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1. PENDAHULUAN

Infeksi virus varicella-zoster (VVZ) yang menyebabkan varisela atau cacar

air dapat menyerang hampir setiap individu di seluruh dunia. Setelah sembuh dari

varisela, virus menetap laten pada ganglia radiks dorsalis yang dapat mengalami

reaktivasi menjadi herpes zoster (HZ), atau yang lebih dikenal dengan nama shingles

atau dompo. Herpes zoster merupakan penyakit kulit yang bercirikan timbulnya ruam

kulit dengan distribusi dermatomal dan disertai rasa nyeri yang hebat.1 Pasien  HZ

dapat mengalami berbagai komplikasi neurologik, mata, kulit dan organ dalam.2

Komplikasi neurologik HZ yang paling sering dan paling penting adalah neuralgia

paska herpetika (NPH). 2,3

Neuralgia paska herpetika merupakan komplikasi yang paling sering terjadi

setelah episode akut HZ dan merupakan penyebab tersering chronic intractable

pain.4,5,6 Jumlah kasus HZ dan NPH nampaknya akan meningkat dalam dekade

mendatang karena peningkatan rerata usia yang stabil dalam populasi.3 Fakta yang

ada menunjukkan bahwa NPH berkaitan dengan disfungsi psikososial yang berat

seperti adanya gangguan tidur, berkurangnya nafsu makan dan penurunan libido

yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup, aktivitas keseharian dan sosial

pasien NPH.4,5  Hasil dari berbagai randomized and controlled trials menunjukkan

beberapa perkembangan yang signifikan dalam pencegahan dan pengobatan NPH

namun NPH masih tetap sukar untuk ditangani.6 Oleh karena itu, penatalaksanaan

NPH yang meliputi pencegahan dan pengobatan merupakan topik yang menarik

untuk dibahas dan dikaitkan bahwa pasien NPH dapat mengalami gangguan dalam

melakukan perjalanan.



2. DEFINISI DAN EPIDEMIOLOGI

Nyeri pada HZ dapat mendahului atau bersamaan dengan timbulnya ruam

kulit. Neuralgia herpetika akut didefinisikan sebagai nyeri yang timbul dalam 30 hari

setelah timbulnya ruam kulit.4 Neuralgia paska herpetika didefinisikan secara

bervariasi sebagai setiap nyeri yang timbul setelah penyembuhan ruam kulit atau

setiap nyeri yang timbul setelah 1, 3, 4 atau 6 bulan setelah timbulnya ruam, namun

sebagian besar definisi yang ada saat ini berfokus pada nyeri yang timbul dalam

jangka waktu 90-120 hari setelah timbulnya ruam pada kulit.2 Dalam buku

Penatalaksanaan infeksi herpes virus humanus di Indonesia (2011), definisi NPH

adalah nyeri yang menetap di dermatom yang terkena 3 bulan setelah erupsi HZ

menghilang.7

Pada penelitian klinis dan komunitas, insidensi NPH secara keseluruhan yaitu

8-15% tergantung dari definisi operasionalnya.2 Di Amerika Serikat, NPH

merupakan penyebab nyeri neuropatik tersering ketiga setelah low back pain dan

neuropati diabetik. Baik frekuensi dan durasi NPH keduanya meningkat seiring

dengan bertambahnya usia. Diantara pasien dengan HZ akut, NPH berkembang pada

73% pasien diatas 70 tahun,  47% pasien diatas 60 tahun sedangkan untuk usia diatas

55 tahun hanya 27%. Hampir setengah dari pasien diatas 70 tahun tersebut (48%)

menderita NPH dengan durasi lebih dari 1 tahun.8 Wiryadi dkk melaporkan angka

kejadian NPH pada pasien HZ yang berobat antara tahun 1995-1996 sebesar 11%

dari 738 pasien HZ di 6 rumah sakit pendidikan di Indonesia.5  Selama periode tahun

2006-2010, terdapat 82 pasien didiagnosis NPH dari seluruh pasien yang berobat ke

poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Dr. Kariadi Semarang.9

3. PATOFISIOLOGI NPH

Faktor risiko utama terjadinya NPH selain bertambahnya usia yaitu adanya

nyeri prodromal, nyeri berat selama fase akut HZ, ruam kulit yang lebih parah,

gangguan sensorik yang meluas pada dermatom yang terkena HZ, keadaan

imunosupresi, keterlibatan mata, dan jenis kelamin perempuan.2,4,10



Gambar 1. Contoh jalur sensitisasi perifer dan sentral
(diambil sesuai aslinya dari kepustakaan nomor 10)

