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Abstrak 

Mekanisme Penurunan Nyeri Inflamasi Terapi Bekam Kering dan Bekam Basah 

Imam Subadi 

Latar belakang : Nyeri merupakan keluhan utama yang paling sering dijumpai 
dalam praktek sehari-hari. Terapi bekam kering dan bekam basah telah digunakan 
sebagai pengobatan nyeri namun perbedaan efektifitas dan mekanisme penurunan 
nyeri sampai saat ini belum diketahui.  

Tujuan penelitian : menganalisa perbedaan efektifitas dan mekanisme penurunan 
nyeri terapi bekam kering dan bekam basah.  

Metode : Penelitian ini menggunakan tikus strain Wistar. Model hewan nyeri 
inflamasi yaitu induksi complete Freund adjuvant (CFA). Subyek dikelompokkan 
menjadi empat: K0 (n= 8) yaitu tikus normal; K1 (n= 8) yaitu tikus yang diinduksi CFA 
saja; P1 (n= 8) yaitu tikus yang diinduksi CFA ditambah terapi bekam kering; P2 (n= 
8) yaitu tikus yang diinduksi CFA ditambah terapi bekam basah. Sampel diambil dari 
kulit dan medula spinalis dan dilakukan pemeriksaan imunohistokimia dengan 
antibodi monoklonal anti : integrin α2β1, HSP 70, TLR4, NFkB-p65, β-endorfin, 
reseptor opioid mu dan glutamat. Waktu reaksi ambang nyeri diukur dengan hot 
plate. Data dianalisis menggunakan Anova, Brown-Forsythe, LSD, Games Gowell,  
Kruskal-Wallis, Mann-Whitney dan analisis jalur dengan perangkat lunak SPSS 17. 

Hasil : Terdapat perbedaan yang signifikan waktu reaksi ambang nyeri terapi bekam 
kering dan terapi bekam basah (16,93 ± 3,63 dan 22,82 ± 6,34; p= 0,039). Pada jalur 
terapi bekam kering terdapat pengaruh antara HSP 70 dan TLR4 (β= 0,656; p= 
0,006), NFkB-p65 dan β-endorfin (β= 0,643; p= 0,007), β-endorfin dan reseptor 
opioid mu (β= 0,923; p= 0,000); tidak terdapat pengaruh antara integrin α2β1 dan 
HSP 70 (β= 0,477; p= 0,062), TLR4 dan NFkB-p65  (β= 0,364; p= 0,166),reseptor 
opioid mu dan glutamat (β= 0,352; p= 0,182), glutamat dan waktu reaksi ambang 
nyeri (β= 0,253; p= 0,344). Pada jalur terapi bekam basah terdapat pengaruh antara 
integrin α2β1 dan HSP 70 (β= 0,763; p= 0,01), HSP 70 dan TLR4  (β= 0,691; p= 
0,003), TLR4 dan NFkB-p65 (β= 0,521; p= 0,038), NFkB-p65 dan β-endorfin (β= 
0,699; p= 0,003), β-endorfin dan reseptor opioid mu (β= 0,893; p= 0,000); tidak 
terdapat pengaruh antara reseptor opioid mu dan glutamat (β= 0,162; p= 0,548), , 
glutamat dan waktu reaksi ambang nyeri (β= 0,108; p= 0,691). 

Kesimpulan : terapi bekam kering dan bekam basah menurunkan nyeri dimana 
terapi bekam basah lebih efektif dibandingkan bekam kering. Terdapat perbedaan 
jalur penurunan nyeri antara terapi bekam kering dan bekam basah. 
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