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CHIROPRACTIC

Herin Setianingsih

ABSTRACT : Chiropractic is a form of alternative medicine that emphasizes diagnosis, treatment and
prevention of mechanical disorders of the musculoskeletal system, especially the spine, under the
hypothesis that these disorders affect general health via the nervous system. It is generally categorized
as complementary and alternative medicine (CAM), a characterizationthat many chiropractors reject.
Although chiropractors have many athibutes of primary care providers, chiropractic has more of the
attributes of a medical specialt5i like dentistry or podiatry. The main chiropractic treatment technique
involves manual therapy, including manipulation of the spine, other joints, and.soft tissues; treatment
also includes exercises and health and lifestyle counseling. Traditional chiropractic assumes that a
i'ertebral subluxation or spinal joint dysfunction interferes with the body's function and its innate
intelligence, a vitalistic notion that "brings ridicule from the scientific and health care communities and
confusion within the chiropractic profession."
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PENDAHULUAN
Selama dekade yang lalu, penggunaan obat-

obatan tradisonal dan pelengkap/alternatif (TIW
CAM) telah meningkat cukup pesat bukan hanya
di negara-negara sedang berkembang, dimana ia
sering merupakan satu-satunya kemungkinan bagi
perlindungan kesehatan, namun juga di negara-
negara berkembang. Menurut Asosiasi
Chiropraktor Indonesia (2005) Persentase dari
populasi yang menggunakan TI\,I/CAM rata-rata
Sekitar 50% di banyak negara berpendapatan
iinggi, seperti Kanada, Peranci, Jerman, Inggris
faya dan Amerika serikat. Ini juga terjadi di Italia
(tidak kurang dari 15 Yo) serta di daerah-daerah
tertentu di Italia, termasuk daerah Lombardy,
tlimana persentasenya adalah sekitar 20 oh dan
terus meningka! demikian j uga di indonesia.salah

latunya adalah chiropraktik.
.' Sebagai"layanan perawatan kesehatan,
chiropraktik menawarkan sebuah pendekatan
manajemen konservatif dan, meskipun
memerlukan praktisi-praktis yang trampil, ia j uga
tidak membutuhkan staff tambahan dan karena
itu menimbulkan biaya tambahan yang minimum.
Maka, salah satu mdnfaatldari chiropraktik
mungkin karena ia menawarkan potensi bagi
manaj emen penyakit neuromuskulo-skeletal yang
hemat.
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Kata 'chiropractic' berasal dari bahasa
Yunani, yakni dari kata 'chiros'yang berarti
tangan, dan 'praktikos' yang artinya praktis. Jika
diartikan secara harfiah'Chiropractic' berarti
menggunakan tangan. Fokus chiropraktik adalah
melihat hubungan antara sistem syaraf dengan
semua sistem dalamtubuh. Terutama persendian
dan otot di sekitartulangbelakang. Gerakan pada
persendian sangat berpengaruh pada seluruh
syaraf dan struktur yang berhubungan dengan
syaraf itu, termasuk oto! organ tubuh, sistem
kekebalan tubuh, dan sistem syaraf keseluruhan
tLI. Sedangkan menurut WHO (2005)
Chiroprodik adalah sebuah profesi perawatan
kesehatan yang berkaitan dengan diagnosa,
perawatan dan pencegahan penyakit-penyakit
pada sistem neuromuskuloskeletal dan dampak
dari penyakit-penyakit ini terhadap kesehatan
secara umum. Terdapat penekanan pada teknik-
teknik manual, termasuk penyesuaian dan/atau
manipulasi sendi, dengan fokus khusus pada
subluksasi.Chiropraktik adalah salah satu dari
bentuk-bentuk terapi manual yang paling banyak
digunakan Lzl.

