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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Nyeri dan analgesik 

2.1.1 Nyeri 

Nyeri adalah suatu konsep yang kompleks untuk didefinisikan dan 

dipahami. Menurut The International Association for the Study of Pain (IASP) 

memformulasikan definisi nyeri sebagai suatu perasaan tidak menyenangkan yang 

dapat dirasakan secara emosional dan disebabkan oleh adanya kerusakan yang 

nyata pada jaringan tubuh manusia.13 

Nyeri berdasarkan mekanismenya melibatkan persepsi dan respon 

terhadap nyeri tersebut. Mekanisme timbulnya nyeri melibatkan empat proses, 

yaitu: tranduksi, transmisi, modulasi dan persepsi. Tranduksi adalah proses dari 

stimulasi nyeri yang diubah kebentuk yang dapat diakses oleh otak. Proses ini 

dimulai ketika nociceptor yaitu reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang 

nyeri teraktivasi. Aktivasi reseptor ini merupakan bentuk respon terhadap 

stimulus yang datang, seperti kerusakan jaringan. Berikutnya adalah proses 

transmisi yang merupakan serangkaian kejadian neural yang membawa impuls 

listrik melalui sistem saraf ke area otak. Proses transmisi melibatkan saraf aferen 

yang terbentuk dari serat saraf berdiameter kecil, sedang hingga besar. Modulasi 

mengacu pada aktivitas neural dalam upaya mengontrol jalur transmisi nociceptor 

tersebut. Proses modulasi melibatkan sistem saraf yang kompleks, dimana ketika 

impuls nyeri sampai di pusat saraf, transmisi impuls nyeri ini akan dikontrol oleh 

sistem saraf pusat dan mentransmisikan impuls nyeri ini ke bagian lain dari sistem 
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saraf seperti bagian cortex. Selanjutnya impuls akan ditransmisikan melalui saraf 

descend ke tulang belakang untuk memodulasi efektor. .Sementara proses yang 

terakhir adalah persepsi yang merupakan titik kesadaran individu terhadap nyeri. 

Proses persepsi ini yang menjadikan nyeri tersebut suatu fenomena yang 

melibatkan multidimensional.13 

 Walaupun nyeri tidak mudah diukur, namun dapat digolongkan 

berdasarkan intensitasnya menjadi nyeri ringan, sedang dan berat dengan 

menggunakan Visual Analogue Scale (VAS). Berdasarkan penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya, skor VAS <3,4 menunjukan nyeri ringan, skor VAS 3,5 – 

7,4 menunjukkan nyeri sedang dan skor VAS >7,5 menunjukan nyeri berat.14 

Berdasarkan waktu durasi nyeri, nyeri terdiri dari nyeri akut dan nyeri kronik. 

Nyeri akut adalah nyeri yang berlangsung mulai dari hitungan detik hingga 

kurang dari enam bulan dan biasanya terjadi secara tiba – tiba. Sementara nyeri 

kronik adalah nyeri yang menetap sepanjang suatu periode waktu tertentu dan 

biasanya berlangsung di luar waktu penyembuhan yang diperkirakan.5   

Nyeri merupakan pengalaman persepsi yang multidimensional dan 

kompleks. Karena itu target farmakologis dan terapi multimodal dibutuhkan untuk 

mengoptimalkan kontrol nyeri.14 

2.1.2 Analgesik 

Analgesik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem syaraf 

secara selektif digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi 

kesadaran. Analgetika bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa 

sakit. Obat – obat yang sering digunakan untuk menangani nyeri antara lain : 



	 8	

1)  Obat anti-inflamasi non steroid (NSAID) dan parasetamol untuk 

mengurangi transduksi nyeri.   

2)  Anestesi lokal, yang secara reversibel melakukan blok transmisi nyeri.  

3)  Opioid, yang beraksi pada area spinal dan supraspinal untuk modifikasi 

transmisi aferen dan memfasilitasi jaras desenden.   

4)  Tricyclic antidepressant (TCA) dan selective noradrenalin reuptake 

inhibitors (SNRI), yang mengatur level monoamino di jaras desenden.   

5)  Antikonvulsan, yang bekerja dengan cara mengurangi eksitabilitas 

dalam sensitisasi neuron.  

