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Abstrak 

Nyeri viseral adalah nyeri yang berasal dari  organ internal di tubuh seperti 

jantung, pembuluh darah besar, limfe node, sistem respirasi, sistem 

ganstointestinal, struktur urologi, sistem reproduksi, omentum dan peritoneum 

viseral. Nyeri viseral merupakan jenis nyeri yang sering dialami oleh sejumlah besar 

orang dalam masyarakat. Empat proses yang terjadi pada suatu nosisepsi yaitu 

transduksi, transmisi, modulasi dan persepsi. bentuk nyeri viseral yaitu true 

visceral pain, nyeri referal tanpa hiperalgesia, nyeri referal dengan hiperalgesia, 

visceral hyperalgesia dan viscera-visceral hyperlagesia. Definitif terapi nyeri 

viseral adalah mengobati penyakit yang mendasarinya. Terapi simtomatis yang 

dapat diberikan yaitu non medikamentosa dengan intervensi dan medikamentosa. 

 

Pendahuluan 

Nyeri adalah bentuk pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan atau cenderung akan 

terjadi kerusakan jaringan atau suatu keadaan yang menunjukan kerusakan 

jaringan. Nyeri merupakan keluhan yang paling sering dikeluhkan pasien 

sehingga datang ke petugas medis. Nyeri dapat digolongkan dalam berbagai cara 

seperti menurutnya asal, jenis, penyebab, dan derajat nyerinya. Berdasarkan 

asalnya nyeri dapat dibagi 2 yaitu nyeri somatik dan nyeri viseral. Nyeri somatik 

yang berasal dari kulit disebut nyeri superfisial sedangkan nyeri yang berasal dari 

organ dalam yang terdapat di dada, abdomen dan pelvic region disebut nyeri 

viseral. Deskripsi nyeri nyeri viseral dan somatik juga berbeda. Nyeri somatik 

dideskripsikan sebagai nyeri yang tajam dan umumnya dapat dilokalisasi, 

sedangkan nyeri viseral dideskripsikan sebagai nyeri yang tumpul dan sukar 

dilokalisasi dan bisa menyebar ke tempat lain. 
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Sebagian orang diperkirakan pernah menderita nyeri visceral menderita 

nyeri selama hidupnya seperti nyeri panggul sampai dismenore, angina sampai 

penyakit jantung iskemik dan nyeri abdominal. Nyeri viseral merupakan jenis 

nyeri yang sering dialami oleh sejumlah besar orang dalam masyarakat. Prevalensi 

orang dewasa yang mengalami nyeri perut adalah 25%, nyeri dada sebesar 20% 

sedangkan wanita menderita nyeri panggul sebesar 24%. Nyeri viseral merupakan 

nyeri yang sangat kompleks karena memiliki gejala yang tidak spesifik seperti 

pada nyeri somatik.  

 

Definisi Nyeri Viseral  

Nyeri adalah bentuk pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan atau cenderung akan 

terjadi kerusakan jaringan atau suatu keadaan yang menunjukan kerusakan 

jaringan.1 Dari definisi di atas dapat diketahui ada hubungan pengaruh obyektif 

(aspek fisiologi dari nyeri) dan subyektif (aspek komponen emosi dan kejiwaan).1 

Namun nyeri bersifat individual yang dipengaruhi oleh genetik, latar belakang 

kultur, umur dan jenis kelamin. Nyeri viseral adalah nyeri dari organ internal di 

tubuh seperti jantung, pembuluh darah besar, limfe node, sistem respirasi, sistem 

ganstointestinal, struktur urologi, sistem reproduksi, omentum dan peritoneum 

viseral.3  

 

 

