
Tatalaksana Nyeri (Medikasi dan Non Medikasi)Dipublish oleh: Sunardi (Residensi Sp.KM)
DEFINISInyeri  merupakan  perasaan  tidak  menyenangkan  yang  merupakan  pertanda bahwa  tubuh  telah  mengalami  kerusakan  atau  terancam  oleh  suatu  cedera.  Sumber: http://www.medicastore.com/nyeri berawal dari reseptor nyeri yang tersebar di seluruh tubuh. reseptor nyeri ini menyampaikan pesan sebagai impuls listrik di sepanjang saraf yang menuju ke medula spinalis dan kemudian diteruskan ke otak. kadang ketika sampai di medula spinalis, sinyal ini menyebabkan terjadinya respon refleks; jika hal ini terjadi, maka sinyal segera dikirim kembali di sepanjang saraf motorik ke sumber nyeri dan menyebabkan terjadinya kontraksi otot. contoh dari respon refleks adalah reaksi segera menarik tangan ketika menyentuh sesuatu yang sangat panas. sinyal nyeri juga sampai ke otak. seseorang akan akan merasakan nyeri hanya jika otak mengolah sinyal ini dan mengartikannya sebagai nyeri. reseptor nyeri dan jalur sarafnya berbeda pada setiap bagian tubuh. karena itu, sensasi nyeri bervariasi berdasarkan jenis dan lokasi dari cedera yang terjadi. reseptor nyeri di kuklit sangat banyak dan mampu meneruskan informasi secara akurat. sedangkan sinyal nyeri dari usus sangat terbatas dan tidak akurat. otak tidak dapat menentukan sumber yang tepat dari nyeri di usus, lokasi nyeri sulit ditentukan dan cenderung dirasakan di daerah yang lebih luas. nyeri yang dirasakan di beberapa daerah tubuh tidak secara pasti mewakili lokasi kelainannya, karena nyeri bisa berpindah ke daerah lain (referred pain). referred pain terjadi karena sinyal dari beberapa daerah di tubuh seringkali masuk ke dalam jalur saraf yang sama ke medula spinalis dan otak. misalnya nyeri karena serangan jantung bisa dirasakan di leher, rahang, lengan atau perut dan nyeri karena serangan kandung kemih bisa dirasakan di bahu. setiap orang memiliki tingkat toleransi yang berbeda terhadap nyeri. seseorang bisa merasakan nyeri yang hebat karena tergores atau mengalami memar, sedangkan yang lainnya hanya sedikit mengeluh meskipun mengalami kecelakaan berat atau tertusuk pisau. kemampuan untuk mengatasi nyeri tergantung kepada suasana hati, kepribadian dan lingkungan. 
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penilaian nyeri nyeri dapat bersifat tajam atau tumpul, terus menerus atau hilang-timbul, berdenyut-denyut atau menetap, di satu tempat atau di beberapa tempat. beberapa jenis nyeri sulit dilukiskan dengan kata-kata. intensitasnya bervariasi mulai dari yang ringan sampai yang tak tertahankan. tidak ada pemeriksaan laboratorium yang dapat membuktikan keberadaan atau parahnya nyeri. berbagai penyakit kronis (misalnya kanker, artritis atau penyakit sel sabit) dan penyakit akut (misalnya luka, luka bakar, robekan otot, patah tulang, terkilir, radang usus buntu, batu ginjal atau serangan jantung) menyebabkan nyeri. kelainan psikis (misalnya depresi dan kecemasan) juga menyebabkan nyeri, yang disebut nyeri psikogenik. 
nyeri akut adalah nyeri yang dimulai secara tiba-tiba dan biasanya tidak berlangsung lama. jika nyerinya hebat, bisa menyebabkan denyut jantung yang cepat, laju pernafasan meningkat, tekanan darah meninggi, berkeringat dan pupil melebar. 
nyeri kronis adalah nyeri yang berlangsung selama beberapa minggu atau bulan; istilah ini biasanya digunakan jika: - nyeri menetap selama lebih dari 1 bulan - nyeri sering kambuhan dan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun - nyeri berhubungan dengan penyakit menahun (misalnya kanker). nyeri kronis biasanya tidak mempengaruhi denyut jantung, laju pernafasan, tekanan darah maupun pupil; tetapi bisa menyebabkan gangguan tidur, mengurangi nafsu makan dan menyebabkan sembelit, penurunan berat badan, berkurangnya gairah seksual dan depresi. 
