
Pendahuluan

Nyeri merupakan salah satu gejala
tersering yang dikeluhkan oleh pasien
dan menjadi masalah kesehatan

umum yang cukup populer di masyarakat.
Diperkirakan 1 dari 5 orang dewasa menge -
luh kan nyeri dan 1 dari 10 orang dewasa
didiag nosis sebagai nyeri kronik setiap tahun-
nya. Menurut The International Association
for the Study of Pain (IASP), nyeri merupakan
pengalaman sensoris dan emosional tidak
menyenangkan yang disertai oleh kerusakan
jaringan secara potensial dan aktual.1 Nyeri
dapat mengenai semua populasi tanpa mem-
bedakan usia, jenis kelamin, pendapatan,
ras/etnik maupun wilayah geografis. Nyeri
berdasarkan durasi terjadinya dapat berupa
nyeri akut, kronik, intermiten, maupun kom-
binasi ketiganya. Sedangkan berdasarkan
etiologi nya dapat dibedakan menjadi nyeri
nosiseptif dan nyeri neuropati.2

Kondisi patologis yang sering menim-
bulkan keluhan nyeri antara lain: degenerasi
jaringan, infeksi, inflamasi, kanker, trauma,
bedah, dan fraktur ekstremitas. Setiap abnor -
ma litas fisiologis ini memerlukan pendekatan
terapi yang berbeda-beda. Pada nyeri akut
yang disebabkan oleh fraktur dan atau tin-
dakan bedah dapat menggunakan beberapa
golongan analgesik. Namun demikian, peng -
gun aan beberapa analgesik seperti nons-
teroidal anti-inflammatory drugs (NSAID),
anestesi lokal dan opioid masih terbatas.
Selain itu, obat-obatan ini juga memiliki efek
samping dan keterbatasan penggunaan
dalam praktek klinis.3 Nyeri juga memiliki
sekuel multipel dan serius seperti depresi,
ketidakmampuan bekerja, terganggunya
hubungan sosial dan timbulnya pemikiran
untuk mengakhiri hidup. Oleh karena itu,
penata laksanaan yang tepat terhadap nyeri
dibutuhkan demi meningkatkan kualitas
hidup pasien.2

Beberapa tahun terakhir terdapat laporan
mengenai penggunaan vitamin B kompleks

sebagai monoterapi maupun kombinasi
denga n obat lain untuk tatalaksana nyeri.4
Vitamin B kompleks terdiri dari 8 vitamin
yang memiliki peran esensial terhadap fungsi
sel untuk mengubah makanan menjadi
energ i. Vitamin ini larut dalam air namun
berkurang jumlahnya bahkan hilang pada
saat dimasak, dan jika asupannya berlebih
akan dieliminasi melalui urin. Vitamin B
komplek s ini meliputi B1 (t iamin), B2
(riboflavi n), B3 (niasin), B5 (asam pantotenat),
B6 (piridoks in), B7 (biotin) yang juga dikenal
sebag ai vitamin H, B9 (asam folat), dan B12
(kobalamin).5

Beberapa jenis vitamin B seperti tiamin,
piridoksin, dan sianokobalamin tidak hanya
digunakan untuk tatalaksana nyeri dan
inflama si akibat defisiensi vitamin, tetapi juga
dikombinasikan dengan obat antiinflamasi
lainnya seperti diklofenak atau golongan
NSAID lainnya untuk penanganan berbagai
kondisi nyeri seperti polineuropati, penyakit
degeneratif kolumna spinalis, penyakit
reumatologi, nyeri neuropati, maupun nyeri
paska operasi. Terdapat beberapa penelitian
yang dilakukan untuk mengevaluasi efek
analgesik dari vitamin B untuk tatalaksana
nye ri nosiseptif dan nyeri neuropatik.3-4

Namun demikian, peran nyata dari vitamin B
terkait penggunaannya dalam praktek klinis
untuk tatalaksana nyeri dengan situasi klinis
yang berbeda-beda masih dipertanyakan.
Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertuju -
an untuk mengkaji secara sistematis mengen -
ai manfaat vitamin B untuk tatalaksana nyeri.

Metode
Metode yang digunakan berupa pe -

lacaka n pustaka di Pubmed mengenai uji
klini s vitamin B untuk tatalaksana nyeri. Kata
kunci yang dipakai untuk menemukan
literatu r yakni “nyeri” dan “vitamin B kom-
pleks” atau “terapi” dan “vitamin B”, atau
“sianokobalamin”, “tiamin”, “piridoksin”,
maupun “metilkobalamin”. Kriteria inklusi
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antara lain: uji klinis dengan subjek pasien
yang mengalami nyeri, penelitian yang meng -
gun akan berbagai jenis vitamin B maupun
koenzimnya baik sebagai monoterapi
maupun kombinasi dengan analgesik atau
obat lainnya, serta adanya periode follow up.
Hasil pelacakan pustaka yang sesuai akan
disaji kan dalam bentuk tabel yang mencakup
jenis uji klinis, karakteristik populasi pe ne -
litian, tujuan dan metode uji klinis, informasi
mengenai jenis, dosis, durasi pemberian
vitami n B dan plasebo atau obat pembanding
lainnya, serta hasil penelitian. 

