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A. PENDAHULUAN
- Eikosanoid (Biosintesis, Fungsi Fisiologis dan Patologis)
- Enzim COX-1 dan COX-2

B. ANTIINFLAMASI
- Antiinflamasi Non-Steroid (NSAIDs)
- Antiinflamasi Steroid (SAIDs)

C. ANALGETIKA
- Analgetika Non-Opioid
- Analgetika Opioid

D. ANTIPIRETIKA
- Antipiretika

Materi Perkuliahan (Pertemuan IV, V, VI)
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Sistem Saraf

• Hipertermia oleh PGE2, 
berhubungan dengan demam

• Induksi Nyeri (Algesia) & 
sensitifvasi reseptor nyeri 
terhadap histamine, 
Bradikinin atau stimulus 
mekanis



ANTIPIRETIKA



Regulasi Suhu Tubuh

Suhu tubuh dipelihara melalui keseimbangan
antara produksi dan pelepasan panas.

Pada kondisi normal:
- Panas tubuh dihasilkan dari proses metabolisme, 

pergerakan otot, asimilasi makanan (internal) 
atau dari perpindahan panas lingkungan
(eksternal) ke tubuh. 

- Pelepasan panas tubuh secara dominan dilakukan
melalui evaporasi (kulit/keringat dan paru/nafas), 
radiasi, konduksi. Sebagian kecil panas tubuh
dilepas melalui urin dan feses. 





• Suhu inti tubuh diregulasi oleh mekanisme yang 
kompleks meliputi sistem saraf otonom, endokrin dan
respon sikap (atas situasi lingkungan).

• Hipotalamus adalah pusat pengaturan suhu tubuh, 
berfungsi sebagai termostat yang mengontrol
keseimbangan produksi dan pelepasan panas. 

• Proses kontrol melibatkan reseptor sensitif panas yang 
berada di daerah preoptik di hipotalamus anterior.

• Reseptor tersebut sensitif terhadap suhu darah. 
Reseptor terdapat juga di kulit, abdomen, dan spinal 
cord, pengiriman impuls hipotalamus dilakukan melalui
spinal cord

Regulasi Suhu Tubuh



Saat suhu tubuh lebih tinggi dari set point hipotalamus sistem saraf simpatis 
akan terhambat maka akan terjadi:

- vasodilatasi pembuluh darah kulit 

- Perangsangan kelenjar keringat (pelepasan panas melalui evaporasi). 

Proses akan berlanjut hingga suhu tubuh sama dengan suhu set point di 
hipotalamus.

Saat suhu tubuh lebih rendah dari set point hipotalamus  terjadi respons 
untuk mencegah panas keluar dari tubuh dan terjadi peningkatan produksi 
panas.  aktivasi sistem saraf simpatis menghasilkan:

- vasokontriksi pembuluh darah kulit 

- Penghambatan berkeringat

- Pengaktivan daerah posterior hipotalamus sehingga terjadi menggigil 
(peningkatan produksi panas oleh otot) dan sekresi neurotransmiter

Regulasi Suhu Tubuh





Suhu Normal
• Homeotermik (suhu tubuh seimbang) pada manusia adalah 

37°C

• Pada dewasa muda suhu oral pagi hari 36.7°C0.2 °C.

• Suhu pada berbagai bagian tubuh berbeda. Dipengaruhi suhu 
lingkungan 

• Tangan, kaki lebih dingin dibanding tubuh inti.

• Suhu skrotum 32°C. 

• Suhu rektal merupakan suhu yang mewakili suhu tubuh inti 
dan hanya sedikit berubah oleh perubahan suhu lingkungan.

• Suhu oral secara normal 0,5°C < suhu rektal 

• Suhu inti tubuh berfluktuasi mengikuti irama sirkadian 0,5–
0,7°C. 





Suhu Tubuh pada Abnormal Tiroid



Demam

• Demam : peningkatan suhu inti tubuh di atas normal; 
pada orang dewasa normal, suhu rata-rata 37 °C. 

• Reseptor suhu kemudian memberi sinyal bahwa suhu
tubuh saat ini berada di bawah set point suhu yang 
baru.

• Mekanisme peningkatan suhu tubuh diaktifkan untuk
menyesuaikan dengan “set point” yang baru.

• Pasien akan merasakan dingin, terjadi vasokontriksi
dan menggigil untuk menghasilkan panas. 