Jenis nyeri 
nyeri neuropatik. nyeri neuropatik disebabkan oleh suatu kelainan di sepanjang suatu jalur saraf. suatu kelainan akan mengganggu sinyal saraf, yang kemudian akan diartikan secara salah oleh otak. nyeri neuropatik bisa menyebabkan suatu sakit dalam atau rasa terbakar dan rasa lainnya (misalnya hipersensitivitas terhadap sentuhan). infeksi (misalnya herpes zoster) bisa menyebabkan peradangan pada saraf sehingga terjadi neuralgia post-herpetik. neuralgia post-herpetik merupakan rasa terbakar yang menahun dan terus menerus dirasakan di daerah yang terinfeksi oleh virus. 
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distrofi refleks simpatis merupakan jenis nyeri neuropatik dimana nyeri disertai oleh pembengkakan dan berkeringat atau oleh perubahan pada aliran darah lokal atau perubahan di dalam jaringan (misalnya atrofi atau osteoporosis). kekakuan (kontraktur) sendi menyebabkan sendi tidak dapat ditekuk atau diluruskan secara sempurna. 
kausalgia merupakan nyeri yang terjadi setelah suatu cedera atau penyakit pada saraf utama. kausalgia menyebabkan nyeri terbakar yang hebat disertai dengan pembengkakan, berkeringat, perubahan aliran darah dan efek lainnya. distrofi refleks simpatis maupun kausalgia diobati dengan cara menghambat saraf secara khusus (penghambatan saraf simpatis). salah satu contoh dari nyeri neuropatik adalah phantom limb pain, dimana seseorang yang lengan atau tungkainya telah diamputasi merasakan nyeri pada lengan atau tungkai yang sudah tidak ada. nyeri bukan berasal dari sesuatu di dalam anggota gerak, tetapi berasal dari saraf diatas anggota gerak yang telah diamputasi. otak salah mengartikan sinyal saraf ini, yaitu berasal dari anggota gerak yang sudah tidak ada. 
nyeri setelah pembedahan. hampir setiap orang merasakan nyeri setelah menjalani pembedahan. nyerinya bisa menetap dan hilang-timbul, semakin memburuk jika penderita bergerak, batuk, tertawa atau menarik nafas dalam atau ketika perban pembungkus luka diganti. setelah pembedahan biasanya diberikan obat pereda nyeri opioid (narkotik). obat ini paling efektif jika diminum beberapajam sebelum nyeri semakin hebat. jika nyeri semakin memburuk, penderita harus melakukan aktivitas atau perban luka operasi akan diganti, maka dosisnya bisa ditingkatkan atau ditambah dengan obat lainnya. opiod menimbulkan efek samping berupa mual, ngantuk dan linglung. bila nyeri berkurang, sebaiknya dosis diturunkan dan diganti dengan obat pereda nyeri non-opioid (misalnya asetaminofen). 
nyeri karena kanker. terjadinya nyeri karena kanker bisa melalui beberapa cara. tumor tumbuh ke dalam tulang, saraf dan organ lainnya dan menyebabkan rasa tidak nyaman atau nyeri hebat yang tak tertahankan. beberapa pengobatan kanker (misalnya pembedahan dan terapi penyinaran) juga bisa menyebabkan nyeri. cara terbaik untuk menghilangkan nyeri karena kanker adalah mengobati 
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kankernya. nyeri akan berkurang jika tumor diangkat melalui pembedahan atau diperkecil ukurannya melalui penyinaran. tetapi biasanya diperlukan pereda nyeri yang lain. biasanya diberikan obat non-opioid seperti asetaminofen atau obat anti peradangan non-steroid. jika obat tersebut tidak berhasil mengatasi nyeri, bisa diberikan pereda nyeri opioid. opioid diberikan dalam sediaan per-oral (ditelan). jika penderita tidak dapat mentolerir obat per-oral, maka opioid diberikan melalui jalan lain (misalnya melalui kulit atau vena). suntikan diberikan setiap beberapa jam atau obat dimasukkan melalui selang infus yang terpasang. lama-lama penderita akan memerlukan dosis opioid yang lebih tinggi karena kanker tumbuh lebih besar atau karena terjadi toleransi. penderita tidak perlu takut bahwa obat ini tidak manjur lagi atau menjadi ketagihan. jika kanker telah berhasil diatasi, sebagian besar penderita mampu menghentikan pemakaian opioid tanpa kesulitan yang berarti. jika kanker tidak dapat diobati, sangat penting untuk membebaskan pasien dari rasa nyeri. 
