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Abstrak
Nyeri kanker merupakan komplikasi kanker yang paling sering ditemui pada
pasien kanker. Frekuensinya sekitar 30-50% pada pasien yang sedang menjalani terapi
dan meningkat hingga 70-90% pada kanker tahap lanjut.2 Oleh karena sifat nyerinya
yang bisa memberat secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama, maka pasien
dapat mengalami gangguan tidur dan nafsu makan hingga depresi. Tak heran bahwa nyeri
kanker sangat ditakuti penderitanya dan merupakan salah satu target pada terapi kanker
secara keseluruhan. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) dalam Panduan
Nyeri Kanker 2016 menyatakan bahwa kesintasan penderita berhubungan erat dengan
manajemen gejala kanker yang baik, termasuk manajemen nyeri kanker, dalam
meningkatkan kualitas hidup.1,2

Pendahuluan
Penatalaksanaan nyeri kanker masih di bawah standar. Dikatakan bahwa 50%
pasien yang mengidap kanker, dan 90% pasien dengan kanker tahap lanjut menderita
nyeri. 70% nyeri kanker diakibatkan keterlibatan tumor tersebut ke jaringan lunak,
viseral, saraf, atau tulang. Selain itu juga bisa berasal dari perubahan struktural tubuh
akibat tumor tersebut (seperti spasme otot akibat tumor di tulang belakang). Sedangkan
25% nyeri kanker berasal akibat pemberian terapi kanker seperti kemoterapi, radioterapi,
imunoterapi, dan/atau pembedahan.2
Keluhan nyeri ini dapat dirasakan dalam setiap fase perkembangan kanker, mulai
dari fase penegakan diagnosis ataupun staging, fase kemoterapi, fase pembedahan, fase
remisi, fase relaps, ataupun fase kesintasan (survivorship). Sindrom nyeri kanker dapat
dibagi secara luas menjadi tipe akut dan kronik. Sindrom nyeri kanker akut biasanya

ditemukan dalam proses diagnostik atau terapi intervensi, sedangkan pada yang kronik
berhubungan langsung dengan kanker itu sendiri atau terapi antineoplastik. 1
Pada keganasan, nyeri yang disebabkan oleh aktivasi nosiseptor disebut nyeri
nosiseptif; sedangkan nyeri yang ditimbulkan oleh gangguan pada sistem saraf disebut
nyeri neuropatik.3 Menurut penelitian pada jurnal Developing Drugs In Cancer-Related
Bone Pain, nyeri yang diinduksi oleh kanker baik mekanisme inflamasi dan neuropatik
dapat terlibat, karena pertumbuhan tumor bertanggung jawab atas kerusakan jaringan dan
pelepasan beberapa mediator inflamasi. Selain itu, sel-sel kanker juga dapat mengompresi
serta tumbuh di dalam saraf sensoris, atau merusak jaringan target dengan perubahan
neuropatik yang konsekuen.

Nyeri kanker juga didefinisikan sebagai jenis nyeri

campuran.4
Nyeri neuropatik mempengaruhi hingga 40% pasien kanker dan dikaitkan dengan
peningkatan intensitas nyeri, konsumsi analgesik dan penurunan kualitas hidup. 5 Pada
pasien dengan kanker, nyeri neuropatik dapat terjadi karena berbagai alasan yaitu efek
langsung seperti pada tumor yang berhubungan dengan kompresi saraf; secara tidak
langsung karena pengobatan kanker, seperti dalam nyeri pascaoperasi atau kemoterapi
terkait; atau komorbiditas nyeri neuropatik yang tidak terkait kanker.6
Etiologi Nyeri Kanker
1. Cancer Treatment-Related Chronic Neuropathic Syndromes
Pada pasien dengan kanker yang melaporkan nyeri jenis apa pun, 18,7-21,4%
mengalami