Pembatasan lain yang digunakan untuk
hasil pelacakan pustaka adalah dengan
membe ri pembatasan tahun terbit (10 tahun
terakhir), terbit dalam bahasa Inggris dan teks
penuhnya dapat diakses. Artikel yang di -
perole h akan ditelaah secara kritis untuk
dinil ai validitasnya menggunakan skala
Jadad. Skala Jadad menitikberatkan pada
proses randomisasi subyek, pengukuran yang
tersamar (blind), cara penyamaran (blinding)
dan randomisasi yang benar, serta penjelasan
drop-out. Hasil telaah kritis akan ditabulasi
dan diberi skor. Skor yang baik adalah >3.6

Hasil pelacakan pustaka akan ditabulasi
untuk melihat metode uji yang digunakan,
karakteristik subjek, dan hasil yang didapat -
kan. Pembahasan akan dilakukan secara
deskriptif.

Hasil
Hasil asesmen kualitas uji klinis pada

pelacak an pustaka (tabel 1) menunjukkan 7
penelitian dengan kualitas uji klinis yang baik
(skor Jadad >3).6 Berdasarkan hasil yang
tercantu m pada tabel 2, dari 9 penelitian
tersebut terdapat 7 uji klinis acak terkontrol
tersamar ganda, 1 uji klinis acak terkontrol
tersamar tunggal, dan 1 uji klinis terbuka
eksplor atif, prospektif dan multisenter.
Empat dari 9 penelitian tersebut mengguna -
kan plasebo sedangkan sisanya sebagai
monoterapi maupun kombinasi dengan
analges ik atau obat lain. Semua hasi l
penelitia n menunjukkan adanya perbaikan
gejala nyeri setelah pemberian vitamin B ter-
masuk koenzimnya dan efek samping yang
terjadi juga dilaporkan minimal.

Pembahasan
Tatalaksana nyeri yang umumnya diguna -

kan selama ini dimulai dengan penggunaan
analgesik non-opiod (misalnya NSAID dan
parasetamol) baik dalam bentuk sediaan oral
maupun topikal. Jika keluhan nyerinya me -
neta p atau semakin memberat, maka dapat
dipert imbangkan penggunaan opioid
lemah-sedang hingga opioid kuat, terutama
untuk nyeri hebat yang tidak berespon
denga n tera pi sebelumnya.15 Namun demi -
kian, penggunaan beberapa analgesik seperti
NSAID, anestesi lokal dan opioid ma sih
terbat as. Selain itu, obat-obatan ini juga
memiliki efek samping dan keterbatasan
penggunaan dalam praktek klinis.3

Terdapat beberapa penelitian terbaru
mengenai penggunaan vitamin B kompleks
sebagai monoterapi, kombinasi dengan obat
lain maupun sebagai adjuvan untuk tatalak-
sana nyeri. Berdasarkan kajian sistematis se -
belu mnya, penggunaan vitamin B kompleks
memberikan efek analgesik pada polineu -
ropati, nyeri punggung bawah, osteoartritis
dan neuralgia pasca herpetika. Selain sebagai
analgesik, vitamin B juga memiliki efek anti-
inflamasi, antipruritus, serta meningkatkan
fung sionalitas pasien. Vitamin B yang ditam-
bahkan dengan terapi konvensional untuk
nyeri akut maupun kronik juga memberi
dam  pak positif lain berupa pengurangan
waktu konsumsi obat analgesik dan anti -
inflama si sehingga turut mengurangi
terjadiny   a efek samping pada beberapa
individ u.3,4,7-14

Penggunaan vitamin B dalam tatalaksana
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Gambar 1. 
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identifikasi uji klinis hasil
pelacakan pustaka
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nyeri pada kajian sistematis ini dilakukan
pada berbagai kondisi klinis seperti nyeri
punggung bawah, fraktur ekstremitas,
osteoar tritis genu, migrain dengan aura,
neuralgi a kompresi, neuropati diabetika dan
neuralgia pasca herpetika. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan, penggunaan
vitami n B baik sebagai monoterapi, kombi-
nasi dengan obat lainnya ataupun sebagai
adjuvan memiliki efek analgesik karena
mamp u mengurangi nyeri secara signifikan.
Hal ini terlihat dari penurunan skor VAS
ataupun NRS secara signifikan setelah meng -
guna kan terapi dengan vitamin B pada pasien
nyeri punggung bawah, fraktur ekstre  mitas
inferior, neuralgia pasca herpetika, nyeri
neuro pati, osteoartritis genu, migrain dengan
aura, dan neuralgia kompresi. Selain efek
analgesik, vitamin B juga memperbaiki daily
life activity (DLA) pada neuropati diabetika,
nyeri punggung bawah, neuralgia pasca
herpetik a, osteoartritis genu, dan neuralgia
kompresi yang ditunjukkan oleh perbaikan
total symptom scores (TSS), neuropathy
disabilit y score (NDS), Oswestry Disability
Index Questionnaire (ODI), maupun EuroQoL
VAS.3,7-13