  Karena obat – obat analgesik umumnya mempunyai kerja ikutan yang 

cukup membahayakan kesehatan masyarakat, maka pada obat- obat paten yang 

dibuat oleh pabrik sering dikombinasikan dengan obat analgesik lain. Tujuannya 

selain untuk mengurangi kerja adalah juga untuk memperbesar daya 

analgesiknya.15  

  Teknik analgesia multimodal dengan cara mempergunakan jenis analgesik 

hemat opioid telah lama diperkenalkan untuk memperbaiki analgesia dengan cara 

mengombinasikan obat – obat analgesik dari golongan lain yang dapat memberi 

efek aditif atau sinergitik. Kombinasi tersebut dapat digunakan untuk menurunkan 

dosis masing – masing obat sehingga mengurangi efek samping obat yang 

dipergunakan. Penggunaan analgesik hemat opioid dapat menurunkan kejadian 

efek samping dan mengurangi masa perawatan.10 Pada tahun 2012, Rwanda 
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Ministry of Health, telah memperbaruhi manajemen nyeri dengan obat analgesik 

melalui rumusan “four steps of analgesic ladder” sebagai panduan dalam 

manajemen nyeri yang didasarkan atas intensitas nyeri dari pasien.16 

Gambar 1. Four steps analgesic ladder16 

2.2 Parasetamol 

Parasetamol pertama kali digunakan pada awal tahun 1955 untuk 

penggunaan beberapa kondisi klinis, hingga saat ini parasetamol telah digunakan 

secara luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Parasetamol digolongkan 

sebagai obat analgesik dan antipiretik yang aman, efektif dan dapat ditoleransi 

baik, serta memiliki efek samping yang minimal jika digunakan pada dosis terapi 

yang direkomendasikan.17 

Dalam konteks obat analgesik, Parasetamol termasuk dalam analgesik 

golongan non – opioid non – salisilat dan antipiretik dengan aktivitas anti 

inflamasi yang rendah. Cara kerja Parasetamol adalah dengan menghambat N-

methyl-D-aspartat, sintesis nitrit oxide dan pelepasan prostaglandin E2 secara 

sentral, sehingga sentisisasi reseptor nyeri kepada stimulus mekanik maupun 

kimia akan terhambat pula.18 
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Gambar 2. Struktur kimiawi parasetamol9 

2.2.1 Farmakodinamik 

Efek antipiretik dari parasetamol ditimbulkan oleh gugus aminobenzen. 

Sementara efek analgesik parasetamol serupa dengan salisilat yaitu menghambat 

sintesis prostaglandin terutama di SSP melalui aksinya pada enzim COX-3. Obat 

ini tidak mempunyai efek anti inflamasi yang bermakna sehingga tidak digunakan 

sebagai antireumatik.17 

2.2.2 Farmakokinetik 

Rute administrasi yang paling umum dari parasetamol adalah rute oral 

(tablet dan suspensi), walaupun bisa melalui rute rektal dan intravena. 

Parasetamol diabsorbsi cepat dan sempurna di saluran cerna. Masa paruhnya di 

plasma adalah antara 1-3 jam dan akan mencapai konsentrasi tertinggi dalam 

plasma setelah ½ jam pemberian. Dalam plasma, parasetamol akan berikatan 

dengan protein plasma sebanyak 25%. Parasetamol akan di metabolisme di hati, 

dimana sebagian (80%) akan dikonjugasi dengan asam glukoronat dan sisanya 

dengan asam sulfat. Di sisi lain obat juga dapat mengalami hidroksilasi yang hasil 
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metabolitnya dapat menyebabkan methemoglobinemia dan hemolysis eritrosit. 

Parasetamol akan di ekeskresikan oleh ginjal, sebagian besar dalam bentuk 

terkonjugasi.17 

2.2.3 Kegunaan terapeutik 

Parasetamol digunakan sebagai antipiretik dan analgesik untuk meredakan 

nyeri ringan sampai sedang seperti sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan 

demam.9 Dosis terapi parasetamol adalah 60 – 12- mg untuk usia 3 bulan – 1 

tahun, 120 – 250 mg untuk usia 1-5 tahun, 200 – 250 mg untuk usia 6-12 tahun 

dan 500mg – 100g untuk dewasa. Dosis ini boleh diulang tiap 4 – 6 jam bila 

diperlukan dengan dosis maksimum yang bisa diperikan adalah 4g/24 jam.19 

2.2.4 Efek samping dan toksisitas 

Parasetamol dapat menyebabkan nekrosis hati dan tubuli renalis serta 

koma hipoglikemik. Hepatotoksisitas dapat terjadi pada pemberian dosis tunggal 

10-15 gram (200-250 mg/kgBB). Parasetamol juga dapat menyebabkan reaksi 

alergi terhadap derivate para-aminofenol, namun hal ini jarang terjadi. 

