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PENDAHULUAN 

 

Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai macam perasaan dapat dirasakan. Rasa panas bila 

menyentuh api, rasa nyeri jika kulit ditusuk dan berbagai jenis perasaan lainnya dapat dibedakan 

dan disadari karena telah mengalami berbagai macam perangsangan dalam masa perkembangan.. 

Berbagai istilah telah diperkenalkan untuk membeda-bedakan jenis perasaan. Salah satu 

diantaranya yaitu somestesia, yakni perasaan yang dirasakan pada bagian tubuh yang berasal dari 

somatopleura, yaitu kulit, tulang dan jaringan pengikat. Disamping itu dikenal juga viserostesia, 

yaitu perasaan yang dirasakan pada bagian tubuh dalam viseropleura, seperti usus, paru, limpa, 

dan sebagainya. Dalam klinik somestesialah yang diperiksa.1 

Somestesia adalah kesadaran akan rasa (sensasi) raba, nyeri, temperatur, tekanan, dan 

vibrasi atau getaran. Penghantaran sensasi dari medulla spinalis ke korteks serebri melalui 

traktus asenden sedangkan yang menyampaikan pesan-pesan dari korteks serebri ke neuron 

eferen adalah traktus desendens. Informasi dimulai dari reseptor sensoris dan mencapai korteks 

serebri setelah melalui beberapa ”relay station”. Salah satu relay station yang penting adalah 

talamus.1 
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DEFINISI 

Traktus spinotalamikus adalah suatu jalur asenden yang berasal dari medulla spinalis dan 

berjalan disepanjang medulla spinalis sampai bersinaps di talamus. Terdapat dua jalur yang 

tergabung dalam sistem ini, yakni traktus spinotalamikus lateral dan traktus spinotalamikus 

anterior.2 

 

ANATOMI DAN FISIOLOGI 

A. Medulla Spinalis 

Dari batang otak berjalan suatu silinder jaringan saraf panjang dan ramping, yaitu 

medulla spinalis, dengan ukuran panjang 45 cm (18 inci) dan garis tengah 2 cm (seukuran 

kelingking). Medulla spinalis, yang keluar dari sebuah lubang besar di dasar tengkorak, 

dilindungi oleh kolumna vertebralis sewaktu turun melalui kanalis vertebralis. Dari medulla 

spinalis spinalis keluar saraf-saraf spinalis berpasangan melalui ruang-ruang yang dibentuk oleh 

lengkung-lengkung tulang mirip sayap vertebra yang berdekatan.(2) 

Saraf spinal berjumlah 31 pasang dapat diperinci sebagai berikut : 8 pasang saraf servikal 

(C), 12 pasang saraf thorakal (T), 5 pasang saraf lumbal (L), 5 pasang saraf sakral (S), dan 1 

pasang saraf koksigeal (Co). (3) 

Selama perkembangan, kolumna vertebra tumbuh sekitar 25 cm lebih panjang daripada medulla 

spinalis. Karena perbedaan pertumbuhan tersebut, segmen-segmen medulla spinalis yang 

merupakan pangkal dari saraf-saraf spinal tidak bersatu dengan ruang-ruang antar vertebra yang 

sesuai. Sebagian besar akar saraf spinalis harus turun bersama medulla spinalis sebelum keluar 

dari kolumna vertebralis di lubang yang sesuai. Medulla spinalis itu sendiri hanya berjalan 

sampai setinggi vertebra lumbal pertama atau kedua (setinggi sekitar pinggang), sehingga akar-

akar saraf sisanya sangat memanjang untuk dapat keluar dari kolumna vertebralis di lubang yang 

sesuai. Berkas tebal akar-akar saraf yang memanjang di dalam kanalis vertebralis yang lebih 

bawah itu dikenal sebagai kauda ekuina (”ekor kuda”) karena penampakannya.(2) 

Walaupun terdapat variasi regional ringan, anatomi potongan melintang dari medulla 

spinalis umumnya sama di seluruh panjangnya. Substansia grisea di medulla spinalis membentuk 

daerah seperti kupu-kupu di bagian dalam dan dikelilingi oleh substansia alba di sebelah luar. 