Sejarah lll
Manipulasi spinal pernah dilakukan pada

abad terdahulu, Hipocrates adalah dokter pertama



yang melakukan manipulasi spinal kemudian
Galen melakukan untuk memanipulasi bagian
tubuh lainnya u. Dalam perkembangan lebih
lanjut yang di anggap pendiri chiroprakiik adalah
Daniel David palmer (1g45-1913) Dia mungkin
dilatih oleh Jim Atkinson dari Davenport, Iowa
dalam metode pengobatan.Dia menemukan dua
cara yang digunakan dalam pengobatan
chiropraktik yaitu 1. subluksasi vertebral/spinal
misalignment terutama yang disebabkan
gangguan pada sistem sarafrrya. 2. chiropraktik /
manual manipulasi dari subluksasi vertebra untuk
terapi. Yang akhirnya lebih dikenal dengan nama
"Chiropractic"trl.

Selanjutnya D.D palmer membuka sekolah
Chiropractic di Brady Street, Davenport, Iowa,
dan sebelum akhir tahun lg95 sudahterdapat 3
buah sekolah Chiropractic. Dengan bantuan
Eropa, chiropractic berkembang sangat pesat.
Pada tahun yang sama di Jerman ditemukan X_
Ray sehingga dengan bantuan x-ray tulang
belakang manusia dapat dipelajari ketika manusia
masih hidup, yang mana sebelumnya hanya
dipelajari setelah manusia tersebut meninggal.

Kedua anak lelaki dari D.D palmer, David
Palmer dan B.J Palmerjuga menjadi chiropractor.
Istri dari B.J Palmer, Mabel palmer, menjadi
chiropractor wanita yang pertama.Chiropractic
berkembang $ongat pesat di dunia dan sekolah_
sekolah chiropractic didirikan di banyak negara.
Saat ini, negara paling besar di dunia (berdasarkan
populasi), Cina, tidak memiliki sekolah
chiropractic. Negara terbesar kedua, India, tidak
mempunyai sekolah chiropractic. Negara terbesar
ketiga, USA, memiliki 17 sekolah chiropractic
dan negara terbesar keempat, Indonesia, tidak
memiliki sekolah chiropractic. Ada beberapa
sekolah chiropractic lainnya di Mexico, Brazil,
Afrika Selatan (2 sekolah), Jepang, Australia
(3 sekolah), Selandia Baru, Inggris (4 sekolah),
Perancis dan Denmark.

Panduan mengenai chiropraktik yang aman
menurutWEO (200S)a

Bila digunakan secara trampil dan benar,
perawatan chiropraktik adalah aman dan efektif
untuk pencegahan dan manajemen sejumlah
masalah kesehatan. Nams1, terdapat risiko dan
kontraindikasi yang diketahui dari protokol

perawatan manual dan lainnya yang digunakan
dalam praktek chirpraktik. Meskipun di luar
cakupan panduan ini untuk meninjau berbagai
indikasi untuk perawatan chiropraktik dan bukti
riset yang mendukung, namun bagian ini akan
meninjau konhaindikasi terhadap prosedur terapi
primer yang digunakan oleh chiropraktor_
teknikteknik menyesuaikan, manipulasi dan
mobilisasi, umumnya dikenal sebagai terapi
manipulatif tulang belakang.

Bertentangan dengan pemahaman banyak
pihak di dalam perawatan kesehatan, chiropraktik
bukanlah sinonim dengan, atau terbatas pada,
penerapan teknik-teknik manipulatif tertentu.
"penyesuaian" dan berbagai terapi manual adalah
komponen sentral dari sebuah opsi perawatan
chiropraktor: namun, profesi sebagai sebuah
layanan kesehatan kontak primer yang mapan
memiliki persyaratan pendidikan dan
menghormati tanggungiawab yang berkaitan
dengan status tersebut.

