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ABSTRACT
Backgound: One important component that determines the success of research in
neuropathic pain in experimental animals is the method to induce the pain. The method commonly
used is Partial Sciatic Transaction (PST), because of its pure neuropathic pain response. Crush
injury (CI) is a fairly simple method and is more easily applied with minimal bias factor and as
effective in causing neuropathic pain.
Objective: To compare the effectivity between CI and PST in inducing neuropathic pain in
experimental animals Rattus norvegicus.
Methods: This was an experimental study using a post-test design method only. Fourteen 3month old male rats of 200-300g, devided into two goups; CI and PST groups.Neuropathic pain
test was performed using Von Frey filament tools. Test was positive if ≥7 foot withdrawal to the
cut off point of 100g. The test performed at 2nd, 3rd, 4th, 6th and 8th weeks. Frequency of positive
pain behavior was analyzed using Mann-Whitney statistical test.
Results: There was no significant difference in the onset of neuropathic pain. In the PST
method, neuropathic pain appeared earlier (at week 2) and lasted up to 6 weeks in 42.9%
experimental animals, meanwhile only 14.3% observed at week 8. Crush injury group showed
neuropathic pain in week 3 and lasted up to 8 weeks (42.9%).
Conclusion: This study showed that both CI and PST were equally effective in causing
neuropathic pain. Crush injury method caused neuropathic pain that lasted longer (up to 8 weeks)
compared to PST method.
Keywords: Crush injury, neuropathic pain, partial sciatic transaction
ABSTRAK
Latar Belakang: Salah satu komponen penting yang menjadi penentu keberhasilan
penelitian nyeri neuropatik yang menggunakan hewan coba adalah metode untuk menimbulkan
nyeri pada hewan tersebut. Semakin efektif metode yang digunakan akan semakin valid hasil yang
didapat. Metode yang sering digunakan antara lain partial sciatic transection (PST), oleh karena
dapat menimbulkan respons nyeri neuropatik yang murni. Crush injury meskipun belum sepopuler
pendahulunya merupakan metode yang cukup sederhana dan lebih mudah diaplikasikan dengan
faktor bias yang minimal namun efektif dalam menimbulkan nyeri neuropatik.
Tujuan: Mengetahui perbandingan metode CI dan PST dalam menimbulkan nyeri
neuropatik pada hewan coba Rattus norvegicus.
Metode: Penelitian eksperimental menggunakan metode posttest design only terhadap 2
kelompok, yang menggunakan metode CI dan metode PST, dengan jumlah 7 Rattus norvegicus
perkelompok yang ditentukan secara randomisasi. Uji nyeri neuropatik dilakukan menggunakan
alat filamen Von Frey. Uji positif jika penarikan kaki ≥7 dengan titik potong 100g. Dilakukan uji
tersebut pada minggu ke-2, 3, 4, 6, dan 8. Untuk mengetahui perbandingan efektifitas kedua
metode dalam menimbulkan nyeri neuropatik digunakan uji Mann Whitney.
Hasil: Tidak dijumpai perbedaan bermakna pada kedua kelompok dalam timbulnya nyeri
neuropatik baik pada minggu ke 2, 3, 4, 6, dan 8 (p>0,005). Pada metode PST, nyeri neuropatik
muncul lebih awal (pada minggu ke-2) dan bertahan hingga minggu ke-6 pada sebagian hewan
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coba (42,9%) dan hanya dijumpai pada 14,3% hewan coba pada minggu ke-8. Pada metode CI
nyeri neuropatik muncul pada minggu ketiga dan bertahan hingga minggu ke-8 (42,9%).
Kesimpulan: Metode CI dan PST sama efektifnya dalam menimbulkan nyeri neuropatik,
namun metode CI menimbulkan nyeri neuropatik yang bertahan lebih lama (hingga minggu ke-8)
dibandingkan metode PST.