Seperti di otak, substansia grisea medulla spinalis terutama terdiri dari badan-badan sel saraf 
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serta dendritnya antarneuron pendek, dan sel-sel glia. Substansia alba tersusun menjadi traktus 

(jaras), yaitu berkas serat-serat saraf (akson-akson dari antarneuron yang panjang) dengan fungsi 

serupa. Berkas-berkas itu dikelompokkan menjadi kolumna yang berjalan di sepanjang medulla 

spinalis. Setiap traktus ini berawal atau berakhir di dalam daerah tertentu di otak, dan masing-

masing memiliki kekhususan dalam mengenai informasi yang disampaikannya.(2) 

Perlu diketahui bahwa di dalam medulla spinalis berbagai jenis sinyal dipisahkan, dengan 

demikian kerusakan daerah tertentu di medulla spinalis dapat mengganggu sebagian fungsi tetapi 

fungsi lain tetap utuh. Substansia grisea yang terletak di bagian tengah secara fungsional juga 

mengalami organisasi. Kanalis sentralis, yang terisi oleh cairan serebrospinal, terletak di tengah 

substansia grisea. Tiap-tiap belahan substansia grisea dibagi menjadi kornu dorsalis (posterior), 

kornu ventralis (anterior), dan kornu lateralis. Kornu dorsalis mengandung badan-badan sel 

antarneuron tempat berakhirnya neuron aferen. Kornu ventralis mengandung badan sel neuron 

motorik eferen yang mempersarafi otot rangka. Serat-serat otonom yang mempersarafi otot 

jantung dan otot polos serta kelenjar eksokrin berasal dari badan-badan sel yang terletak di 

tanduk lateralis.(2) 

Saraf-saraf spinalis berkaitan dengan tiap-tiap sisi medulla spinalis melalui akar spinalis 

dan akar ventral. Serat-serat aferen membawa sinyal datang masuk ke medulla spinalis melalui 

akar dorsal; serat-serat eferen membawa sinyal keluar meninggalkan medulla melalui akar 

ventral. Badan-badan sel untuk neuron-neuronaferen pada setiap tingkat berkelompok bersama di 

dalam ganglion akar dorsal. Badan-badan sel untuk neuron-neuron eferen berpangkal di 

substansia grisea dan mengirim akson ke luar melalui akar ventral.(2) 

Akar ventral dan dorsal di setiap tingkat menyatu membentuk sebuah saraf spinalis yang 

keluar dari kolumna vertebralis. Sebuah saraf spinalis mengandung serat-serat aferen dan eferen 

yang berjalan diantara bagian tubuh tertentu dan medulla spinalis spinalis. Sebuah saraf adalah 

berkas akson neuron perifer, sebagian aferen dan sebagian eferen, yang dibungkus oleh suatu 

selaput jaringan ikat dan mengikuti jalur yang sama. Sebagaian saraf tidak mengandung sel saraf 

secara utuh, hanya bagian-bagian akson dari banyak neuron. Tiap-tiap serat di dalam sebuah 

saraf umumnya tidak memiliki pengaruh satu sama lain. Mereka berjalan bersama untuk 

kemudahan, seperti banyak sambungan telepon yang berjalan dalam satu kabel, nemun tiap-tiap 

sambungan telepon dapat bersifat pribadi dan tidak mengganggu atau mempengaruhi sambungan 

yang lain dalam kabel yang sama.(2) 
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Dalam medulla spinalis lewat dua traktus dengan fungsi tertentu, yaitu traktus desenden 

dan asenden. Traktus desenden berfungsi membawa sensasi yang bersifat perintah yang akan 

berlanjut ke perifer. Sedangkan traktus asenden secara umum berfungsi untuk mengantarkan 

informasi aferen yang dapat atau tidak dapat mencapai kesadaran. Informasi ini dapat dibagi 

dalam dua kelompok, yaitu (1) informasi eksteroseptif, yang berasal dari luar tubuh, seperti rasa 

nyeri, suhu, dan raba, dan (2) informasi proprioseptif, yang berasal dari dalam tubuh, misalnya 

otot dan sendi 

. 

