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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Defnisi stroke menurut The World Health Organization (WHO) adalah 

tanda-tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak fokal (atau 

global), dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih atau 

menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskuler 

(Truelsen et al, 2000). 

Stroke merupakan pembunuh kedua di seluruh dunia dan penyebab 

kematian ketiga di Amerika Serikat, setelah penyakit kardiovaskular dan kanker 

(Fagans & Hess, 2008). Di Amerika Serikat, terjadi insiden sekitar 795.000 kasus 

stroke berada dalam penanganan medis dan sekitar 134.000 kematian setiap tahun 

disebabkan oleh penyakit ini (Goldstein et al., 2011). Di Indonesia, penyebab 

kematian utama pada semua umur adalah stroke (15,4%), yang disusul oleh 

(Tuberkulosis) TB (7,5%), hipertensi (6,8%), dan cedera (6,5%). (Depkes, 2009). 

Selain sering menyebabkan kematian, stroke juga merupakan penyebab utama 

kecacatan, dimana 15-30% pasien stroke mengalami cacat permanen (Goldstein et 

al, 2011). 

Stroke dapat berupa iskemik atau hemoragik (masing-masing 88% dan 12%, 

dari semua stroke berdasarkan laporan American Heart Association 2006 (Fagan 

& Hess, 2008). Meski kasusnya lebih sedikit dibandingkan stroke iskemik, namun 

stroke hemoragik sering mengakibatkan kematian. Umumnya sekitar 50% kasus 

stroke hemoragik akan berujung kematian, sedangkan pada stroke iskemik 20% 

yang berakibat kematian (Junaidi, 2011). 

Stroke hemoragik dibagi menjadi dua, yaitu subarachnoid hemorrhage 

dan intracerebral hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage adalah perdarahan ke 

dalam ruang yang berisi cairan subaraknoid antara otak dan tengkorak, dan 

biasanya terjadi setelah pecahnya aneurisme, penyebab lainnya termasuk 

arteriovenous malformasi dan hipertensi mikroaneurisma. Intracerebral 

hemorrhage adalah perdarahan ke dalam parenkim otak, dan mungkin hasil dari 

pecahnya arteri yang rusak akibat hipertensi kronis (Sweetman, 2009).  
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Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko yang kuat 

untuk mendapatkan stroke (Lumbantobing, 2002). Peningkatan tekanan darah 

dapat menyebabkan melemahnya arteri-arteri kecil di kranial,  selain itu, pecahnya 

dinding arteri juga dapat dikarenakan adanya plak pada dinding pembuluh darah 

yang mengakibatkan arteri kehilangan elastisitasnya sehingga dapat berubah 

menjadi rapuh dan rentan terjadi cracking (Smith et al, 2005).  Arteri yang 

mengalami aterosklerosis kehilangan sebagian besar distensibilitasnya, dan karena 

daerah dinding pembuluhnya berdegenerasi, pembuluh menjadi lebih mudah 

robek (Guyton, 2007).  

Sakit kepala hebat yang tiba-tiba, mual dan muntah dan fotofobia biasanya 

menjadi tanda dan gejala utama pada stroke hemoragik. Nyeri pada leher dan 

kekakuan kuduk biasanya juga dialami pada saat pendarahan. Pasien mungkin 

mengeluh bahwa sakit kepala tersebut merupakan sakit kepala terburuk yang 

pernah dialami, terutama jika penyebabnya adalah subarachnoid hemorrhage 

(Winkler, 2008). 

Menurut Wells et al., (2009) tujuan utama pengobatan stroke akut adalah 

mengurangi cedera neurologis yang sedang berlangsung dan menurunkan 

kematian dan cacat jangka panjang. Sasaran terapi stroke hemoragik jangka 

pendek meliputi perawatan neurointensif, memelihara oksigenasi, pernafasan, dan 

sirkulasi. Penatalaksanaan peningkatan tekanan intrakranial dan tekanan darah 

sangat penting dalam masa akut. Penatalaksanaan terapi jangka panjang antara 

lain untuk mencegah komplikasi, perdarahan ulang dan mencegah terjadinya 

iskemia sereberal tertunda (Winkler, 2008). 

Terdapatnya darah dijaringan saraf dapat berakibat gangguan fungsi sel 

yang berat bahkan nekrosis sel saraf. Selain kerusakan jaringan saraf, perdarahan 

juga menyebabkan gangguan aliran darah di arteri yang terkena. Kerusakan 

dinding menyebabkan pembuluh darah berkonstriksi dan daerah yang disuplainya 

menjadi terhambat sehingga terjadi iskemik (Junaidi, 2011). Dengan menghambat 

3-hidroksi-3-metilglutaril coenzim A reduktase pada endothelium vaskular, statin 

mengurangi kadar isoprenoid intraselular yang dengan segera menyebabkan 

peningkatan rilis nitrat oksida basal dan nitrat oksida sintase endotel serta 

menyebabkan pengurangan dalam generasi spesies oksigen reaktif. Nitric oxide 



3 
 

(NO) merupakan endothelium derived relaxing factor yang mempengaruhi tonus 

pembuluh darah sehingga berperan pada pengaturan tekanan darah. Mekanisme 

ini dianggap berperan dalam memperbaiki cerebral vasomotor reactivity, cerebral 

blood flow, dan fungsi neurologis setelah iskemia serebral (Tseng et al, 2005; 

Tjikoprawiro, 2006). 