Neuroanatomi Nyeri Viseral  

Serabut saraf aferen primer yang mempersarafi organ viseral ke sistem saraf 

pusat melalui tiga jalur yaitu saraf vagus dan cabang-cabangnya, cabang simpatis 

(torakolumbalis) dan pelvic nerve (parasimpatis) dan cabang-cabangnya.3 Serabut 

parasimpatis meninggalkan sistem saraf pusat melalui saraf kranial III, VII, IX 

dan X serta saraf sakral medula spinalis. Sekitar 75% serabut parasimpatis 

terdapat dalam saraf vagus. Saraf vagus (saraf kranial X) memberikan persarafan 

parasimpatis ke jantung, paru, esophagus, lambung, usus halus, kolon proksimal, 

liver, kandung empedu, pankreas, ginjal dan ureter proksimal. Serabut 
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parasimpatis sakral yang terdapat dalam pelvic nerve mempersarafi kolon 

desenden, rectum, kandung kemih, distal ureter, anus dan genitalia.8 

Saraf simpatis dan parasimpatis berbeda dengan saraf motorik skeletal. 

Setiap jaras simpatis dan parasimpatis dari medula ke jaringan yang terangsang 

terdiri dari dua neuron yaitu neuron preganglion dan neuron postganglion, 

berlawanan dengan jaras motorik skeletal yang hanya memiliki satu neuron. Pada 

saraf simpatis neuron preganglion terletak di kornu intermediolateral medulla 

spinalis. Saraf parasimpatis neuron postganglion terletak dekat organ, sehingga 

serabut postganglion sangat pendek.8 

 

Gambar 1. Sistem saraf simpatis dan parasimpatis8 
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Gambar 2. Persarafan sensori organ viseral4 

Gambar 2 menunjukan beberapa aferen viseral yang mempersarafi organ 

dalam rongga dada dan perut perjalanan baik sepanjang saraf vagus dengan badan 

sel di nodose ganglion (NG) dan berakhir di nucleus tractus solitarii (NTS) atau 

sepanjang kornu dorsalis dengan sel tubuh dalam kornu dorsalis batang otak. 

Aferen lainnya mempersarafi organ yang sama memiliki terminal di medulla 

spinalis. Jalur lurus berjajar menunjukkan persarafan simpatis dan jalur dengan 

tanda penghubung menunjukkan persarafan parasimpatis. (Prevertebral ganglia, 

CG: celiac ganglion; SMG: superior mesenterika ganglion; IMG: inferior 

mesenterika ganglion; PG: pelvic ganglion, saraf S1, S2, S3, S4 dan lumbal 

splanknikus, seperti IMN: intermesenteric nerve; HGN: hypogastric nerve; PN: 

pelvic nerve).4 
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Gambar 3. Jalur naik dari neuron sumsum tulang belakang di nosisepsi viseral 

Gambar 2 menunjukan naiknya proyeksi dari neuron lamina I di medulla 

spinalis sepanjang jalur spinoparabrachial ke nukleus parabrachial (PB) dengan 

proyeksi berikutnya ke amigdala (Am) dan hypothalamus (Hyp). Proyeksi dari 

kornu dorsalis yang lebih dalam berjalan sepanjang traktus spinotalamikus ke 

nukleus thalamic (VPM dan VPL), dengan proyeksi lebih lanjut ke insula, korteks 

somatosensori dan korteks prefrontal. Neuron dari lamina III-IV dan X juga dapat 

melakukan perjalanan sepanjang kornu dorsalis dengan badan sel di medula, 

dengan proyeksi lebih lanjut ke nukleus thalamic (LC, lokus coeruleus; Po, 

posterior thalamic nuclei, CC, cingulate cortex, CN: cuneate nucleus; GN: 

gracile nuclei).4 

 

Patofisiologi Nyeri Viseral 

Nyeri merupakan suatu peringatan akan adanya bahaya kerusakan jaringan. 

Nyeri selain menimbulkan penderitaan, juga berfungsi sebagai mekanisme 

proteksi, defensif, dan penunjang diagnostik. Sebagai mekanisme proteksi, 

sensibel nyeri memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu trauma 

atau penyebab nyeri sehingga dapat menghindari kerusakan jaringan tubuh. 