 

Gambar 1. Traktus spinotalamikus8 
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B. Talamus 

Jauh di dalam otak dekat dengan nukleus basal terdapat diensefalon, suatu struktur garis-

tengah (midline) yang membentuk dinding-dinding rongga ventrikel ketiga, salah satu ruang 

tempat lewatnya cairan serebrospinalis. Diensefalon terdiri dari dua bagian utama, talamus dan 

hipotalamus.(2) 

Talamus berfungsi sebagai stasiun penyambung dan pusat integrasi sinaps untuk 

pengolahan pendahuluan semua masukan sensorik dalam perjalanannya ke korteks. Bagian ini 

menyaring sinyal-sinyal yang tidak bermakna dan mengarahkan impuls-impuls sensorik penting 

ke daerah somatosensorik yang sesuai, serta ke daerah-daerah lain. Talamus, bersama dengan 

batang otak dan daerah asosiasi korteks, penting untuk kemampuan kita mengarahkan perhatian 

ke rangsangan yang menarik. Sebagai contoh, orang tua dapat tidur nyenyak walaupun diluar 

rumah bising karena lalu lintas ramai, tetapi cepat terbangun mendengar rengekan kecil bayi 

mereka. Talamus juga mampu menentukan kesadaran kasar berbagai jenis sensasi tetapi tidak 

dapatmembedakan lokasi atau intensitasnya. Kesadaran dengan derajat tertentu juga terdapat di 

sini. Selain itu, talamus juga berfungsi penting dalam kontrol motorik dengan secara positif 

memperkuat perilaku motorik volunter yang dimulai oleh korteks.(5) 

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa terdapat dua jalur yang tergabung pada traktus 

spinotalamikus dimana pada tiap jalurnya rangsang impuls yang dibawa juga berbeda. Kedua 

jalur tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Traktus Spinotalamikus Anterior 

Jalur ini merupakan serabut saraf yang fungsinya membawa stimulus sentuhan (raba). 

Neuron pertama adalah sel saraf pseudounipolar ganglion spinalis. Biasanya cukup tebal, serat 

perifer bermielin yang mengirim sensasi taktil dan sensasi tekanan yang tidak begitu berbeda 

dari reseptor kulit, seperti keranjang rambut dan korpuskel taktil. Cabang sentral dari akson ini 

berjalan melalui radiks posterior ke dalam funikuli posterior medulla spinalis. Di sini semua 

mungkin berjalan naik untuk 2 sampai 15 segmen dan dapat memberikan kolateral ke bawah 

untuk 1 sampai 2 segmen. Pada sejumlah tingkat, semua bersinaps dengan neuron kornu 

posterior. Sel-sel saraf ini menggantikan “ neuron kedua” yang membentuk traktus 

spinotalamikus anterior. Traktus ini menyilang komissura anterior di depan kanalis sentralis ke 

sisi yang berlawanan dan berlanjut ke daerah perifer anterior dari funikulus anterolateral. Dari 

sini traktus ini berjalan naik ke nukleus ventralis talamus posterolateral, bersama dengan traktus 
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spinitalamikus lateral dan lemniskus medialis. Sel-sel saraf talamus adalah “ neuron ketiga “, 

memproyeksikan impuls ke dalam girus postsentralis melalui traktus talamokortikalis.(6) 

Dari beberapa penemuan tentang traktus ini didapatkan sebagai berikut :(7) 

1. Traktus ini membawa impuls nyeri yang ditambahkan pada sentuhan. 

2. Sebagian serat ini turun secara ipsilateral terhadap semua jalan menuju otak tengah, dimana 

mereka bersilangan di daerah kommisura posterior dan selanjutnya diproyeksikan dalam 

neuron intraluminer di talamus, dengan beberapa serat yang menjangkau substansia abu-abu 

di otak tengah. 

3. Traktus ini juga membawa motivasi terhadap sensasi nyeri, yang membedakan dengan traktus 

spinotalamikus lateral adalah traktus ini hanya membawa sensasi tersebut pada daerah-daerah 

tertentu. Eksistensi dari traktus ini sebagai traktus tersendiri masih dipertanyakan. Sebagian 

peneliti memasukkan traktus ini dalam sistem serabut yang sama dengan traktus 

spinotalamikus. Secara fisiologi masuk ke dalam dua traktus yakni sistem anterolateral. 

 

 

Gambar 2. Lintasan-lintasan Raba dan Tekanan Ringan 

(Spinotalamikus Anterio)6 

2. Traktus Spinotalamikus Lateral 

Jalur ini merupakan serabut saraf ascending yang terletak pada daerah medial sampai 

dorsal dan bagian ventral traktus spinoserebral. Jalur ini berfokus pada transmisi sensasi nyeri 
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dan temperatur (suhu). Serabut-serabut saraf yang mengantarkan impuls pada jalur ini adalah 

serabut penghantar cepat tipe A delta dan serabut penghantar lambat tipe C yang badan selnya 

terdapat pada bagian dorsal ganglia saraf. Kedua jenis serabut saraf tersebut merupakan serabut 

yang tidak bermielin. Serabut tipe A-delta memiliki kemampuan konduksi sekitar 5 – 30 m/s. 

Serabut saraf tipe C memiliki kemampuan konduksi sekitar 0,5 – 2 m/s. Serabut penghantar 

cepat menimbulkan kewaspadaan pada individu terhadap permulaan nyeri tajam dan serabut 

penghantar lambat bertanggung jawab untuk timbulnya nyeri seperti rasa terbakar yang berlarut-

larut. Cabang sentral memasuki medula spinalis melalui bagian lateral radiks posterior. Di dalam 

medula spinalis, cabang sentral ini terbagi menjadi kolateral pendek, longitudinal, dimana di atas 

1 atau 2 segmen berhubungan sinaps dengan sel-sel saraf substansia gelatinosa (Rolandi). 

Cabang ini adalah ”neuron kedua” yang membentuk traktus spinotalamikus lateral. Serat-serat 

dari traktus ini juga menyilang komisura anterior dan berlanjut ke bagian lateral funikulus lateral 

dan ke atas ke talamus. Seperti serat funikuli posterior, kedua traktus spinotalamikus juga 

tersusun dalam urutan somatotopik yang berasal dari tungkai, terletak paling perifer dan yang 

berasal dari leher, terletak paling sentral (medial).(5,6) 

Traktus spinotalamikus lateral menyertai lemnikus medialis pada waktu lemnikus spinalis 

melewati pusat otak. Traktus tersebut berakhir pada nukleus ventralis posterolateral dari talamus. 

Dari sini, “neuron ketiga” membentuk traktus talamokortikalis.(6) 

 

Gambar 3. Lintasan-Lintasan Nyeri dan Suhu (Spinotalamikus Lateral)6 
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Terminasi-Terminasi Lain Traktus Spinotalamikus Lateralis 

Saat ini umumnya disetujui bahwa impuls nyeri naik melalui traktus spinotalamikus lateralis 

yang berjalan melalui dua lintasan. Nyeri tusuk dan tajam mulanya berakhir pada nukleus 

posterolateral ventral talamus dan kemudian direlay ke kortex cerebri. Rangsangan nyeri terbakar 

berakhir dalam formation retikularis yang kemudian mengaktivasi seluruh susunan saraf. Impuls 

inilah yang menimbulkan kewaspadaan seseorang terhadap cedera, meskipun tempat cedera 

terlokalisir kurang baik. Walaupun demikian mereka dapat membangkitkan susunan saraf dan 

menciptakan suatu rasa yang mendesak.(7) 

 

