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Pendahuluan

•Perkembangan layanan, kemajuan tehnologi kesehatan
dan pengobatan, diikuti dengan peningkatan usia
harapan hidup

•Peningkatan usia harapan hidup; akan meningkatkan
populasi layanan paliatif , baik pasien Kanker ,
NonKanker ataupun Usila.

• Layanan Paliatif Penting Dipelajari dan dikembangkan



Pendahuluan

• Nyeri merupakan salah satu gejala yang sering dialami oleh pasien
paliatif.

• Gejala nyeri menimbulkan rasa yang tidak nyaman, sehingga
menganggu kehidupan pasien secara keseluruhan dan bila tidak
teratasi dengan memadai dapat menyebabkan penurunan kualitas
hidup.

• Banyak studi menunjukkan bahwa lebih dari 50% pasien kanker
maupun non-kanker tahap lanjut menderita gejala nyeri.



Pendahuluan

• Pasien paliatif terminal menderita nyeri akibat dari penyakitnya, efek
dari pengobatannya, faktor psikis, dan faktor2 lain yang memerlukan
penilaian individual serta pendekatan yang detail dan menyeluruh.

• Untuk dapat memberikan tatalaksanan nyeri yang baik dan memadai ,
selain pemahaman tentang layanan paliatif, perlu juga pemahan
tentang nyeri berkaitan dengan definisi,psikofisiologi dan patofisiologi
nyeri serta pedoman tatalaksana nyeri baik terapi nyeri farmakologis
maupun terapi nyeri non farmakologis



Symptoms Prevalence in Cancer, CHF, 
COPD,Neurodegenerative PC
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Gejala Pasien Paliatif yang dirawat di RSCM 

Dari 285 pasien paliatif empat gejala paling banyak ditemukan pada
pasien paliatif yang dirawat adalah : penurunan nafsu makan (69.0%),

penurunan berat badan (62.7%), nyeri (59.9%), dan sesak (53.0%).



Gejala Nyeri ; lebih banyak ditemui pada 

•Pasien kanker (74.4% vs 25.6%). 

•Pasien usia 51-60 tahun (26.7%), 

•Perempuan (51.2%), dan 

•Pasien yang tidak bekerja (30.2%). 



Pendekatan dan Tatalaksana Nyeri  Paliatif

• Layanan Paliatif.

•Definisi dan Klasifikasi Nyeri.

• Fisiologi dan anatomi nyeri 

•Penilaian Nyeri

•Obat Nyeri & Pengobatan menyeluruh/Komperhensip



Palliative care is an approach which improves quality of
life of patients and their families facing life-threatening
illness, through the prevention and relief of suffering by
means of early identification and impeccable
assessment and treatment of pain and other problems,
physical, psychosocial and spiritual“

WHO, 2002

•PC Healtcare Provider : …Internists…
WHO, 2016 



Definisi dan Klasifikasi Nyeri

• Nyeri adalah suatu persepsi yang merupakan mekanisme proteksi tubuh
yang bertujuan untuk memberikan peringatan akan adanya bahaya atau
penyakit psikis ataupun somatik..

• Menurut The International Association for the Study of Pain (IASP),
nyeri didefinisikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak
menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan atau
potensial akan menyebabkan kerusakan jaringan.

• Dari definisi terlihat betapa pentingnya faktor psikis. Timbulnya rasa nyeri
tidah hanya sekedar sebagai proses sensorik saja tetapi merupakan persepsi
yang komplek yang melibatkan fungsi kognitif, emosional dan daya ingat.



Secara neurofisiologi, nyeri dapat dibagi atas
nyeri nosiseptif dan nyeri non-nosiseptik

• Nyeri nosiseptif adalah nyeri yang disebabkan oleh aktivitas nosiseptor baik
pada serabut -delta maupun serabut-c, oleh stimulus-stimulus mekanis,
termal maupun kimiawi.

• Nyeri nosiseptik dapat dibagi atas nyeri somatik dan nyeri viseral.
• Nyeri somatik bersifat tumpul, lokasinya jelas berhubungan dengan lesi

,contoh nyeri somatik adalah nyeri muskuloskeletal, nyeri artritik, nyeri
pascabedah dan metastasis.