Sebagai mekanisme defensif, memungkinkan untuk imobilisasi organ tubuh yang 

mengalami inflamasi sehingga sensibel yang dirasakan akan mereda dan bisa 



6 
 

mempercepat penyembuhan. Nyeri juga bisa sebagai penuntun diagnostik, karena 

dengan adanya nyeri pada daerah tertentu, proses pada pasien dapat diketahui.1 

Secara historis, ada kesalahpahaman bahwa organ viseral tidak menerima 

persarafan sensorik dan karena itu tidak bisa merasakan sensasi apapun ketika 

dipotong, mencubit atau ditusuk.2 Butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami 

bahwa nyeri viseral ada. Tidak semua organ sensitif terhadap rasa sakit terutama 

untuk organ seperti parenkim hati dan alveoli paru. Setiap luka atau cedera 

parenkim hati tidak akan diartikan sebagai rasa sakit di otak, sehingga ikterus 

obstruktif pada pasien yang memiliki karsinoma pankreas tidak akan terasa sakit. 

Beberapa organ berongga seperti lambung, usus dan kandung kemih dimana 

mereka terus menerus terkena lingkungan luar, relatif sensitif terhadap rasa sakit 

seperti nyeri kolik pada pasien yang memiliki batu saluran kemih.6 

Nyeri viseral dapat dirangsang oleh beberapa stimulus seperti berikut: 

a. Iskemia 

Iskemia atau penyumbatan pembuluh darah yang mengalir ke otot 

yang sedang aktif bekerja menyebabkan nyeri viseral dengan cara sama 

seperti timbulnya rasa nyeri di jaringan lain. Nyeri visceral muncul karena 

terbentuknya produk akhir metabolik yang asam atau produk yang 

dihasilkan oleh jaringan degenaratif seperti bradikinin, enzim proteolitik 

(enzim pemecah protein) atau bahan lain yang merangsang ujung serabut 

nyeri.8 

b. Stimulus kimia 

Stimulus kimia yang dapat menyebabkan nyeri viseral seperti alkohol, 

bradikinin, gliserol, capsaicin and salin hipertonik. Nyeri visceral juga 

sering disebabkan oleh bahan kimia dari traktus gastrointestinal masuk ke 

dalam rongga peritoneum. Contohnya: asam proteolitik getah lambung 

seringkali dapat keluar dari lambung yang robek atau tukak duodenum. 

Getah ini kemudian menyebabkan rusaknya peritoneum (membran serosa 

yang dilapisi dinding abdominopelvis) viseral sehingga merangsang daerah 

serabut nyeri yang sangat luas.8 

c. Spasme viskus berongga 
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Nyeri viseral yang timbul akibat viskus spastik muncul dalam bentuk 

kram dengan rasa nyeri yang semakin hebat dan kemudian menghilang. 

Viskus adalah rongga yang terdapat dalam abdomen. Proses ini berlanjut 

secara berulang. Timbulnya siklus berulang tersebut disebabkan oleh 

pengulangan kontraksi otot polos. Contohnya: keadaan kram ini akan timbul 

setiap ada gelombang peristaltik menjalar melalui usus yang spastik. Rasa 

nyeri tipe kram sering muncul pada penyakit apendisitis, gastroenteritis, 

konstipasi, menstruasi, persalinan, kelainan kandung empedu atau obstruksi 

ureter.8 

d. Distensi berlebihan pada viskus berongga 

Nyeri visceral dapat muncul akibat viskus berongga mengalami 

distensi yang berlebihan. Keadaan distensi yang berlebihan dapat menekan 

pembuluh-pembuluh darah yang mengelilingi organ viseral atau yang 

melalui dinding organ visera, sehingga memicu timbulnya rasa nyeri 

visceral akibat iskemia jaringan.8 

Beberapa zat kimia lainnya yang merangsang jenis nyeri kimiawi adalah 

bradikinin, serotonin, histamine, ion kalium, asam, asetilkolin, dan enzim 

proteolitik. Prostaglandin dan substansi P secara tidak langsung meningkatkan 

sensitivitas ujung-ujung serabut nyeri. Setelah reseptor nyeri diaktifkan oleh zat-

zat algesik tersebut, impuls nyeri disalurkan ke sentral memalui beberapa saluran 