nyeri yang berhubungan dengan kelainan psikis nyeri biasanya disebabkan oleh penyakit, sehingga dokter akan mencari penyebab yang bisa diobati. beberapa penderita memiliki nyeri yang menetap tanpa adanya penyakit yang bisa menimbulkan nyeri. proses-proses psikis seringkali menimbulkan keluhan nyeri. nyeri yang dirasakan terutama berasal dari penyebab psikogenik atau disebabkan oleh suatu kelainan fisik, yang bertambah hebat selama penderita mengalami stres psikis. sebagian besar manifestasi nyeri akibat masalah psikis adalah berupa sakit kepala, nyeri punggung bagian bawah, nyeri wajah, nyeri perut atau nyeri panggul. nyeri psikogenik kadang perlu ditangani oleh seorang ahli jiwa, dengan menitikberatkan pengobatan pada rehabilitasi dan terapi psikis. bisa juga diberikan obat-obatan untuk meredakan nyeri. 
jenis nyeri yang lainnya beberapa penyakit, seperti aids, dapat menyebabkan nyeri sehebat nyeri karena 
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kanker. pengobatan terhadap nyeri yang berhubungan dengan penyakit ini serupa dengan pengobatan untuk kanker. 
artritis, baik karena osteoartritis maupun karena penyakit tertentu (misalnya 
artritis rematoid) merupakan penyakit yang paling sering menyebabkan nyeri. untuk mengatasinya bisa diberikan obat-obatan atau melakukan latihan-latihan tertentu. suatu nyeri dikatakan idiopatik jika penyebabnya tidak diketahui, dan tidak ditemukan bukti-bukti adanya penyakit atau masalah psikis. 
pengobatan nyeri beberapa jenis analgetik (obat pereda nyeri) bisa membantu mengurangi nyeri. obat ini digolongkan ke dalam 3 kelompok:   analgetik opioid (narkotik)   analgetik non-opioid analgetik ajuvan. analgetik opioid merupakan pereda nyeri yang paling kuat dan sangat efektif untuk mengatasi nyeri yang hebat. 
analgetik opioid secara kimia analgetik opioid berhubungan dengan morfin. morfin merupakan bahan alami yang disarikan dari opium, walaupun ada yang berasal dari tumbuhan lain dan sebagian lainnya dibuat di laboratorium. analgetik opioid sangat efektif dalam mengurangi rasa nyeri namun mempunyai beberapa efek samping. semakin lama pemakai obat ini akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi. selain itu sebelum pemakaian jangka panjang dihentikan, dosisnya harus dikurangi secara bertahap, untuk mengurangi gejala-gejala putus obat. berbagai kelebihan dan kekurang dari analgetik opiod: 
1. morfin,  merupakan  prototipe dari  obat  ini,  yang tersedia dalam bentuk suntikan,  per-oral  (ditelan)  dan  per-oral  lepas  lambat.  sediaan lepas lambat memungkinkan penderita terbebas dari rasa nyeri selama 8-12 jam dan banyak digunakan untuk mengobati nyeri menahun. 2. analgetik  opioid  seringkali  menyebabkan sembelit,  terutama pada  usia lanjut.  pencahar  (biasanya  pencahar  perangsang,  contohnya  senna  atau fenolftalein) bisa membatu mencegah atau mengatasi sembelit. 
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3. opioid  dosis  tinggi  sering  menyebabkan  ngantuk.  untuk  mengatasinya  bisa  diberikan  obat-obat  perangsang  (misalnya metilfenidat). 4. analgetik opioid bisa memperberat mual yang dirasakan oleh penderita.  untuk mengatasinya diberikan obat anti muntah, baik dalam bentuk per-oral, supositoria maupun suntikan (misalnya metoklopramid, hikroksizin dan proklorperazin).  opioid dosis tinggi  bisa menyebabkan reaksi  yang serius,  seperti  melambatnya  laju  pernafasan  dan  bahkan  koma.  efek ini bisa dilawan oleh nalokson, suatu penawar yang diberikan secara intravena.
