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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Stroke 

 Stroke adalah penyakit pada otak berupa gangguan fungsi saraf lokal dan atau 

global, yang muncul mendadak, progresif, dan cepat. Gangguan fungsi saraf pada 

stroke disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non traumatik. Gangguan 

saraf tersebut menimbulkan gejala antara lain : kelumpuhan wajah atau anggota 

badan, bicara tidak lancar, bicara tidak jelas (pelo), mungkin perubahan kesadaran, 

gangguan penglihatan, dan lain-lain (Riskesdas, 2013). Stroke melibatkan onset 

mendadak defisit neurologis fokal yang berlangsung setidaknya 24 jam dan diduga 

berasal dari pembuluh darah (Dipiro, 2015). 

Stroke merupakan penyakit gangguan fungsional otak akut fokal maupun 

global akibat terhambatnya aliran darah ke otak karena perdarahan (stroke 

hemoragik) ataupun sumbatan (stroke iskemik) dengan gejala dan tanda sesuai 

bagian otak yang terkena, yang dapat sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, 

atau kematian. Gangguan peredaran darah  otak berupa tersumbatnya pembuluh 

darah otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Otak yang seharusnya 

mendapat pasokan oksigen dan zat makanan menjadi terganggu. Kekurangan 

pasokan oksigen ke otak akan memunculkan kematian sel saraf (neuron). 

Gangguan fungsi otak ini akan memunculkan gejala stroke (Junaidi, 2011). 

2.2 Epidemiologi 

Di seluruh dunia, stroke merupakan penyebab utama kedua kematian dan 

penyebab utama ketiga dari kecacatan stroke. Selama empat dekade terakhir, 

kejadian stroke di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah memiliki 

lebih dari dua kali lipat lebih besar negara yang berpenghasilan tinggi (WHO, 

2016). Studi berbasis populasi berkaitan dengan insiden dan prevalensi 
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stroke terdapat dari Asia Selatan (sebagian besar dari India) Perkiraan prevalensi 

stroke di India berkisar 44-843 per 100.000 population (Wassay M, 2014). 

Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 7 

per mil dan yang terdiagnosis tenaga kesehatan atau gejala sebesar 12,1 per mil. 

Prevalensi Stroke berdasarkan diagnosis nakes tertinggi di Sulawesi Utara 

(10,8‰), diikuti DI Yogyakarta (10,3‰), Bangka Belitung dan DKI Jakarta 

masing-masing 9,7 per mil. Prevalensi Stroke berdasarkan terdiagnosis nakes dan 

gejala tertinggi terdapat di Sulawesi Selatan (17,9‰), DI Yogyakarta (16,9‰), 

Sulawesi Tengah (16,6‰), diikuti Jawa Timur sebesar 16 per mil (Riskesdas, 

2013). Data di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus stroke 

baik dalam hal kematian, kejadian, maupun kecacatan. Angka kematian 

berdasarkan umur adalah: sebesar 15,9% (umur 45-55 tahun) dan 26,8% (umur 55-

64 tahun) dan 23,5% (umur 65 tahun). Kejadian stroke (insiden) sebesar 

51,6/100.000 penduduk dan kecacatan;1,6% tidak berubah; 4,3% semakin 

memberat. Penderita laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan profil usia 

dibawah 45 tahun sebesar 11,8%, usia 45-64 tahun 54,2%, dan usia diatas 65 tahun 

sebesar 33,5% (Perdossi, 2011). 

2.3 Klasifikasi Stroke  

 

  

Gambar 2.1 Tipe Stroke (Sumber : CDC, 2016) 
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Stroke terdiri dari dua jenis utama yaitu stroke iskemik dan stroke 

hemoragik. Stroke iskemik jauh lebih sering terjadi daripada stroke hemoragik. 

Otak memiliki suplai darah yang cukup konsisten antara individu. Iskemik stroke 

dapat disebabkan aterosklerosis pada pembuluh darah besar, aortocardioemboli, 

atau oklusi pembuluh darah kecil. Pada stroke hemoragik, paling sering 

disebabkan oleh hipertensi, kelainan pembuluh darah spesifik atau masalah medis 

lainnya (Joao Gomes, 2013). 

2.3.1 Stroke Iskemik 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Gambar 2.2 Stroke Iskemik (Sumber : Joseph, 2013) 

 Stroke iskemik terjadi ketika aliran darah arteri ke otak tersumbat. Arteri 

bertanggung jawab untuk mengalirkan darah segar dari jantung dan paru-paru 

yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Jika arteri diblokir, sel-sel otak 

(neuron) tidak dapat membuat energi yang cukup dan akhirnya akan berhenti 

bekerja. Jika arteri tetap diblokir selama lebih dari beberapa menit, sel-sel otak 

bisa mati (Anonim, 2015). 

Stroke iskemik dibagi menjadi : 
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a. Trombosis 

 
Gambar 2.3 Trombosis 

Ketika berusia muda, seseorang memiliki arteri yang luas dan fleksibel, 

namun seiring bertambahnya usia dinding arteri menjadi lebih tebal dan kurang 

lentur. Sebuah kondisi yang disebut aterosklerosis kemudian dapat berkembang 

dimana menggambarkan pengerasan dan penebalan arteri besar dalam tubuh 

akibat deposito lemak, atau patch yang disebut 'ateroma' pada dinding bagian 

dalam arteri. Mereka dapat menjadi lebih tebal dan menyebabkan penyempitan 

dan mengurangi aliran darah yang melewati pembuluh darah tersebut sehingga 

akhirnya terjadi penyumbatan. (Stroke Association, 2012).   

Penyumbatan yang terjadi dapat membuat dinding permukaan arteri 

menjadi rapuh dan mudah patah sehingga dapat menyebabkan pendarahan fokal 

dan terbentuk trombus. Trombus yang terbentuk dapat pecah dan mengalir ke 

pembuluh darah yang lain, sehinnga terjadi penyumbatan didaerah lain (Joao 

Gomes, 2013).  

b. Emboli  
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Gambar 2.4 Emboli 

 

Emboli pada umumnya disebabkan oleh bekuan darah yang terbentuk 

dilokasi lain dalam sistem peredaran darah seperti jantung dan arteri besar dada 

bagian atas dan leher. Kondisi jantung dan kelainan darah seperti denyut 

jantung yang tidak teratur atau Fibrilasi Atrium dapat menyebabkan 

penumpukkan darah dijantung dan meningkatkan resiko pembentukan 

gumpalan darah dibilik jantung. Sebagian bekuan darah tersebut lepas dan 

berjalan memasuki pembuluh darah otak hingga mencapai pembuluh darah otak 

kecil dan menyebabkan penghambatan aliran darah (National Institute of 

Health, 2016).  

c.Aterosklerosis 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Aterosklerosis 

Salah satu penyakit yang paling umum yang mempengaruhi arteri adalah 

aterosklerosis. Hal ini disebabkan oleh adanya endapan plak lemak pada 

dinding arteri. Sementara pembentukan lesi aterosklerosis dapat mempengaruhi 

arteri terutama arteri koroner jantung yang paling sering terkena. Manifestasi 

aterosklerosis ialah terjadi iskemia karena berkurangnya aliran darah, 

aneurisma atau perdarahan akibat mengecilnya dinding pembuluh darah dan 

adanya plak aterosklerotik sehingga membentuk emboli yang dapat berjalan 

jauh ke seluruh pembuluh (Martin M.Z, 2003). 