Patogenesis NPH yaitu adanya perlukaan neuronal yang berefek baik pada

komponen sentral maupun perifer dari sistim saraf (lihat gambar 1).10 Setelah

perbaikan infeksi primer VZV, virus menetap secara laten di dalam ganglion radiks

dorsalis saraf kranial atau saraf spinal. Reaktivasi virus VZ yang diikuti replikasi

menginduksi terjadinya perubahan inflamasi pada neuron perifer dan ganglion

sensoris. Hal ini dapat menginduksi siklus sensitisasi yang mengakibatkan nyeri yang

menetap. Beberapa penelitian yang menggunakan uji saraf sensorik secara kuantitatif

menunjukkan bahwa terdapat variabilitas hilangnya sensoris yang lebih luas pada

pasien NPH. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa nyeri dan abnormalitas sensorik

pada NPH seringkali meluas dari dermatom yang terkena erupsi HZ. Rowbotham

dkk dan Field dkk menyebutkan bahwa terdapat dua mekanisme patofisiologik yang

berbeda pada berkembangnya NPH: sensitisasi dan deaferensiasi. Baik sensitisasi

perifer dan sentral terlibat dalam patofisiologi NPH. Sensitisasi perifer terjadi

terutama pada serabut nosiseptor C tidak bermielin yang kecil. Sensitisasi ini

bertanggung jawab terhadap terjadinya nyeri seperti  terbakar spontan dan

hiperalgesia namun dengan hilangnya sensibilitas yang minimal. Alodinia pada

sebagian pasien NPH diduga disebabkan karena penjalaran ektopik dari serabut



nosiseptor C yang rusak dalam mempertahankan keadaan sensitisasi sentral.

Deaferensiasi berkaitan dengan hilangnya sensoris dan alodinia pada daerah yang

mengalami parut. Deaferensiasi ini menyebabkan alodinia yang diperantarai sistim

saraf pusat. Dugaan bahwa hilangnya hubungan sistim saraf pusat dengan ganglion

radiks dorsalis pada beberapa pasien, nyeri mungkin disebabkan adanya perubahan

sistim saraf pusat. 4,10

4. MANIFESTASI KLINIS DAN DIAGNOSIS NPH

Neuralgia paska herpetika sering mengenai dermatom regio torakal diikuti

divisi oftalmik pada regio trigeminal, regio saraf kranial lainnya dan regio servikal

kemudian dermatom lumbar dan sakral (lihat tabel 1).
Tabel 1. Distribusi dermatomal HZ pada pasien imunokompeten

Torakal : diatas 50% dari semua kasus
Kranial : 10-20%
Servikal :10-20%
Lumbar : 10-20%
Sakral :2-8%
Generalisata: <1%

(Dikutip sesuai aslinya dari kepustakaan nomor 4)

Pasien NPH biasanya mengeluh  nyeri yang bersifat spontan (dideskripsikan

sebagai rasa terbakar, aching, throbbing), nyeri yang intermiten (nyeri seperti

ditusuk, ditembak) dan/atau nyeri yang dibangkitkan oleh stimulus seperti alodinia.

Alodinia (nyeri yang dibangkitkan oleh stimulus yang secara normal tidak

menimbulkan nyeri) merupakan nyeri yang terdapat pada hampir 90% pasien NPH.

Pasien dengan alodinia dapat menderita nyeri yang hebat setelah tersentuh baik

dengan sentuhan yang paling ringan sekalipun seperti angin sepoi-sepoi ataupun

selembar pakaian. Biasanya alodinia terjadi jelas di daerah yang masih mempunyai

sensasi, sedangkan nyeri spontan terjadi terutama di daerah yang sensasinya

terganggu atau hilang. Hampir seluruh pasien memiliki sensasi abnormal pada raba

halus, suhu, dan getar pada dermatom yang terkena. Pasien juga sering mengalami

disestesia, hiperalgesia, anestesia dan parestesia yang kontinyu.2,4,5 Beberapa pasien

dapat mengeluh gatal yang intens (lihat tabel 2).11



Tabel 2. Gambaran nyeri neurologik pada NPH

Intermiten atau kontinyu, dalam atau superfisial
Throbbing atau seperti ditusuk-tusuk
Aching atau seperti terbakar yang spontan
Paroksismal
Alodinia
Hiperalgesia
Gatal yang intens

(Dikutip sesuai aslinya dari kepustakaan nomor 11)

Nyeri seperti ini dapat menimbulkan gangguan tidur, depresi, anoreksia,

penurunan berat badan, kelelahan kronis dan mengganggu aktivitas sehari-hari

seperti berpakaian, mandi, belanja, memasak, pekerjaan rumah dan dalam melakukan

perjalanan (lihat gambar 2).2

Gambar 2. Luasnya dan derajat keparahan dampak NPH berdasarkan parameter health-related quality
of life dengan skala EuroQol

(Diambil sesuai kepustakaan nomor 11)

Diagnosis NPH merupakan diagnosis klinis. Adanya riwayat HZ diikuti nyeri

yang menetap dikaitkan dengan dermatom yang terkena atau daerah yang berdekatan

merupakan ciri khas NPH (lihat gambar 3). Namun pada beberapa kasus tidak

terdapat riwayat erupsi HZ. Pada kasus seperti ini diagnosis definitif berdasarkan

pemeriksaan serologik serial yang kadang-kadang dapat dimungkinkan praktik klinis.