• Nyeri viseral berhubungan dengan distensi organ yang berongga, lokasinya
sulit dideskripsikan, bersifat dalam, seperti diremas, dan disertai kram. Nyeri
ini biasanya berhubungan dengan gejala-gejala autonom, seperti nausea,
vomitus dan diaforesis. Sering kali nyeri viseral disertai penjalaran (referred
pain).



Secara neurofisiologi, nyeri dapat dibagi atas
nyeri nosiseptif dan nyeri non-nosiseptik

• Nyeri non-nosiseptif tidak berhubungan dengan nosiseptor , yang
dapat dibagi atas nyeri neuropatik dan nyeri psikogenik. Nyeri
neuropatik disebabkan trauma neural atau iritasi saraf.misalnya
neuralgia trigeminal, neuralgia pascaherpetik dan neuropati perifer.

• Nyeri psikogenik adalah nyeri yang tidak berhubungan dengan nyeri
nosiseptik maupun nyeri neuropatik dan disertai dengan gejala-gejala
psikis yang nyata. Seringkali disebut juga sebagai nyeri somatoform,
nyeri idiopatik, nyeri atipical. Secara psiko-fisio-patologis nyeri
psikogenik dapat langsung berhubungan dengan pusat persepsi nyeri
tanpa melalui jarur normal pada umumnya



Berdasar durasinya nyeri dapat dibagi menjadi nyeri akut, nyeri 
kronis 

• Nyeri akut mempunyai awal dan akhir yang jelas. Nyeri akut
mempunyai konotasi yang positif tanda siaga adanya masalah.

• Nyeri kronis adalah nyeri yang bertahan selama minimum 6 bulan.
Pada nyeri kronis tanda-tanda dan gejala klinis sering kali tidak
khas, demikian juga pada pemeriksaan fisik dan penunjang.



Nyeri  maligna 

• Nyeri maligna atau nyeri kanker, nyeri paliatif; umumnya adalah
kronis, namun seringkali merupakan kombinasi dari nyeri akut dan
kronis.

• Klasifikasi nyeri masih banyak lagi, namun yang penting dapat
membantu menegakkan diagnosis dan penyebab serta pengobatan
Misal pada nyeri psikogenik, maka eksplorasi dan evaluasi stresor
psikososial , mencari gejala ansietas dan depresi menjadi sangat
penting yang tentunya pengobatan lebih tertuju pada penyebab
psikis dan menghilangkan stresor yang ada.



Fisiologi dan anatomi nyeri secara umum

• Adanya ancaman, luka, kerusakan jaringan , inflamasi akibat sutau
penyakit akan menyebabkan penglepasan zat-zat kimia seperti
histamin, serotonin, bradikadin, prostaglandin, substansi P dan lain-
lain. Masing-masing mediator secara sendiri atau secara bersamaan
merangsang nosisptor yang merupakn reseptor nyeri nosiseptik.

• Stimulasi nosiseptor ini kemudian diikuti proses transduksi yaitu
pengalihan stimulus menjadi proses neuronal, yang kemudian
diteruskan sepanjang serabut saraf eferen ke ganglion radiks dorsalis
medula spinalis tempat sinyal rasa sakit mulai diproses Pada tingkat
medula spinalis terutama pada radiks dorsalis terjadi modulasi baik
eksitasi maupun inhibisi impuls-impuls yang masuk. dan kemudian
ditransmisikan ke korteks, menghasilkan rasa nyeri. Persepsi nyeri
melalui rangsang nosiseptor disebut nosiseption.



Fisiologi dan anatomi nyeri secara umum

• Melalui jalur monosinaptik serabut spinotalamik ke korteks somato-sensorik yang
mendiskripsikan nyeri terutama lokasi dan intensitas nyeri. Melalui jalur polisinaps
terjadi pada segmen-segmen medula spinalis, terdapat pula sinaps dengan serabut
saraf autonom di torakolumbal yang berhubungan dengan aktivitas sistem saraf
otonom yang menyertai nyeri.

• Keadaan ini dapat menjelaskan terjadinya gejala-gejala ketidakseimbangan aktifitas
sususan saraf autonom akibat gangguan psikis ataupun emosi yang dapat menyertai
dan memperberat nyeri . Transmisi polisinaps ke korteks frontalis yang melibatkan
komponen afektif, menimbulkan gejala-gejala psikis dan gangguan emosi, dan
sebaliknya gangguan psikis, emosi dan afektif dapat menurunkan nilai ambang nyeri.