saraf.8 Rangkaian proses yang menyertai  kerusakan jaringan sebagai sumber 

stimulus nyeri sampai dirasakannya persepsi nyeri adalah suatu proses elektro-

fisiologi yang disebut nosisepsi (nociception).1 

Beberapa reseptor, kanal dan neurotransmitter yang terlibat sebagai 

eksitatori dalam nyeri visceral adalah transient receptor potential vanilloid-1 

(TRPV-1), saluran ASIC3 dan saluran natrium (Na) khususnya yang resisten 

tetrodotoxin (NA 1,8 dan 1,9), N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) dan saluran 

kalsium. Reseptor yang menghambat nyeri: gamma aminobutyric acid-B (GABA-

B), kappa dan mu reseptor opioid, dan reseptor somatostatin. Saluran dan reseptor 

ini adalah target potensial untuk analgesik baru untuk mengobati nyeri viseral.6,7 

Ada empat proses yang terjadi pada suatu nosisepsi yaitu transduksi, 

transmisi, modulasi dan persepsi: 
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a. Transduksi adalah proses perubahan rangsang nyeri menjadi suatu 

aktifitas listrik yang mensensitisasi reseptor ujung-ujung saraf. Reseptor 

nyeri merupakan anyaman ujung-ujung bebas serat-serat afferent A 

delta dan C. Rangsang ini dapat berupa stimuli fisik, kimia, ataupun 

panas. Reseptor (nosiseptor) serabut A hanya peka terhadap stimulus 

mekanik dan termal, sedangkan serabut C peka terhadap berbagai 

stimulus seperti mekanik, termal dan kimiawi.1 

b. Transmisi adalah proses penyaluran impuls listrik yang dihasilkan oleh 

proses transduksi melalui saraf sensorik. Impuls ini akan disalurkan 

oleh serabut saraf A delta dan serabut C sebagai neuron pertama (dari 

perifer menuju kornu dorsalis medula spinalis). Pada kornu dorsalis ini, 

neuron pertama tersebut akan menyilang garis tengah dan naik melalui 

traktus spinotalamikus kontralateral menuju talamus, yang disebut 

sebagai neuron kedua. Neuron kedua ini kembali bersinaps di talamus 

dengan neuron ketiga yang memproyeksikan stimulus nyeri melalui 

kapsula interna dan korona radiata menuju girus postsentralis korteks 

serebri.1 

c. Modulasi adalah proses modifikasi terhadap rangsang. Modifikasi ini 

dapat terjadi pada sepanjang titik dari sejak transmisi pertama sampai 

ke korteks serebri. Modifikasi dapat berupa augmentasi (peningkatan), 

ataupun inhibisi (penghambatan). Terdapat interaksi antara analgetik 

endogen tubuh seperti endorfin, NA, 5HT dengan impuls yang masuk.1 

d. Persepsi adalah proses terakhir saat stimulasi tersebut mencapai korteks 

sehingga mencapai tingkat kesadaran, selanjutnya diterjemahkan dan 

ditindaklanjuti berupa tanggapan terhadap nyeri tersebut.1 
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Gambar 4. Perjalanan nyeri dari perifer ke sentral  

Sensitisasi perifer 

 Kerusakan jaringan akibat peradangan menyebabkan sensitisasi saraf 

aferen primer karena pelepasan mediator inflamasi seperti K+, H+, adenosin 

trifosfat (ATP), bradikinin, prostaglandin, serotonin dan histamine. 

Mediator inflamasi ini mengurangi ambang transduksi aferen primer. 