2.3.2 Stroke Hemoragik 

Stroke hemoragik (13% dari stroke) termasuk perdarahan subarachnoid 

(SAH), perdarahan intraserebral, dan hematoma subdural. SAH mungkin akibat 

dari trauma atau pecahnya aneurisma atau arteriovenous malformation 

intrakranial (AVM). Perdarahan intraserebral terjadi bila pembuluh darah pecah 
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di dalam otak menyebabkan hematoma. hematoma subdural biasanya 

disebabkan oleh trauma. Darah di kerusakan parenkim otak jaringan di 

sekitarnya melalui massa efek dan neurotoksisitas komponen darah dan produk 

degradasi mereka (Dipiro, 2015). 

a. Pendarahan Intraserebral 

Pendarahan intraserebral (ICH) hasil dari pecahnya pembuluh intraserebral 

mengarah ke pengembangan dari hematoma dalam substansi otak (Acharya, 

2011). Pendarahan intraserebral adalah jenis pendarahan yang sangat sering 

dikaitkan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Sekitar 30% pendarahan 

intraserebral akan terus membesar selama 24 jam pertama, paling sering dalam 

waktu 4 jam, dan lokasi dan volume gumpalan adalah indikator yang paling 

penting. Sebagian besar kematian dini stroke hemoragik disebabkan oleh 

peningkatan mendadak tekanan intrakranial yang dapat menyebabkan herniasi 

dan kematian. Ada juga bukti untuk mendukung bahwa edema memperburuk 

kondisi pasien setelah perdarahan intraserebral. (Fagan, 2008). 

b. Pendarahan Subarachnoid 

Pendarahan subarachnoid merupakan tanda-tanda disfungsi neurologis yang 

cepat berkembang dengan tanda sakit kepala karena perdarahan  ruang 

subarachnoid (ruang antara membran arachnoid dan pia mater dari otak atau 

sumsum tulang belakang). Dampak dari (SAH) adalah terjadinya cedera 

permanen pada (SSP) sistem saraf pusat (Sacco et al., 2013). Jenis perdarahan 

sangat sering dikaitkan dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dan 

efek samping terapi antitrombotik atau trombolitik (Silva et al., 2011). 

c. Hematoma subdural 

Hematoma subdural mengacu pada penumpukan darah di bawah dura 

(bagian yang menutupi otak), dan disebabkan paling sering oleh trauma. Stroke 

hemoragik secara signifikan lebih mematikan dibanding stroke iskemik, dengan 

30 hari  kasus kematian yang dua sampai enam kali lebih tinggi (Dipiro, 2012). 
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 2.4 Patofisiologi 

  Gambar 2.6 patofisiologi stroke iskemik 

Penyakit serebrovaskular iskemik terutama disebabkan oleh trombosis, emboli 

dan hipoperfusi, yang semuanya dapat menyebabkan pengurangan atau gangguan 

dalam CBF yang mempengaruhi fungsi neurologis. Otak hanya menerima 20% dari 

output jantung, hal tersebut merupakan bagian awal terjadinya iskemik, periode 

iskemik yang singkat dapat memicu terjadinya suatu kejadian yang komplek 

sehingga menyebabkan kerusakan otak permanen (Guo et al., 2013).  

Stroke iskemik disebabkan oleh oklusi atau stenosis berat arteri serebral, karena 

embolus atau trombosis, sehingga mengurangi aliran darah serebral (CBF) dan 

gangguan suplai oksigen dan glukosa ke jaringan yang disuplai oleh arteri tersebut 

(Johnson et al, 2006). Ketika aliran darah lokal otak menurun di bawah 20 mL/100 

g per menit, iskemia terjadi kemudian. Sehingga ketika pengurangan lebih lanjut di 

bawah 12 mL/100 g per menit bertahan, maka akan terjadi kerusakan otak permanen 
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yang disebut dengan infark. Jaringan yang mengalami iskemik tetapi 

mempertahankan integritas membran dan berpotensi untuk diselamatkan disebut 

sebagai penumbra iskemik yang berada disekitar area infark atau mengelilingi inti 

infark. Penumbra ini berpotensi diselamatkan melalui intervensi terapeutik ( Dipiro 

et al, 2011). 

Bila aliran darah jaringan otak berhenti maka oksigen dan glukosa yang 

diperlukan untuk pembentukan ATP akan menurun, akan terjadi penurunan Na+ K+ 

ATP-ase, sehingga membran potensial akan menurun. K+ berpindah ke ruang 

ekstraselular, sementara ion Na dan Ca berkumpul di dalam sel. Hal ini 

menyebabkan permukaan sel menjadi lebih negatif sehingga terjadi membran 

depolarisasi. Saat awal depolarisasi membran sel masih reversibel, tetapi bila 

menetap terjadi perubahan struktural ruang menyebabkan kematian jaringan otak. 

Keadaan ini terjadi segera apabila perfusi menurun dibawah ambang batas kematian 

jaringan, yaitu bila aliran darah berkurang hingga dibawah 10 ml / 100 gram / menit 

(Wijaya, 2013). 

 

Dislipidemia juga merupakan faktor yang amat penting dalam patofisiologi 

aterosklerosis dan stroke. Faktor resiko yang paling penting ialah kadar kolesterol 

LDL. Memang ada korelasi antara kadar kolesterol total dengan LDL, sel busa pada 

dinding arteri yang disebabkan karena makrofagh terisi lipid intraseluler dalam 

bentuk droplet, dan lipid kolesterol ester yang merupakan ciri dari plak 

aterosklerosis (Junaidi, 2011). Aterosklerosis mempengaruhi berbagai daerah 

sirkulasi istimewa dan memiliki manifestasi klinis yang berbeda yang tergantung 

pada hambatan aliran darah tertentu yang terkena dampak. Salah satunya yaitu 

aterosklerosis pada arteri yang memasok darah ke sistem saraf pusat yang 

menimbulkan stroke dan (TIA) (Longo et al, 2012). 

2.5 Faktor Resiko 

 Faktor resiko stroke adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab atau yang 

mendasari terjadinya stroke pada masing-masing individu. Menurut American 

Stroke Association memperkirakan bahwa 80% dari stroke dapat dicegah. 
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Pengetahuan medis tentang faktor resiko stroke berdasarkan penelitian epidemiologi 

(American Stroke Association, 2015). Stroke berdampak terhadap sosioekonomi 

akibat disabilitas yang diakibatkannya. Oleh karena prevalensi stroke semakin 

meningkat di Indonesia dan merupakan penyakit penyebab kecacatan nomor satu, 

maka pencegahannya sangat penting dilakukan melalui deteksi dini faktor resiko 

dan upaya pengendalian.  

