
Mesna merupakan obat yang melepaskan 
senyawa sulfhidril yang bersifat penangkal 
radikal bebas. Obat ini biasanya digunakan 
pada pasien yang menerima kemoterapi 
ifosfamid dan siklofosfamid. Obat ini ber-
fungsi untuk mencegah atau mengurangi 
efek peradangan yang dapat 
mengakibatkan perdarahan pada saluran 
kemih yang yang disebabkan  oleh obat 
kemoterapi. Obat ini bersifat melindungi 
dari efek kemoterapi hanya pada saluran 

kemih. 
 Obat ini kontraindikasi pada pasien yang 

hipersensitivitas terhadap senyawa thiol 
lain. Pastikan pasien tidak memiliki alergi 
terhadap Mesna atau kandungan lain da-
lam obat. 

 Sampaikan kepada dokter obat apa saja 
baik vitamin dan obat herbal yang sedang 
dikonsumsi. 

 Sampaikan kepada dokter jika pasien se-
dang hamil atau sedang menyusui. 

 
 

Apa itu Mesna ? 
Gunanya untuk apa ?  

Tersedia dalam bentuk injeksi 100 mg/mL. 
Sediaan injeksi Mesna : cairan jernih dan 
tidak berwarna. Sebelum digunakan, 
sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara 
visual terlebih dahulu pada sediaan obat. 
Jika terjadi perubahan warna, sediaan berk-
abut serta terlihat partikel maka obat 
sebaiknya tidak digunakan.  

 Larutan Mesna injeksi harus diberikan 
oleh tenaga medis, yaitu dokter atau 
perawat. Umumnya akan diberikan saat 
menerima kemoterapi dilanjutkan pada 4 
jam dan 8 jam setelah kemoterapi. 

 Dosis Mesna akan disesuaikan dengan do-
sis obat kemoterapi yang digunakan.  

 Ikuti petunjuk penggunaan yang diberikan 
oleh dokter dan apoteker serta periksa 
label untuk mengetahui instruksi dosis 
Mesna yang tepat.  

 Tanyakan kepada dokter atau apoteker 
apabila ada yang tidak dimengerti. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Mesna  mungkin menyebabkan beberapa 
efek samping berikut : 
 Mual, muntah, konstipasi, sakit perut, 

diare. 
 Nafsu makan dan berat badan menurun. 
 Rasa lelah, pusing, lemas. 
 Rasa sakit pada daerah injeksi. 
 Rambut rontok. 
 Demam, sakit tenggorokan, batuk. 
Beberapa efek samping  dapat serius seper-
ti : 
 Urin yang memerah atau berdarah. 
 Membengkak pada wajah, lengan atau 

kaki serta adanya ruam atau gatal. 
 Sesak, sakit pada dada dan sulit mene-

lan. 
 Denyut jantung cepat dan berat. 
Jika gejala atau masalah diatas terjadi dan 
semakin memburuk, hubungi dokter. 
 
 
 
 

Apa efek samping dari Mesna ? 

 
Simpan di tempat yang aman dan pastikan 
jauh dari jangkauan anak-anak.  
Simpan obat dalam kemasannya (vial) pada 
suhu kamar 20-250 C pada tempat yang 
kering.  
Jika obat sudah dalam keadaan terbuka 
kemasannya, Mesna akan teroksidasi 
menjadi bentuk disulfida yaitu Dimesna 
karena paparan udara.  
Injeksi Mesna yang terbuka dan tidak 
digunakan sebaiknya dibuang.  

 
Masih belum dapat ditentukan secara jelas 
adanya interaksi antara mesna dengan obat 
lain. Namun, sangat mugkin terjadi interaksi 
obat pada kondisi-kondisi tertentu.  
 
Komunikasikan kepada dokter dan apoteker 
mengenai obat-obat apa saja yang sedang 
dikonsumsi.  
 
 
 
 

Bagaimana cara menyimpan 
Mesna ? 
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Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di Apotek, 
jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit,  
ika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

Interaksi Mesna dengan 
obat lain 

mailto:pio_soetomo@yahoo.com