Peradangan juga menginduksi peningkatan ekspresi saluran natrium Nav 1,8 

dan 1,9 (SNS 1 dan 2), Vanilloid Receptor TRPV1, reseptor purin P2X3 dan 

ASICs. Sitokin yang disekresi oleh makrofag dan sel mast juga 

berkontribusi secara tidak langsung terhadap kepekaan saraf dengan 

mengekspresikan nerve growth factor (NGF) dan menyebabkan pelepasan 

siklooksigenase metabolik dan amina simpatomimetik. Efek dari perubahan 

ini adalah peningkatan sensitivitas nyeri di lokasi inflamasi.10,11 

Komponen sensitisasi, misalnya prostaglandin E
2 

akan mereduksi 

ambang aktivasi nosiseptor dan meningkatkan kepekaan ujung saraf dengan 

cara berikatan pada reseptor spesifik di nosiseptor.8 Banyak komponen yang 

menyebabkan sensitisasi akan muncul secara bersamaan, sehingga 

penghambatan pada salah satu substansi kimia tersebut tidak akan 
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menghilangkan sensitisasi perifer. Sensitisasi perifer akan menurunkan 

ambang rangsang dan berperan dalam meningkatkan sensitifitas nyeri di 

tempat cedera atau inflamasi. 

 

Gambar 5. Sensitisasi perifer dan sentral 

Sensitisasi sentral 

Peningkatan masukan nociceptor mengaktifkan kaskade sinyal 

intraseluler dalam neuron kornu dorsalis sumsum tulang belakang. Di kornu 

dorsalis ini sinyal akan direspon untuk diperkuat atau dihambat. Hal ini 

akan memicu pelepasan neurotransmiter presinaptik dan neuromodulator 

seperti glutamat, substansi P, brain-derived neurotrophic factor (BDNF) 

dan prostaglandin. Neurotransmiter ini dan neuromodulators mengaktifkan 

saluran ion ligan-gated termasuk N-metil-d-aspartat (NMDA) dan reseptor 

α-amino-5-hidroksi-3-metil-4-Isoksazola propionate acid (AMPA), G-

protein-coupled metabotropic reseptor, reseptor neurokinin dan reseptor 

kinase tirosin, yang kemudian meningkatkan kalsium intraseluler melalui 

pelepasan dari simpanan intraseluler dan kalsium dari ekstraseluler. 

Perubahan dalam saluran ion dan aktivitas reseptor melalui calcium-

dependent activation dari protein kinase A (PKA), protein kinase C (PKC) 

dan tirosin kinase menyebabkan fosforilasi dari NMDA receptor. Ini akan 

merubah kinetika reseptor NMDA dan menurunkan voltage-dependent 

magnesium block, sehingga menambah respon selanjutnya untuk glutamat 

dan meningkatkan kekuatan sinaptik. Peningkatan sensitivitas nyeri, 

menyebabkan hipersensitivitas jaringan jauh melampaui cedera yang 

diprakarsai saraf aferen primer.10,11 
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Dalam nyeri viseral terdapat istilah nyeri referal. Nyeri referal adalah nyeri 

somatik dalam atau rasa nyeri viseral yang terasa didaerah somatik superfisial. 

Nyeri ini dirasakan jauh dari dari jaringan yang menyebabkan rasa nyeri. 

Pengetahuan mengenai bermacam-macam nyeri referal ini sangat berguna dalam 

diagnosis klinis penyakit, karena pada banyak penyakit viseral satu-satunya tanda 

klinis yang ditemui adalah nyeri alih.  

Cabang-cabang serabut nyeri viseral (tipe C) bersinaps dengan neuron yang 

sama dengan serabut nyeri yang berasal dari kulit (tipa A delta) pada medula 

spinalis. Apabila serabut viseral terangsang, sinyal nyeri yang berasal dari organ 

viseral selanjutnya dijalarkan melalui beberapa neuron yang sama dengan 

menjalarnya sinyal nyeri yang berasal dari kulit dan akibatnya orang itu akan 

merasakan sensasi yang berasal dari kulit. Hal ini juga disebut konvergensi 

viseromotor. 