Berdasarkan AHA Guideline tahun 2013, menerangkan bahwa faktor resiko 

stroke diklasifikasikan menjadi 2 yaitu, faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor 

yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor yang dapat dimodifikasi yakni, hipertensi, 

merokok, alkohol dan lainnya dapat dikendalikan dengan merubah pola hidup atau 

life style pasien. Sedangkan faktor yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat 

diubah yakni usia, jenis kelamin, ras atau etnis.  Dibawah ini akan dipaparkan 

beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya stroke. 

2.5.1 Faktor Resiko Yang Dapat Dimodifikasi  

a. Kebiasaan Merokok  

Kebiasaan merokok berhubungan dengan kejadian stroke, baik stroke 

iskemik maupun stroke hemoragik. Hal ini berhubungan dengan life style utamanya 

dilakukan sejak usia muda. Jumlah kematian stroke pertahun yang dikaitkan dengan 

merokok di Amerika Serikat, diperkirakan memberikan kontribusi 12% sampai 14% 

dari semua stroke yang berakhir dengan kematian (Goldstein et al, 2011). Ada 

hubungan yang kuat antara merokok dan kejadian stroke, dengan merokok dapat  

meningkatkan resiko oleh sekitar 50%. Peningkatan resiko ini bergantung pada 

intensitas merokok, dan orang-orang yang pengguna rokok berat berada pada resiko 

tertinggi (Williams J. et al, 2010). Merokok dapat meningkatkan resiko stroke 

iskemik. Hal ini dikarenakan pada individu yang terbiasa merokok selalu terpapar 

radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan dan pengurangan sumlah suplai 

oksigen pada otak (Nasional Stroke Foundation, 2010).  

b. Diet  

Diet atau makanan merupakan tingkat resiko yang tinggi dan dapat 

meningkatkan keuntungan secara intervensi farmakologi pada orang dengan 
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penyakit pembuluh darah. Contohnya menurunkan jumlah konsumsi sodium pada 

individu dengan riwayat cardiovascular disease, khususnya pada individu yang 

mempunyai riwayat tekanan darah tinggi, dengan mengendalikan pola makan akan 

membantu mencegah stroke (Nasional Stroke Foundation, 2010).    

c. Obesitas   

Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena stroke. Hal ini berkaitan dengan 

lipid yang ada ditubuh. Karena pada individu yang mempunyai timbunan lemak 

yang berlebih, meningkatkan resiko terbentuknya plak arterosklerosis ataupun 

thrombus, sehingga dapat meningkatkan kejadian serangan stroke iskemik 

(Nasional Stroke Foundation, 2010).  

d. Diabetes   

Orang dengan diabetes memiliki resiko terhadap arterosklerosis dan 

peningkatan prevalensi faktor resiko proaterogenik, terutama hipertensi dan lipid 

darah. Pada tahun 2007 sekitar 17,9 juta atau 5,9% orang Amerika menderita sroke. 

Pada beberapa studi menunjukkan bahwa diabetes meningkatkan resiko independen 

stroke iskemik dengan resiko relatif mulai dari 1,8 kali lipat menjadi 6 kali lipat 

(Goldstain et al, 2011).   

e. Hipertensi  

 Hipertensi merupakan faktor utama antara kejadian infark serebral dan 

intracranial hemoragik. Hubungan antara stroke dan hipertensi sangat kuat, berlajut 

dan konsisten, bisa diprediksi dan sebagai etiologik yang signifikan. Resiko stroke 

meningkat secara progresif dengan peningkatan tekanan darah dan sejumlah besar 

individu yang memiliki tingkat tekanan darah dibawah ambang yang harus diterapi. 

Berdasarkan rekomendasi JNC 7 pada kondisi diatas pendekatan terapi non 

farmakologi dan perubahan gaya hidup direkomendasikan untuk mengurangi 

tekanan darah (anonim, 2011 ; Goldstein et al, 2011). 

2.5.2 Faktor Resiko Yang  Tidak Dapat Dimodifikasi  

Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya stroke. Salah satunya adalah 

faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yakni :  

a. Umur   
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 Stroke umumnya diderita oleh orang tua, tetepi insiden stroke anak telah 

meningkat beberapa tahun terakhir. Meskipun kelompok muda (usia antara 22-44 

tahun) berada pada resiko yang lebih rendah, namun terjadi kerugian yang lebih 

besar jika stroke terjadi pada usia produktif. Sehingga usia merupakan faktor risiko 

yang besar, baik pada stroke iskemik maupun stroke hemoragik. Dilaporkan pada 

beberapa penelitian bahwa resiko stroke menjadi berlipat setiap dekade setelah usia 

55 tahun (anonim, 2011).  

b. Jenis Kelamin   

Tingkat stroke untuk pria lebih tinggi dari pada untuk wanita (anonim, 2011). 

Pada umumnya pria memiliki rentang usia tertentu dimana resiko stroke terjadi 

lebih besar dibandingkan dengan wanita. Terdapat pengecualian pada mereka yang 

berusia 35-44 tahun dan mereka yang berusia 85 tahun (Godstein et al,2011). 

Penggunaan alat kontrasepsi oral dan kehamilan berkontribusi besar dalam angka 

kejadian stroke pada wanita. Sedangkan pada laki-laki dengan penyakit 

kardiovaskuler memiliki resiko stroke yang relatif lebih besar dibandingkan dengan 

wanita usia lebih tua (Jaunch et al, 2013).   

c. Berat Lahir Rendah  

  Kelahiran berat lahir rendah dapat disebabkan oleh gizi buruk atau masalah 

kesehatan lainnya. Berdasarkan studi di California Selatan, kemungkinan stroke 

terjadi lebih dari dua kali lipat pada mereka yang memiliki berat badan lahir <2500g 

dibandingkan dengan bayi yang memiliki berat 4000g. perbedaan berat lahir dapat 

didasari pada perbedaan letak geografis dalam hubungannya dengan kematian 

akibat stroke, yang juga berhubungan dengan tempat lahir. Meskipun alas an 

potensial untuk hubungan ini tidak membuktikan adanya hubungn kausalitas 

(Goldstain et al, 2011).  

d. Etnis   

Kelompok etnis tertentu (Cina, populasi Jepang dan kelompok orang kulit 

hitam, sebagian orang Amerika Hispanik) telah meningkatkan tingkat stroke 

dibandingkan dengan populasi dunia lainnya (Anonim, 2011).  Terutama pada ras 

kulit hitam usia muda, memiliki resiko lebih tinggi untuk pendarahan subarachnoid 
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(SAH) dan pendarahan intraskranial (ICH) dibandingkan  dengan kulit putih. 