Uji diagnostik ini berguna dalam penelitian yang dapat membantu dalam penetapan

protokol terapi. Uji diagnostik ini meliputi uji sensoris kuantitatif, biopsi kulit dan uji

konduksi saraf.4



Gambar 3. Fase awal dan penyembuhan pada HZ
(Dokumentasi dari Tjiahyono E dkk)

6. PENATALAKSANAAN

Penatalaksanaan NPH meliputi pencegahan dan pengobatan walaupun masih

terdapat perdebatan dalam kedua hal ini.10 Saat ini belum ada profilaksis yang pasti

untuk mencegah NPH, namun karena NPH merupakan sekuele dari HZ maka

pencegahan pada HZ merupakan hal yang penting. Dasar terapi NPH terdiri dari

pendekatan medis dan yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan pasien dan

keluarganya. Terapi secara medis saja tidak cukup karena tujuan utama terapi adalah

mengembalikan kemampuan pasien dalam beraktivitas sehari-hari seperti makan,

tidur, melakukan perjalanan dan sebagainya.12

Dalam menjalani kesehariannya, petunjuk yang perlu diperhatikan oleh

pasien antara lain: (i)  pasien sebaiknya tidak cemas; (ii) disarankan untuk kembali

beraktivitas, pada prinsipnya tidak ada pembatasan pada aktivitas sehari-hari serta

berinteraksi dengan anggota keluarga seperti biasa; (iii) pemberian arahan bagi

pasien dan keluarganya tentang bagaimana menghilangkan nyeri dimana arahan

harus berdasarkan gaya hidup pasien, keadaan, kepribadian dan hubungan pasien

dengan anggota keluarganya dan lingkungan sekitarnya.12

6.1. PENCEGAHAN

Pencegahan terjadinya NPH merupakan masalah penting yang perlu

diperhatikan saat pasien tengah menderita HZ.12 Penanganan HZ yang adekuat

dengan terapi antivirus maupun analgesik dapat memberikan keuntungan dalam

mencegah NPH sehingga pengenalan gejala HZ secara dini merupakan hal yang



sangat penting.6 Strategi dalam pengelolaan pencegahan terhadap NPH meliputi

pemberian obat antivirus, pengendalian nyeri secara adekuat terhadap neuralgia

herpetika akut dan vaksinasi.4

6.1.1. OBAT ANTIVIRUS

Pemberian obat antivirus dalam 72 jam setelah awitan HZ akut dapat

menurunkan intensitas dan durasi NPH. Hal ini disebabkan karena pemberian

antivirus pada awal terapi dapat menurunkan kerusakan saraf akibat infeksi HZ.

Namun bukti terkini menunjukkan pasien akan tetap mendapatkan keuntungan dari

obat antivirus walaupun terapi diberikan terlambat lebih dari 3 hari.1,10

Preparat asiklovir, famsiklovir dan valasiklovir telah terbukti mempercepat

penyembuhan NPH. Asiklovir oral terbukti meningkatkan laju perbaikan nyeri NPH

sebesar 81% pada pasien dibandingkan dengan plasebo.10 Dosis asiklovir yang

direkomendasikan untuk HZ pada pasien imunokompeten dengan fungsi ginjal yang

normal adalah 800mg setiap 4 jam per hari selama 7-10 hari.13

Famsiklovir 3x 500mg per hari selama 7 hari efektif dan dapat ditoleransi

dengan baik pada HZ akut. Sebuah penelitian randomized, double-blind, placebo

controlled pada dua dosis famsiklovir (500mg atau 750mg tiga kali sehari)

menunjukkan nyeri berkurang secara bermakna pada bulan ke 5 dan resolusi NPH

yang lebih cepat dengan reduksi median 2 bulan.1

Pada sebuah penelitian multisentra, valasiklovir dengan dosis 1000mg setiap

8 jam selama 7 sampai 14 hari dibandingkan dengan asiklovir  dengan dosis

5x800mg per hari selama 7 hari menunjukkan valasiklovir mengurangi nyeri yang

berkaitan dengan HZ secara bermakna, memperpendek durasi NPH dan menurunkan

proporsi pasien yang mengalami nyeri pada bulan ke 6. Tidak ada perbedaan bila

pasien melanjutkan terapinya sampai 14 hari. Pada penelitian randomized-controlled

trial yang membandingkan pemberian valasiklovir (1000mg tiga kali sehari) dan

famsiklovir (500mg tiga kali sehari) selama 7 hari untuk terapi HZ pada pasien

berusia ≥ 50 tahun menunjukkan efikasi yang sama antara valasiklovir dan

famsiklovir dalam meningkatkan resolusi nyeri yang berkaitan dengan zoster dan

NPH.1

Dalam pemberian obat antivirus ini, hal yang perlu diperhatikan adalah fungsi

ginjal. Penyesuaian dosis diperlukan untuk pasien geriatrik atau bagi yang



mempunyai gangguan ginjal.12 Valasiklovir dan famsiklovir memiliki kelebihan

dibandingkan asiklovir karena jadwal pemberian yang lebih singkat, walaupun

ketiganya sama efektifnya dalam mengobati nyeri yang berkaitan dengan HZ dan

dapat mengurangi beban penyakit akibat NPH.1

Penelitian menunjukkan pemberian asiklovir intravena pada pasien

imunokompromais yang menderita HZ dapat menghambat progresifitas penyakit,

baik pada pasien dengan lesi yang terlokalisir maupun yang diseminata. Nyeri yang