Praktek chiropraktik melibatkan suatu
kisaran umum dan khusus dari metode-metode
diagnostik, termasuk pencitraan skeletal, uji
laboratorium, evaluasi ortopedik dan neurologis,
serta peni laian observasional dan pen i laian takti l.
Manajemen pasien melibatkan penyesuaian
tulang belakang dan terapi manual lainnya,
latihan rehabilitatif, langkah-langkah pendukung
dan penguat, pendidikan dan bimbingan pasien.
Praktek chiropraktik menekankan rnunui.*",
konsertatif dari sistem neuromuskulo_skeletal

Kontraindikasi-kontraindikasi terhadap
terapi manipulatif tulang belakang

Terapi manipulatif tulang belakang adalah
prosedur terapi primer yang digunakan oleh para
chiropraktor, dan karena manipulasi tulang
belakang melibatkan gerakan pasifyang kuat dari
sendi diluar batas gerak aktifrrya, chiropraktor
harus mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang
menjadi kontraindikasi terhadap manipulasi dan
mobilisasi sffl. Manipulasi dapat digolongkan
baik sebagai teknik-teknik ungkitan panjang
nonspesifik atau teknik ungkitan pendek
berkecepatan tinggi dengan amplitude rendah
(bentukbentuk yang paling dari penyesuaian
chiropraktik) yang menggerakkan sebuah sendi
melalui kisaran gerakan aktif dan pasifnya ke
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ruang parafisiologis lzl. Mobilisasi adalah apabila
sendi tetap di dalam kisaran gerakan yang pasif
dan tidak ada dorongan (hentakan) tiba{iba atau
penggunaan kekuatan.

Kontraindikasi terhadap terapi manipulatif
tulang belakang berkisar dari sebuah nonindikasi
untuk intervensi tersebut, dimana manipulasi atau
mobilisasi mungkin tidak bermanfaat, namun
tidak menimbulkan bahaya, ke suatu
kontraindikasi absolut, dimana manipulasi atau
mobilisasi dapat membahayakan jiwa. Dalam
banyak contoh, manipulasi atau mobilisasi adalah
kontraindikasi di satu area tulang belakang,
namun bermanfaat di area yang lainlEi. Misalnya,
hipermobilitas mungkin sebuah kontraindikasi
relatif terhadap manipulasi di satu area tulang
belakang, meskipun ia mungkin,.ditukar,, dengan
terbatasnya gerakan di area lain dimana
manipulasi adalah perawatan yang dipilihlxrE.
Tentu saja, cakupan chiropraktor dalam terapi
manual berkembang di luar penggunaan
manipulasi atau mobilisasi dan mencakup traksi
manual, peregangan pasif pijat, kompresi isemik
pada titik-titik pemicu dan teknik-teknik refleks
yang dirancang untuk mengurangi rasa sakit dan
kejang otot t!!1.

Mobilisasi danl atau manipulasi tulang
belakang yang berhasil melibatkan penggunaan
kekuatan terhadap area tulang belakang yang
kaku atau hipomobil (kurang bergerak), seraya
menghi ndar i arca- ar ea y ang h ipermobi I atau tidak
stabil tLu. Ada sejumlah kontraindikasi terhadap
mobilisasi danl atat manipulasi sendi, terutama
manipulasi sendi tulang belakang, yang telah
ditinjau dalam panduan praktis yang
dikembangkan oleh profesi chiropraktik [r2.r3r dan
di dalam literatur chiropraktik umum rr4.r5.r61. Ini
mungkin mutlak, apabila penggunaan manipulasi
atau mobilisasi sendi tidak layak karena ia
menempatkan pasien pada risiko tak terduga
w, atau relatif, apabila perawatan dapat
menempatkan pasien pada risiko tak terduga
kecuali kehadiran kontraindikasi relatif dipahami
dan perawatan dimodifikasi sehingga pasien tidak
berada dalam risiko tersebut. Namun, terapi
manipulatif tulang belakang, terutama teknik-
teknik kekuatan rendah dan jaringan lunak, dapat
dilakukan pada arca-area lain tulang belakang,
tergantung pada cedera atau penyakityang ada.
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Jelaslah, dalam kontraindikasi relatif, teknik
kekuatan rendah dan jaringan lunak adatah
perawatan yang dipilih, karena keduanya dapat
dilaksanakan secara aman di kebanyakan situasi
dimana terdapat sebuah kontraindikasi relatiflEl

Kondisi-kondisi pertama-tama dibuat
berdasarkan kontraindikasi absolut terhadap
terapi manipulatif tulang belakang.
Kontraindikasi absolut dan relatifterhadap terapi
manipulatif tulan g belakang umumnya kemudian
digambarkan dalam hubungannya dengan
kategori penyakit tt2l.

