BERITA TERKINI

Pregabalin untuk Mencegah Fasikulasi dan Mialgia
akibat Succinylcholine

S

alah satu obat premedikasi operasi yang
sering digunakan adalah succinylcholine
yang
termasuk
kelompok
obat
pelumpuh otot bekerja pendek, obat ini
memiliki kelebihan onset dan lama kerjanya
yang cepat. Namun, obat ini juga dikaitkan
dengan beberapa efek samping yang tidak
menyenangkan bagi pasien, antara lain
fasikulasi, mialgia pasca-operasi, peningkatan
kadar serum kreatinin dan kalium, hipertermia
maligna, mioglobinuria, serta peningkatan
tekanan intraokuler dan intrakranial. Dari
beberapa efek samping tersebut, para dokter
anestesi umumnya mencoba mencegah
fasikulasi, karena dipercaya berhubungan kuat
dengan mialgia pasca-operasi.
Salah satu obat yang diduga dapat digunakan
untuk mengatasi kelainan tersebut adalah

pregabalin. Berdasarkan penelitian Srivasta,
dkk., pregabalin mampu mencegah fasikulasi
dan mialgia. Penelitian ini dilakukan dengan
desain prospektif, acak, tersamar ganda,
dan kontrol plasebo, melibatkan 64 orang
berusia 20-60 tahun yang akan menjalani
operasi tulang belakang elektif. Pasien
dibagi dalam 2 kelompok, satu kelompok
mendapat pregabalin 150 mg oral 1 jam
sebelum induksi anestesi (kelompok P)
(n=32), sisanya termasuk kelompok kontrol
(plasebo/kelompok C). Adapun anestesia
yang diberikan adalah fentanyl 1,5 mcg/kgBB;
propofol 1,5 - 2,0 mg/kgBB; dan succinylcholine
1,5 mg/kgBB. Intensitas fasikulasi dinilai secara
tersamar (blinded) menggunakan skala 4 poin.
Selain itu, dinilai mialgia 24 jam pasca-operasi.

insidens fasikulasi di kedua kelompok tidak
berbeda bermakna (p=0,707), namun pasien
kelompok C mengalami fasikulasi derajat
sedang dan berat yang lebih parah daripada
kelompok P (p=0,028). Selain itu, ditemukan
insidens dan keparahan mialgia lebih
rendah pada pasien di kelompok P (p<0,05).
Didapatkan pula penurunan konsumsi
fentanyl pada operasi tulang belakang elektif
ini.
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa
pregabalin dosis 150 mg mampu mencegah
terjadinya fasikulasi dan mialgia akibat
pemberian succinylcholine. Selain itu,
ditemukan pula penurunan konsumsi fentanyl
dalam operasi tulang belakang elektif ini.(YJR)

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa
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