Kata Kunci: Crush injury, nyeri neuropati, partial sciatic transection
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PENDAHULUAN
Menurut International Association for The Study of Pain (IASP) nyeri
neuropatik adalah nyeri yang disebabkan oleh lesi primer atau disfungsi dari sistem saraf
akibat kompresi atau infiltrasi saraf oleh suatu tumor. Populasi dunia menyatakan bahwa
nyeri neuropatik ditemukan 1,5% dengan kasus tertinggi terjadi pada negara yang
memiliki kualitas kesehatan yang buruk. Penelitian kohort yang dilakukan di Finlandia
dalam kurun waktu 3 tahun didapatkan 34% pasien menderita nyeri neuropatik. Penelitian
di Jerman terhadap 3.011 pasien didapatkan 6,5% mengalami nyeri neuropatik kronis,
sedangkan di Maroko 0,6% pada 5.328 responden.1-4 Penelitian yang dilakukan di 7
negara Asia yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan
Thailand ditemukan 16,3% kasus menderita nyeri neuropatik dalam kurun waktu 12
bulan.5
Nyeri neuropatik terjadi setelah adanya lesi pada sistem saraf pusat atau perifer
yang ditandai dengan nyeri spontan, respons yang berlebihan terhadap rangsangan yang
menyakitkan (hiperalgesia), dan tanggapan terhadap rangsangan nyeri berbahaya
(alodinia).6 Menurut penelitian Lindenlaub dkk tentang kuantitatif dan kualitatif
neuropatologi bahwa nyeri neuropatik juga dapat timbul akibat trauma atau lesi saraf
iatrogenik yang sering menyebabkan cedera saraf parsial pada manusia. Cedera saraf
iatrogenik kini sama dengan partial sciatic transaction (PST), sehingga metode ini
menjadi metode yang baik untuk klinis termasuk subjek dengan regenerasi saraf yang
lemah. Salah satu alasan menetapkan metode PST adalah untuk mendapatkan lesi murni
tanpa tambahan inflamasi epineural yang disebabkan oleh benda asing.7,8	
  
Pada penelitian hewan coba Rattus norvegicus perilaku nyeri neuropatik dapat
disimpulkan dari tanggapan nyeri dengan respons penarikan terhadap stimulasi mekanik
atau termal. Alat yang umum digunakan dalam penelitian hewan coba untuk menilai
gejala seperti alodinia dan hiperalgesia adalah filamen Von Frey yang dapat menilai
persepsi sensorik nyeri abnormal.9,10
Metode yang paling umum digunakan untuk menilai nyeri neuropatik pada hewan
coba adalah chronic constriction injury (CCI), partial sciatic ligation (PSL), partial static
transaction (PST), spinal nerve ligation (SNL), spared nerve injury (SNI), dan crush
injury (CI). Meskipun ada perbedaan dalam etiologi antara metode-metode tersebut,
namun setiap metode menghasilkan tanda-tanda perilaku nyeri neuropatik, termasuk
alodinia mekanik dan hiperalgesia.11
Dalam berbagai penelitian nyeri neuropatik, metode yang sering menjadi pilihan
untuk induksi nyeri neuropatik adalah PST, PSL, dan SNL. Metode PST merupakan
modifikasi dari PSL, yaitu sebagian saraf sciatik dipotong pada percabangan proksimal
tanpa adanya benda asing yang tersisa. Metode ini lebih sering digunakan karena dapat
menimbulkan respons nyeri neuropatik yang murni.11-13	
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Metode CI meskipun belum sepopuler metode pendahulunya sebenarnya bisa
menjadi pilihan yang lebih efektif untuk diterapkan. Metode ini merupakan cara
pembedahan pada saraf sciatik yang menyebabkan lesi sehingga terjadi kehilangan
kontinuitas aksonal yang menghasilkan degenerasi wallerian bagian distal. Crush injury
lebih sering digunakan karena pemulihan nyeri neuropatik yang ditimbulkan akibat dari
cedera lebih cepat dibandingkan metode yang lain.14,15
Untuk menilai perilaku nyeri neuropatik pada hewan coba digunakan alat filamen
Von Frey.10 Alat ini lebih produktif dalam mengevaluasi respons perilaku nyeri
neuropatik dan dapat menurunkan potensial bias eksperimen.14
Dengan prosedur kerja yang relatif sederhana atau lebih mudah dikerjakan, dan
tingkat bias yang lebih minimal, dan efektifitas yang sama dalam menimbulkan nyeri
neuropatik dengan metode lainnya, maka metode CI bisa menjadi pilihan dalam
penelitian nyeri neuropatik.11-13 Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti tertarik
untuk melihat perbandingan metode CI dengan PST dalam menimbulkan nyeri neuropatik
pada Rattus norvegicus.
TUJUAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan metode CI dan PST
dalam menimbulkan nyeri neuropatik pada hewan coba Rattus norvegicus.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode posttest design only. Subjek dikelompokkan
menjadi 2 kelompok secara randomisasi; kelompok pertama mendapatkan perlakuan
dengan metode crush injury dan kelompok kedua dengan metode PST.
Subjek penelitian adalah tikus putih jantan Rattus novergicus dengan kriteria
inklusi: tikus Rattus norvegicus dewasa yang berjenis kelamin jantan, berat badan 200300g, dengan pakan dan air minum ad libitum. Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu
tikus Rattus norvegicus yang tampak sakit sebelum perlakuan tidak masuk ke dalam
penelitian. Tikus dikelompokkan secara acak menjadi dua kelompok yaitu kelompok CI
dan kelompok PST dengan besar sampel pada masing-masing kelmpok adalah 7 ekor
tikus.
Tikus ditimbang dan harus sesuai dengan persyaratan, bulu dicukur, dan dianastesi
dengan kombinasi injeksi ketamin dan xylazin intramuskular, lalu tikus diletakkan di
meja operasi dengan posisi lateral recumbancy. Daerah yang akan dilakukan operasi
dilakukan desinfeksi menggunakan povidone iodine secara sirkular. Operator melakukan
insisi otot gluteus 3cm pada bagian femur lalu dilakukan identifikasi nervus ischiadicus.
Pada ke-tujuh hewan coba kelompok CI dilakukan cedera langsung pada nervus
ischiadicus dengan menggunakan klem arteri no.1 dengan lebar 3mm selama 60 detik.
Pada kelompok hewan coba dengan metode PST dilakukan insisi otot gluteus 3cm
menggunakan pisau Scalpel no.10 pada bagian femur, lalu dilakukan identifikasi terhadap
nervus ischiadicus. Saraf tersebut diangkat dengan bantuan benang, selanjutnya digeser
secara lembut menggunakan klem anatomis. Setelah itu dilakukan pemotongan setengah
dari nervus ischiadicus yang diangkat dengan bantuan benang.
Pada kedua kelompok diberikan antibiotik penisilin 1% dan streptomisin sebanyak
2mL pada lokasi cedera saraf dan dilakukan penutupan luka. Povidone iodine dan
antibiotik topikal gentamicin dioleskan pada luka insisi, lalu tikus diletakkan pada
kandang individual yang diberi kode. Selama 5 hari pascabedah diberikan 0,1mL
ampisilin tablet 500mg hingga 50 ml dilarutkan secara oral.
Evaluasi nyeri neuropatik dilakukan pada minggu ke-2, 3, 4, 6, dan 8. Metode
yang digunakan adalah metode filamenVon Frey yaitu pengukuran dengan sensitivitas
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mekanik. Filamen Von Frey merupakan suatu alat yang digunakan untuk menentukan
sensitivitas sentuhan dengan itensitas kekuatan mekanik. Filamen Von Frey terdiri dari
dua puluh monofilamen nilon dan masing-masing dikalibrasi dalam standar deviasi 5%.
Setiap filamen dirancang untuk menghasilkan kekuatan yang berbeda-beda, dimulai dari
0,008g hingga 300g. Dalam penelitian ini didapatkan nilai kekuatan 100g sebagai nilai
titik potong.
Pengujian dilakukan dengan cara memberi penekanan pada plantar kaki di antara
jari kaki ketiga dan keempat hingga filamen tertekuk. Hasil dianggap positif jika terdapat
penarikan 7 atau lebih dari 10 kali pengulangan. Data yang diperoleh selanjutnya
dianalisis dengan Uji MannWhitney untuk mengetahui perbedaan respons dari 2
kelompok data yang saling independen, menggunakan program SPSS 18.0.
HASIL
Semua tikus dalam keadaan sehat dan dapat diuji nyeri neuropatiknya
menggunakan filamen Von Frey hingga akhir penelitian. Pada
metode
CI,
nyeri
neuropatik tidak timbul pada minggu ke-2. Pada minggu ke-3, nyeri timbul pada1 dari 7
subjek (14,3%), pada minggu ke-4 dan minggu ke-6 nyeri muncul pada jumlah subjek
yang sama, yaitu 4 perlakuan (57,1%). Sementara pada minggu ke-8, nyeri neuropatik
timbul atau terdapat penarikan ≥7 kali sebanyak 3 perlakuan (42,9%), seperti pada Tabel
1.
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Hasil Filamen Von Frey pada Metode Crush Injury (n=7)
Hasil
Ulangan pada
Positif*
Negatif**
Minggu
n
%
n
%
Ke-2
0
0
7
100
Ke-3
1
14,3
6
85,7
Ke-4
4
57,1
3
42,9
Ke-6
4
57,1
3
42,9
Ke-8
3
42,9
4
57,1
*penarikan ≥ 7 kali, **penarikan <7 kali

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Hasil Filamen Von Frey pada Metode PST (n=7)
Ulangan
Pada Minggu
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-6
Ke-8

Hasil
Positif*
n
%
28,6
2
3
42,9
4
57,1
3
42,9
1
14,3

Negatif**
N
%
71,4
5
4
57,1
3
42,9
4
42,9
6
85,7

*penarikan ≥ 7 kali, **penarikan <7 kali

Hasil uji metodePST terhadap 7 Rattus norvegicus dalam menimbulkan nyeri
neuropatik dengan jumlah penarikan kaki ≥7 menunjukkan terjadi nyeri pada waktu
pengulangan yang berbeda-beda pada setiap perlakuan. Pada minggu ke-2, nyeri
neuropatik timbul atau penarikan ≥7 kali sebanyak 2 perlakuan (28,6%), dan seterusnya
(Tabel 2). Nyeri terbanyak muncul pada minggu ke-4, yaitu pada 4 perlakuan (57,1%).
Pada minggu ke-8, nyeri neuropatik timbul atau penarikan ≥7 kali hanya pada 1
perlakuan (14,3%).
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Tabel 3. Perbandingan antara Metode PST dan Crush Injury(n=7)
Hasil Positif
Ulangan
PST
Crush injury
p*
Pada Minggu
Positif Negatif Positif
Negatif
0,141
2
5
0
7
Ke-2
Ke-3
0,254
3
4
1
6
Ke-4
1
4
3
4
3
Ke-6
0,107
3
4
4
3
Ke-8
0,254
1
6
3
4
*Uji Mann-Whitney

Gambar 1. Perbandingan Metode Crush Injury dan PST

Dari perbandingan hasil metode CI dengan PST pada minggu ke-2, 3, 4 ,6, dan
minggu ke-8 diperoleh bahwa keduanya menimbulkan nyeri neuropatik atau jumlah
penarikan lebih dari ≥7 dengan hasil yang sama pada minggu ke-4, yaitu positif sebanyak
4 perlakuan secara tidak bermakna (Tabel 3). Ini menunjukkan bahwa metode crush
injury dapat menimbulkan nyeri neuropatik dengan hasil yang sama atau tidak berbeda
bermakna dengan metode PST.
PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nyeri neuropatik yang ditimbulkan pada
metode CI kebanyakan timbul pada minggu ke-4 dan ke-6 (Tabel 1). Hal ini
menunjukkan bahwa nyeri neuropatik yang ditimbulkan oleh crush injury berbanding
lurus dengan lamanya waktu cedera pada nilai titik potong 100g sampai pada minggu ke4 hingga minggu ke-6 dan mengalami penurunan pada minggu ke-8. Hasil penelitian ini
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh George dkk bahwa nyeri neuropatik
dengan metode CI cenderung terjadi pada hari ke-3 dengan nilai titik potong 60g dan
jumlah penarikan mulai berkurang sampai pada hari ke-14 pada percobaan yang
dilakukan selama minggu ke-2 dengan alat ukur filamen Von Frey.14 Hasil yang berbeda
juga diperoleh oleh Obata dkk bahwa nyeri neuropatik yang ditimbulkan pada metode CI
cenderung lebih efektif pada hari ke-3 sampai hari ke-10 dengan nilai titik potong
63,1g.15
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bester dkk metode ini memberikan hasil
positif terhadap nyeri neuropatik pada hari ke-19 atau 2,5 minggu.16 Hal ini berbeda
dengan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, bahwa metode CI tidak menimbulkan
nyeri neuropatik pada minggu ke-2 dan lebih cenderung menimbulkan nyeri neuropatik
pada minggu ke-4 sampai minggu ke-6. Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan
disebabkan perbedaan alat untuk melakukan crush dan yang digunakan serta lamanya
proses crush dilakukan.
Tabel 2 menggambarkan nyeri neuropatik pada metode PST kebanyakan timbul
pada minggu ke-4 atau 28 hari (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa nyeri yang
ditimbulkan oleh metode ini berbanding lurus dengan lamanya waktu cedera pada nilai
titik potong 100g sampai pada minggu ke-4 dan mengalami penurunan pada minggu ke-6
dan ke-8. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dowdall
dkk dengan nilai titik potong 61,58g diperoleh nyeri neuropatik berbanding lurus dengan
lamanya waktu cedera sampai pada hari ke-49 pada percobaan minggu ke-1 sampai
minggu ke-8 dengan alat ukur Filament Von Frey.17 Hasil penelitian ini juga berbeda
dengan hasil yang diperoleh oleh Malmberg dkk yang mendapatkan bahwa nyeri
neuropatik yang ditimbulkan pada metode PST cenderung lebih efektif pada hari ke-14,
dengan nilai titik potong 200g.18 Perbedaan ini kemungkinan disebabkan karena prosedur
PST yang tidak seragam dan nilai titik potong yang digunakan juga berbeda. Hasil
penelitian ini sesuai dengan penelitan yang dilakukan oleh Wang dkk bahwa PST efektif
dapat menimbulkan nyeri neuropatik dengan nilai titik potong sebesar 60-80g sampai
pada hari ke-30.19
Uji Mann-Whitney menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan (Tabel 3
dan Gambar 1) yang menunjukkan bahwa metode CI sama efektifnya dengan PST dalam
menimbulkan nyeri neuropatik. Penelitian yang dilakukan oleh Bennett, Hadlock, dan
Pavić melaporkan bahwa PST merupakan metode yang paling baik dalam menimbulkan
nyeri neuropatik dibandingkan metode lainnya karena respons nyeri neuropatik yang
murni dan langsung dibangkitkan dari saraf sciatic.11-13 Dawdall yang membandingkan 5
metode peripheral nerve injury dalam menimbulkan derajat stimulasi nyeri neuropatik
menyimpulkan bahwa metode PST dan CI memberikan respons stimulasi neuropatik
yang berbeda-beda.17 Metode CI dalam penelitian ini efektif dalam menimbulkan nyeri
neuropatik, meskipun dengan onset yang yang sedikit lebih lama (minggu ke-3), namun
bertahan hingga minggu ke-8. Hal ini menguntungkan bagi peneliti yang ingin melakukan
evaluasi nyeri neuropatik yang memang biasanya memerlukan waktu evaluasi hingga
minimal 8 minggu.
KESIMPULAN
Metode crush injury sama efektifnya dengan partial sciatic transection dalam
menimbulkan nyeri neuropatik. Namun metode CI lebih unggul ditinjau dari durasi atau
lamanya nyeri neuropatik tersebut bertahan dan juga karena metode CI lebih mudah
untuk dilaksanakan.
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