 

Gambar 6. Mekanisme nyeri referal dan hiperalgesia referal 

 

 

Manifestasi Klinis 

Nyeri viseral memiliki evolusi temporal dan dalam tahap awal bisa 

berbahaya dan sulit untuk diidentifikasi. Nyeri viseral adalah nyeri samar-samar 

dan menyebar. Nyeri viseral biasanya menjalar dan mengarah ke daerah 

permukaan tubuh jauh dari tempat nyeri namun berasal dari dermatom yang sama 
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dengan asal nyeri. Nyeri viseral pada fase awal dirasakan sama dengan nyeri 

viseral yang lainnya, namun rangsangan tambahan seperti palpasi lokal pada 

daerah yang nyeri tidak akan memperberat nyerinya. Nyeri viseral seperti keram 

sering bersamaan dengan gastroenteritis, penyakit kantung empedu, obstruksi 

ureteral, menstruasi, dan distensi uterus pada tahap pertama persalinan.2 

Ada beberapa bentuk nyeri viseral yaitu true visceral pain, nyeri referal 

tanpa hiperalgesia, nyeri referal dengan hiperalgesia, visceral hyperalgesia dan 

viscera-visceral hyperlagesia.2,7 

a. True visceral pain 

Karakteristik true visceral pain adalah lokasi sulit diidentifikasi, difus 

dan sulit didefinisikan dan tidak memandang organ asalnya. Nyeri ini 

biasanya terjadi di garis tengah badan, lower sternum, dan area abdominal 

atas. Nyeri jenis ini dirasakan seperti ditekan atau ditimpa. Nyeri ini juga 

biasanya dihubungkan dengan gejala otonomik seperti berkeringat, mual 

dan muntah serta emosional seperti cemas dan perasaan kematian yang 

belum terjadi. Contoh nyeri ini adalah infark miokard.2,7 

b. Nyeri referal tanpa hiperalgesia 

Nyeri referal adalah nyeri yang dirasakan menjalar dari lokasi 

organnya ke area somatiknya seperti nyeri jantung ke lengan dan tangan 

kiri. Sinyal dari organ internal  berhubungan dengan sensori dari organ 

somatik membuat sinyal salah diinterpretasikan oleh otak sehingga nyeri 

yang dirasakan jauh dari tempat aslinya. Terdapat gejala otonom ringan, 

namun hal ini jarang muncul.2,7 

c. Nyeri referal dengan hiperalgesia 

Nyeri referal dapat dengan hiperalgesia yang terjadi di area 

somatiknya. Hal ini dapat dikonfirmasi ke otot superficial, yang 

memperlihatkan iritabilitas dan kontraksi. Nyeri viseral dengan hiperalgesia 

disebabkan oleh proses sensitisasi sentral. Nyerinya lebih tajam dan 

lokasinya lebih pasti daripada true visceral pain.2,7 

d. Visceral hyperalgesia 
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Visceral hyperalgesia adalah peningkatan sensitifitas nyeri akibat 

stimulus nosiseptif. Nyeri ini diikuti oleh jejas atau inflamasi pada organ 

dalam.2,7 

e. Viscera-visceral hyperalgesia 

Nyeri ini terjadi interaksi antara dua organ. Contohnya orang dengan 

coronary heart disease dan batu kandung empedu lebih sering mengalami 

angina dan kolik biliari daripada orang yang memiliki satu penyakit 

tersebut.2,7 

Tabel 1. Pola nyeri referal9 

Lokasi Dermatom 

Diafragma tengah 

Paru 

Aorta 

Jantung 

Esophagus 

Pancreas dan spleen 

Lambung, liver dan kandung empedu 

Adrenal 

Usus kecil 

Kolon 

Ginjal, ovarium dan testis 

Ureter 

Uterus 

Kandung kemih dan prostat 

Uretra dan rectum 

C4 

T2-T6 

T1-L2 

T1-T4 

T3-T8 

T5-T10 

T6-T9 

T8-L1 

T9-T11 

T10-L1 

T10-L1 

T10-T12 

T11-L2 

S2-S4 

S2-S4 
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Gambar 5. Dermatom tubuh pada nyeri referal 

Penatalaksanaan Nyeri Viseral 

Uji klinis analgesik spesifik untuk nyeri viseral yang jarang dipublikasikan. 