Kemungkinan tingkat kejadian dan angka kematian yang lebih tinggi pada kulit 

hitam karena prevalensi hipertensi, obesitas dan diabetes yang lebih tinggi. Study 

Strong Heart (SSH) menunjukkan bahwa indian Amerika memiliki insiden lebih 

tinggi terkena stroke dibandingkan Afrika-Amerika dan ras kulit putih (Goldstein et 

al, 2011).   

e. Genetik   

Sebuah studi kohort meta analisis menunjukkan bahwa riwayat keluarga yang 

positif stroke memiliki resiko terkena stroke sekitar 30%. Kemungkinan keduanya 

kembar monozigot memiliki stroke 1,65 kali lipat lebih tinggi daripada orang-orang 

yang kembar dizigotik. Kardioembolik stroke sedikit diwariskan faktor terjadinya 

stroke  dibandingkan dengan faktor lain. Pada wanita yang memiliki orang tua 

dengan riwayat stroke, lebih memungkinkan terkena stroke dibandingkan dengan 

pria. Peningkatan resiko stroke pada orang dengan riwayat keluarga positif stroke 

dapat dimediasi memalui berbagai mekanisme, meliputi: heritabilitas genetik faktor 

resiko stroke tersebut, keluarga sangat mempengaruhi budaya atau lingkungan dan 

gaya hidup seseorang serta interaksi antara faktor genetik dan ingkungan (Goldstain 

et al, 2011).   

2.6 Tanda dan gejala 

    Stroke merupakan suatu kedaruratan medis, karena intervensi dini dapat 

menghentikan bahkan memulihkan kerusakan pada neuron akibat gangguan perfusi. 

Tanda utama stroke atau cerebrovascular accident (CVA) adalah munculnya 

serangan mendadak dan terjadi satu atau lebih defisit neurologik fokal. Defisit 

tersebut mugkin mengalami perbaikan dengan cepat, mengalami perburukan 

progresif, atau menetap. Aktifitas kejang biasanya bukan merupakan gambaran 

stroke (Hartwig, 2006). 

Gejala yang paling umum dari stroke adalah kelemahan tiba-tiba atau mati 

rasa pada wajah, lengan atau kaki, paling sering di salah satu sisi tubuh. Gejala lain 

termasuk : kebingungan, kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan, kesulitan 

melihat dengan satu atau kedua mata, kesulitan berjalan, pusing, kehilangan 
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keseimbangan atau koordinasi, sakit kepala parah tanpa diketahui penyebabnya, 

pingsan atau tidak sadarkan diri. Efek dari stroke tergantung pada bagian mana dari 

otak yang terluka dan seberapa parah itu dipengaruhi. Stroke yang sangat parah 

dapat menyebabkan kematian mendadak (WHO, 2014).   

2.7 Pemeriksaan Penunjang 

Stroke merupakan diagnosis klinik. Pemeriksaan penunjang ditujukan untuk 

mencari penyebab, mencegah rekurensi, dan pada pasien yang berat 

mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan perburukan fungsi SSP. 

Pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan pada pasien stroke  meliputi 

(Ginsberg L., 2008): 

1. Darah lenkap dan LED 

2. Ureum, elektrolit, glukosa, dan lipid 

3. Rontgen dada dan EKG 

4. CT scan kepala 

Hasil CT scan perlu diketahui terlebih dahulu sebelum dilakukan terapi dengan 

obat antikoagulan atau agregasi platelet. CT scan  dibedakan menjadi dua yaitu, CT 

scan non kontras yang digunakan untuk membedakan antara stroke hemoragik 

dengan stroke iskemik yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan 

penyebab lain yang memberikan gambaran klinis menyerupai gejala infark atau 

perdarahan di otak, misalnya adanya tumor. Sedangkan yang kedua adalah CT scan 

kontras yang digunakan untuk mendeteksi malformasi vaskular dan aneurisma 

(Lumbatobing S.M, 2001). 

     2.8 Penatalaksanaan Stroke 

 Pasien dengan disabilitas neurologis yang signifikan harus segera dirawat, 

terutama di unit spesialistik. CT scan segera dilakukan agar dapat membedakan lesi 

stroke iskemik atau hemoragik (Ginsberg, 2005). Dalam menangani gangguan sel 

otak kita dibatasi oleh waktu yang disebut dengan “time window/golden period”. 

Batasan waktunya sangat bervariasi yaitu antara 3 jam – 12 jam tergantung kondisi, 

usia, gizi, dan beratnya penyakit penderita. Pada time window inilah kesempatan 
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yang terbaik untuk menyelamatkan sel saraf yang walaupun fungsinya terganggu 

namun strukturnya masih utuh yang disebut dengan penumbra. Jaringan penumbra 

ini bisa bertahan sampai 12 jam. Oleh sebab itu terapi yang dapat memberikan hasil 

optimal apabila stroke iskemik diobati sebelum 12 jam setelah onset (menurut 

Baron) (Junaidi, 2011).   

Secara umum, pemberian terapi pada stroke bertujuan untuk stabilisasi jalan 

napas dan stabilisasi hemodinamik. Pada stabilisasi jalan napas dilakukan dengan 

pemantauan secara terus menerus terhadap status neutologis, nadi, tekanan darah, 

suhu tubuh, dan Saturasi oksigen dianjurkan dalam 72 jam, pada pasien dengan 

defisit neurologis yang nyata. Untuk penanganan terapi dianjurkan pemberian 

oksiden pada keadaan dengan saturasi oksigen < 95% atau perbaiki jalan nafas 

termasuk pemasangan pipa orofaring pada pasien yang tidak sadar serta berikan 

bantuan ventilasi pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Pada 

stabilisasi hemodinamik dilakukan dengan pemantauan kecukupan cairan, 

pemantauan jantung serta optimalisasi tekanan darah. Terapi umum yang dapat 

diberikan dapat berupa pemasangan CVC (Central Venous Catheter), dengan tujuan 

untuk memantau kecukupan cairan dan sebagai sarana untuk rnemasukkan cairan 

dan nutrisi serta apabila terjadi hipotensi arterial harus dihindari dan dicari 

penyebabnya, hipovolemia harus dikoreksi dengan pemberian larutan normal salin  

dan aritmia jantung yang mengakibatkan penurunan curah jantung sekuncup harus 

dikoreksi (Guideline Stroke. PERDOSSI, 2011). 