berkurang dengan cepat dan lebih sedikit laporan kejadian NPH setelah pemberian

asiklovir pada pasien imunokompromais. Dosis asiklovir pada pasien dengan

imunokompromais berat adalah 10mg/kgBB IV setiap 8 jam selama 7-10 hari

sedangkan pada pasien HZ dengan imunokompromais yang ringan dan lesi

terlokalisir cukup dengan pemberian asiklovir, famsiklovir dan valasiklovir per oral

dengan dosis yang sama dengan pada pasien imunokompeten.2

6.1.2. PENGENDALIAN  NYERI AKUT

6.1.2.1. ANALGETIK

Semakin berat nyeri HZ akut merupakan salah satu faktor risiko terjadinya

NPH, dan nyeri akut berperan dalam sensitisasi sentral yang akan berlanjut menjadi

nyeri kronik.2 Belum ada bukti yang kuat terhadap penggunaan antidepresan trisiklik,

antikonvulsan, dan analgetik opioid dalam mengatasi nyeri pada fase akut HZ namun

demikian, pemberian terapi ini tetap dianjurkan.2,6 Bila dengan terapi diatas masih

inadekuat dalam mengontrol nyeri akut, maka perlu dipertimbangkan anestesi blok

saraf lokal atau regional.2,4

Amitriptilin (golongan antidepresan trisiklik) adalah satu-satunya obat yang

menunjukkan sedikit efek yang menguntungkan dalam pencegahan NPH. Pada

sebuah penelitian randomized double-blind controlled pada 72 pasien HZ berusia

diatas 60 tahun yang diberikan amitriptilin 25mg setiap hari bersama dengan obat

antivirus atau bersama dengan plasebo dalam 48 jam pertama sejak awitan erupsi.

Outcome utama yang dinilai adalah prevalensi nyeri pada bulan ke 6 dimana terjadi

pengurangan nyeri pada setengah dari pasien pada kelompok terapi.4,6



6.1.2.2. KORTIKOSTEROID

Adanya kemungkinan bahwa NPH disebabkan oleh inflamasi pada ganglion

sensorik dan struktur neuron yang dapat menular menjadi alasan penggunaan

kortikosteroid selama fase akut HZ guna mengurangi nyeri akut dan mencegah NPH.

Namun, pemberian kortikosteroid ini menunjukkan hasil yang kontroversial.2,6

Pemberian kortikosteroid dalam jangka pendek dapat mengurangi intensitas

nyeri yang berkaitan dengan HZ namun tetap perlu diperhatikan risiko adanya efek

samping kortikosteroid ini, terutama pada pasien geriatrik.2,13 Beberapa penelitian

yang telah dilakukan menunjukkan pemberian kortikosteroid bersama dengan obat

antivirus tidak memberikan keuntungan yang lebih besar daripada hanya pemberian

obat antivirus saja dalam pencegahan NPH.13

6.1.3. VAKSINASI

Vaksin untuk VVZ (Varivax®) yang saat ini diberikan secara rutin pada

anak-anak, diharapkan dapat menurunkan insidensi varisela dan timbulnya HZ pada

usia yang lebih awal. Seperti halnya imunitas yang didapat dari infeksi VVZ primer,

imunitas dari vaksin ini juga akan menurun seiring dengan proses penuaan, namun

demikian pengalaman sampai saat ini menunjukkan HZ terjadi lebih sedikit pada

yang mendapatkan vaksin VVZ(Varivax®). Penelitian prospektif terhadap individu

yang menerima vaksinasi VVZ ketika masa anak-anak masih diperlukan untuk

mengetahui berkurangnya insidensi HZ dan NPH ketika dewasa.1

Penelitian randomized, double-blind, placebo-controlled pada 38546 orang

berusia >60 tahun yang menerima perlakuan berupa vaksin Oka live-attenuated

(Zostavax®) atau plasebo menunjukkan penggunaan vaksin ini berkaitan dengan

berkurangnya insidens HZ sebesar >50%, insidens NPH menurun sebesar 66% dan

menurunkan beban penyakit akibat HZ sebesar 61%. Vaksin ini memang tidak untuk

mengeliminasi penyakit atau menngobati NPH yang aktif.1 Reaksi simpang berupa

eritema, nyeri, pembengkakan, hematoma, pruritus, panas, reaksi lokal (inflamasi

pada tempat injeksi).7



Tabel 3. Penggunaan vaksin HZ

Penggunaan Mencegah HZ namun tidak dipakai untuk pengobatan HZ dan NPH
Pasien Laki-laki dan perempuan ≥60 tahun imunokompeten
Cara pemberian Subkutan, pada lengan atas