• Selain memberikan cabang pada tingkat medula, impuls nosiseptik juga pada
pons dan midbrain bercabang pada perjalanan selanjutnya menuju ke korteks dan
berakhir di girus postsentralis yang kemudian menghasilkan rasa nyeri.



histamin, serotonin, 
bradikadin, 
prostaglandin, substansi 
P dan lain-lain

Melalui jalur monosinaptik
serabut spinotalamik ke
korteks somato-sensorik
yang mendiskripsikan nyeri
terutama lokasi dan
intensitas nyeri.
.

pada segmen-segmen medula spinalis, terdapat
pula sinaps dengan serabut saraf autonom di
torakolumbal yang berhubungan dengan aktivitas
sistem saraf otonom yang menyertai nyeri.

Serotonin, norepinefrin, dopamin, asetilkolin, asam amino aspartat dan glutamat menginhibisi nyeri pada tingkat

serebral. Gama Amino Butiryc Acid (GABA) menginhibisi terutama pada tingkat regulasi spinal. Inhibisi nyeri pada

tingkat sentral juga dilakukan oleh opiat endogen yaitu B endorfin, enkefalin dan dimorfin.

Katekolamin seperti nonepinefrin pada tingkat perifer menimbulkan eksaserbasi nyeri.



Peripheral and central sensitization , modified



Penilaian Gejala Nyeri .
• PQRST : P : Paliatif ;  penyebab nyeri ,Q : Quality;kualitas nyeri R : Regio; lokasi dan  penyebaran

nyeri , S : Subyektif; deskripsi oleh pasien mengenai tingkat nyerinya T : Temporal : periode/waktu
yang berkaitan dengan nyeri

• OPQRS; Onset : tentukan kapan terjadinya nyeri. Provocation : apa yang memperburuk nyeri . 
Apakah posisi? Apakah memburuk dengan menarik napas dalam atau palpasi pada dada? Apakah
nyeri menetap: Quality (kualitas): Tanyakan bagaimana jenis nyerinya. Biarkan pasien menjelaskan
dengan bahasanya sendiri. Radiation (radiasi): Apakah nyeri berjalan (menjalar) ke bagian tubuh
yang lain? Di mana? Severity (keparahan): Gunakan perangkan penilaian nyeri (sesuai untuk pasien) 
untuk pengukuran keparahan nyeri yang konsisten. Gunakan skala nyeri yang sama untuk menilai
kembali keparahan nyeri dan apakah nyeri berkurang atau memburuk Dapat juga memakai
anamnesis ,

• COLDERRA; Characteristic (karakteristik): Apakah nyeri bersifat tumpul, sakit, tajam, menusuk atau
menekan. Onset :Kapan nyeri mulai terasa , Location (lokasi) Duration (durasi), Berapa lama nyeri
berlangsung; terus menerus atau hilang timbul Exacerbation (eksaserbasi) Apa yang memperburuk
nyeri Radiation (radiasi) Relief (pereda) Apa yang meredakan nyeri Associated sign/symptom 
(tanda-tanda dan gejala yang berhubungan) Mual, cemas, perasaan lainnya.



Penilaian Gejala Nyeri .

• P : Paliatif ; penyebab nyeri , kanker/non kanker

• Onset :Kapan nyeri mulai terasa

• S : Subyektif; deskripsi oleh pasien mengenai tingkat nyerinya , Apakah nyeri
bersifat tumpul, sakit, tajam, menusuk atau menekan

• Regio; lokasi .

• Radiation : penjalaran

• Exacerbation (eksaserbasi) Apa yang memperburuk nyeri

• Relief (pereda) Apa yang meredakan nyeri Associated sign/symptom (tanda-tanda
dan gejala yang berhubungan) Mual, cemas, perasaan lainnya.