2.9 Terapi khusus Stroke Iskemik 

Prinsip utama terapi stroke iskemik adalah membuka dan melancarkan aliran 

darah akibat penyumbatan (trombus/emboli) tanpa menimbulkan komplikasi 

perdarahan (Falluji, 2012). Upaya reperfusi ini ditujukan untuk menurunkan 

kecacatan dan kematian akibat stroke, dan upaya ini harus dilakukan pada fase akut 

(Bahrudin, 2013). Pendekatan terapi pada fase akut stroke iskemik difokuskan pada 

restorasi aliran darah otak dengan menghilangkan sumbatan (clots) dan 

menghentikan kerusakan seluler yang berkaitan dengan iskemik/hipoksia. Pada fase 

akut Therapeutic window yaitu antara 12-24 jam pertama setelah onset dan golden 
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period : 3–6 jam pertama. Terapi pada periode ini memungkinkan daerah di sekitar 

otak yang mengalami iskemik masih dapat diselamatkan (Ikawati, 2009). Sasaran 

terapi khusus stroke iskemik adalah untuk menyelamatkan daerah yang iskemik 

(penumbra) yang masih dapat disembuhkan. Upayanya dilakukan dengan 

memperbaiki mikrosirkulasi dan melakukan usaha untuk melindungi saraf otak 

sehingga terhindar dari kerusak an permanen atau infark (Junaidi, 2011). 

 Tabel 2.1 Rekomendasi terapi stroke iskemik 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.9.1 Neuroprotektan   

Obat neuroprotektan telah diusulkan sebagai agen saraf yang dapat 

mengurangi cedera otak iskemik dengan mengurangi metabolisme otak atau 

mengganggu mekanisme sitotoksik yang dipicu oleh iskemia (Simon et al, 2009). 

Meningkatnya pengetahuan tentang patofisiologi cedera sel otak iskemik telah 

mendorong para peneliti untuk berfokus pada pengembangan antagonis kalsium, 

antagonis glutamat, antioksidan, dan berbagai jenis obat neuroprotektif seperti 

sitikolin dan pirasetam (Hartwig, 2006).   
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2.9.1.1 Sitikolin   

Sitikolin sebagai membrane stabilizer merupakan prekursor dari 

phospatidylkolin, konsitituen utama dari membran sel. Mekanisme kerja obat ini 

yaitu dengan mencegah kerusakan membran dan mengusahakan rekoveri dari 

membran yang cedera dengan meningkatkan sintesa acetylcholine. Sitikolin juga 

bekerja lewat kemampuannya untuk mencegah penimbunan asam lemak bebas, 

asam arakhidonat, dan digliserida pada tempat kerusakan sel otak. Dosis 

penggunaan sitikolin pada stroke iskemik akut yaitu 500-750 mg/ hari. Obat ini 

relatif aman, efek samping hampir tidak ada hanya efek samping kecil pada 

komplikasi GIT (C Clark 1998, 1999; Junaidi, 2011).   

2.9.1.2 Pirasetam   

Pirasetam melindungi kerusakan sel otak dengan mencegah terjadinya hipoksia. 

Mekanisme kerja pirasetam belum diketahui secara pasti, diperkirakan pada level 

neuronal obat ini berikatan pada membran sel (kepala polar dari fosfolipid), 

merestorasi integritas dan kecairan membran, serta menormalisir fungsi membran. 

Selama fase akut dosis yang diberikan yaitu per-infus 6x0,5 – 1 g /hari, dilanjutkan 

3 x 400 – 800 mg /oral/hari (Junaidi, 2011).    

2.9.2 Trombolitik (rt-PA)  

 Pemberian trombolitik dengan alteplase atau rtPA (recombinant tissue 

plasminogen activator) secara IV telah disetujui oleh FDA pada tahun 1996 untuk 

terapi stroke iskemik akut dalam selang waktu 3 jam setelah onset, dengan dosis 0.9 

mg/kg BB maksimal 90mg. Berfungsi untuk menghancurkan trombus (trombolisis). 

Dan sampai saat ini tetap menjadi satu-satunya pengobatan trombolitik yang 

disetujui FDA untuk stroke akut (Fitzsimmons & Lazzaro, 2012).  Berdasarkan The 

NINDS rtPA Stroke Study, pemberian hanya dilakukan dalam selang waktu 3 jam 

setelah onset dengan syarat gambaran CT scan kepala tidak menunjukkan adanya 

perdarahan, pasien tidak pernah mengalami trauma kepala maupun serangan stroke 

selama 3 bulan terakhir, dan tekanan sistolik < 185 mmhg serta diastolik < 110 

mmhg. Pemakaian rtPA pada stroke iskemik akut dapat meningkatkan kejadian 
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perdarahan intrakranial 3 kali lebih banyak dibanding tanpa rtPA. Tetapi hanya 6-

7% kasus yang mengalami perdarahan intrakranial simtomatik. Untuk mencegah 

meningkatnya kejadian perdarahan intrakranial, kriteria dan prosedur pemberian 

harus dipatuhi dengan cermat dan hati-hati (Bahrudin, 2013). 

2.9.3 Antiplatelet   

Antiplatelet berfungsi untuk mencegah menggumpalnya trombosit darah dan 

mencegah terbentuknya trombus atau gumpalan darah yang dapat menyumbat 

lumen pembuluh darah. Obat ini terutama dapat digunakan pada pasien yang 

mengalami stroke iskemik atau TIA (Junaidi, 2011). The American  Heart 

Association/American Stroke Association (AHA/ASA) merekomendasikan 

pemberian terapi antiplatelet digunakan sebagai terapi pencegahan stroke iskemik 

sekunder. Aspirin, klopidogrel maupun kombinasi antara extended-release 

dipiridamol dan aspirin (ERDP-ASA) merupakan terapi antiplatelet yang 

direkomendasikan (Fagan dan Hess, 2008). 

2.9.3.1 Aspirin  

Aspirin merupakan pengobatan lini pertama yang direkomendasikan dan 

terbukti menurunkan angka kematian setelah stroke iskemik akut bila dimulai dalam 

waktu 48 jam dari onset. Dosis yang diberikan yaitu 160-325 mg / hari. Terapi 

Aspirin juga secara sederhana mengurangi resiko kekambuhan stroke awal dan 

cacat jangka panjang (Fitzsimmons & Lazzaro, 2012). Aspirin menghambat sintesis 

tromboksan A2 dengan asetilasi ireversibel enzim siklooksigenase. Prostaglandin 

tromboksan A2 merupakan produk arakidonat yang menyebabkan trombosit untuk 

mengubah bentuk, melepaskan butiran mereka, dan agregat. Obat-obatan yang 

menentang jalur ini mengganggu agregasi platelet in vitro dan memperpanjang 

waktu perdarahan invivo. Aspirin adalah prototipe golongan obat ini (Katzung, 

2007). Semua pasien harus diobati dengan aspirin diawal setelah stroke iskemik 

akut kecuali mereka sedang dirawat dengan terapi trombolitik (Fitzsimmons & 

Lazzaro, 2012). 