analgetik opioid 
obat masa efektif keterangan
morfin suntikan intravena/intramuskuler:2-3 jam per-oral:3-4 jam sediaan lepas lambat:8-12jam

mula kerjanya cepat sediaan per-oral sangat efektif untuk mengatasi nyeri karena kanker
kodein per-oral:3-4 jam kurang kuat dibandingkan dengan morfin kadang diberikan bersamaan dengan aspirin atau asetaminofen
meperidin suntikan intravena/intramuskuler:sekitar 3 jam per-oral:tidak terlalu efektif bisa menyebabkan epilepsi, tremor dan kejang otot
metadon per-oral:4-6 jam, kadang lebih lama juga digunakan untuk mengobati gejala putus obat karena heroin
proksifen per-oral:3-4 jam biasanya diberikan bersamaan dengan aspirin atau asetaminofen, untuk mengatasi nyeri ringan
levorfanol suntikan intravena atau intramuskuler:4 jam per-oral:sekitar 4 jam sediaan per-oral sangat ampuh bisa digunakan sebagai pengganti morfin
hidromorfon suntikan intravena/intramuskuler:2-4 jam per-oral:2-4 jam suppositoria per-rektum:4 jam

mula kerjanya cepat bisa digunakan sebagai pengganti morfin efektif untuk mengatasi nyeri karena kanker
oksimorfon suntikan intravena/intramuskuler:3-4 jam suppositoria per-rektum:4 jam mula kerjanya cepat
oksikodon per-oral:3-4 jam biasanya diberikan bersama aspirin atau asetaminofenpentazosin per-oral:sampai 4 jam bisa menghambat kerja analgetik opioid lainnya 

6



kekuatannya hampir sama dengan kodein bisa menyebabkan linglung & kecemasan, terutama pada usia lanjut
analgetik non-opioid semua analgetik non-opiod (kecuali asetaminofen) merupakan obat anti peradangan non-steroid (nsaid, nonsteroidal anti-inflammatory drug). obat-obat ini bekerja melalui 2 cara: 
1. mempengaruhi sistem prostaglandin, yaitu suatu sistem yang bertanggungjawab terhadap timbulnya rasa nyeri. 2. mengurangi peradangan, pembengkakan dan iritasi yang seringkali terjadi di sekitar luka dan memperburuk rasa nyeri.aspirin merupakan prototipe dari nsaid, yang telah digunakan selama lebih dari 100 tahun. pertama kali disarikan dari kulit kayu pohon willow. tersedia dalam bentuk per-oral (ditelan) dengan masa efektif selama 4-6 jam. efek sampingnya adalah iritasi lambung, yang bisa menyebabkan terjadinya 

ulkus peptikum. karena mempengaruhi kemampuan darah untuk membeku, maka aspirin juga menyebabkan kecenderungan terjadinya perdarahan di seluruh tubuh. pada dosis yang sangat tinggi, aspirin bisa menyebabkan gangguan pernafasan. salah satu pertanda dari overdosis aspirin adalah teling berdenging (tinitus). mula kerja dan masa efektif dari berbagai nsaid berbeda-beda, dan respon setiap orang terhadadap nsaid juga berbeda-beda. semua nsaid bisa mengiritasi lambung dan menyebabkan ulkus peptikum, tetapi tidak seberat aspirin. mengkonsumsi nsaid bersamaan dengan makanan dan antasid bisa membantu mencegah iritasi lambung. obat misoprostol bisa membantu mencegah iritasi lambung dan ulkus peptikum; tetapi obat ini bisa menyebabkan diare. asetaminofen berbeda dari aspirin dan nsaid. obat ini bekerja pada sistem prostaglandin tetapi dengan mekanisme yang berbeda. asetaminofen tidak mempengaruhi kemampuan pembekuan darah dan tidak menyebabkan ulkus peptikum maupun perdarahan. tersedia dalam bentuk per-oral atau supositoria, dengan masa efektif selama 4-6 jam. dosis yang sangat tinggi bisa menyebabkan efek samping yang sangat serius, seperti kerusakan hati. 