• Obat : yang sudah digunakan , bagaimana hasilnya,

• DLL yang diperlukan



Penilaian Intensitas Nyeri 

https://doktersehat.com/wp-content/uploads/2019/03/vas-2.jpg
https://doktersehat.com/wp-content/uploads/2019/03/vas-2.jpg
https://doktersehat.com/wp-content/uploads/2019/03/vrs.jpg
https://doktersehat.com/wp-content/uploads/2019/03/vrs.jpg
https://doktersehat.com/wp-content/uploads/2019/03/nrs.jpg
https://doktersehat.com/wp-content/uploads/2019/03/nrs.jpg


Pendekatan komprehensif masalah nyeri dalam
perawatan paliatif



Tatalaksana Nyeri Paliatif

•FARMAKOLOGI 1. Asetaminofen : analgesik

yang cukup efektif. juga

Obat Anti-Inflamasi non

steroid (NSAID )

2. Opiate lemah dan

3. Opiate kuat.



Tatalaksana Non farmakologi
- Psikoterapi

- Relaksasi

- Latihan fisik

- Akupunktur, 

- Music tx,dll

Tatalaksana Intervensi
- Operasi

- Kemoterapi

- Radiasi

- Intervensi saraf,dll



Prinsip Tatalaksana Nyeri

• Jangan terlambat mengevaluasi dan mengelola nyeri

• Nyeri yg tdk terkelola = > merubah sistem saraf ( permanen, 
menambah berat)

• Usahakan peroral

• Gunakan analgesik sesuai derajat nyeri

• Berikan analgesik sesuai durasi kerja

• Kelola penyebab dasar (spt., operasi, radioterapi, kemoterapi .

• Lakukan titrasi, PERIODIK

• Edukasi pasien dan keluarga



WHO 3-Step Ladder 
WHO. Geneva, 1996.



Use of Non-Opioids

• Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) – Traditional and 
COX-2 specific 

• Aspirin/Salicylates 

• Acetaminophen 

General considerations

• – Ceiling analgesic effects – No known analgesic tolerance – Additive 
role – Side effects common at high doses



Acetaminophen

Langkah 1 analgesik, koanalgesik

Minimal efek anti-inflamasi

Hepato toksik jika >4 gram/24 jam
Risiko meningkat pada

Gangguan liver, alkoholisme

Mitchell JR, Potter WZ. Med Clin North Am..



NSAID . . .

Langkah 1 analgesik, koanalgesik

menghambat cyclooxygenase (COX)

Memiliki efek analgesik terbatas (ceiling effects)
Efektif utk nyeri tulang,  nyeri inflamasi

Carson LJ, Willett LR. Drugs.1993.



. . . NSAID

Insiden ES tinggi

Gastropathy
Gastric cytoprotection

COX-2-selective inhibitors

Renal insufficiency
Pertahankan hidrasi

COX-2-selective inhibitors

Menghambat aggregasi trombosit
Evaluasi koagulapati

Peura DA. Cleve Clin J Med. 2002.



Tramadol (Opiat Lemah)

• PO onset 30-60 menit, peak 1,5 jam, durasi 3-7 jam

• Sediaan tab 50 mg, injeksi

• Pada gangguan fungsi hati dan ginjal perlu penyesuaian dosis

• ES : risiko hipoglikemia, kejang



Prinsip Penggunaan Opiat Kuat

• Pilihan oipoid tgt kondisi pasien, ketersediaan, 
biaya

• Gunakan Extended-release dan Immediate-release 
= around the clock

• ES harus diantisipasi dan dikelola

• Perlu memahami adiksi, toleransi, ketergantungan
fisik



Opiat farmakologi . . .

Dikonyugasi di  hati

Ekskresi di ginjal (90-95%)

First-order kinetics
Collins SL, et al. J Pain Symptom Manage. 1998.



Opioids

• Cause reduced pain perception and reaction to pain, and increased 
pain tolerance – Turn on descending inhibitory systems in the 
midbrain – Prevent ascending transmission of pain signal – Inhibit 
terminals of C-fibers  in the spinal cord – Inhibit activation of 
peripheral nociceptors

• Activate opioid receptors in midbrain (“reward pathway”)







Adjuvant Analgesics

• Primary indication other than pain

• Analgesic in selected circumstances 

• – Antidepressants : Amitrptilin

• – Anticonvulsants : Gabapentin

• – Antispasmodics/muscle relaxants 

• – Neuroleptics



Tatalaksana Nyeri Paliatif

• Pada umumnya 80-90% nyeri kasus paliatif dapat tertangani dengan
analgesik konvensional dan ajuvan berdasarkan prinsip penanganan
nyeri WHO analgesik 3-step ladder, terutama bila faktor penyerta
seperti adanya infeksi, stressor psikososial, adanya ansietas dan 
depresi di tatalaksana secara bersamaan

• Namun, 10%-20%  pasien kanker tetap merasakan nyeri dengan terapi
diatas, sehingga dibutuhkan terapi intervensi lanjut untuk nyerinya.