Diberikan dalam 30 menit sejak vaksin dibuka
Dosis Dosis tunggal 0,65ml/dosis
(dikutip sesuai kepustakaan nomor 7)

6.2. PENGOBATAN

Klasifikasi pengobatan NPH yang membagi pilihan terapi menjadi terapi lini

pertama dan kedua sangat berguna, namun strategi pengobatan harus tetap

sesederhana mungkin. Gharibo C merekomendasikan beberapa hal yang harus

diperhatikan dalam memutuskan memulai terapi NPH dan interval pengamatan yang

memadai yaitu: derajat keparahan nyeri, dampak nyeri terhadap fungsi fisik dan

psikososial pasien, derajat kecemasan dan depresi pasien, pertimbangan terhadap

efek samping dari analgetik yang digunakan, dosis titrasi analgetik sampai

menimbulkan efek dan kemudahan dalam penggunaan analgetik dalam keseharian.10

Pengobatan NPH meliputi berbagai modalitas meliputi terapi farmakologik

yang dibagi menjadi terapi topikal dan sistemik dan terapi non farmakologik meliputi

intervensi fisik, invasif, psikologik dan alternatif. Pendekatan multimodalitas

memberikan peluang terbaik untuk keberhasilan terapi (lihat gambar 4).4

Gambar 4. Target jalur terapi NPH
(diambil dari kepustakaan nomor 10)



6.2.1. TERAPI SISTEMIK

6.2.1.1. ANTIDEPRESAN TRISIKLIK (ATS)

Antidepresan trisiklik yang biasa digunakan di praktik sehari-hari adalah

amin tersier (amitriptilin, doksepin) dan amin sekunder (desipramin, nortriptilin).1

Mekanisme kerja ATS adalah menghambat uptake noerepinefrin dan serotonin,

menghambat kanal kalsium serta sebagai antagonis NMDA (N-methyl-D aspartic

acid); dimana diketahui bahwa nyeri juga ditransmisikan melalui reseptor NMDA di

susunan saraf pusat.10 Selain itu, ATS juga bermanfaat bagi pasien NPH karena efek

sedatifnya (antihistaminergik) dan efek ansiolitiknya, yang dapat menangani

gangguan tidur dan kecemasan.1

Antidepresan trisiklik ini telah terbukti efikasinya pada penatalaksanaan NPH

namun tidak mendapatkan persetujuan FDA untuk terapi NPH. Faktor utama yang

membatasi penggunaan ATS adalah efek sampingnya. Efek samping yang biasa

dijumpai antara lain: mulut kering, fatigue, dizziness, sedasi, konstipasi, retensi urin,

palpitasi, hipotensi ortostatik, kenaikan berat badan, penglihatan kabur dan

pemanjangan QT. Penggunaan obat golongan ini harus lebih hati-hati pada orang tua

dan pasien dengan riwayat aritmia kordis atau penyakit jantung.4 Dosis awal 10mg

setiap malam (2 jam sebelum tidur) dengan titrasi ditingkatkan 20mg setiap 7 hari

menjadi 50 mg kemudian menjadi 100mg dan 150mg tiap malam.7

6.2.1.2. ANTIKONVULSAN

A. PENGHAMBAT KANAL KALSIUM

Baik gabapentin dan pregabalin telah terbukti efikasi dan keamanannya

dalam terapi NPH pada randomized controlled trial.13 Keduanya tergolong dalam

ligand alfa-2-delta yang telah digunakan secara luas dan disetujui oleh Food and

Drug Administration (FDA).  Mekanisme kerja keduanya dalam menghasilkan efek

analgesik diduga dengan mengikat secara selektif pada subunit alfa-2-delta pada

kanal kalsium tipe-L sehingga mengurangi influks Ca2+ kedalam ujung saraf

presinaptik yang akan menghambat pelepasan neurotransmiter pronosiseptif seperti

glutamat dan substansi P yang berperan pada sensitisasi sentral.14 Penggunaan

gabapentin dapat menurunkan derajat nyeri, memperbaiki gangguan tidur, mood dan

kualitas hidup secara bermakna.4,13 Dosis gabapentin yaitu 100mg 3x per hari dengan

titrasi 100-300mg ditingkatkan setiap 5 hari  sampai dosis 1800-3600mg per hari.7



Efek samping yang sering dijumpai pada penggunaan gabapentin adalah somnolens,

dizziness, edema perifer, gangguan pada penglihatan, cara berjalan atau

keseimbangan.4 Dosis pregabalin  75mg 2x per hari dengan titrasi dosis ditingkatkan

sampai 150mg 2x per hari dalam 1 minggu.7  Sedangkan efek samping pregabalin

adalah kenaikan berat badan, dizziness dan somnolens. Karena sebagian besar pasien