Leker et al, (2009) membandingkan stroke severity dan outcomes dari 

pasien intracerebral hemorrhage (ICH) yang mendapat statin sebelum kejadian 

dengan pasien yang tidak mendapat statin. Diantara 3212 pasien stroke, 312 

mengalami ICH dan 89 yang mendapat terapi statin pada saat ICH. Pasien yang 

mendapat statin sebelum ICH mempunyai komplikasi sistemik lebih sedikit, 

outcome lebih bagus, angka kematian lebih rendah. Pada penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa penggunaan statin sebelum ICH berhubungan dengan 

penurunan mortalitas dan kecacatan neurologis dan dengan kesempatan yang 

lebih tinggi untuk mendapatkan outcome yang baik, menyarankan bahwa statin 

dapat melindungi  dalam keadaan ICH. 

Sebuah penelitian phase II randomized control trial yang dilakukan oleh 

Tseng et al, (2005) bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa pemberian 

pravastatin pada masa akut bisa memperbaiki autoregulasi serebrovaskular dan 

mengurangi vasospasme terkait komplikasi setelah aneurysmal subarachnoid 

hemorrhage (aSAH). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terapi pravastatin 

40 mg setelah aSAH secara signifikan mengurangi insiden, durasi, dan keparahan 

vasospasme serebral, juga memperbaiki autoregulasi serebral.  

Sebuah penelitian randomized double-blind yang dilakukan oleh Chou et 

al, (2008) yang menguji keamanan simvastatin dalam mencegah vasospasme pada 

pasien subarachnoid hemorrhage menunjukkan bahwa pemakaian simvastatin 80 

mg sehari selama pasien dirawat di neurointensive care unit (atau maksimal 

selama 21 hari) terbukti aman. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lynch et al, 

(2005) secara acak pada pasien subarachnoid hemorrhage dalam waktu 48 jam 

dari onset gejala, membuktikan bahwa pemberian simvastatin 80 mg/hari selama 

14 hari dapat mengurangi vasospasme secara signifikan pada kelompok yang 

menerima simvastatin dibandingkan dengan yang menerima placebo. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa penggunaan simvastatin sebagai profilaksis terhadap 
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iskemia sereberal tertunda setelah aneurismal subarachnoid hemorrhage aman 

dan dapat ditoleransi. 

 Penghambat Kompetitif Reduktase HMG-CoA (Penghambat Reduktase; 

“Statin”) merupakan analog structural dari HMG-CoA (3-hydroxy-3-

methylglutaryl-coenzyme A). Lovastatin, atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, 

simvastatin, dan rosuvastatin merupakan obat dari golongan tersebut. (Katzung, 

2007). Mekanisme kerjanya berdasarkan penghambatan enzim HMG-CoA-

reduktase, yang berperan esensial dalam hati untuk pengubahan HMG-CoA 

menjadi asam mevalonat (Tjay & Rahardja, 2002). Dengan menghambat sintesis 

asam mevalonat, statin menghambat tahapan penting lainnya dalam biosintesis 

kolesterol yang mempengaruhi transport intraselular, membrane trafficking, dan 

transkripsi gen. Hal ini menjelaskan beberapa manfaat yang disebut efek 

“pleiotropic” statin seperti mengurangi oksidasi lipoprotein, meningkatkan 

sintesis nitrat oksida pada endotel dan menghambat trombosis (Ito, 2008). 

Beberapa tahun terakhir dari data-data yang terkumpul menunjukkan bahwa statin 

mempunyai efek yang bervariasi, yang tidak tergantung pada efek penurunan 

kolesterol yang disebut efek pleiotropic, seperti efek imunomodulator,  

neuroprotektif dan anti-inflamasi yang potensial yang telah diselidiki pada central 

nervous system disorder seperti menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan 

stabilitas plak (Boneti et al, 2003; Reiss & Wirkowski, 2009). Statin dapat 

memproteksi otak bila diberikan segera setelah injury, dan juga memberikan efek 

protektif pada pasien yang memakai statin untuk dislipidemia sebelumnya (Leker 

et al, 2009). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pola penggunaan statin pada pasien stroke hemoragik secara 

deskriptif menggunakan data yang didapat dari rekam medik kesehatan di RSUD 

Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan statin pada pasien stroke hemoragik di 

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2012? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan statin pada pasien stroke hemoragik di 

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2012. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui jenis statin, dosis, dan lama pemberian statin yang pada pasien 

stroke hemoragik. 

b. Menganalisis keterkaitan antara data laboratorium dan data klinik dengan 

terapi statin yang diberikan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikam manfaat untuk: 

a. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pasien stroke hemoragik 

sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kafarmasian. 

b. Sebagai data base dalam pengembangan farmasi klinik. 

c. Sebagai bahan masukan bagi instalasi farmasi dalam menyusun 

perencanaan pengadaan obat. 

d. Memberikan informasi tambahan bagi pembaca sebagai bahan acuan 

untuk penelitian selanjutnya mengenai stroke hemoragik. 

 

 

 


