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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Stroke atau yang sering disebut juga dengan CVA (Cerebrovascular 

Accident) menurut WHO (World Health Organization) adalah suatu kelainan 

jaringan otak yang disebabkan oleh gangguan aliran darah sehingga menyebabkan 

gangguan fungsi otak, fokal atau global, karena adanya sumbatan atau pecahnya 

pembuluh darah di otak yang timbul mendadak, gejala yang berlangsung selama 

24 jam atau lebih yang berakhir dengan kematian tanpa penyebab yang jelas 

selain vaskular (Arifianto, 2014).  

Stroke adalah penyebab kematian paling umum ketiga di sebagian besar 

negara-negara maju. Sekitar 4,5 juta orang meninggal akibat stroke setiap tahun. 

Kurang lebih 80% dari semua penyakit stroke adalah jenis stroke iskemik akut 

yang dihasilkan oleh oklusi trombotik atau embolik dari arteri serebral. 20% 

sisanya disebabkan baik oleh pendarahan intraserebral atau subarachnoid 

(Alawneh, 2010). Stroke merupakan penyakit penyebab kematian nomor tiga dan 

penyebab kecacatan jangka panjang nomor satu di Amerika Serikat (Schmitz, 

2008). Departemen Kesehatan Indonesia menyatakan jumlah penderita penyakit 

stroke di Indonesia tahun 2013 diperkirakan sebanyak 1.236.825 orang (7,0%). 

Berdasarkan diagnosis Nakes maupun diagnosis/ gejala, Provinsi Jawa Barat 

memiliki estimasi jumlah penderita terbanyak yaitu sebanyak 238.001 orang 

(7,4%) dan 533.895 orang (16,6%) (Depkes, 2013). 

Stroke dibagi menjadi dua golongan, yaitu stroke iskemik dan stroke 

hemorage. Stroke iskemik adalah keadaan dimana otak mengalami iskemia dan 

nekrosis karena aliran darah ke suatu area otak menurun atau terhenti akibat suatu 

sumbatan baik oleh pembentukan trombus lokal maupun emboli. Sedangkan 

stroke hemorage keadaan dimana pecahnya pembuluh darah pada otak yang dapat 

menyebabkan kerusakan pada jaringan sekitar, stroke pendarahan terdiri dari 

stroke pendarahan subarachnoid, pendarahan intraserebral dan hematoma subdural 

(Fagan, 2008). 
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 Pasokan pembuluh darah ke otak terganggu adalah kejadian utama di 

sebagian besar (85-90%) dari stroke akut (Dep, 2009). Penurunan aliran darah 

otak dengan nilai <16-18 ml / 100 g jaringan per menit penyebab infark dalam 

waktu satu jam; dan nilai-nilai <20 mL / 100 g jaringan per menit penyebab 

iskemia tanpa infark kecuali berkepanjangan selama beberapa jam atau hari. 

Penumbra iskemik pada akhirnya akan berkembang menjadi infark jika tidak ada 

perubahan dalam aliran. Infark serebral fokal terjadi melalui dua jalur yang 

berbeda (1) jalur nekrotik di mana kerusakan cytoskeletal seluler cepat, karena 

kegagalan energi sel; dan (2) jalur apoptosis dimana sel menjadi diprogram untuk 

mati. Iskemia menghasilkan nekrosis oleh neuron yang kekurangan glukosa dan 

oksigen, yang mengakibatkan kegagalan mitokondria untuk menghasilkan ATP. 

Tanpa ATP, pompa ion membran berhenti berfungsi dan neuron depolarisasi, 

yang memungkinkan kalsium intraseluler meningkat. Depolarisasi sel juga 

menyebabkan glutamat rilis dari terminal sinaptik; kelebihan glutamat 

ekstraseluler menghasilkan neurotoksisitas dengan mengaktifkan reseptor 

glutamat postsynaptic yang meningkatkan neuronal masuknya kalsium. Radikal 

bebas diproduksi oleh degradasi lipid membran dan disfungsi mitokondria. 

Radikal bebas menyebabkan kerusakan katalitik dari membran dan kerusakan 

kemungkinan fungsi vital lainnya dari sel. Derajat lebih rendah dari iskemia, 

seperti terlihat dalam penumbra iskemik, mendukung kematian sel apoptosis 

menyebabkan sel-sel mati (Kasper, 2015). 