Kontraindikasi absolut terhadap terapi
manipulatif tulang belakang

Hendaknya dipahami bahwa tujuan dari
terapi manipulatif tulang belakang chiropraktik
adalah untuk memperbaiki hambatan atau
disfungsi sendi, tidak perlu mempengaruhi
penyakit yang diidentifikasi, yang dapat saja
secara kebetulan hadir pada seorang pasien yang
sedang menjalani perawatan untuk sebab yang
berbeda. kebanyakan pasien dengan kondisi ini
akan memerlukan rujukan untuk perawatan medis
danl atau manaj emen .bersama I1&1.

1. Anomali seperti dens hipoplasia, os
odontoideum yangtak stabil, dan sejenisnya

2.

J.

4.

5.

6.

Retak akut
Tumor kord tulang belakang ".
Infeksi akut seperti osteomyelitis, disitis
septik, dan TBC tulang belakang
Tumor sumsum tulang belakang
Hematomas, baik kord tulang belakang atau
intra-kanalikular

7. Penyakit berbahaya di tulang belakang
8. Hernia cakram 'frank' dengan tanda-tanda

defisit neurologis progresif yang
menyertai

9. Invaginasi basilar dari tulang belakang pada
tengkuk bagian atas

10. Malformasi Arnold-Chiari pada tulang
belakang tengkuk bagian atas

11. Dislokasi dari sebuah vertebrata
12. Jenis-jenis tumor yang agresif, seperti kista

tulang aneurismal, tumor sel raksasa,
osteoblastom a atau osteoid osteoma

13. Fiksasi internal / alat stabilisasi
14. Penyakit neoplastok pada otot ataujaringan

lunak lainnya



15. Tanda-tanda Kernig atau Lhermitte yang
positif

I 6. Hipermobilitas kongenital yang digeneralisir

I 7. Tanda-tanda atau pola-pola ketidakstabilan
18. Syringomyelia
19. Hidrosepalus dari aetiologi yang tak dikenal

20. Diastematomyelia
21. Sindrom kauda ekuina

Catatan : dalam hal fiksasi internaValat stabilisasi,

tidak boleh dilakukan manipulasi osseus,

meskipun manipulasi jaringan lunak dapat

digunakan dengan aman. Terapi manipulatif
tulang belakang juga hanya mungkin
kontraindikasi secara absolut di area tulang
belakang dimana patologi, abnormalitas atau alat

berada, atau di area sekitar yang sangat dekat.

Kontraindikasi terhadap manipulasi sendi

berdasarkan kategori penyakit
1. Kekacauan artikulartlcl

Kondisi-kondisi mudah terbakar, seperti

artritis reumatoid, spondilo-artrosis seronegatif,

kekurangan mineral atau laksitas ligamentus

dengan sub-luksasi atau dislokasi anatomis,
merupakan sebtuah kontraindikasi absolut
terhadap manipulasi sendi dalam area keterliabtan

anatomis. Spondilitis ankilosing sub-akut dan

kronis serta artropati kronis lainnya dimana tak

terdapat tanda-tanda laksitas ligamentus,
subluksasi anatomis atau ankilosis bukanlah
kontraindikasi terhadap manipulasi sendi ayng

diterapkan pada area patologi. Dengan penyakit

sendi degeneratif, osteoartritis, spondilo-artropati
degeneratif dan artrosis faset, modifikasi
perawatan dapat dilakukan selama fase-fase

mudah terbakar yang aktif. Pada pasien dengan

spondilitis dan spondi-lolistesis, kehati-hatian
diharuskan ketika manipulasi sendi digunakan.