2.9.3.2 Clopidogrel   
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Clopidogrel merupakan penghambat agregasi platelet dengan mengikat 

reseptor ADP irreversibel pada permukaan trombosit (Simon et al, 2009). Sidang 

CAPRIE menunjukkan bahwa clopidogrel (75 mg/ hari) sedikit lebih efektif 

daripada aspirin (325 mg/hari) dalam pencegahan hasil serius pembuluh darah 

berisiko tinggi (stroke, infark miokard, kematian pembuluh darah). Percobaan ini 

menunjukkan penurunan risiko relatif 8,7 % untuk clopidogrel melebihi aspirin, 

dengan sama besarnya pengurangan risiko terlihat untuk hasil stroke saja (7,3%) 

(Glover, 2007).   

2.9.4 Antikoagulan   

Antikoagulan merupakan obat yang digunakan untuk mencegah tejadinya 

gumpalan darah dan embolisasi trombus. Antikoagulan terutama digunakan pada 

penderita stroke dengan kelainan jantung yang dapat menimbulkan embolus 

(Junaidi, 2011).  

2.9.4.1 Warfarin  

 Bukti metaanalisis menunjukkan bahwa warfarin efektif pada pencegahan 

primer stroke thromboembolik pada pasien dengan atrium fibrillation (AF) dengan 

penurunan resiko sebesar 68%. Sedangkan pencegahan stroke sekunder pada pasien 

dengan AF non rematik dan TIA atau stroke minor yang baru terjadi, warfarin lebih 

efektif dibanding aspirin dengan perbandingan 90 : 40 terhadap kejadian vaskular 

terutama stroke. Studi warfarin dibandingkan dengan aspirin untuk pencegahan 

serangan ulang iskemia serebral yang bukan berasal dari jantung dihentikan karena 

tingginya komplikasi perdarahan dengan warfarin (warfarin aspirin recurrent stroke 

study) dan tidak ada perbedaan yang bermakna efektivitas warfarin dan aspirin 

untuk pencegahan serangan ulang stroke iskemik pada pasien dengan stroke non 

kardioemboli (Bahrudin, 2013).    

2.9.4.2 Heparinoid   

 Heparinoid atau low molecular weight heparin (LMWH) dapat diberikan pada 

terapi fase akut yang disebabkan oleh emboli, asalkan tekanan darah sistolik tidak 

lebih dari 180 mmHg masih bisa diberikan sampai 72 jam setelah onset terutama 

untuk infark yang luas. Dosis heparin dimulai dengan 5000 unit intravena bolus dan 
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dilanjutkan 1000 unit/jam. Dosis heparin bervariasi tergantung pada berat badan 

pasien dengan lama pemberian 5-7 hari. Untuk mengatasi timbulnya 

trombositopeni, maka perlu dilakukan hitung platelet setiap hari. Tromboplastin 

time antara 2-2,5 menit saat masuk dan diperiksa paling tidak tiap 12 jam untuk 

melakukan penyesuaian dosis. Dapat juga diberikan coumarin, dicumarol (Junaidi, 

2011).   

2.9.5 Antihipertensi  

Hipertensi sangat umum terjadi pada pasien stroke iskemik, dan pengobatan 

hipertensi pada pasien ini dikaitkan dengan penurunan resiko kekambuhan stroke. 

Namun pemberian obat antihipertensi tidak dapat diberikan pada fase akut karena 

dapat memperburuk gejala (kecuali jika tekanan darah >220mmHg). Oleh karena 

itu, rekomendasi pemberian antihipertensi yaitu di luar periode stroke akut (7 hari 

pertama) (Dipiro et al, 2011).   

2.9.5.1 ACE Inhibitor  

Pasien dengan riwayat stroke sebelumnya atau penyakit kardiovaskular, 

pengobatan dengan obat antihipertensi, khususnya ACE inhibitor, mungkin 

bermanfaat bahkan tanpa adanya hipertensi yang jelas. Dalam perindopril 

protection against recurrent stroke study (PROGRESS), pasien normotensif 

menerima perindopril (ACE-inhibitor) dengan atau tanpa indapamide (diuretik) 

mengalami penurunan 28% pada kejadian stroke berulang dibandingkan dengan 

mereka yang menerima plasebo (Fitzsimmons & Lazzaro, 2012).   

2.9.5.2 CCB (Calcium Channel Blocker) 

Kalsium merupakan elemen penting untuk kontraksi semua otot sel. Kalsium 

bebas juga perlu untuk pembentukan impuls AV jantung. Kadar ion kalsium 

ekstrasel beberapa ribu kali lebih besar dibandingkan dengan kadar ion kalsium 

intrasel. Pada hal-hal tertentu seperti terjadinya rangsangan, dapat menyebabkan 

terjadinya depolarisasi membran sel yang menyebabkan terjadinya influx Ca2+ 

yang melintasi membran dan masuk ke intrasel. Antagonis kalsium menghambat 

pemasukan ion Ca2+ ke intrasel sehingga dapat mengurangi penyaluran impuls dan 
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kontraksi miokard serta dinding pembuluh. Senyawa ini tidak mempengaruhi kadar 

ion Ca2+ di plasma (Tjay dan Raharja, 2010).   

2.9.5.3 ARB (Angiotensin Reseptor Blocker)  

Angiotensin reseptor bloker merupakan antagonis kompetitif dari angiotensin II 

pada reseptor AT1, yang menyebabkan penurunan resistensi perifer tanpa adanya 

reflek peningkatan denyut jantung dan menurunkan kadar aldosteron. ARB tidak 

menimbulkan efek bradikin yang menyebabkan munculnya efek samping batuk 

seperti pada penggunaan ACEI (Fagan dan Hess, 2008).  Zat ini lebih efektif 

dibandingkan dengan ACEI karena jalur kedua melalui enzim chymase juga 

dihambat. Dengan demikian efek-efek angiotensin II diblokir seperti peningkatan 

tekanan darah, ekskresi kalium, retensi natrium dan air. Zat- zat ini menimbulkan 

vasodilatasi (terutama dari pembuluh nadi), penekanan aktivitas RAAS yaitu 

penurunan produksi aldosteron yang mengakibatkan bertambahnya ekskresi natrium 

dan air serta berkurangnya ekskresi kalium. Golongan ARB terdiri dari antara lain 

losartan, valsartan, irbesartan, candesartan dan olmesartan (Tjay dan Raharja, 2010). 

2.9.6 Antihiperlipidemia   

Banyak uji klinis yang menunjukkan pengurangan dari kejadian stroke dengan 

penggunaan obat penurun kolesterol. Seperti dalam kasus penyakit arteri koroner, 

tingkat low-density lipoprotein (LDL) kolesterol memiliki pengaruh paling besar 

terhadap kejadian stroke, selain itu peningkatan trigliserida juga dapat memberikan 

resiko (Ropper & samuels, 2009). 

