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Low Back Pain 
Nyeri punggung bawah adalah penyakit umum di Hong Kong. Studi medis menunjukkan bahwa 

sekitar 80% orang dewasa mengalami nyeri punggung rendah setidaknya sekali dalam seumur 

hidup mereka. Ada banyak penyebab nyeri punggung bawah, namun sebagian besar 

disebabkan oleh ketegangan punggung, postur tubuh yang buruk dan masalah degeneratif. 

Kunci pemulihan dari nyeri punggung bawah adalah mempelajari cara dan postur tubuh yang 

tepat untuk menjalankan tugas yang berbeda dengan benar, membangun kebiasaan dalam 

olahraga teratur dan tepat, dan meningkatkan kesadaran akan pengelolaan diri dan kesehatan. 

Informasi berikut memberikan gambaran tentang nyeri punggung bawah dan cara 

mengelolanya. 
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1. Apa itu Low Back Pain? 

Kolom tulang belakang manusia (tulang belakang) membentang dari leher ke panggul. Ini terdiri 

dari 5 segmen yang terdiri dari vertebra: vertebra serviks di leher; vertebra toraks di punggung 

bagian atas; vertebra lumbar, sakral dan tulang ekor di punggung bagian bawah. Vertebra 

dihubungkan oleh ligamen dan otot, sendi faset, dan cakram intervertebralis. Disk intervertebralis 

berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gaya yang ditransmisikan di atas kolom tulang 

belakang. Kolom tulang belakang membungkus dan melindungi sumsum tulang belakang dan akar 

saraf tulang belakang. Ini mendukung kepala dan menghubungkan tungkai. Ada banyak otot dan 

tendon yang melekat pada tulang belakang. Otot dalam mempertahankan tulang belakang dalam 

posisi baik dan mendukung tubuh, sedangkan otot superfisial memberi kekuatan gerak. 

Nyeri punggung bawah biasanya mengacu pada nyeri di jaringan daerah lumbosakral, seperti otot, 

tendon, cakram intervertebralis dan sendi facet. Rasa sakit bisa menyebar ke pantat dan bagian 

belakang paha. 

Nyeri punggung bawah berbeda dengan linu panggul. Ini tidak meluas sampai ke kaki seperti rasa 

sakit skiatik.  

 

2. Bagaimana Low Back Pain dikembangkan? 

Nyeri punggung bawah pada orang setengah baya dan muda biasanya karena ketegangan otot dan 

postur tubuh yang buruk, sedangkan sakit punggung pada orang tua terutama disebabkan oleh 

degenerasi diskus intervertebralis dan sendi facet yang menua.  

Faktor berikut juga dapat meningkatkan risiko pengembangan nyeri punggung bawah: 

 Merokok  

 Obesitas  

 Kurangnya olahraga  

 Lama duduk atau istirahat  

 Tunduk pada gerakan getaran jangka panjang di atas bagasi  

 Postur kerja yang tidak tepat  

 Bekerja dalam postur tubuh yang sama atau membungkuk di tempat kerja dalam jangka 

waktu yang lama 
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3. Bagaimana mencegah Low Back Pain? 

Mempertahankan postur tubuh yang benar di tempat kerja dan selama aktivitas sehari-hari, 

olahraga teratur dan diet seimbang dapat membantu mencegah nyeri punggung bawah. 

Memperhatikan mekanisme yang ada 

Hindari bekerja dalam posisi ekstrim atau dalam posisi yang sama untuk jangka waktu yang 

lama.  

Pertahankan posisi duduk yang baik 

Duduklah dengan punggung lurus. Jangan bersandar ke bagian belakang kursi. Dari sisi 

samping, telinga, bahu dan pinggul harus di garis dari atas ke bawah. Perlahan tarik otot perut 

Anda untuk membantu kembali dukungan. Sesuaikan tinggi kursi. Jaga kaki tetap rata di lantai 

dengan lutut dan pinggul menekuk sampai 90 derajat. Anda harus melihat lurus ke depan. 

Hindari ke depan atau sisi-lentur leher Anda. Pertahankan tiga lekukan alami tulang belakang, 

yaitu kurva cekung daerah serviks dan lumbal dan kurva cembung daerah toraks. Anda bisa 

meletakkan bantal kecil di atas cekungan rendah Anda. Ubah postur tubuh dan pindahkan 

leher dan punggung Anda pada interval. 