Kondisi-kondisi ini bukanlah kontraindikasi,
namun dengan ketergelinciran progresif, ia dapat

mewakili sebuah kontraindikasi relatif. Keretakan

dan dislokasi, atau keretakan yang tersembuhkan

dengan tanda-tanda pecah atau tidak stabilnya
ligamen, merupakan sebuah kontraindikasi
absolut terhadap manipulasi sendi yang

diterapkan di lokasi atau daerah anatomi.
Meskipun trauma bukan sebuah kontraindikasi

absolut terhadap manipulasi, pasien yang telah

menderita kejadian traumatis memerlukan
pemeriksaan penuh kehatihatian untuk area

dengan gerakan yang berlebihan, yang dapat

berkisar dari mobilitas yang sedikit meninggi

hingga ketidakstabilan tersegmen.

2. Pelemahan tulang dan penyakit-penyakit
destruktif

Nekrosis avaskular juvenil aktif, terutama

pada sendi yang menanggung berat tubuh,
merupakan kontraindikasi absolut terhadap

manipulasi sendi di area patologi. Manipulasi
pada tulang yang melemah akibat penyakit
metabolis adalah kontraindikasi relatif karena

risiko keretakan patologist!92al. Hilangnya mineral

pada tulang memerlukan perhatian. Ia merupakan

kontraindikasi relatif terhadap manipulasi sendi

di area patologi. Tulang belakang dan rusuk

terutama sangat rentan terhadap keretakan
osteoporosis, dan pasien-pasien yang memiliki
riwayat terapi steroid jangka-panjang, mereka

dengan osteoporosis, dan wanita yang telah
melewati menopause adalah yang paling rentan
t2t:22e'361 . Tumor tulang yang ganas dapat
mengakibatkan keretakan patologis dan

karenanya merupakan kontraindikasi relatif
hingga-absolut terhadap manipulasi sendi di area

patologi. Penyakit berbahaya, termasuk tumor

tulang yang berbahaya, adalah kondisi dimana

manipulasi sendi di area patologi adalah
kontraindikasi absolut.

3 Penyakit sirkulatoris dan hematologislzzl

Manifestasi klinis dari sindrom ketidak-

cukupan vertebrobasilar memerlukan perhatian

khusus dan merupakan kontraindikasi relatif-
hingga-absolut terhadap manipulasi tulang
belakang tengkuk di area patologi. Ini mencakup

pasien dengan riwayat stroke.

4 Penyakit-penyakit neurologislz4

Tanda-tanda dan gejala-gejala dari
myelopati akut, hipertensi intrakranial,
tandatandadan gejala-gejala meningitis atau

sindrom kauda ekuina akut merupakan
kontraindikasi absolut terhadap manipulasi sendi'

5 Faktor-faktor psikologistlol
Penting untuk mempertimbangkan faktor-

faktor psikologis dalam keseluruhan perawatan

t57



atas pasien yang menginginkan perawatan
chiropraktik. Pola-pola perilaku tertentu
merupakan kontraindikasi relatif terhadap
perawatan yang terus menems atau persisten.
Kegagalan untuk membedakan pasien dengan
keluhan psikogenik dari mereka yang berpenyakit
organik dapat mengkibatkan perawatan yang
tidak tepat.

Kontraindikasi terhadap terapi tambahan dan
dukungan
l. Elektroterapi

Terapi tambahan dalam praktek chiropraktik
dapat mencakup elektroterapi seperti ultrasound,
arus listrik interferensial dan rangsangan syaraf
listrik transkutaneus (TENS). Peralatan untuk
mode-mode perawatan ini perlu dirawat dengan
baik dan digunakan sesuai dengan spesifikasi dan
indikasi klinis yang sesuai, namun dalam keadaan
ini, metode terapi semacam itu hanya
menimbulkan risiko berbahaya yang sangat
terbataS t23.24.2s1.

2. Latihan-latihan dan langkah-langkah
dukungan p efengkaplzzl

Latihan-latihan rehabilitatif berkisaran luas
dan langkah-langkah dukungan digunakan dalam
praktek chiropraktik. Ini hendaknya diberikan
sesuai dengan kebutuhan tiaptiap pasien, dan
dosis atau tingkat latihannya harus dirancang
khsusus untuk mengatasi batasan-batasan dan
kebutuhan individu tersebut, yakni umumnya
konservatif pada awalnya dan kemudian
meningkat seiring waktu.