GANGGUAN PADA TRAKTUS SPINOTALAMIKUS 

A. Spinotalamikus Anterior 

Kenyataan bahwa cabang sentral dari neuron pertama berjalan ke atas dan ke bawah di 

dalam funikulus, dan berhubungan melalui banyak kolateral dengan “neuron kedua”, merupakan 

alasan mengapa cedera bagian lumbal dan toraks dari traktus spinotalamikus biasanya tidak 

menyebabkan hilangnya sensasi taktil yang penting. Impuls dapat dengan mudah melintas daerah 

cedera. Jika kerusakan mencakup bagian servikal traktus spinotalamikus anterior, dapat 

menyebabkan hipestesia ringan pada tungkai kontralateral.(6) 

Kerusakan traktus ini menimbulkan kehilangan sensibilitas raba dan tekanan ringan dibawah 

tingkat kontralateral terhadap lesi. Ingatlah bahwa rasa raba diskriminatif akan selalu terdapat, 

karena informasi ini dihantarkan melalui fasikulus grasilis dan fasikulus kuneatus. Pasien tidak 

akan merasakan raba ringan dari sepotong kapas yang disentuhkan pada kulit atau tidak 

merasakan tekanan benda pada tumpul yang menyentuh.(4) 

B. Spinotalamikus Lateralis 

Jika traktus spinotalamikus lateral cedera, sensasi nyeri dan sensasi suhu akan rusak, 

meskipun tidak selalu dalam derajat yang sama. Jika traktus tersebut di potong (kordotomi), 

yaitu suatu operasi yang biasanya dilakukan bilatral untuk terapi nyeri yang hebat, nyeri tidak 

dapat dihilangkan secara total. Hasil ini menyatakan bahwa rangsangan nyeri juga dapat dikirim 

melalui neuron internunsial sepanjang jaras intrinsik fasikuli propii dari medula spinalis. 

Pemotongan traktus spinotalamikus lateral pada ventral substansia alba medula spinalis 
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menghilangkan sensasi nyeri dan suhu kontralateral sekitar 1 sampai 2 segmen di bawah tingkat 

operasi.(6) 

Kerusakan pada traktus ini menimbulkan kehilangan sensibilitas nyeri dan suhu di bawah 

tingkat lesi. Karena itu, pasien itu tidak akan memberikan respon terhadap tusukan jarum atau 

mengenali benda dingin dan panas yang mengenali kulit.(4) 
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KESIMPULAN 

 

Traktus spinotalamikus adalah salah satu bagian dari traktus asenden medulla spinalis 

yang berfungsi sebagai jaras sensorik. Traktus spinotalamikus terdiri atas spinotalamikus anterior 

dan spinotalamikus lateral. Traktus spinotalamikus anterior membawa sensasi raba dan tekanan 

ringan, sedangkan traktus spinotalamikus lateral membawa sensasi nyeri dan suhu. Secara 

anatomi traktus spinotalamikus anterior berawal dari kornu posterior medulla spinalis kemudian 

naik 1 atau 2 segmen sebelum menyilang di komissura anterior di depan kanalis sentralis ke sisi 

yang berlawanan dan berlanjut ke daerah perifer anterior dari funikulus anterolateral. Dari sini 

traktus ini berjalan naik ke nukleus ventralis talamus posterolateral, bersama dengan traktus 

spinotalamikus lateral ke talamus. Traktus spinotalamikus lateral berawal dari kornu posterior 

medulla spinalis kemudian menyilang di komissura anterior berlanjut ke funikulus lateralis dan 

berjalan ke atas ke talamus. Kerusakan traktus spinotalamikus anterior menimbulkan kehilangan 

sensibilitas raba dan tekanan ringan dibawah tingkat kontralateral terhadap lesi. Kerusakan pada 

traktus spinotalamikus lateral menimbulkan kehilangan sensibilitas nyeri dan suhu di bawah 

tingkat lesi. Karena itu, pasien itu tidak akan memberikan respon terhadap tusukan jarum atau 

mengenali benda dingin dan panas yang mengenali kulit. 
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