Berdasarkan hasil pada tabel 2, penelitian
Stracke et al., Xu et al., Malakar et al., serta
Alvarado et Navarro menunjukkan bahwa
penggunaan vitamin B efektif untuk tata -
laksan a nyeri neuropati, baik dengan meng-
gunakan benfotiamin 300 atau 600 mg/hari,
metilkobalamin (0,5 mg peroral 3x/hari atau
1500 μg 1x/hari atau 1000 μg SC 1x/hari)
maupun dengan kombinasi B1 100 mg & B12
0,2 mg perhari.8-9,12,14 Sedangkan penelitian
Chiu et al., Ponce-Monter et al., Dehghan,
Sadeghi et al., dan Goldberg et al., mengenai
tatalaksana nyeri nosiseptif, penggunaan
vitami n B berupa metilkobalamin 500 μg IM
3x/minggu, kombinasi diklofenak dengan B
kompleks (B1 100 mg, B6 100 mg, dan B12
1 mg) 1x/hari IM atau B kompleks 100
mg/hari, kombinasi B6 40 mg dengan anti -
migra in/analgesik maupun kombinasi B12 (2
mg 3x/hari) dengan nukleotida terbukti
efekti f mengurangi nyeri.3,7,10-11

Selain sebagai monoterapi, vitamin B juga
sering dikombinasikan dengan analgesik lain,
khususnya NSAID. Vitamin B kompleks dalam
bentuk terpisah baik sebagai B1, B6, maupun
B12 memiliki efek antinosiseptif atau efek
analgesia. Diklofenak yang merupakan salah
satu NSAID memiliki efek analgesik poten

dan juga antiinflamasi. Sama seperti NSAID
non-selektif lainnya, diklofenak mampu me -
rusak sintesis prostaglandin melalui inhibisi
siklooksigenase (COX-1 dan COX-2) pada
jaringan yang cedera dan pada sistem saraf
pusat.3 Berdasarkan hasil penelitian Ponce-
Monter et al., dan Dehghan M, penggunaan
kombinasi vitamin B dengan diklofenak
mampu menghasilkan perbaikan nyeri yang
lebih signifikan pada pasien fraktur ekstrem-
itas inferior dan osteoartritis genu sehingga
turut meningkatkan fungsionalitas serta
memiliki efikasi analgesik yang lebih lama
dibandingkan diklofenak monoterapi
maupun kombinasinya dengan vitamin E. Hal
ini didukung oleh penelitian sebelumnya
yang menunjukkan bahwa kombinasi NSAID

seperti diklofenak dengan vitamin B meng-
hasilkan efek analgesik yang lebih signifikan
dibandingkan diklofenak monoterapi.3,7

Vitamin B memiliki efek sinergi dengan
NSAID sehingga kombinasi keduanya
meningkatkan potensi analgesik NSAID,
menurunkan dosis serta memperpendek
durasi penggunaan NSAID dalam mendapat -
kan efek analgesik yang sama dibandingkan
NSAID monoterapi.10

Tiamin, piridoksin, dan sianokobalamin
memiliki peran penting terhadap fungsi sis-
tem saraf, mielin dan struktur sel lainnya,
sebag ai bahan esensial nutrisi, transpor
akson al, eksitabilitas saraf, dan sintesis
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Tabel 1. 
Asesmen kualitas uji 
klinis mengenai manfaat
vitamin B untuk 
tatalaksana nyeri
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neurotr ansmiter. Mekanisme antihiperalgesia
dari vitamin B meliputi kemampuannya
meningkatkan kontrol inhibisi aferen saraf
nosiseptif di medula spinalis, memperbaiki
kecepatan konduksi saraf dan mengurangi
hipereksitabilitas neuron melalui perubahan
kadar natrium di radiks dorsal ganglia.1

Mekanisme analgesik dari vitamin B didapat -
kan melalui efek aktivasi jalur nitric oxide
(NO)-cyclic GMP (GMPc), penurunan kadar
glutamat intraselular dan nuclear factor
kapp a-Beta (NF-kB) yang berperan terhadap
proses inflamasi, perbaikan konduksi akson,
serta memulihkan serabut saraf dan meng-
hambat hiperalgesia termal.5

Selain dikombinasikan dengan NSAID,
koenzim vitamin B sebagai B1, B6, maupun
B12 dalam kajian sistematis ini juga dikombi-
nasikan dengan gabapentin, antimigrain, dan
nukleotida untuk tatalaksana nyeri. Penelitian
Alvarado et Navarro menunjukkan bahwa
vitam in B1 dan B12 memiliki efek sinergis
dengan gabapentin dan dapat menurunkan
50% dosis gabapentin dalam penggunaan-
nya sebagai terapi nyeri neuropati perifer.12

Hasil serupa juga didapatkan pada penelitian
Goldberg et al., yang menunjukkan bahwa
terdapat perbaikan gejala nyeri pada pasien
neuralgia kompresi baik dengan vitamin B12
monoterapi maupun kombinasi dengan
nukleo tida. Kombinasi dengan nukleotida
memang memberikan hasil yang lebih signi -
fikan dibandingkan vitamin B12 monoterapi,
akan tetapi penggunaan nukleotida pada
penelitian ini tidak memiliki peran langsung
sebagai antiinflamasi maupun analgesik,
namu n membantu neuroregenerasi seperti
yang ditemukan pada hasi l  penelit ian
sebelum nya.11 Penelitian Sadeghi et al., juga
menunjukkan hasil serupa, dimana penam-
bahan vitamin B6 pada terapi antimigrain
mampu mengurangi tingkat keparahan nyeri
kepala dan durasi serangan dibandingkan
plasebo. Hal ini menunjukkan bahwa
kompone n vitamin B baik dalam bentuk B1,
B6, maupun B12 memiliki peran penting
dalam tatalaksa nyeri.13

Rute pemberian vitamin B dalam kajian
sistematis ini berbeda-beda, ada yang per-
oral, intramuskular, maupun subkutan.
Penelitian Xu et al., menunjukkan bahwa
pemberian vitamin B12 secara lokal pada
pasien neuralgia pasca herpetika subakut
dengan rute injeksi subkutan lebih efektif
dibandingkan rute sistemik (peroral), dan

cenderung aman untuk pasien usia lanjut.9

Dosis vitamin B yang digunakan pada
masing-masing kondisi klinis pun juga
berbed a-beda. Penggunaan B1 300-600
mg/hari, B6 80-100 mg/hari, B12 1,5-6
mg/hari peroral atau 1 mg/hari SC atau 1,5
mg/minggu IM, maupun dalam bentuk B
kompleks mampu menghasilkan perbaikan
nyeri. Durasi pemberian vitamin B dalam
tatalaks ana nyeri pada kajian ini juga ber -
varia si yang umumnya disesuaikan dengan
kasus yang ada. Pada kondisi tatalaksana
nye ri preoperatif pemantauan dilakukan
selam a 48 jam, untuk nyeri neuropati berkisar
4-12 minggu, sedangkan pada kondisi nyeri
lainnya berkisar 3-8 minggu. Interval pem -
beria n vitamin B pun juga bervariasi, tergan-
tung rute yang digunakan. Umumnya rute
peroral dan subkutan diberikan tiap hari,
sedangkan rute intramuskular 3x/minggu. 

Keterbatasan dari studi ini adalah belum
adanya perbandingan hasil pemberian vita-
min B melalui rute lainnya, baik intramuskular
dibandingkan peroral, atau rute subkutan
dibandingkan intramuskular. Selain itu, per-
bandingan hasil berdasarkan durasi dan
interv al pemberian vitamin B, maupun dosis
optimal untuk menghasilkan efek terapi
vitami n B baik sebagai komponen B1, B6,
B12 maupun sebagai B kompleks masih
belum diteliti. Adanya penelitian lain khusus-
nya mengenai kombinasi vitamin B ataupun
perbandingan vitamin B1/B6/B12 dengan B
kompleks beserta dengan durasi dan dosis
minimal/maksimalnya masih diperlukan untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik. Penelitian
dengan disain yang lebih baik (misal nya ran-
domisasi tersamar ganda denga n kelompok
pembanding) juga diperlukan.

Kesimpulan
Kajian terhadap penelusuran pustaka

yang memuat uji klinis menunjukkan bahwa
penggunaan vitamin B memiliki manfaat dan
efektif dalam tatalaksana nyeri pada nyeri
punggung bawah, fraktur ekstremitas,
osteoa rtritis genu, migrain dengan aura,
neuralg ia kompresi, neuropati diabetika dan
neuralgia pasca herpetika, baik sebagai
monoterapi, kombinasi dengan obat lainnya
ataupun sebagai adjuvan. Selain mengurangi
gejala nyeri neuropati maupun nyeri nosi -
septi f secara signifikan, penggunaan vitamin
B juga dapat meningkatkan fungsionalitas
pasien. n
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