NPH adalah orang tua sangat perlu diperhatikan tentang titrasi dosis pada obat-

obatan ini.4

B. PENGHAMBAT KANAL NATRIUM

Yang termasuk golongan ini adalah karbamazepin, okskarbazepin, fenitoin,

lamotrigin, dan asam valproat. Obat-obatan golongan ini dipertimbangkan sebagai

terapi lini ketiga dalam pengobatan NPH. Pada praktik sehari-hari, obat-obatan ini

jarang digunakan karena profil keamanan penggunaannya.4

Dosis yang dibutuhkan untuk analgesia lebih rendah daripada dosis untuk

antiepilepsi. Dosis awal karbamazepin adalah 2x100mg/hari dan dinaikkan bertahap

hingga dosis maksimum 1200mg/hari. Fenitoin digunakan dengan dosis awal

100mg/hari hingga maksimum 500mg/hari. Dosis awal asam valproat adalah

2x250mg/hari hingga maksimum 2000mg/hari.5 Pada sebuah penelitian selama 8

minggu, pasien yang diterapi dengan asam valproat 1000mg/hari mengalami

perbaikan nyeri yang signifikan dibandingkan dengan plasebo.4

6.2.1.3. ANALGETIK OPIOID

Saat ini golongan analgetik opioid direkomendasikan sebagai terapi lini

kedua atau ketiga  untuk nyeri neuropatik seperti NPH. Hal ini karena adanya

perhatian terhadap penyalahgunaan dan kekerasan dalam penggunaan golongan ini.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah tolerabilitas terhadap sedasi dan

keluhan konstipasi yang sering dijumpai pada penggunaan obat ini rekomendasi

klinis penggunaan analgetik opioid pada NPH adalah menggunakan dosis sekecil

mungkin. Diawali dengan terapi menggunakan agen kerja singkat. Bila pasien

menunjukkan tolerabilitas, dapat diganti opioid kerja panjang.1,4 Analgetik opioid

yang biasa digunakan adalah oksikodon, tramadol, tapentadol dan morfin.4,14

Tramadol, suatu derivat sintetik kodein, merupakan analgetik yang bekerja

sentral memiliki sifat seperti analgetik opioid dan ATS. Secara khusus, tramadol



bekerja sebagai agonis reseptor-µ yang lemah, menghambat re-uptake serotonin dan

norepinefrin dan memfasilitasi pelepasan serotonin neuronal. Sifat multimekanistik

tramadol menghasilkan sifat antinosiseptif sentral.1,14 Perbaikan nyeri dan kualitas

hidup dengan tramadol telah dibuktikan pada randomized controlled trial.4 Dosis

yang direkomendasikan adalah 50mg/hari dengan titrasi dosis dapat ditingkatkan

sampai 150mg 2 x per hari dalam 1 minggu.7 Reaksi simpang yang umum dijumpai

antara lain nausea, konstipasi, sakit kepala dan somnolens.14 Penelitian Gilron dkk

menunjukkan penggunaan terapi kombinasi gabapentin dan morfin memberikan efek

analgesia yang lebih baik dengan dosis masing-masing obat lebih kecil dibandingkan

dengan terapi tunggal dengan efek samping yang paling sering dilaporkan konstipasi,

sedasi dan mulut kering.15

6.2.1.4. ANTAGONIS RESEPTOR N-METHYL-D-ASPARTIC ACID (NMDA)

Yang termasuk golongan ini adalah dekstrometorfan, memantin dan ketamin.

Dekstrometorfan merupakan antagonis reseptor NMDA lemah yang telah dievaluasi

penggunaannya untuk nyeri neuropatik. Namun demikian penggunaannya pada NPH

tidak terbukti mengurangi nyeri NPH. Begitupula dengan memantin hanya

menunjukkan sedikit efek yang menguntungkan dalam mengurangi nyeri NPH.14

Ketamin merupakan antagonis reseptor NMDA non kompetitif, yang dapat

mengurangi nyeri dengan mencegah aktivasi kanal kalsium yang berkaitan dengan

NMDA  yang  berperan  dalam  sensitisasi  sentral.  Ketamin  dapat  diberikan  secara

intravena, subkutan, per oral, per rektal atau topikal. Beberapa penelitian kecil

menunjukkan pemberian ketamin intravena dan infus subkutan dapat mengurangi

nyeri paroksismal dan spontan seperti alodinia pada pasien NPH dengan sukses

namun dengan efek samping yang signifikan seperti gatal, indurasi yang nyeri pada

tempat suntikan, nausea, fatigue dan dizziness. Hal ini membatasi penggunaan

ketamin dengan cara ini. Masalah lain yang perlu diperhatikan terutama pada pasien

geriatrik adalah efek gangguan kognisi dan halusinogenik.1

6.2.2. TERAPI TOPIKAL

Terapi topikal digunakan karena efek samping yang lebih sedikit karena absorpsi

sistemik yang minimal.4



6.2.2.1. ANESTESI TOPIKAL

Lidokain merupakan penghambat kanal natrium dimana bekerja menghambat

penjalaran ektopik dari saraf nosiseptor yang rusak.4 Lidokain tersedia dalam bentuk