Pertahankan postur tubuh yang benar 

Angkat kepalamu dan lihatlah ke depan. Jaga bahu Anda dalam garis horizontal. Angkat dada 

Anda ke atas dan ke luar. Perlahan kencangkan otot perut Anda. Tiga kurva tulang belakang 

alami (serviks, toraks dan lumbal) harus ada, yang membentuk kurva normal berbentuk S dari 

tulang belakang. Dari sisi samping, garis vertikal harus melewati telinga, bahu, bagian belakang 

lutut dan bagian depan pergelangan kaki. Berhati-hatilah untuk tidak melengkungkan 

punggung rendah Anda terlalu jauh ke belakang. 

Jika Anda harus tetap berdiri dalam waktu lama, kencangkan otot perut dengan lembut untuk 

mengatur pemuatan tulang belakang. Istirahatkan salah satu kaki Anda pada bangku rendah 

atau langkah, dan jaga agar pinggul, lutut dan otot punggung bawah di atas sisi yang sama 

sedikit rileks. Perubahan sisi pada interval memungkinkan sisi lain tubuh untuk beristirahat. 

Sambil mencuci muka atau menyikat gigi di kamar mandi, jagalah punggung lurus, kurangi 

sedikit dengan lutut dan pinggul satu kaki sedikit ditekuk di depan yang lain. Letakkan satu 
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tangan di wastafel untuk membantu menopang berat badan Anda. 

Perhatikan postur tubuh yang tepat untuk mengangkat dan memindahkan benda berat  

Sebelum Anda mengangkat benda yang berat, rencanakan sebelum bertindak. Periksa berat 

benda dan rumuskan jalan dan metode yang harus Anda gunakan untuk menyelesaikan tugas. 

Untuk mengambil benda yang lebih rendah dari tingkat pinggang, berdiri dengan posisi lebar di 

dekat benda dan jaga agar kaki tetap tegak di tanah. Berlututlah dengan satu lutut dan jaga 

punggung lurus. Pegang benda dan kencangkan otot perut Anda. Gunakan otot kaki untuk 

mengangkat benda. Luruskan lutut dan jaga punggung lurus. Jangan memelintir pinggang. Jaga 

agar benda tetap dekat dengan tubuh dan pada tingkat pinggang. Bila Anda harus mencapai 

objek di atas kepala, gunakan bangku kaki untuk membawa diri Anda ke tingkat yang lebih 

tinggi. Hindari terlalu banyak peregangan bagian belakang. Saat mendorong benda berat, 

condong ke depan dengan lutut sedikit tertekuk, gunakan berat badan Anda untuk 

mendorong. Hindari menarik benda berat. Anda harus mencari orang lain untuk membantu 

Anda jika Anda perlu membawa benda yang sangat berat.    

• Berolahraga secara teratur 

* Informasi dalam bagian ini hanya untuk referensi, Anda harus berkonsultasi dengan dokter 

atau profesional kesehatan Anda untuk mengetahui kondisi medis yang mungkin Anda miliki, 

daripada mengandalkan informasi yang diberikan dalam artikel. 

Latihan teratur dapat meningkatkan kekuatan, fleksibilitas dan ketangguhan otot, tendon dan 

ligamen, dan membantu menunjang tulang belakang. Lakukan latihan secara rutin untuk 

mencapai tujuan secara bertahap. Jangan berlebihan pada satu waktu. Ikuti metode latihan. 

Jangan mengubahnya atau menciptakan cara Anda sendiri.  
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4. Apa penyebab Penyakit Jantung Koroner? 

Ada banyak penyebab nyeri punggung bawah. Dalam kebanyakan kasus, ini bukan karena 

penyakit serius. Sebaliknya, hal ini terutama disebabkan oleh ketegangan otot dan postur 

tubuh yang buruk. Nyeri punggung bawah pada orang tua sebagian besar disebabkan oleh 

degenerasi tulang belakang. 

Jika Anda tidak memiliki masalah dengan tendon, persendian atau saraf di punggung rendah 

dan rasa sakit terus berlanjut, berikut beberapa kemungkinan penyebabnya: 

 Bila Anda merasa sakit di punggung, Anda secara alami mengencangkan otot dan 

tendon Anda, membatasi gerakan Anda. Otot Anda terlalu berkontraksi dan menjadi 

terlalu ketat. Punggungmu menjadi kaku Setiap gerakan melawan otot yang ketat akan 

secara paradoks menyebabkan nyeri pada otot. Otot yang dikontrak juga meningkatkan 

tekanan pada sendi dan cakram yang juga bisa meningkatkan rasa sakit di punggung 

Anda.   