(PGE)

Pirogen Eksogen

Interleukin

Endogen

Siklus Regulasi Suhu Tubuh



Patogenesis Demam
Endotoxin, pirogen eksogen (penyebab demam) 
akan beraksi pada monosit, makrofag, dan sel 
Kupffer.  
Sel-sel tersebut kemudian menghasilkan sitokin 
yang akan berperan sebagai pirogen endogen.
Sitokin juga bisa dihasilkan di susunan saraf pusat 
ketika terjadi infeksi.
Pirogen endogen (sitokin) akan mengaktivasi 
daerah preoptik di hipotalamus. 
Terjadi transkripsi enzim COX-2 di hipotalamus 
sehingga menghasilkan prostaglandin.
PGE2 merupakan senyawa yang berperan pada 
terjadinya demam. 





Antipiretik
Obat yang mampu menurunkan suhu demam kembali ke suhu normal yang 

bekerja melalui penghambatan enzim siklooksigenase-2 di susunan saraf 
pusat sehingga mencegah konversi asam arakidonat menjadi 
prostaglandin yang merupakan mediator demam.

Mekanisme aksi antipiretik:

Memblokade produksi prostaglandin yang 
berperan sebagai penginduksi suhu di 
termostat hipotalamus



Antipiretik 

NSAIDs 

Efek

Penggunaan Klinis

Efek Samping Saluran cerna, tidak adiksi

Menurunkan demam. 

Menghambat sintesis PG 
dan meningkatkan 
enhance termolisis

NSAID
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Pirogen Eksogen
Prostaglandins

(PGE2)

Termostat

Produksi panas↑

Pelepasan panas ↓

set point ↑ (naik)

Demam

• Mekanisme  Aksi 

Antipiretik:

Blokade produksi PGE2

• Tempat Aksi:   

Susunan Saraf Pusat

ANTIPIRETIK
NSAIDs



Penghambatan COX
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Obat Anti

pireti

Analge

sik

Anti-

inflam-

masi

Asetaminofen ++ ++

Indometasin ++++

Sulindak ++++

Tolmetin + + ++

Diklofenak ++ ++

Ibuprofen + +++ +

Meloksicam Cox2

Fenilbutazon +++

ketorolak +++ i.m



Efek Samping Antipiretika
??????

Lihat efek samping NSAIDs pertemuan 
sebelumnya



ANALGETIKA
Obat penghilang rasa nyeri tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran.



Nyeri (algesia)

• Nyeri menurut the International Association 
for the Study of Pain (IASP) didefinisikan
sebagai “perasaan atau pengalaman
emosional tidak nyaman yang diasosiasikan
dengan terjadi (berpotensi) kerusakan
jaringan”. 

• Nyeri diklasifikasikan menjadi:

- Nyeri cepat (aktivitas dalam serat Aδ)

- Nyeri lambat (aktivitas dalam serat C)





NOCICEPTOR

• Sensasi nyeri berasal dari dendrit saraf sensori
yang berada di folikel rambut dan kulit

• Impuls dari nociceptor (nyeri) ditransmisi
melalui 2 jenis serat. 

1. Serat bermielin Aδ (diameter 2–5 μm) laju
konduksi 12–30 m/s.

2. Serat tak bermielin C (diameter 0.4–1.2 μm) 
dengan laju konduksi 0.5–2 m/s.



Jenis Nociceptor

• Nociceptor mekanik : merespon tekanan (cth: 
objek tajam).

• Nociceptor termal: diaktivasi oleh suhu pada kulit
(45°C  atau suhu sangat dingin)

• Nociceptor sensitif senyawa kimia: merespon
respond beragam senyawa kimia seperti
bradikinin, histamin, asam pekat, iritan dari
lingkungan

• Nociceptor polimodal: merespon kombinasi
rangsangan di atas



• Nyeri dikelompokkan menjadi:

• Nyeri Fisiologis (Nyeri Akut) “good pain”

• Nyeri Patologis (Nyeri Kronis) termasuk : 
inflamasi, nyeri dan nyeri neuropati

“bad pain”  butuh obat NSAIDs dan atau opioid. 
Dihasilkan dari kerusakan saraf (nyeri neuropati, 
neuropati diabetes, kerusakan sarak oleh toksin, 
dan iskemia).



Analgetika

• Analgetika dibagi menjadi:

• 1. Analgetika Non-opioid (bekerja diperifer, 
menghambat sintesis PGE2)

• 2. Analgetika Opioid (bekerja di SSP, 
menduduki reseptor opioid)



Analgesik

NSAID Opioid

Efek

Penggunaan Klinis

Efek Samping Saluran cerna, tanpa adiksi

Sakit kepala, sakit gigi，
neuralgia

Berbagai jenis nyeri

Adiksi

Menghambat sintesisi PG 
dan TxA2 dengan cara 
menghambat enzim COX

Menstimulasi reseptor opioid

NSAID
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Analgetika Non-Opioid
Obat penghilang rasa nyeri yang bekerja melalui penghambatan enzim siklooksigenase

sehingga mencegah konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin yang merupakan

mediator nyeri. 