Menurut WHO, gejala yang paling umum dari stroke adalah kelemahan 

mendadak atau mati rasa pada wajah, lengan atau kaki, paling sering pada satu sisi 

tubuh. Tujuan dari penatalaksanaan stroke secara umum adalah menurunkan 

morbiditas dan menurunkan tingkat kematian serta menurunnya angka kecacatan 

(Misbach, 2011). Tujuan terapi stroke akut, antara lain: (1) menguragi 

progresifitas kerusakan neurologi dan mengurangi angka kematian; (2) mencegah 

komplikasi sekunder, yaitu disfungsi neurologi dan imobilitas permanen; (3) 

mencegah stroke berulang (Fagan, 2008). 

Neuroprotektan secara khusus didefinisikan sebagai "perlindungan neuron" 

dan digunakan untuk melindungi otak dalam sejumlah kondisi otak yang berbeda 

termasuk penyakit Parkinson, cedera otak traumatis dan stroke iskemik 
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(Minnerup, 2012). Neuroprotektan memiliki potensi untuk meningkatkan 

plastisitas otak endogen dan perbaikan dapat mengurangi kerusakan otak akut 

karena terhambatnya aliran darah memasok oksigen dan meningkatkan pemulihan 

fungsional, bahkan ketika diberikan beberapa jam setelah kejadian iskemik 

(Overgaard, 2014). Neuroprotektan yang sering dipakai dalam terapi stroke 

iskemik adalah sitikolin dan pirasetam (Praja, 2013). 

Sitikolin adalah bentuk eksogen cytidine-50- diphosphocholine, yang 

penting dalam generasi fosfatidilkolin dan sangat penting untuk biosintesis 

fosfolipid membran, yang terdegradasi selama iskemia otak. Sitikolin bertindak 

pada beberapa tingkat kaskade iskemik, dan serangkaian efek perbaikan otak. 

Seperti yang ditunjukkan oleh tes toksikologi, sitikolin adalah obat yang aman 

tanpa efek kolinergik sistemik yang signifikan dan merupakan obat yang dapat 

ditoleransi dengan baik. Sitikolin telah dipelajari secara ekstensif dalam uji klinis 

dengan relawan dan lebih dari 11.000 pasien dengan berbagai gangguan 

neurologis, termasuk stroke iskemik akut. Dalam semua studi ini, sitikolin 

memiliki profil keamanan yang sama dibandingkan dengan plasebo (Overgaard, 

2014). Perbandingan antara sitikolin dengan plasebo yang diberikan dalam waktu 

24 jam dari stroke menunjukkan sitikolin secara signifikan lebih efektif dalam 

meningkatkan proporsi orang benar-benar pulih setelah 3 bulan terapi (Alawneh, 

2010). 

Pirasetam merupakan turunan siklik dari neurotransmitter GABA (Gamma-

aminobutyric Acid), awalnya dipasarkan pada tahun 1971 oleh UCB Pharma. 

Pirasetam adalah obat “nootropic” pertama, agen yang bekerja pada fungsi 

kognitif tanpa menyebabkan sedasi atau rangsangan (Winblad, 2005). Pirasetam 

dianggap berpotensi memiliki efek saraf, meskipun mekanisme yang tepat belum 

dieksplorasi secara detail. Meskipun pada data lebih dari 1000 pasien, isu 

keamanan dan efektivitas pirasetam masih belum jelas (Engelter, 2013). 

Berdasarkan data di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

penggunaan neuroprotektan saat ini yang tidak masuk dalam Formularium 

Nasional sehingga perlu diteliti penggunaan neuroprotektan pada pasien stroke 

iskemik. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Bagaimana profil penggunaan neuroprotektan pada pasien stroke iskemik di 

RSUD Kabupaten Sidoarjo? 

1.3.Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan neuroprotektan pada pasien stroke iskemik 

di RSUD Kabupaten Sidoarjo. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Mengetahui terapi neuroprotektan terkait dosis, rute pemberian, interval 

pemberian, dan lama penggunaan terapi berdasarkan data laboratorium dan data 

klinik pasien stroke iskemik di RSUD Kabupaten Sidoarjo. 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Peneliti 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien stroke 

iskemik sehingga farmasis dapat meningkatkan kualitas asuhan 

kefarmasian dan bekerjasama dengan profesi kesehatan yang lain. 

2. Memberikan informasi terkait terapi neuroprotektan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. 

1.4.2. Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan baik bagi 

klinisi maupun farmasis. 

2. Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat di RSUD Kabupaten Sidoarjo. 
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