Kecelakaan-kecelakaan dan reaksi-reaksi
yang merugikan
- Penyebab-penyebab komplikasi dan reaksi-

reaksi yang merugikan
Dalam Henderson I2z1:

. Kurangnya pengetahuan

. Kurangnya ketrampilan

. Kurangnya sikap rasional dan teknik
- Contoh-contoh dari praktek-praktek yang

tidak benar
Dalam Henderson I2Zt:

. Kebiasaan diagnostik yang tak memadai

. Evaluasi pencitraan diagnostik yang tak
memadai
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. Keterlambatan memberi rujukan

. Keterlambatandalammelakukanevaluasiulang

. Kurangnya kerjasama antarprofesional

. Kegagalan memperhitungkan batas toleransi
pasien

. Pemilihan atau implementasi teknik yang buruk

. Penggunaan manipuasi yang berlebihan atau
tidak perlu

- Konsekwensi merugikan yang serius

Manipulasi dianggap sebgai sarana yang
relatif aman, efektif dan konservatif dalam
mengurangi rasa sakit dan perbaikan struktural
dari masalah-masalah biomekanikal pada
tulang belakang. Namun, sebagaimana pada
semua intervensi terapis, komplikasi dapat
terjadi.

- Komplikasi neurologis yang serius dan
kecelakaan pembuluh darah dilaporkan,
meskiPun jarang 1281.

l. Wilayah tengkuk
. Kecelakaan verteborbasilar
, Sindrom Horner t29l

' Paralisis diafgrama Ilal

'MYeliPati IlLl

' Lesi cakram tengkuk [!:orl

' Keretakan patologis I32Jx

2. Area torak
. Keretakan tulang rusuk dan pemisahan

kostokondral tla

3. Area Lumbar
. Meningkatnya gejala neurologis yang

awalnya disebabkan oleh cedera cakram 1351

. Sindrom kauda ekuina t36-371

. Herniasi cakram lumbar EzI

. Pecahnya aneurisma aortik abdominal i3z1

4. Kecelakaan pembuluh darah
Dapat dipahami, kecelakaan pembuluh

darah bertangungj awab atas kritik utama terhadap
terapi manipulasi tulang belakang. Namun, telah
ditunj ukkan bahwa "pengkritik terapi manipulatif
menekankan kemungkinan cedera serius,
terutama pada batang otak, akibat trauma arterial
setelah manipulasi tengkuk. Ia hanya memerlukan
pelaporan yang sangatjarang akan kecelakaan ini
untuk memfitnah sebuah prosedur terapis yang,
di tangan yang berpengalaman, memberikan hasil
bermanfaat dengan sedikit efek samping" t281..

_ Mekanismel2c]



Ketidakcukupan arteri vertebrobasilar
adalah akibat dari hambatantransien, parsial atau

lengkap dari salah satu atau kedua arteri vertebral
atau cabangnya. Tanda-tanda dan gejala-gejala
sindrom arteri vertebral berasal dari kompresi
termasuk vertigo, rasa pusing, kepala enteng,
kesulitan berj alan, dsb.
_ InsidenP8l

Sindrom arteri vertebral merujuk kepada

manipulasi tengkuk yang terjadi pada pasien

muda. Usiarata-rata di bawah 40, dan terjadi lebih

sering pada wanita daripada pria. Di tahun 1980,

Jaskoviak memperkirakan bahwa lima juta
perawatan telah diberikan di klinik-klinik
National college of chiropraclrc selama lebih dari
15 tahun.

Pencegahan komplikasi akibat manipulasi ta

Insiden dan kecelakaan yang diakibatkan
oleh terapi manipulatif dapat dicegah oleh
penilaian yang berhati-hati terhadap riwayat
pasien dan temuan-temuan pada pemeriksaan.

Informasi harus dicari tentang penyakit yang
menyertai dan penggunaan obat-obatan, termasuk
penggunaan steroid jangka panajng dan terapi
anti-koagulasi.
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