Manifestasinya adalah eritema dan urtikaria serta demam dan lesi pada mukosa.19 

2.3 Morfin 

Morfin adalah komponen utama dari opium/candu yang diperoleh dari 

tumbuhan Papaver somniferum. Secara kimia, morfin adalah senyawa alkaloid 

yang termasuk derivate fenantre. Dalam farmakologi, morfin merupakan obat 

yang berkhasiat untuk menghilangkan rasa (analgesik narkotik). Sudah umum 

dikertahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan morfin yang sangat luas di dunia 

saat ini, yang berakibat pada timbulnya efek samping yang serius dari keracunan 
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morfin. Namun, jika morfin dipakai dibawah pengawasan yang ketat dan sesuai 

dengan dosis terapi maka dapat menjadi obat analgesik golongan opioid yang 

efektif.20 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Kimiawi Morfin21 

2.3.1 Farmakodinamik 

Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung 

otot polos. Efek morfin pada sistem syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu 

depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan 

emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, 

mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormone anti 

diuretika.21 

2.3.2 Farmakokinetik 

Morfin tidak dapat menembus kulit utuh, tetapi dapat menembus kulit yang 

luka. Morfin juga dapat menembus mukosa. Morfin dapat diabsorbsi usus, tetapi 

efek analgesik setelah pemberian oral jauh lebih rendah daripada efek analgesik 

yang timbul setelah pemberian parenteral dengan dosis yang sama. Morfin dapat 
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melewati plasenta dan mempengaruhi janin. Ekskresi morfin terutama melalui 

ginjal. Sebagian kecil morfin bebas ditemukan dalam tinja dan keringat.21 

2.3.3 Kegunaan terapeutik 

Morfin yang merupakan obat opioid terutama digunakan untuk meredakan 

atau menghilangkan nyeri hebat yang tidak dapat diobati dengan analgesik non – 

opioid. Lebih hebat nyerinya makin besar dosis yang diperlukan. Morfin sering 

digunakan untuk nyeri yang menyertai infark miokard, neoplasma, kolik renal 

atau kolik empedu, oklusi akut pembuluh daraf perifer, pulmonal, atau coroner, 

nyeri akibat trauma seperti luka bakar, fraktur dan nyeri pasca bedah. Morfin 

tersedia dalam tablet, injeksi, supositoria. Morfin oral dalam bentuk larutan 

diberikan teratur dalam tiap 4 jam. Dosis anjuran untuk menghilangkan atau 

mengurangi nyeri sedang adalah 0,-0,2 mg/kgBB. Untuk nyeri hebat pada dewasa 

1-2 mg intravena dan dapat diulang sesuai yang diperlukan21 

2.3.4 Efek samping dan toksisitas 

Berbagai analgesik opioid memiliki banyak efek samping yang sama 

walaupun ada perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Efek samping yang sering 

terjadi adalah mual, muntah, konstipasi dan rasa mengantuk. Semakin besar dosis 

morfin maka memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menimbulkan depresi 

napas dan hipotensi. Morfin tidak memiliki efek yang signifikan pada kerusakan 

yang dialami di ginjal22 
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2.4 Ginjal 

2.4.1 Anatomi ginjal 

Ginjal adalah organ retroperitoneal yang berpasangan dan terletak setinggi 

vertebra thoracalis 2 sampai lumbalis 3, dengan posisi ginjal sebelah kanan lebih 

rendah dibanding sebelah kiri. Berat ginjal adalah sekitar 150 gram pada pria dan 

135 gram pada wanita, dengan ukuran panjang 10-12cm, lebar 5-7cm dan tebal 2-

3cm.23 

Permukaan ginjal ditutup oleh capsula fibrosa dan bersama dengan glandula 

suprarenalis, ginjal dilapisi oleh capsula adiposa. Kapsula adiposa sendiri 

dikelilingi oleh fascia renalis. Ginjal memiliki dua polus, superior dan inferior. 

Ginjal terdiri dari cortex renalis dan medulla renalis yang terbagi lagi menjadi 

bagian – bagian yang disebut piramida ginjal. Columnae renales terletak di antara 

piramida – piramida ginjal tersebut. Satu piramida dan area kortikal di dekatnya 

disebut lobus renalis. Ujung piramida (Papillae renales) memasuki Calices renalis 

mayor dan minor yang akan mengeluarkan urin.23 
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Gambar 4. Anatomi Ginjal23 

