamilan 
ektopik
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