patch lidokain 5%, 5% gel cream, dan eutectic mixture of local anaesthetics

(EMLA®)  (lidokain 2,5% dan prilokain 2,5%) dan lidokain 8% pump spray.1,16

Penetrasi EMLA terjadi setelah 30 menit pengaplikasian krim. EMLA

tergolong aman dan bila digunakan dengan cara oklusi selama 90 menit

menghasilkan efek analgesia terhadap insersi jarum sedalam 5 mm. Bila diberikan

untuk NPH dengan oklusi, EMLA menunjukkan perbaikan nyeri bermakna hingga

10 jam setelah aplikasi.6

 Efikasi jangka pendek patch lidokain 5% telah terbukti dalam terapi NPH

dan telah disetujui penggunaannya oleh FDA. Pada penelitian menunjukkan

penggunaan patch lidokain 5% mengurangi intensitas nyeri secara bermakna setelah

4-12 jam pemakaian, tidak didapatkan efek samping sistemik dan dapat ditoleransi

dengan baik pada kulit yang mengalami alodinia selama 12 jam. Penggunaan patch

lidokain 5% maksimal 3 patch selama 12 jam per hari, efek terapi terbaik didapatkan

setelah 2 minggu terapi. Efek samping yang dilaporkan berupa eritema yang bersifat

sementara.4,10,13

Aplikasi lidokain 8% pump spray telah diperkenalkan untuk terapi NPH. Efek

analgesia sediaan ini bertahan 4,5 jam, dapat digunakan kapan saja dengan jarak

antar aplikasi 2 jam, selama 2 minggu.16

6.2.2.2. KAPKAISIN TOPIKAL

Kapkaisin merupakan ekstrak dari Capcisum frustecans, telah banyak

digunakan untuk terapi topikal pada keadaan yang melibatkan nyeri, pruritus dan

inflamasi.5 Secara komersial tersedia dalam dua macam sediaan krim dengan

konsentrasi 0,025% dan 0,075%, digunakan 3-4 kali dalam sehari. Mekanisme kerja

kapkaisin yaitu menyebabkan pelepasan substansi P dan neuropeptida lainnya dari

serabut nosiseptor (serabut C tidak bermielin). Dengan penggunaan kapkaisin

berulang, terjadi desensitisasi pada serabut saraf epidermis yang tidak bermielin dan

mengurangi hiperalgesia. Penggunaan kapkaisin cukup terbatas karena adanya

ketidaknyamanan dan sensasi terbakar yang berhubungan dengan aktivasi nosiseptor

pada awal aplikasi. Namun demikian, tidak ditemukan efek samping sistemik pada



penggunaan kapkaisin sehingga dapat digunakan bagi pasien NPH yang berusia

lanjut. Patch kapkaisin 8% telah disetujui oleh FDA pada tahun 2009 sebagai salah

satu terapi NPH.1,4

6.2.2.3. TERAPI TOPIKAL LAINNYA

Doksepin merupakan salah satu obat golongan ATS yang dapat diaplikasikan

secara topikal dan memiliki efek analgesik pada nyeri neuropatik kronik pada

manusia serta efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan pemberian ATS

sistemik. Doksepin 3,3% topikal dapat diaplikasikan tunggal atau kombinasi dengan

kapkaisin 0,025%. Kombinasi dengan kapkaisin ini menghasilkan efek analgesia

yang lebih cepat.17

Preparasi antiinflamasi topikal seperti mikstura aspirin/dietileter, indometasin

dan mikstura diklofenak/dietil telah diteliti untuk NPH namun jarang digunakan pada

praktik sehari-hari.4,5

6.2.3. ANESTESI LOKAL

Anestesi lokal dapat diberikan dengan injeksi subkutan, epidermal, intratekal

dan interkostal. Injeksi prokain pada saraf supraorbital dilaporkan efektif untuk NPH

oftalmik. Hilangnya 50-90% nyeri dapat dicapai oleh anestesi infiltrasi subkutan,

yang efeknya berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa minggu. Blok saraf

interkostal pernah dilaporkan memberikan perbaikan jangka panjang pada pasien

dengan NPH torakal namun metode ini digunakan pada kasus yang tidak berespon

dengan modalitas terapi nyeri NPH yang telah ada.4,6

6.2.4. KORTIKOSTEROID INTRATEKAL DAN EPIDURAL

Penelitian Kotani dkk melaporkan efek analgesia yang signifikan pada pasien

yang diberikan medikasi secara intratekal. Penelitian ini mengevaluasi 277 pasien

dengan NPH yang gagal terhadap terapi yang sudah ada selama 38±19 bulan, 90%

pasien yang mendapat terapi metilprednisolon bebas pengawet dengan dosis 60mg

dalam 3 mL lidokain 3% secara intratekal mengalami perbaikan nyeri good to

excellent selain berkurangnya penggunaan OAINS mereka. Selain itu, pada

pengamatan selama 2 tahun dilaporkan pada pasien ini didapatkan besar efek



analgesia yang sama dan tidak didapatkan komplikasi. Namun demikian, terdapat

beberapa laporan kasus non-NPH menyebutkan risiko kortikosteroid intratekal

seperti meningitis kimiawi, araknoiditis kronik dan mielitis transversal. Oleh karena