nyeri

neuropatik

karena

pengobatan

kanker,

beberapa

hal

yang

menyebabkannya adalah:
A. Prosedur pembedahan
Tingkat nyeri neuropatik tertinggi dikaitkan dengan cedera saraf atau pembentukan
bekas luka yang dihasilkan dari manajemen bedah pada kanker seperti kanker payudara,
toraks, kepala dan leher, serta kanker yang berasal dari jaringan lunak atau tulang,
misalnya osteosarcoma. Terlepas dari jenis operasi, neuroma pascaoperasi, yang
berkembang karena cedera saraf yang diinduksi operasi, atau dari bekas luka dan edema
jaringan, merupakan sumber umum dari nyeri neuropatik di antara survivor kanker.
Setelah lumpectomy, mastektomi, diseksi nodus aksila, dan rekonstruksi payudara, 2069% dari penderita kanker payudara mengalami nyeri kronis, paling sering disebabkan

oleh kerusakan terkait operasi pada saraf aksila atau interkostobrachial. Menurut hasil
meta-analisis oleh Bayman dan Brennan (2014), kejadian nyeri kronis 3 dan 6 bulan
setelah torakotomi adalah masing-masing 57% dan 47%. Kerusakan intraoperatif pada
berkas atau komponen neurovaskular telah diduga sebagai penyebab paling umum dari
nyeri pasca torakotomi ini. Selain itu, amputasi anggota tubuh adalah prosedur lain yang
terkait dengan nyeri neuropatik kronis. Nyeri anggota badan adalah sensasi nyeri, rasa
terbakar, kram, dan menyengat pada bagian yang hilang, terjadi pada sebanyak 60-80%
dari penderita amputasi. Selain itu, sekitar 32% pasien yang menjalani bedah diseksi
leher untuk kanker kepala dan leher mengalami nyeri neuropatik kronis. Dalam kasus ini,
nyeri neuropatik umumnya disebabkan oleh kerusakan pada saraf aksesorius dan plexus
superfisial servikal, yang akan mengakibatkan nyeri bahu kronis dan kehilangan
sensasi.22
B. Terapi Radiasi
Terapi radiasi sering mengarah ke nyeri neuropatik kronis karena peradangan saraf
dan jaringan parut. Pasien dengan kanker payudara yang menjalani perawatan radiasi, 2165% akan mengalami nyeri neuropatik kronis terkait radiasi yang dapat secara signifikan
mengganggu status fungsional dan kualitas hidup, dan dapat terjadi di mana saja dari 6
bulan hingga 17 tahun setelah perawatan. Gejala nyeri neuropatik terjadi di payudara,
dinding dada, leher, dan aksila, dan paling sering disebabkan oleh brachial plexopathy.
Radiasi myelopathy adalah komplikasi langka radiasi sumsum tulang belakang yang
biasanya terjadi dalam 3 tahun setelah terapi; diagnosis didasarkan pada temuan defisit
sensorik atau motorik, dan nyeri. Untungnya, kemajuan dalam teknologi radiasi telah
menyebabkan kemampuan untuk hanya menargetkan tumor, sehingga meminimalkan
kerusakan pada jaringan yang sehat. Selain itu, pengobatan gabungan dengan radioterapi
dan kemoterapi sering menurunkan kebutuhan akan radioterapi agresif. Namun,
penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan teknik yang lebih canggih dan
ditargetkan yang dapat bersifat menurunkan kejadian neurotoksik.22
C. Kemoterapi
Dari sekian banyak etiologi neuropatik pada nyeri kanker, nyeri neuropatik akibat
kemoterapi khususnya sangat mengganggu kualitas hidup penderita, dan penggunaan
obat sitostatika semakin dikenal menyebabkan neuropati perifer.24,25 Mekanisme agen

kemoterapi (seperti paclitaxel dan vinkristin) menyebabkan neuropati perifer diantaranya
karena kemampuan mereka merusak fungsi tubulin.25,26 Polimerisasi tubulin penting
untuk transport aksonal dari faktor tropik, dan obat-obat yang terkait proses ini dapat
menyebabkan degenerasi neuron sensorik serta pelepasan sitokin-sitokin pro-inflamatorik
yang secara langsung mensensitisasi nosiseptor aferen primer.25,26
Cisplatin (Platinol), ifosfamide (Ifex), paclitaxel, and vinkristin telah diketahui
menyebabkan neuropati perifer. Tambahan oxaliplatin (Eloxatin) yang diberikan secara
parenteral menyebabkan allodinia dingin yang akut saat pertama kali diinfus. Pasien
merasakan nyeri dan kram ketika mengangkat minuman dingin. Ini mungkin diikuti
dengan neuropati persisten, mirip dengan yang diinduksi oleh agen kemoterapi yang lain.
Kebanyakan neuropati yang diinduksi kemoterapi bergantung pada dosis.26 Pasien kanker
dengan neuropati perifer sebelumnya akibat kondisi lain, yaitu diabetes, penyakit
pembuluh darah iskemik, atau defisiensi nutrisi, beresiko besar menderita neuropati
perifer setelah kemoterapi. Pengobatan dengan ciprofloksasin, ethambutol, gentamisin,
isoniazid, metronidazol, fenitoin, dan statin juga meningkatkan resiko neuropati
perifer.25,26
Kemoterapi dapat menyebabkan nyeri neuropatik oleh karena kerusakan luas pada
saraf perifer dari terapi obat neurotoksik. Obat neurotoksik yang digunakan untuk
mengobati tumor padat dan keganasan hematologi termasuk taxanes, platinum, alkaloid
vinca, thalidomide, lenolidomide, dan bortezomib. Regimen kemoterapi yang
menggabungkan obat-obatan ini biasanya melibatkan siklus perawatan berulang yang
diberikan setiap 1-4 minggu selama berbulan-bulan. Kerusakan serabut saraf perifer yang
rusak berulang kali mengirimkan masukan nosiseptik ke sistem saraf pusat, dan
menghasilkan nyeri neuropatik kronik. Sekitar 20-40% pasien yang menerima obat
kemoterapi neurotoksik akan mengalami nyeri neuropatik kronis karena neuropati perifer
yang diinduksi oleh kemoterapi atau chemotherapy-induced peripheral neuropathy
(CIPN). Gejala nyeri neuropatik yang terkait dengan CIPN yang khas meliputi allodinia
dan sensasi mati rasa, kesemutan, terbakar, dan tertusuk di ekstremitas. Gejala-gejala ini
dapat bertahan selama bertahun-tahun setelah komplikasi kemoterapi, yang mengarah ke
cacat fungsional dan berkurangnya kualitas hidup.22

2.

Nyeri akibat tumor
Proses perjalanan dari diagnosis kanker hingga kematian selalu menimbulkan rasa

nyeri yang diakibatkan oleh pertumbuhan tumor yang menggerogoti jaringan normal.23
Tumor terdiri dari beberapa tipe sel selain sel kanker, termasuk sel sistem imun seperti
makrofag, netrofil dan sel T. Sel-sel ini mensekresi berbagai faktor yang mensensitasi
atau secara langsung merangsang neuron aferen primer, termasuk prostaglandin, tumour
necrosis factor-α (TNF-α), endothelin, interleukin 1 dan 6, epidermal growth factor,
transforming growth factor-β, dan platelet-derived growth factor.27 Reseptor untuk
banyak faktor ini diekspresikan oleh neuron aferen primer. Meskipun seluruh faktor ini
penting dalam terjadinya nyeri kanker, obat-obat dengan target pada prostaglandin dan
endotelin adalah yang tersedia saat ini untuk mengontrol nyeri kanker.27,28

Gambar 2. Patofisiologi nyeri kanker
(Sumber: Mantyh PW, et al. Molecular Mechanisms of Cancer Pain.2002)

Selain sel-sel kanker, tumor terdiri dari sel-sel inflamasi dan pembuluh darah,
serta kadang berbatasan dengan nosiseptor aferen primer. Sel-sel kanker dan sel
inflamatorik melepaskan berbagai produk seperti ATP, bradykinin, H+, nerve growth

factor, prostaglandin dan vascular endothelial growth factor (VEGF), yang mengeksitasi
atau mensensitasi nosiseptor.27,28 Stimuli nyeri dideteksi oleh nosiseptor, dimana badan
selnya terdapat pada dorsal root ganglion (DRG), dan ditransmisikan ke neuron-neuron
pada medulla spinalis. Sinyal selanjutnya ditransmisikan ke pusat yang lebih tinggi di
otak. Sinyal nyeri akibat kanker tampaknya naik sampai ke otak setidaknya melalui dua
jalur medula spinalis – traktus spinothalamikus dan kolumna dorsalis.26,28 Aktivasi
nosiseptor menghasilkan pelepasan neurotransmitter seperti calcitonin gene-related
peptide (CGRP), endothelin, histamin, glutamat dan substansi P. Aktivasi nosiseptor juga
menyebabkan pelepasan prostaglandin dari ujung perifer serabut saraf sensorik, yang
menginduksi ekstravasasi plasma, rekruitmen dan aktivasi sel-sel imun, serta vasodilatasi.
26,27,28

Gambar 3. Deteksi neuron sensorik terhadap stimuli noksius sel tumor.
(Sumber: Mantyh PW, et al. Molecular Mechanisms of Cancer Pain.2002)

3.