Prostaglandin

PGE2   PGF2

Ujung saraf nyeri

Nyeri

Bradikinin

histamin

Faktor

+

• Memblokade produksi 

PG

• Tempat Aksi:  

Jaringan Perifer

ANALGETIKA 
NON OPIOID



Penghambatan COX
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Obat Anti

pireti

Analge

sik

Anti-

inflam-

masi

Asetaminofen ++ ++

Indometasin ++++

Sulindak ++++

Tolmetin + + ++

Diklofenak ++ ++

Ibuprofen + +++ +

Meloksicam Cox2

Fenilbutazon +++

ketorolak +++ i.m





Efek Samping Antipiretika
??????

Lihat efek samping NSAIDs pertemuan 
sebelumnya



Analgetika Opioid
Obat penghilang rasa nyeri yang bekerja di susunan saraf pusat melalui pendudukan

reseptor opioid sehingga menyebabkan peningkatan ambang rangsang nyeri. 



Mekanisme Aksi

Ligan (senyawa)

Reseptor opioid

Gi 

menghambat adenilat siklase

Meningkatkan efluks ion kalium/menurunkan 
influks kalsium

hambatan saraf dan pelepasan transmiter



LIGAN

(1) Endogen:

• Endorfin

β-endorfin

dinorfin

• Enkefalin (dari otak)

M-enkefalin

L-enkefalin

(2) Eksogen : obat-obatan



RESEPTOR

(1) Klasifikasi reseptor opioid:

- μ (miu), κ (kappa), σ (delta), δ (sigma)

efek analgesik dimediasi oleh reseptor μ,κ

(2) Lokasi reseptor opioid:

• SSP

• Ujung saraf perifer

• Sel GIT

. 



Karakteristik Analgetika Opioid

• Mengobati nyeri tanpa menghilangkan 

kesadaran.

• Potensi analgetika tinggi. 

• Menimbulkan ketergantungan.

Penggunaan klinis

Nyeri sedang-berat.



Klasifikasi Analgetika Opioid

1. Berdasarkan Asal

• Analgetika Opioid Alami: (morfin, heroin, kodein, 
tebain)

• Analgetika Opioid Sintetik: (meperidin, metadon, 
fentanil).

2. Berdasarkan Potensi

• Agonis kuat: 
(morfin,heroin,meperidin,metadon,fentanil)

• Agonis sedang (codein, propoksifen).
• Campuran agonis-antagonis: (buprenorfin, 

pentazosin)

• Antagonis: (nalokson, naltrekson)



Opioid Alam

Morfin

Mekanisme aksi:
• Morfin mengaktifkan reseptor opioid 

untukmenghasilkan efek analgesik seperti efek dari 
peptida opioid endogen 

• Memiliki afinitas tinggi pada reseptor μ

• Memiliki afinitas sedang pada reseptor δ dan κ

• Memiliki afinitas rendah pada reseptor σdi SSP 
dan saluran cerna



Saraf Sensori                                     saraf kedua

sp

sp      sp

E

E

Saraf Enkefalin                                                    sp=substansi P

E=enkefalin



Efek Farmakologi Opioid

1. Susunan Saraf Pusat
a. analgesia
Efek analgesia diperoleh melalui kemampuan analgetika

opioid untuk mengubah persepsi nyeri dan reaksi
pasien terhadap nyeri.

Diketahui bahwa opioid meningkatkan ambang rangsang
nyeri.

b. Euforia
Pada pasien tertentu (nyeri tertentu dan adiksi) opioid

menimbulkan perasaan menyenangkan, bebas dari
rasa cemas (ansietas). 

Pada orang normal  disforia (keadaan tidak dapat
tenang disertai kegelisahan dan perasaan lemas).



c. Sedasi

Perasaan mengantuk, murung, dan gangguan berpikir.

d. Depresi pernafasan

Timbul melalui penghambatan mekanisme nafas di batang otak.  Dan 
bronkokonstriksi oleh histamin.

e. Penekanan batuk

Penekanan refleks batuk oleh opioid terutama kodein dimanfaatkan untuk kondisi 
batuk patologis.

Namun penekanan batuk oleh opioid dapat mengakibatkan pengumpulan sekret yg 
dapat menyumbat saluran nafas 

f. Miosis

g. Mual muntah

Opioid bekerja terhadap chemoreceptor triggering zone.