• Terapi intervensi lanjut dapat dipertimbangkan sebagai langkah
selanjutnya pada anak tangga analgesik WHO yang dapat dimasukkan
sebagai langkah empat



Tatalaksana Nyeri Paliatif



Tatalaksana Nyeri Paliatif



Tatalaksana Nyeri Paliatif

•Respon pasien terhadap opiat sangat bervariasi
sehingga dokter harus selalu melihat keseimbangan
antara efek analgesia dan efek sampingnya. 

•Pasien nyeri kasus paliatif yang terkontrol dengan opiat
namun dengan efek samping yang berat, sebaiknya
mendapatkan terapi intervensi lebih dini. 



Tatalaksana Nyeri Paliatif

• Terapi intervensi bervariasi mulai dari blok saraf yang sederhana
hingga teknik invasif seperti blok regional , neurolitik, atau bahkan
prosedur bedah saraf.

• Pilihan dalam melakukan prosedur intervensi bersifat individual,
berbeda-beda untuk tiap kasus, berdasarkan risiko dan manfaat untuk
tiap-tiap pasien.

• Beberapa teknik memberikan efek analgesia beberapa hari hingga
beberapa minggu. Blok neurolitik bisa sampai berberapa bulan dan
alat implantasi bisa sampai beberapa tahun.



Tatalaksana Nyeri Paliatif

• Teknik regional seperti opiat neuroaksial dan anestetik lokal
biasanya dipraktikkan lebih dulu sebelum metode intervensi
yang lain.
• Blok dengan anestetik lokal harus digunakan untuk menilai

efektivitasnya sebelum prosedur sebenarnya dengan agen
neurolitik. Blok ini juga berguna untuk mengevaluasi efek
defisit neurologis akibat prosedur ablatif.

• .



Tatalaksana Nyeri Paliatif

• Prosedur ablatif atau destruksi neuron, dengan rasio risiko manfaat
yang sempit, sebaiknya ditunda selama penyembuhan nyeri masih bisa
dilakukan dengan modalitas non-ablatif. Meski demikian, beberapa
prosedur, seperti blok pleksus seliak pada pasien kanker pankreas
memberikan manfaat lebih besar jika dilakukan lebih dini dengan
neurolisis.

• Komplikasi neurologis akibat neurolisis yang mungkin muncul yaitu
hilangnya fungsi motorik permanen, paresthesia, dan dysthesia.

• Pemilihan prosedur yang sesuai dapat menurunkan penggunaan opiat
sistemik dan meningkatkan kualitas hidup.



Tatalaksana non-farmakologik

TENS, fisioterapi, Akupuntur, berbagai jenis

psikoterapi, terapi relaksasi, terapispiritual,

psikososial dan kultural ;

Mampu mengurangi gejala psikis dan somatik,

dapat mengurangi emosi negative, depresi atau

ansietas yang dapat memperberat nyeri.



Kesimpulan….p
Penanganan nyeri kasus paliatif merupakan salah satu yang paling

penting dalam penatalaksanaan pasien paliatif untuk meningkatkan

kualitas hidup pasien paliatif.

Pemahaman tentang mekanisme nyeri, jenis nyeri akan membantu

menentukan terapi yang efektif pada pasien paliatif.

Secara psikofisiologi dan patofisiologi nyeri paliatif bisa berhubungan

dengan nyeri nosiseptik somatik dan viseral, serta nyeri neuropatik dan

nyeri psikogenik, namun sering kali merupakan nyeri campuran sehingga

dalam penatalaksanaannnya membutuhkan terapi multimodal.
.



…..Kesimpulan

Prinsip penanganan nyeri analgesik WHO 3Steps banyak

membantu terapi pasien dengan nyeri paliatif. Terapi non

farmakologi membatu memperbaiki masalah nyeri yang perlu juga

diterapkan secara bersamaan.

Pendekatan terapi intervensi nyeri menjadi modalitas lebih

lanjut dalam penatalaksanaan pasien dengan nyeri paliatif

terutama yang tidak tertanggulangi dengan prinsip analgesik 3

tangga WHO bersama terapi non farmakologi.