 Jika Anda tidak menggerakkan punggung, otot punggung menjadi lemah dan mudah 

lelah dan sesak  

 Karena saraf sensorik Anda berulang kali mengirimkan sinyal nyeri ke otak, Anda bisa 

merasakan nyeri meski dengan stimulasi di luar yang kecil.  

 Faktor psikologis Depresi, perasaan negatif (misalnya Anda merasa tidak berguna), 

hubungan interpersonal yang buruk (di tempat kerja, dalam keluarga atau kehidupan 

sosial), dapat meningkatkan rasa sakit Anda. 

Beberapa orang dengan nyeri punggung rendah mungkin menjadi cemas karena mereka tidak 

dapat mengetahui penyebab pasti penyakit tersebut. Sebenarnya, memiliki nyeri punggung non 

spesifik tidak berarti Anda memiliki masalah kesehatan yang serius. Sama seperti sakit kepala 

tidak berarti kepala Anda terluka. Kita harus fokus pada bagaimana mengelola rasa sakit 

dengan benar, bukan hanya khawatir bahwa rasa sakit adalah gejala penyakit serius. 

Kecemasan berlebihan hanya akan menambah rasa sakit. 

 

5. Apa gejala infeksi cacing gelang? 

Pasien dengan nyeri punggung bawah mungkin memiliki gejala berikut: 
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 Ketegangan otot punggung rendah dan nyeri pada gerakan  

 Nyeri otot dan nyeri punggung rendah setelah berdiri atau duduk dalam waktu lama  

Mati rasa, lemas atau nyeri di kaki atau di sekitar pantat 
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6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Gagal Ginjal Kronis? 

Dokter biasanya dapat mendiagnosis penyebab nyeri punggung bawah berdasarkan riwayat 

medis pasien dan hasil uji klinis klinis. Kadang-kadang, dokter mungkin menggunakan sinar-X, 

MRI (Magnetic Resonance Imaging) dan CT scan untuk mengevaluasi disk dan degenerasi sendi, 

lebar kanal tulang belakang dan status sumsum tulang belakang dan akar saraf tulang 

belakang. 

 

7. Apa tindakan pengobatan terhadap Patah Tulang Pinggul pada Manula? 

 

Sebagian besar nyeri punggung diakibatkan oleh gerakan berlebihan, berat atau tidak 

semestinya. Kondisinya bisa diatasi dengan istirahat beberapa hari, berkurangnya aktivitas fisik 

drastis, dan latihan yang tepat untuk memobilisasi punggung dan menguatkan otot punggung. 

80% orang yang menderita penyakit ini bisa sembuh dalam waktu satu bulan. 

Perpindahan disc intervertebralis dapat menyebabkan nyeri punggung bawah. 80% orang 

dengan kondisi ini berusia antara 20 dan 40 tahun. Olahraga yang tepat dan teratur bisa 

mengurangi rasa sakit. 

Perawatan untuk nyeri punggung bawah termasuk minum obat-obatan, terapi fisik, terapi 

okupasi dan pembedahan. 

Terapi fisik meliputi stimulasi listrik, aplikasi panas, traksi lumbar spine, terapi manual & 

manipulatif, akupunktur, koreksi postur tubuh dan terapi olahraga. Terapi ini dapat membantu 

otot untuk rileks, mengurangi rasa sakit lokal sehingga memungkinkan fase terapi aktif 

selanjutnya.  Terapi fisik yang aktif meliputi latihan postural & stabilisasi, latihan gerak 

punggung dan kaki, latihan relaksasi, otot punggung, otot perut dan latihan penguatan otot 

kaki. Mereka membantu memulihkan sifat biomekanik normal dari punggung bawah dan 

menghindari rangsangan abnormal pada saraf. 

Pembedahan direkomendasikan saat gejala menetap atau bila ada kompresi saraf yang parah, 

ketidakstabilan atau deformitas tulang belakang. Kompresi saraf yang parah dapat 

menyebabkan kelemahan otot, mati rasa terus-menerus, kehilangan kontrol usus besar atau 

kandung kemih. Pembedahan membuat ruang untuk sumsum tulang belakang dan akar saraf 

pulih, memperbaiki dan menyatukan segmen tulang belakang yang tidak stabil untuk 

memperbaiki dukungan, dan memperbaiki duri yang cacat. 
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8. Apa komplikasi dari Gagal Ginjal Kronis? 