2.4.2 Histologi ginjal 

Unit kerja fungsional ginjal disebut sebagai nefron. Dalam setiap ginjal 

terdapat sekitar 1 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi 

yang sama. Dengan demikian, kerja ginjal dapat dianggap sebagai jumlah total 

dari fungsi semua nefron tersebut. Setiap nefron terdiri atas bagian yang melebar 

yakni korpuskel renalis, tubulus kontortus proksimal, segmen tipis dan tebal ansa 

henle, tubulus kontortus distal dan duktus koligentes.24 

Darah yang membawa sisa – sisa hasil metabolism tubuh difiltrasi di dalam 

glomeruli kemudian di tubulus ginjal, beberapa zat masih diperlukan tubuh akan 

mengalami reabsorbsi dan zat – zat hasil sisa metabolisme mengalami sekresi 

bersama air membentuk urin. Setiap hari tidak kurang 180 liter cairan tubuh 

difiltrasi di glomerulus dan menghasilkan urin 1-2 liter. Urin yang terbentuk di 

dalam nefron disalurkan melalui piramida ke sistem pelvikalis ginjal untuk 

kemudian disalurkan ke dalam ureter.24 
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Gambar 5. Struktur Histologi Ginjal24 

 

2.4.3 Fisiologi Ginjal 

Ginjal menjalankan fungsi yang vital sebagai pengatur volume dan 

komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh dengan mengekresikan zat 

terlarut dan air secara selektif. Fungsi vital ginjal dicapai dengan filtrasi plasma 

darah melalui glomerulus dengan reabsorpsi sejumlah zat terlarut dan air dalam 

jumlah yang sesuai di sepanjang tubulus ginjal. Kelebihan zat terlarut dan air di 

ekskresikan keluar tubuh dalam urin melalui sistem pengumpulan urin.25 
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Ginjal memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. Mempertahankan keseimbangan air dalam tubuh. 

b. Memelihara volume plasma yang sesuai sehingga sangat berperan 

dalam pengaturan jangka panjang tekanan darah arteri. 

c. Membantu memelihara keseimbangan asam basa pada tubuh. 

d. Mengekskresikan produk – produk sisa metabolism tubuh. 

e. Mengekskresikan senyawa asing seperti obat – obatan. 

Ginjal mendapatkan darah yang harus disaring dari arteri. Ginjal kemudian 

akan mengambil zat – zat yang berbahaya dari darah. Zat – zat yang diambil dari 

darah pun diubah menjadi urin. Urin lalu akan dikumpulkan dan dialirkan ke 

ureter. Setelah ureter, urin akan ditampung terlebih dahulu di kandung kemih. 

Bila orang tersebut merasakan keinginan berkemih dan keadaan memungkinkan, 

maka urin yang ditampung dikandung kemih akan dikeluarkan lewat uretra.25 

Tiga proses utama akan terjadi di nefron dalam pembentukan urin, yaitu 

filtrasi, reabsorpsi dan sekresi. Pembentukan urin dimulai dengan filtrasi sejumlah 

besar cairan yang hampir bebas protein dari kapiler glomerulus ke kapsula 

bowman. Kebanyakan zat dalam plasma, kecuali protein, di filtrasi secara bebas 

sehingga konsentrasinya pada filtrate glomerulus dalam kapsula bowman hampir 

sama dengan plasma. Awalnya zat akan difiltrasi secara bebas oleh kapiler 

glomerulus tetapi tidak difilitrasi, kemudia di reabsorpsi parsial, reabsorpsi 

lengkap dan kemudian akan diekskresi.25 
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2.5 Kreatinin 

Penilaian klinis dari fungsi ginjal merupakan bagian dari pelayanan medis 

rutin yang penting dalam menilai status kesehatan dan penyakit ginjal. Penyakit 

ginjal diklarifikasikan lebih jauh berdasarkan derajat penurunan laju filtrasi 

glomerulus (GFR). Level GFR secara umum dinyatakan sebagai indikator terbaik 

dalam menilai kerusakan ginjal. Sayangnya pengukuran GFR tidak mudah 

dilakukan, kerena itu nilai GFR biasanya diperkirakan berdasarkan marker filtrasi 

endogen seperti kreatinin dan ureum serum.26 

Kreatinin adalah produk protein otot yang merupakan hasil akhir 

metabolisme otot yang dilepaskan dari otot dengan kecepatan yang hampir 

konstan dan diekskresi dalam urin dengan kecepatan yang sama. Kreatinin 

diekskresikan oleh ginjal melalui kombinasi filtrasi dan sekresi, konsentrasinya 

relative konstan dalam plasma dari hari ke hari, kadar yang lebih besar dari nilai 