Berbagai penelitian sulit untuk menentukan pilihan obat yang tepat untuk nyeri 

viseral. Beberapa perbedaan antara neurotransmisi, neurotransmiter, kanal dan 

reseptor nyeri somatik dan viseral menunjukkan bahwa ada kemungkinan 

perbedaan pengobatan nyeri somatik dengan nyeri viseral. Hal ini membuat tidak 

mungkin agen analgesik yang bekerja pada target tunggal secara signifikan akan 

mengurangi rasa sakit pada nyeri viseral. Sehingga kombinasi analgesik 
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merupakan pilihan terbaik dalam penanganan nyeri viseral. Penatalaksanaan nyeri 

viseral membutuhkan pendekatan multimodal dan multidisiplin ilmu. Ada 

kecenderungan untuk terlalu mengandalkan analgesik dan merujuk individu untuk 

disiplin lain terlambat ketika rasa sakit tidak terkontrol.6 

Penanganan nyeri viseral tidak cukup dengan menggunakan analgetik. 

Definitif terapi nyeri viseral adalah mengobati penyakit yang mendasarinya. 

Terapi simtomatis dapat diberikan adalah analgetik dan pengobatan sesuai organ 

seperti simpatolitik dan PPI untuk menghilangkan nyerinya.6 Beberapa reseptor, 

kanal dan neurotransmitter yang terlibat dalam nyeri viseral yang penting untuk 

nyeri viseral: transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV-1), saluran ASIC3 

dan saluran natrium (Na) khususnya yang resisten tetrodotoxin (NA 1,8 dan 1,9), 

reseptor N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) dan saluran kalsium. Reseptor yang 

menghambat nyeri: gamma aminobutyric acid-B (GABA-B), kappa dan mu 

reseptor opioid, dan reseptor somatostatin. Saluran dan reseptor ini adalah target 

potensial untuk analgesik baru untuk mengobati nyeri viseral.6,7 

Beberapa kombinasi analgetik  yang bisa digunakan untuk menangani nyeri 

viseral adalah 

a. NSAID dan Parasetamol 

Parasetamol adalah cyclooxygenase-2 inhibitor lemah dan selective 

cyclooxygenase 3 inhibitor. Parasetamol juga meningkatkan serotonin otak, 

pengalihan beta-endorphin dan menghambat reseptor 5-HT3 yang 

pronosisepsi. Beberapa penelitian yang melibatkan model hewan mengenai 

nyeri viseral telah mengkonfirmasi manfaat dari kombinasi NSAID dengan 

parasetamol. Ibuprofen adalah yang paling umum digunakan dalam studi-

studi tersebut.6 

b. Opioid 

Opioid adalah obat penghilang nyeri yang bagus, namun opioid 

menambahkan beban gejala yang berhubungan dengan dismotilitas. 

Sehingga penggunaan obat pencahar dan pelembut feses perlu ditambahkan 

dalam penggunaan opioid. Selain itu juga morfin dapat menghasilkan 

visceral hyperalgesia. Namun hal ini bisa diatasi dengan pemberian 

gabapentinoids. Penambahan analgesik adjuvan atau rotasi opioid lebih baik 
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dalam menangani opioid-induced hyperalgesia. Hal ini mungkin 

menjelaskan keuntungan dari kombinasi ketika mengobati nyeri viseral. 6 

Kombinasi analgesik yang meliputi opioid telah dilaporkan dalam 

pengelolaan nyeri viseral. Dalam model hewan, memblokir reseptor TRPV1 

dapat meningkatkan antinosisepsi opioid. Dalam model tikus, kombinasi 

tripel fentanyl, trazodone, dan parasetamol mengurangi asam asetat pada 

dosis yang lebih rendah daripada dengan obat tunggal. Dalam model 

distensi tikus kombinasi ketorolak dan morfin merupakan antinosisepsi 

sinergis dengan rasio dosis 10:1 dan 20:1.6 

c. Analgesik adjuvant 

Ada bukti klinis praklinis analgesik adjuvant harus digunakan awal 

untuk nyeri viseral. Obat-obat adjuvant yang dapat digunakan seperti  

antikonvulsan dan antidepresan. Octreotide dapat mengurangi hiperalgesia 

viseral yang merupakan pilihan yang logis untuk digunakan dengan morfin. 