Nyeri punggung bawah biasanya tidak mengalami komplikasi. Namun, orang dengan nyeri 

punggung rendah harus waspada terhadap hal berikut: 

1. Sciatica karena kompresi saraf tulang belakang yang disebabkan oleh perpindahan 

diskus intervertebralis. Bila ada gejala seperti kelemahan otot, kehilangan kontrol usus, 

retensi urin, nyeri persisten dan mati rasa meski memiliki terapi fisik yang cukup, 

pembedahan diperlukan untuk merelaksasi akar saraf.  

2. Stenosis spinal karena usia tua. Degenerasi cakram intervertebralis dan sendi vertebral 

yang terkait dengan proses penuaan dapat menyebabkan penyempitan kanal tulang 

belakang, yang dapat memberi tekanan pada saraf tulang belakang pada tingkat 

kompresi. Gejala sering terjadi saat pasien berjalan atau berdiri untuk jangka waktu 

tertentu. Gejalanya meliputi nyeri lumbal, kelemahan atau mati rasa pada tungkai 

bawah, kaki menjadi mudah lelah. Pasien harus duduk beberapa saat untuk mengurangi 

ketidaknyamanan. Namun, gejala akan terjadi lagi saat pasien kembali berjalan atau 

berdiri untuk jangka waktu lain, terutama saat berjalan menuruni bukit. Pada tahap 

awal kondisinya, pasien tidak bisa berjalan atau berdiri dalam jangka waktu yang lama. 

Pada tahap selanjutnya, ketika saraf rusak akibat kompresi yang terus-menerus, pasien 

akan menderita kelemahan dan mati rasa otot, atau bahkan kehilangan kontrol usus, 

retensi urin, dan sebagainya. Pada saat itu, pasien harus dioperasi untuk bersantai. akar 

saraf dan menciptakan ruang tambahan untuk kanal tulang belakang  

3. Demam asal tidak diketahui, penurunan berat badan drastis, kehilangan nafsu makan, 

atau masalah organ. Bila hal ini terjadi, mintalah saran medis sesegera mungkin untuk 

mendeteksi penyebabnya, dan pastikan masalahnya bukan karena penyakit tumor, 

infeksi atau penyakit pada organ dalam.  

 

9. Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita Gagal Ginjal Kronis? 

Anda mungkin berpikir bahwa beristirahat dan tidak aktif dapat mengurangi rasa sakit pada 

punggung bawah. bahwa perlengkapan ini diperlukan. Ini hanya akan memperburuk kondisi. 

Kurangnya gerakan dapat menyebabkan hilangnya fleksibilitas dan kekuatan tendon dan sendi, 

dan dengan demikian menyebabkan rasa sakit saat Anda bergerak. Ini adalah pertanyaan 
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penutup.” Karena itu, Anda harus melanjutkan aktivitas sesegera mungkin. 

Selain terapi fisik dan pekerjaan, Anda juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. 

Perhatikan saja postur yang benar dan lakukan dengan kemampuan Anda. Anda dapat 

berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari, kegiatan sosial, aktivitas fisik dan 

bekerja normal. Semua jenis gerakan dapat meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan tendon, 

sendi dan otot, dan membantu menunjang tulang belakang. Dengan berpartisipasi dalam 

berbagai jenis kegiatan, Anda dapat mengurangi stres dan pikiran Anda yang terlalu 

berkonsentrasi, dan membangun rasa percaya diri. 

Beberapa pasien takut aktivitas itu akan menambah rasa sakit. Jadi mereka berharap bisa 

meringankan rasa sakitnya hanya melalui obat-obatan atau pijat. Sebenarnya, saat pasien 

pertama melanjutkan aktivitas, otot harus beradaptasi dengan berbagai gerakan tendon dan 

persendian, ini bisa meningkatkan rasa sakit untuk sementara. Namun, bila kekuatan tubuh 

meningkat, masalah lingkaran setan akan terpecahkan dan rasa sakitnya akan 

berangsur-angsur berkurang. Jika Anda hanya bergantung pada terapi pasif (seperti 

obat-obatan, elektroterapi, lumbar tulang belakang traksi, pijat) dan mengabaikan pentingnya 

memperkuat tubuh Anda, Anda akan menjadi lebih-tergantung e nt pada terapi pasif. Tidak 

dapat membantu memecahkan masalah Anda. 

Nyeri punggung bawah sebenarnya merupakan sinyal untuk mengingatkan Anda bahwa sudah 

saatnya Anda tahu lebih banyak tentang tubuh, kebiasaan dan kondisi punggung bawah Anda. 

Anda harus mengatasi masalah secara positif agar bisa sembuh dari penyakit. 

 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk

