BERITA TERKINI

Keamanan dan Efektivitas Tramadol HCl/
Acetaminophen pada Pasien Nyeri Kronik Non-kanker
pasien Jepang penderita nyeri kronik nonkanker yang tidak mengalami perbaikan
dengan terapi obat non-opioid. Penelitian
dengan desain survei multisenter, prospektif,
dan longitudinal, terhadap pasien-pasien
yang baru mengonsumsi TA sebagai terapi
untuk mengatasi nyeri kronik non-kanker.
Penelitian dilakukan selama 12 minggu dan
merupakan bagian dari regulasi terkait Good
Post Marketing Study Practice oleh pemerintah
Jepang; melibatkan kurang lebih 1316 pasien.
Data yang dikumpulkan melibatkan data
sosial-demografik, informasi terapi, insidens
kejadian efek samping, numerical rating scale
(NRS) untuk intensitas nyeri, skala EuroQol5D (EQ-5D), dan physician’s global impression
(PGI).

B

eberapa keadaan dapat menyebabkan
nyeri terus-menerus. Rasa nyeri yang
dirasakan lebih dari 3 bulan disebut
sebagai nyeri kronik. Salah satu kondisi medis
non-kanker yang dapat nyeri kronik antara lain
osteoartritis dan neuropati diabetik. Kelainan
ini juga dapat muncul tanpa penyebab
spesifik. Ada beberapa modalitas terapi yang
dapat digunakan untuk mengatasinya, salah
satunya adalah dengan menggunakan opioid.
Walau opioid efektif mengatasi nyeri,
pada pemakaian jangka panjang dapat
menimbulkan efek samping, yaitu efek
mual, muntah, konstipasi, dan bahkan dapat
menyebabkan depresi napas, sehingga
diperlukan suatu terapi yang dapat

memberikan efek antinyeri serupa, namun
dengan efek samping lebih rendah. Salah satu
pilihan analgesia kombinasi/multimodal, dua
obat yang memiliki mekanisme kerja berbeda,
namun memilki efek sinergistik, sehingga
dengan dosis yang lebih rendah mampu
memberikan efek terapi yang lebih baik.
Tramadol yang dikombinasikan dengan
paracetamol/acetaminophen (TA) memiliki
efek sinergistik yang baik, penambahan
paracetamol dapat menurunkan dosis
tramadol, sehingga efek samping juga
menjadi lebih rendah. Salah satu penelitian
yang dilakukan oleh Yoshizawa, dkk.
mencoba melihat profil keamanan dan
keefektivitasan kombinasi dua obat ini pada

Dari penelitian ini ditemukan bahwa 259 orang
(20,5%) melaporkan adanya efek samping;
sebagian besar bersifat tidak serius (99,4%),
termasuk mual: n=87 (6,9%), konstipasi: n =
63 (5,0%), dizziness dan mengantuk: n = 29
(masing-masing 2,3%), dan muntah: n = 21
(1,7%). Dari penelitian ini tidak ditemukan
kecanduan obat ataupun depresi napas. Selain
itu, ditemukan 82,8% pasien menyatakan
bahwa obat ini memiliki efektivitas yang dapat
diterima berdasarkan PGI pada minggu ke-4.
NRS dan EQ-5D juga mengalami perbaikan
dari -2,7 (SD 2,3) dan 0,16 (SD 0,20) pada
minggu ke-4, dan perbaikan yang terjadi juga
terus dijumpai pada akhir minggu ke-12.
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa
t ra m a d o l / p a ra c e t a m o l ( TA ) m a m p u
memberikan keseimbangan antara risiko dan
keuntungan untuk pasien nyeri kronik nonkanker yang tidak reaktif dengan obat-obat
antinyeri non-opioid lainnya.(YJR)
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