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analgetik ajuvan analgetik ajuvan adalah obat-obatn yang biasanya diberikan bukan karena nyeri, tetapi pada keadaan tertentu bisa meredakan nyeri. contohnya, beberapa anti-depresi juga merupakan analgetik non-spesifik dan digunakan untuk mengobati berbagai jenis nyeri menahun, termasuk nyeri punggung bagian bawah, sakit kepala dan nyeri neuropatik. obat-obat anti kejang (misalnya karbamazepin) dan obat bius lokal per-oral (misalnya meksiletin) digunakan untuk mengobai nyeri neuropatik. 
Anestesi lokal & topikall 
anestesi (obat bius) lokal bisa digunakan langung pada atau di sekitar daerah yang luka untuk membantu mengurangi nyeri. jika nyeri menahun disebabkan oleh adanya cedera pada satu saraf, maka bisa disuntikkan bahan kimia secara langsung ke dalam saraf untuk menghilangkan nyeri sementara. anestesi topikal (misalnya lotion atau salep yang mengandung lidokain) bisa digunakan untuk mengendalikan nyeri pada keadaan tertentu. krim yang mengandung kapsaisin (bahan yang terkandung dalam merica) kadang bisa membantu mengurangi nyeri karena herpes zoster, osteoartritis dan keadaan lainnya. 
pengobatan nyeri tanpa obat selain obat-obatan, pengobatan lainnya juga bisa membantu mengurangi nyeri. mengobati penyakit yang mendasarinya, bisa menghilangkan atau mengurangi nyeri yang terjadi. misalnya memasang gips pada patah tulang atau memberikan antibiotik untuk infeksi sendi, bisa mengurangi nyeri. tindakan yang bisa membantu mengurangi nyeri adalah: 1. kompres dingin dan hangat 
2. ultrasonik bisa memberikan pemanasan dalamd an mengurangi nyeri karena otot yang robek atau rusak dan peradangan pada ligamen 
3. tens (transcutaneous electrical nerve stimulation) merupakan arus listrik ringan yang diberikan pada permukaan kulit 4. akupuntur, memasukkan jarum kecil ke bagian tubuh tertentu. mekanismenya masih belum jelas dan beberapa ahli masih meragukan efektivitasnya. 
5. biofeedback dan teknik kognitif lainnya (misalnya hipnotis atau distraksi) bisa membantu mengurangi nyeri dengan merubah perhatian penderitanya. 
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teknik ini melatih penderita untuk mengendalikan nyeri atau mengurangi dampaknya. 6. dukungan psikis merupakan faktor yang tidak boleh disepelekan. sebaiknya diperhatikan tanda-tanda adanya depresi dan kecemasan, yang mungkin akan memerlukan penanganan ahli jiwa.Buah alpokat sudah tak asing lagi di lidah masyarakat Indonesia. Buah alpokat selama ini lebih sering dikonsumsi menjadi jus atau campuran dalam es campur karena rasanya yang manis dan legit. Selain bermanfaat sebagai buah yang kaya lemak tak jenuh, alpokat juga bisa digunakan sebagai obat.Pada pemakaian dalam, alpokat dapat digunakan untuk mengobati sakit kepala, radang lambung, nyeri syaraf, bengkak pada saluran nafas. Gunakan 30-60 gram daun alpokat, rebus dengan air secukupnya lalu minum sebagai teh. Lakukan secara teratur.( http://www.suarakarya-online.com) Jahe sebagai obat demam dan rasa pegal Sakit kepala, pegal-pegal atau nyeri otot dapat dikurangi dengan minuman yang mengandung jahe (Zingiber officinale). Unsur-unsur yang menimbulkan rasa pedas dan hangat pada jahe adalah gingerol, zingiberol, sineol, borneol serta shagaol. Rasa pedas dan hangat diyakini oleh naturoterapis sebagai obat pereda nyeri dan penurun panas. Karena khasiatnya ini, air rebusan jahe dengan gula aren sering digunakan sebagai minuman tradisional untuk mengurangi sakit perut, sakit kepala, pegal-pegal dan nyeri otot. Minuman serbat yang terdiri atas jahe, daun sereh, cengkeh, pala, kayu manis dan gula aren juga sering diminum sebagai obat tradisional masuk angin.Minyak jahe dapat dipakai pula untuk obat gosok seperti minyak kayu putih. Minyak atsiri golongan terpena seperti kamfena, pinena dan felandrena membuat minyak jahe berbau harum dan terasa hangat.( http://www.pikiran-rakyat.com)
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