Cancer induced bone pain (CIBP)
Nyeri tulang yang berkaitan dengan kanker merupakan masalah yang sering pada

pasien dengan metastasis karena dapat mengurangi dan memperburuk kualitas hidup
mereka. Pada penyakit lanjut, prevalensi nyeri dapat mencapai 50% dari total populasi
dan sekitar 75% pasien dengan keterlibatan tulang mengalami rasa nyeri tanpa melihat
pada stadium penyakit. Beberapa tumor lebih sering dikaitkan dengan metastasis tulang,

seperti payudara, prostat, paru-paru, ginjal, dan tiroid. Nyeri tulang sering merupakan
gejala pertama pada kanker yang baru didiagnosis.
Metastasis tulang dapat meningkatkan morbiditas penderitanya, tidak hanya untuk
nyeri, tetapi juga untuk peningkatan kejadian terkait skeletal atau Skeletal Related Events
(SREs), yaitu resiko fraktur dan kompresi sumsum tulang belakang, operasi dan/atau
terapi radiasi, dan hiperkalsemia. Selain itu, kelangsungan hidup secara keseluruhan juga
dapat mengalami penurunan pada pasien kanker dengan metastasis tulang. Nyeri tulang
terkait kanker sangat berkaitan dengan penyakit kanker dan perkembangannya. Ia
memiliki komponen nosiseptif dan neuropatik. Jenis nyeri ini disebabkan oleh noxious
stimulus dari periostium atau sumsum tulang dan neuron sensorik perifer yang
menstimulasi rangsangan melalui sistem saraf pusat ke korteks serebral. Komponen
neuropati ditentukan oleh pertumbuhan tumor dan efek kerusakan yang diakibatkannya
pada serabut saraf tulang, bersama dengan pertumbuhan abnormal serabut saraf sensorik
dan simpatik.4
Beberapa mekanisme yang menyebabkan nyeri tulang neoplastik antara lain
teregangnya

periosteum

akibat

ekspansi

menyebabkan kerusakan tulang, kompresi

tumor, mikrofraktur

lokal

yang

saraf akibat kolapsnya vertebra atau

kerusakan langsung oleh tumor, serta pelepasan substansi analgesik lokal dari sumsum
tulang. Nyeri tulang berhubungan dengan aktivitas osteoklast. Pada tulang yang normal,
aktivitas keseluruhan sel-sel tulang yang teresorbsi (osteoklast) sebanding dengan
aktivitas keseluruhan sel-sel yang terbentuk (osteoblast).26,28 Pada penyakit metastatik,
terdapat bukti peningkatan aktivitas osteoklast. Baik faktor tumor maupun humoral,
termasuk

prostaglandin, sitokin, faktor pertumbuhan lokal, dan hormon paratiroid,

meningkatkan aktivitas osteoklastik dan secara lokal menstimulasi nosiseptor. 29 Meski
terjadi peningkatan aktivitas osteoklastik, pembentukan tulang juga meningkat. Dengan
peningkatan turn over tulang, proporsi tulang imatur dan kurang termineralisasi
meningkat sehingga kejadian fraktur meningkat. Prostaglandin mensensitisasi nosiseptor
dan menyebabkan hiperalgesia dan nyeri dengan terjadinya osteolisis dan formasi
osteoklast. Obat-obat yang menghambat sintesis prostaglandin dan formasi osteoklast
dapat menghambat nyeri dengan menghambat sensitisasi dan pertumbuhan tumor.
Biphosphonat, analog pyrophosphat, diketahui menginduksi apoptosis osteoklast, dengan