2.9.6.1 Fibrat 

 
Gambar 2.7 Struktur kimia golongan fibrat 

Mekanisme kerja dari derivat asam fibrat yaitu bekerja dengan cara berikatan 

dengan reseptor peroxisome proliferator-activated reseptors (PPARs), yang 
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mengatur transkripsi gen. Akibat interaksi obat ini dengan PPAR isotipe 𝛼 

(PPAR𝛼), maka terjadilah peningkatan oksidasi asam lemak, sintesis LPL dan 

penurunan ekspresi Apo C-lll. Peningkatan kadar LPL meningkatkan klirens 

lipoprotein yang kaya trigliserida. Penurunan produksi Apo C-III hati akan 

menurunkan VLDL. HDL meningkat secara moderat karena peningkatan ekspresi 

Apo A-I dan Apo A-II (Suyatna, 2007).   

2.9.6.2 Statin 

a. Struktur Kimia Statin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 struktur kimia statin      

 

 

b.   Mekanisme kerja statin 

 Mekanisme kerja utama dari Inhibitor HMG-CoA Reduktase (statin) yaitu 

menghambat secara kompetitif 3-hidroksi-3-methylglutaryl-koenzim A (HMG- 

CoA) reduktase, enzim yang berperan dalam mengkatalisis biosintesis 

kolesterol (Lacy et al, 2009). Beberapa studi menggunakan kontrol plasebo 

telah menunjukkan bahwa inhibitor HMG- CoA reduktase secara signifikan 

mengurangi resiko stroke dan TIA. Inhibitor HMG- CoA reduktase memiliki 

aktifitas antiinflamasi yang dapat mempengaruhi perkembangan plak 
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aterosklerosis dan proses terjadinya iskemik serebral. Dengan demikian obat ini 

harus diberikan setelah serangan iskemik transien (TIA) atau stroke, bahkan 

pada pasien yang tidak memiliki riwayat di slipidemia (Koda-kimbleet al, 

2009).  

 

 
Gambar 2. 9 Jalur mevalonate. (Gazzerro et al., 2012). 

Efek statin pada plasma lipid sangat baik menstabilkan. Tindakan utamanya 

adalah untuk menghambat 3-hidroksi-3-metil glutaryl koenzim A (HMG-CoA) 

reduktase, enzim tingkat-pembatas dalam sintesis kolesterol. Kolesterol adalah 

prekursor penting untuk sintesis dari sejumlah zat oleh hati, dan mengurangi 

konsentrasi intraseluler merangsang peningkatan ekspresi low-density lipoprotein 

(LDL) reseptor di hati. Hal ini menyebabkan peningkatan penyerapan LDL-

kolesterol dari plasma ke dalam sel-sel hati, dengan penurunan berikutnya di 

kedua LDL dan kolesterol total. Trigliserida juga menurun, karena sintesis 
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berkerut yang very-low-density lipoprotein (VLDL), sedangkan high-density 

lipoprotein (HDL) kolesterol meningkat atau tidak berubah, yang mengarah ke 

peningkatan LDL (Sweetman, 2009).   

Statin dapat mempengaruhi kestabilan plak dengan menghambat infiltrasi 

monosit ke dalam dinding sel arteri dan menghambat sekresi makrofag 

metalloproteinase matriks secara invivo. Metalloprotein ini menguraikan semua 

komponen matriks ekstrasel, sehingga merapuhkan pembungkus berserabut plak 

aterosklerosis (Mahley, R, W dan Bersot, T.D, 2007). Manfaat klinis dari 

penurunan lipid oleh statin mugkin karena berkurangnya akumulasi makrofag pada 

lesi asterosklerosis. Dengan efek langsung terhadap makrofag ini, statin 

menigkatkan kestabilan plak pada asterosklerosis (Liao & Laufs, 2005). 

c.  Indikasi obat golongan statin 

Statin memberikan efek penurunan lipid yang efektif untuk  

direkomendasikan mengurangi resiko stroke dan penyakit kardiovaskuler untuk 

pasien yang menderita stroke iskemik dan TIA yang juga disertai aterosklerosis, 

Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL C) ≥ 100 mg/dl, dan tanpa menderita 

penyakit jantung koroner (AHA/ASA, Class IIA, Level of evidence B) (Perdossi, 

2011). Statin sangat efektif dalam mengurangi stress oksidatif dan inflamasi 

vaskular dengan meningkatkan stabilitas lesi aeterosklerosis (Katzung, 2004). 

Statin bekerja dengan menghambatan biosintesis kolesterol, meningkatkan 

penyerapan dan penurunan LDL, inhibisi sekresi lipoprotein, penghambatan 

oksidasi LDL, dan inhibisi reseptor. Statin memodulasi serangkaian proses yang 

mengarah ke pengurangan pengumpulan kolesterol esterifikasi ke makrofag, 

meningkatkan endotel nitrit oxide (NO), pengurangan proses inflamasi, 

peningkatan stabilitas plak, pemulihan kegiatan trombosit dan proses koagulasi (S. 

Camelia & Anca Sima, 2001) 
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Tabel 2.2 tabel ekivalensi statin 

 
d.  Interaksi obat golongan statin 

 Interaksi yang serius dari simvastatin dan statin lainnya adalah pengembangan  

miopati atau rhabdomyolysis. Obat-obatan yang dapat menyebabkan miopati 

ketika diberi sendirian meningkatkan risiko Athy myop- dengan semua statin; obat 

ini termasuk derivat asam fibrat (fibrat atau gemfibrozil), dan asam nikotinat. 

Resiko miopati juga meningkat obat yang meningkatkan konsentrasi plasma statin, 

dengan inhibitor metabolisme atau dengan menghambat penyerapan ke hati. 

Karena statin memiliki jalur metabolisme yang berbeda, interaksi ini tergantung 

pada obat individu yang bersangkutan (Sweetman, 2009) 

e.  Efek samping obat golongan statin 

Dari hasil peninjauan literatur efek samping statin, berfokus pada efek samping 

yang terjadi di otot sebagai masalah yang sering dilaporkan dalam literatur maupun 

oleh pasien. Dalam percobaan RCT, efek samping pada otot lebih sering terjadi 

pada statin daripada plasebo. Sejumlah manifestasi dari efek samping otot telah 

dilaporkan, dengan rhabdomyolysis yang paling dihindari. Efek samping tergantung 

dosis, dan resiko ini diperkuat oleh interaksi obat yang fungsional meningkatkan 

potensi statin, sering kali melalui penghambatan sitokrom P450 (CYP) 3A4. 