itu, walaupun efikasi metilprednisolon intratekal tinggi namun profil keamanannya

perlu dievaluasi lebih lanjut 1,6,18

Efikasi penggunaan kortikosteroid secara epidural dilaporkan oleh Kikuchi

dkk. Penelitian ini menggunakan empat injeksi epidural atau intratekal dengan

interval 1 minggu namun pemberian secara epidural tidak menunjukkan

keuntungan.1

6.3. TERAPI FISIK

Terapi fisik termasuk dalam terapi non farmakologik yang merupakan

kategori reports of benefit limited.7 Prosedur ini terbatas untuk NPH yang refrakter

dan kegagalan penggunaan analgetik. Beberapa prosedur yang banyak digunakan

antara lain counterirritation, transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS),

stimulasi deep brain dan low intensity laser therapy (LILT).5,10

Transcutaneus electrical nerve stimulation  adalah suatu cara penggunaan

stimulasi listrik untuk merangsang sistem saraf melalui permukaan kulit dan terbukti

efektif untuk mengurangi berbagai tipe nyeri, tanpa menggunakan obat-obatan,

jarum, maupun pembedahan (lihat gambar 5). Pada sistem integumentum, TENS

dapat meningkatkan aliran darah ke lapisan kulit dimana hasil ini dapat dicapai

dengan meletakkan elektroda pada area nyeri dengan memperhatikan

dermatomnya.19

Gambar 5. Transcutaneus electrical nerve stimulation  portabel
(Diambil dari kepustakaan nomor 20)

Penggunaan TENS masih kontroversial pada terapi NPH karena

menunjukkan respon yang berbeda. Pada NPH, TENS bekerja dengan menstimulasi



aferen serabut A-beta yang kemudian menghambat impuls (pesan nyeri) yang dibawa

oleh serabut A-delta dan serabut C sehingga opioid endogen (β-endorfin) akan

dilepaskan sehingga memperpanjang aktivasi jalur analgesik.19

Untuk mendapatkan efek analgesik dari TENS, pasien diberi arahan untuk

mencoba frekuensi dan intensitas yang berbeda untuk mendapatkan tingkat nyeri

pasien yang dapat dikontrol. Parameter stimulus yang optimal bersifat subyektif dan

ditetapkan dengan trial and error. Penempatan elektroda sangat penting, biasanya

aplikasi tergantung pada area dermatom yang terkena HZ, dimana elektroda

diletakkan diatas dan dibawah dermatom yang terkena. Stimulasi yang diberikan

harus diatur untuk tidak boleh menyebabkan kontraksi dari otot yang dipersarafi

dermatom tersebut. Frekuensi yang biasa digunakan adalah 100 Hz, dengan

intensitas 80 mA, dan dianjurkan bahwa pengobatan dilakukan 3 kali sehari selama

30 menit (lihat gambar 6).20,21

Gambar 6. Penempatan elektroda diletakkan diatas dan dibawah dermatom yang terkena
(Diambil dari kepustakaan nomor 22)

Komplikasi penggunaan TENS jarang terjadi, yang paling sering dilaporkan

sebesar 33 % adalah iritasi kulit. Kontraindikasi TENS yaitu pasien dengan penyakit

jantung, menggunakan pacemaker, epilepsi, sedang hamil, tromboflebitis, lesi pada

area kepala, mata, leher bagian depan, dekat sinus karotis dan permukaan mukosa,

pada kulit yang sedang mengalami inflamasi.19,20 Penelitian Barbarisi dkk



menunjukkan pemberian pregabalin yang dikombinasi dengan TENS menunjukkan

hasil yang lebih baik, namun dibutuhkan kerjasama multidisiplin ilmu pada

pendekatan ini.23

7. RINGKASAN

Neuralgia paska herpetika merupakan salah satu komplikasi neurologik

akibat HZ akut yang sering dijumpai dan penanganannya sampai saat ini belum ada

yang memuaskan. NPH berdampak negatif terhadap kualitas hidup pasien. Nyeri

NPH dapat mengganggu aktivitas sehari-hari pasien secara bermakna termasuk

dalam melakukan perjalanan. Pencegahan dan pengobatan terhadap NPH masih

merupakan area yang kontroversial terutama tentang efikasi dan reaksi simpangnya.

Sebagai strategi pencegahan sebelum melakukan perjalanan, vaksinasi dan

obat antivirus dan pengendalian terhadap nyeri akut HZ merupakan pilihan. Untuk

pengobatan, penggunaan terapi topikal, prosedur terapi fisik dan dapat dikombinasi

dengan terapi sistemik dengan mempertimbangkan segi praktis dan mudahnya

pelaksanaan terapi. Tidak kalah pentingnya diberitahukan kepada pasien bahwa tidak

ada pembatasan aktivitas sehari-hari serta kerjasama multidisiplin ilmu kedokteran

dalam penatalaksanaan NPH.
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