mengganggu sintesis ATP atau kolesterol, yang penting untuk kelangsungan hidup sel.
Biphosphonat memiliki afinitas yang tinggi terhadap ion kalsium, sebagai mineral target
dari matriks tulang. Osteoklast yang telah diterapi dengan biphosphonat mengalami
perubahan morfologik, yaitu selnya mengecil, kromatinnya menyusut, fragmentasi
nukleus, dan kerutan tepi selnya menghilang, semuanya merupakan tanda apoptosis. Efek
anti resorbsi biphosphonat mengakibatkan meluasnya penggunaan bisphosphonat
sehingga

meningkatkan analgesia dan penurunan signifikan komplikasi tulang pada

pasien dengan nyeri tulang maligna.28
Tatalaksana Nyeri Kanker
Tujuan keseluruhan untuk pengobatan nyeri adalah mengurangi nyeri sebesarbesarnya dengan kemungkinan efek samping paling kecil. Obat adalah bentuk
pengendalian nyeri yang paling sering digunakan.29 Obat analgesik secara konvensional
diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, analgesik non-opioid, analgesik opioid, dan
analgesik adjuvan. 29
a.

Opioid
Menurut hasil penelitian di Journal of Pain and Symptom Management, opioid

lebih sering digunakan dan dalam dosis yang tinggi pada penderita kanker yang
mengalami nyeri neuropatik.9 Opioid analgesik yang sering digunakan adalah Tramadol,
Oxycodone, Methadone, Morphine, Fentanyl. Morfin oral telah diberikan dengan aman
selama puluhan tahun dalam dosis yang proporsional. 35 Opiod dianggap sangat sesuai
untuk mencapai keberhasilan pengendalian rasa nyeri pada pasien dengan penyakit
stadium lanjut, dan penyakit terminal. 11 Opioid sering digunakan untuk mengobati nyeri
sedang hingga berat.30
Pada penggunaan opioid, konstipasi adalah efek samping yang paling umum
dijumpai (34%, diikuti oleh kantuk (29%), mual (27%), pusing (22%), muntah (12%). 14

b.

Adjuvan
Farmakoterapi untuk nyeri neuropatik umumnya melibatkan penggunaan

antidepresan atau antikonvulsan.

14

Analgesik adjuvan yang paling efektif digunakan

sebagai pengobatan lini pertama untuk nyeri neuropatik yaitu termasuk antidepresan
trisiklik (misalnya amitriptilin, nortriptilin, dll), kanal kalsium α2-d ligan antikonvulsan

(gabapentin dan pregabalin), dan penghambat reuptake serotonin-norepinefrin (misalnya
venlafaxine, duloxetine, dll). Analgesik adjuvan sering dikombinasikan dengan opioid
ketika nyeri neuropatik refrakter atau berat.32 Obat antikonvulsan, gabapentin dan
pregabalin juga telah digunakan sebagai tambahan analgesik untuk menatalaksana nyeri
neuropatik. Obat ini diduga memiliki profil farmakokinetik yang lebih baik, termasuk
bioavailabilitas yang lebih baik dan pencapaian tingkat obat terapeutik yang lebih cepat.30
Kunci antara sistem saraf pusat dan perifer adalah kemampuan dari pembukaan kanal
kalsium dan reaksi terhadap potensial aksi di saraf perifer serta pelepasan
neurotransmitter seperti glutamat dan substansi P pada reseptor di saraf spinalis sehingga
rasa nyeri dapat di transfer ke otak. Gabapentin dan pregabalin efektif pada pasien yang
mengalami nyeri, terutama pada nyeri neuropatik. Gabapentin maupun pregabalin
menstimulasi aktivitas dari kanal kalsium, yaitu dengan cara menempel dengan subunit
alpha 2 delta pada kanal tersebut. karenanya, gabapentin ataupun pregabalin mencegah
kanal berpindah ke sisi aktif pada membran tempat dilepaskannya neurotransmitter. Pada
nyeri tulang yang diinduksi oleh kanker, peneliti melaporkan bahwa penggunaan
gabapentin dapat menurunkan intensitas nyeri serta mengurangi respon hipereksitabilitas
pada kornu dorsal.31
Menurut penelitian dari British Journal of Pain, penggunaan gabapentin yang
dikombinasikan dengan opioid mampu mengurang kejadian opioid induced hiperalgesia
pada pasien yang diterapi opioid dalam jangka waktu lama. 31
Pusing, sedasi, edema perifer, mual, dan efek samping antikolinergik lain, dapat
terjadi dengan pengobatan antidepresan dan antikonvulsan yang digunakan terutama
untuk manajemen nyeri neuropatik.30
c.