Baclofen mengurangi nosisepsi viseral di beberapa model yang 

membuatnya menarik untuk digunakan dengan opioid dan analgesik 

nonopioid (NSAID atau parasetamol). Dexmedetomidine, alpha-2 

antagonis dapat menghambat respon visceromotor pada distensi kolorektal. 

Dengan cara yang sama, antidepresan trisiklik dan serotonin norepinephrine 

reuptake inhibitor dapat meringankan nyeri viseral dengan meningkatkan 

neurotransmisi norepinefrin. Selain itu, antidepresan trisiklik menghambat 

saluran natrium, reseptor NMDA, saluran P2X, dan prostaglandin.6 

d. Ketamin 

Ketamin adalah suatu campuran resemik dua buah isomer optis, 

ketamin S(+) dan R(-). Ketamin, 2-(o-chlorophenyl)-2-(methylamino)-

cyclohexanonehydrochloride, suatu arylcycloalkylamine yang secara 

struktural berhubungan dengan phencyclidine (PCP) dan cyclohexamine. 

Ketamin merupakan obat yang sangat lipofilik dan didistribusikan dengan 

cepat ke organ yang banyak vaskularisasinya, termasuk otak dan jantung.13 

Mekanisme kerja ketamin adalah menghambat membran ekstatori 

neurotransmiter asam glutamate pada subtype reseptor NMDA. Glutamat 

adalah neurotransmitter eksitatori utama yang menyebabkan terjadinya 
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visceral hyperalgesia. Reseptor glutamate dibagi menjadi tiga yaitu alpha-

amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA), kainite, dan 

reseptor NMDA. Reseptor AMPA permeabel terhadap Na+ dan K+, tetapi 

tidak terhadap Ca2+. Reseptor NMDA sangat permeabel terhadap Ca2+ dan 

Na+. Reseptor NMDA memiliki afinitas yang kuat terhadap ion Mg++. Efek 

dari afinitas tersebut adalah ion Mg++ dapat mengikat reseptor NMDA dan 

menghambat kanal yang akan dilewati oleh ion Ca2+ dan Na+. Ketika neuron 

sangat terdepolarisasi seperti yang terjadi akibat aktivasi kuat pada 

sinapsnya atau sinaps disekitarnya, maka afinitas Mg++ dengan reseptor 

NMDA akan berkurang dan terlepas. Aktivasi reseptor NMDA akan 

menimbulkan peningkatan kalsium intraseluler, sehingga akan terjadi 

peningkatan potensi sinaps yang lebih lama yang dikenal dengan long-term 

potentiation (LTP). Reseptor NMDA  banyak ditemukan di saraf aferen dari 

kolon dan kandung kemih. NMDA receptors juga ditemukan dalam 

postsinaps dari aferen visceral dalam batang otak and korteks.13 

 

Simpulan 

Nyeri viseral adalah nyeri dari organ internal di tubuh seperti jantung, 

pembuluh darah besar, limfe node, sistem respirasi, sistem ganstointestinal, 

struktur urologi, sistem reproduksi, omentum dan peritoneum viseral. Serabut 

saraf aferen primer yang mempersarafi organ viseral ke sistem saraf pusat melalui 

tiga jalur yaitu saraf vagus dan cabang-cabangnya, sepanjang serabur eferen 

simpatis (cabang simpatis dan cabang splanchnic, cabang lumbar dan torak) dan 

saraf panggul dengan efferents parasimpatis dan cabang-cabangnya. Ada empat 

proses yang terjadi pada suatu nosisepsi yaitu transduksi, transmisi, modulasi dan 

persepsi. bentuk nyeri viseral yaitu true visceral pain, nyeri referal tanpa 

hiperalgesia, nyeri referal dengan hiperalgesia, visceral hyperalgesia dan viscera-

visceral hyperlagesia. Definitif terapi nyeri viseral adalah mengobati penyakit 

yang endasarinya. Terapi simtomatis yang dapat diberikan adalah kombinasi 

analgetik dan pengobatan sesuai organ seperti simpatolitik dan PPI untuk 

menghilangkan nyerinya. 
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