normal mengisyaratkan adanya gangguan fungsi ginjal.27 

Peningkatan dua kali lipat kadar kreatinin serum mengindikasikan adanya 

penurunan fungsi ginjal sebesar 50%, demikian juga peningkatan kadar kreatinin 

tiga kali lipat mengisyaratkan penurunan fungsi ginjal sebesar 75%27 

Ada beberapa yang mempengaruhi kadar kreatinin dalam darah, 

diantaranya adalah perubahan massa otot, diet kaya daging juga meningkatkan 

kadar kreatinin sampai beberapa jam setelah makan. Aktivitas fisik yang 

berlebihan juga dapat meningkatkan kadar kreatinin darah. Obat obatan seperti 

sefalosporin, aldacton, aspirin dan co-trimexazole dapat mengganggu sekresi 

kreatinin sehingga meninggikan kadar kreatinin darah. Kadar kreatinin lebih 
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tinggi pada orang tua dibanding orang muda, serta pada laki – laki dibanding 

wanita.25 

Pemeriksaan kadar kreatinin dalam darah merupakan salah satu parameter 

yang digunakan untuk menilai fungsi ginjal, karena konsentrasi dalam plasma dan 

ekskresinya di urin dalam 24 jam relatif konstan. Nilai kreatinin normal pada laki 

– laki adalah 0,8 sampai 1,2 mg/dl sedangkan wanita 0,6 sampai 1,1 mg/dl.28 

Tinggi rendahnya kadar kreatinin darah juga memberi gambaran tentang 

berat ringannya gangguan fungsi ginjal. Hemodialisis dilakukan pada gangguan 

fungsi ginjal yang berat yaitu jika kadar kreatinin lebih dari 7 mg/dl serum. 

Namun dianjurkan bahwa sebaiknya hemodialisis dilakukan sedini mungkin 

untuk menghambat progesivitas penyakit.28 

 

2.6 Pengaruh Parasetamol terhadap kadar kreatinin 

Efek analgesik dan antipiretik dari parasetamol didapat dari inhibisi 

selektif COX-3, varian dari COX-1 yang dihasilkan dari inhibisi sentral sintesis 

prostaglandin. DIbandingan dengan NSAID, parasetamol tidak mempunyai efek 

anti-inflamasi karena kurangnya inhibisi perifer sintesis prostaglandin.29 

Produksi prostaglandin ginjal dimediasi terutama oleh siklooksigenasi 

yang berperan penting dalam kompensasi hemodinamik ginjal. Overdosis NSAID 

dan parasetamol secara potensial, mempunyai berbagai efek pada ginjal. Efek 

samping pada ginjal yang berat sebagian disebabkan karena vasokontriksi akibat 

inhibisi dari vasodilatasi yang dimediasi oleh prostaglandin ginjal, penurunan 

aliran darah ginjal dan menyebabkkan penurunan GFR.29 
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Mekanisme dari nefrotoksisitas parasetamol pada manusia belum 

sepenuhnya dipahami. Toksisitas langsung pada sistem tubular merupakan salah 

satu mekanisme terjadinya nefrotoksisitas. Dalam studi pada hewan coba dengan 

kadar aktivitas microsomal CYP450 ginjal yang tinggi, monoterapi dosis nonletal 

dari parasetamol menyebabkan nekrosis tubulus kontortus proksimal yang 

kemungkinan disebabkan oleh produksi lokal dari metabolit toksis quinoneimin 

intermediet. Studi lain menyebutkan adanya nitrogen urea darah dan kreatinin 

serum setelah pemberian parasetamol dosis toksik29 

2.7 Pengaruh Morfin terhdadap kadar kreatinin 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa penggunaan morfin 

tidak menghasilkan perubahan yang signifikan pada kadar pengeluaran urea dan 

kreatinin sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian morfin memiliki efek 

toksik yang minimal pada ginjal.30 

 Morfin merupakan golongan obat opioid, dan opioid mempunyai pengaruh 

kuat terhadap fungsi ginjal melalui mekanisme yang berbeda- beda, menyebabkan 

perubahan pada ekskresi air dan sodium pada ginjal. Opioid menyebabkan 

perubahan pada output urin dan ekskresi sodium urin dengan berbagai mekanisme 

neural dan hormonal yang terintegrasi melalui sistem saraf perifer, sistem saraf 

pusat dan ginjal.31 
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2.8 Kerangka Teori 

Gambar 6. Kerangka Teori 
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2.9 Kerangka Konsep 

 

Gambar 7. Kerangka Konsep 

2.10 Hipotesis 

Terdapat perbedaan kadar kreatinin serum pada tikus wistar yang diberi 

kombinasi parasetamol dan morfin dibanding dengan kadar kreatinin serum 

kelompok kontrol. 
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