2. Sistem Kardiovaskuler
- Menimbulkan bradikardia (penurunan denyut jantung/heart rate)

- Vasodilatasi perifer hipotensi ortostatik

• Penghambatan pusat vasomotor.

• Mempromosikan pelepasan histamin dari sel mast. 

3. Saluran Cerna
- Konstipasi
Populasi reseptor opioid tinggi di saluran cerna.
Pada lambung, motilitas menurun tetapi tonus otot meningkat, 

sekresi asam berkurang.
Pada usus besar, gerakan propulsif (gerakan mengeluarkan isi

usus) menurun dan tonus meningkat memperlambat
penerusan massa feses, memperbanyak absorpsi air 
konstripasi.

Efek ini dimanfaatkan untuk antidiare

4. Ginjal

• Retensi urin melalui peningkatan tonus otot kantung kemih



EFEK SAMPING

1. Umum

• Mual, muntah, konstipasi

• Depresi nafas

• disforia

• hipotensi, 

• Retensi urin

• .

2. Toleransi dan ketergantungan

• Toleransi obat adalah kondisi yang ditandai oleh penurunan efek obat
pada pemberian berulang. Dalam beberapa kasus, toleransi obat
menyebabkan kebutuhan untuk meningkatkan dosis obat agar 
mencapai efek yang sama. Toleransi biasanya berkembang dalam
hitungan hari sampai minggu, dan dibedakan dari takifilaksis
(tachyphylaxis), penurunan yang lebih cepat dalam pengaruh obat. 
Toleransi dapat merupakan hasil dari beberapa mekanisme, termasuk
perubahan dalam metabolisme obat dan perubahan dalam jumlah
atau respon dari reseptor.



• Ketergantungan fisik: adaptasi seluler yang terjadi sebagai 
respons terhadap pemberian obat berulang sehingga 
penghentian obat opioid menghasilkan sindrom penarikan obat.
Penghentian tiba-tiba pemberian opioid secara umum
menghasilkan efek kebalikan dari efek obat. Tanda-tanda ini 
termasuk berkeringat, diare, insomnia dan nyeri otot dan nyeri.

• Kecanduan (addiction) adalah kebutuhan yang kompulsif untuk 
menggunakan suatu zat pembentuk kebiasaan, atau dorongan 
tak tertahankan untuk terlibat dalam perilaku tertentu. Dua 
fitur penting dari kecanduan adalah toleransi, meningkatnya 
kebutuhan zat yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang 
sama, dan penarikan (withdrawal), gejala tidak menyenangkan 
yang timbul ketika seorang pecandu dicegah untuk 
menggunakan zat tersebut.



Kodein

1.Kodein : 3-metil eter morfin.

2.Efek farmakologi sama seperti morfin tetapi 
potensi analgesiknya 1/12 morfin, 

penekanan batuk 1/4 morfin.

3.Efek analgesik >> aspirin. (30 mg kodein = 
600mg aspirin).

4. Efek sedasi ringan, penekanan nafas dan 
eek gastro ringan

5. Ketergantungan fisik pada penggunaan 
jangka panjang.



Analgetika Opioid Sintesis

Petidin

1. Mengaktivasi reseptor opioid (κ).

2. Efek samma seperti opioid umumnya. 

Potensi dan durasi analgesik lebih rendah.

sedatif dan penekanan nafas. 

• Tidak berefek pada batuk, bronkus dan GIT



Metadon

1. Analgesik = morfin

2. Penggunaan: 

• Analgesia

• Menekan sindrom penarikan obat

• Pengobatan pengguna heroin

3. Ketergantungan fisik sangat lambat



Fentanil

1.Efek:

Analgesik 80-100 kali efek morfin dengan 

durasi pendek (15 - 30 menit) dengan efek 

mula obat sangat cepat.

2.Penggunaan:

Anestesi atau tambahan anastesi



Alfentanil

• Efek:

Alfentanil efek narkotikanya >>> dibanding 

fentanil. 

• Penggunaan:

Tambahan pada anestesi umum



Antagonis Reseptor Opioid

1. Antagonis Parsial

Digunakan untuk pengobatan sindrom penarikan 

obat pada kecanduan opioid (Nalorfin, 

pentazosin, butorfanol, nalbufin, buprenorfine).

2. Antagonis Penuh

Nalokson dan Naltrekson. 

naloxone may reverse the acute poisoning 

effects of opioid agonists and precipitate a 

withdrawal syndrome in opioid addicts.
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