Non Opioid Analgesik
Karena sifat kompleks dan etiologi nyeri kanker, agen farmakoterapi digunakan

sebagai bagian dari rejimen pengobatan. Nonopioid, seperti acetaminophen dan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID), dapat digunakan untuk nyeri ringan sampai sedang.30
Acetaminophen (paracetamol) adalah analgesik nonopioid yang umum digunakan dengan
profil keamanan dan tolerabilitas yang mapan. Meskipun analgesia yang optimal untuk
nyeri post-operatif dan kronis sedang sampai berat tidak dapat dicapai dengan
menggunakan obat ini saja, ketika diberikan sebagai bagian dari pendekatan yang

'seimbang', dalam kombinasi dengan anestesi lokal dan NSAID, acetaminophen dapat
menghasilkan penurunan yang signifikan persyaratan opioid. Tinjauan sistematis dari
literatur peer-review menegaskan bahwa penggunaan kombinasi yang mengandung
acetaminophen dan NSAIDs dapat meningkatkan efek analgesik dari salah satu obat saja.
Meskipun acetaminophen IV telah banyak digunakan di Eropa selama bertahun-tahun, itu
hanya disetujui oleh Food And Drug Administration AS pada tahun 2010 dan
penerimaannya

telah

diperlambat

karena

biaya

tinggi

dibandingkan

dengan

acetaminophen oral dan rektal. IV acetaminophen mencapai konsentrasi plasma puncak
dalam ~15 menit dibandingkan dengan 45–50 menit dan 3-4 jam setelah pemberian oral
dan rektal, masing-masing, menghasilkan onset efek analgesik dalam ~5 menit (dengan
durasi kerja hingga 4 jam ). Namun, studi perbandingan baru-baru ini menunjukkan
bahwa NSAID adalah analgesik yang lebih efektif daripada asetaminofen IV untuk
mengobati nyeri akut. 37
Kualitas hidup adalah salah satu masalah paling penting di stadium terminal
kanker. Nyeri kanker sering kali tidak teratasi dengan baik. Pengetahuan dan sumber
daya yang cukup juga tersedia untuk mengelola rasa sakit pada sekitar 90% dari individu
dengan nyeri kanker. Perawatan medis yang aman dan efektif untuk berbagai jenis nyeri
kronis juga telah tersedia. Namun studi terbaru menunjukkan bahwa banyak jenis nyeri
(misalnya, nyeri pasca operasi, nyeri kanker,) dan populasi pasien (misalnya, pasien usia
lanjut, anak-anak, minoritas,) yang masih belum ditangani dengan baik.25Nyeri yang
kronis seperti pada cancer pain biasanya mempengaruhi fungsi fisiologis berupa
bertambahnya penderitaan dan menurunnya kualitas hidup seseorang. 31
Pasien dengan kanker bersifat polisimtomatik. Nyeri neuropatik, seperti banyak
bentuk lain dari nyeri kronis, sering memiliki efek negatif pada kualitas hidup penderita
kanker, yang mengakibatkan gangguan signifikan kualitas hidup secara global pada
pasien. Nyeri adalah salah satu gejala yang paling merugikan pada pasien yang
melakukan perawatan rumah sakit. Sebuah studi berbasis populasi didapatkan, 75%
pasien mengalami nyeri yang terjadi di semua tahap kanker, dan 70% dari pasien ini
mengalami nyeri sedang hingga berat (skala penilaian numerik [NRS]> 4). Beberapa
penelitian lain yang mencakup populasi kanker dari berbagai wilayah geografis dan ras
etnik juga melaporkan hasil yang sama, dan semua hasil menunjukkan pentingnya

intensitas dan durasi nyeri kanker pada pasien. Hal ini umumnya dipahami bahwa ada
hubungan timbal balik antara nyeri kanker. dan kualitas hidup, seseorang dapat
memperburuk yang lain, membentuk lingkaran setan antara nyeri kanker dan kualitas
hidup.14,33
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