Sejumlah faktor resiko tambahan untuk efek samping statin diantaranya kerentanan 

mitokondria atau metabolik, faktor-faktor sindrom metabolik, penyakit tiroid dan 

disfungsi terkait dengan mitokondria mutasi genetik. Bukti mendukung landasan 
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mitokondria untuk otot terkait dengan efek samping statin, dan pertimbangan 

teoritis maupun empiris menunjukkan disfungsi mitokondria yang juga mungkin 

mendasari banyak efek samping non-otot statin. Bukti dari RCTs dan studi desain 

lainnya menunjukkan eksistensi tambahan efek samping statin terkait, seperti 

penurunan kognitif, neuropati, disfungsi hati dan pankreas dan disfungsi seksual 

(Golomb, 2008) 

f.  Dosis umum statin 

 Atorvastatin 20-80 mg PO daily with evening meal 

 Fluvastatin 20-80 mg PO daily with evening meal 

 Lovastatin 10-80 mg PO qhs 

 Provastatin 10-40 mg PO daily  

 Rosuvastatin 5-40 mg PO daily (dosis 40 mg kontraindikasi dengan pasien 

predisporsi miopati/ rhamomyolisi sehingga harus di bawah penanganan spesialist ) 

 Simvastatin 10-40 mg PO daily with evening meal 

(Hamilton & Hui, 2006). 

g.  Perhatian   

 Statin tidak boleh diberikan kepada pasien dengan penyakit hati aktif. Fungsi 

hati harus dinilai sebelum memulai pengobatan. Statin tidak boleh digunakan pada 

pasien yang mengalami peningkatan konsentrasi serum aminotransferase dan 

harus dihentikan jika ditandai atau terjadi peningkatan terus- menerus dalam 

konsentrasi serum-aminotransferase. Obat ini harus dihindari selama kehamilan 

karena ada kemungkinan bisa mengganggu sintesis sterol janin. Statin dapat 

menyebabkan miopati dan rabdomiolisis, terutama pada dosis yang lebih tinggi, 

dan mereka harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan risiko miopati 

dan rhabdomyolysis, terutama pada pasien yang memakai obat yang meningk 

atkan konsentrasi plasma statin. Statin harus dihentikan jika creatine 

phosphokinase meningkat secara signifikan atau pada pasien yang mengalami 

gangguan ginjal (Sweetman, 2009).  
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 Tabel 2.3 perbandingan farmakokinetik 
Farmakokinetik  Simvastatin  Atorvastatin  Gemfibrosil  

Bioavaibilitas <5% 14%  
Absorbsi  85% Rapid Well absorbed 
Waktu Paruh Eliminasi Tidak diketahui 14 jam 1.4 jam 
Ikatan protein 95% 98 % 99% 
Waktu Konsentrasi 

Maksima/ puncak 

1.3-2.4 jam 1-2 jam 1-2 jam 

Mula kerja/ onset of 

action 

>3 hari 3-5 hari; pengurangan 
maksimal kolesterol 
plasma dan 
trigliserida: 2 minggu 

Mungkin 
memerlukan 
beberapa hari 

Metabolisme  Hati  Hati Hati 
 

Tabel 2.4 perbandingan farmakokinetik golongan statin 

 

h. Evidence based medicine statin 

Statin (3-hidroksi -3- methylglutaryl koenzimA reduktase inhibitor) menghambat 

HMG-CoA (3-hidroksi -3- methylglutaryl koenzim A) reduksi untuk mevalonate, 

yang menyebabkan penurunan sintesis kolesterol endogen. Statin dapat 

memodifikasi proses inflamasi dengan bertindak pada Sistem kekebalan tubuh (efek 

pleiotropic). Statin lebih banyak digunakan dalam pencegahan stroke primer dan 

sekunder. Statin memiliki efek utama pada lipid, diantaranya LDL-C (Low-density 

lipoprotein cholesterol) merupakan salah satu faktor resiko yang paling penting 

pada stroke (Dariusz kotlega,2016). 

Berdasarkan studi, Impact of Increased Early Statin Administration on 

Ischemic Stroke Outcomes: A Multicenter Electronic Medical Record Intervention  

dikatakan bahwa pemberian statin selama rawat inap untuk stroke iskemik sangat 
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terkait dengan peningkatan hasil yang baik pada stroke iskemik, terutama ketika 

statin diberikan diawal selama rawat inap. Penghentian statin selama stroke rawat 

inap dibandingkan dengan pasien yang mengkonsumsi statin sebelum stroke 

sangat terkait dengan hasil stroke yang memburuk (Alexander C, 2016).  

Berdasarkan studi lain, Effect and Safety of Rosuvastatin in Acute Ischemic 

Stroke  dikatakan bahwa hasil Keselamatan Dari 314 pasien, pada 3 kelompok 

plasebo (1,9%) dan kelompok rosuvastatin tidak ada menunjukkan kekambuhan 

stroke iskemik (P = 0,248). Kekambuhan klinis stroke dilaporkan sebagai efek 

samping yang serius pada 7 pasien. Efek samping tidak berbeda antara kelompok.. 

Pada penelitian yang dilakukan Chroininet al., (2012) dengan judul Statin Therapy 

And Outcome After Ischemic Stroke, dinyatakan bahwa dalam percobaan 

Randomized Control Trial (RCT), hydroymethylglutaryl-CoA reduktase inhibitors 

(statin) efektif untuk pencegahan primer dan sekunder pada stroke dan kejadian 

koroner akut. Selain efek penurun lipid, statin juga berperan dalam tindakan 

pleiotropik, termasuk vasodilatasi, antitrombotik, anti-inflamasi dan efek 

antioksidan. Eksperimental dan juga data klinis memberikan beberapa bukti bahwa 

statin memiliki efek pada saraf setelah iskemia serebral akut. 

2.9.6.1Tinjauan Atorvastatin  

a.  Struktur kimia atorvastatin    

Atorvastatin adalah senyawa sintesis derivat dari asam pentanoat pirol 

dengan pentasubstitusi. Berbeda dengan prodrug lakton lovastatin dan 

simvastatin, atorvastatin memiliki 3 asam hidroksil aktif dan tidak memerlukan 

hidrolisis in vivo. Atorvastatin merupakan molekul garam kalsium trihidrat, 

sebuah molekul kalsium atorvastatin yang mampu mengikat tiga molekul air 

(Prasetijo, 2013).  

 

  

a. Farmakodinamik    

Atorvastatin merupakan salah satu Inhibitor HMG-CoA Reduktase yang 

mekanisme kerjanya yaitu menghambat secara kompetitif 3-hidroksi-3- 
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methylglutaryl-koenzim A (HMG-CoA) reduktase, enzim yang berperan dalam 

mengkatalisis biosintesis kolesterol (Lacy et al, 2009). Selain itu inhibitor 

HMG- CoA reduktase juga memiliki aktifitas antiinflamasi yang dapat 

mempengaruhi perkembangan plak aterosklerosis dan proses terjadinya iskemik 

serebral (Koda- kimble et al, 2009).    

b.  Farmakokinetik   

Atorvastatin cepat diserap di saluran pencernaan. Atorvastatin memiliki 

bioavailabilitas absolut rendah sekitar 12% dan metabolismenya di hati yang 

merupakan situs utama kerjanya. Atorvastatin dimetabolisme oleh sitokrom 

P450  isoenzim CYP3A4 ke sejumlah metabolit aktif. Terikat protein plasma 

sebesar 98%. Rata-rata waktu paruh eliminasi plasma atorvastatin adalah 

sekitar 14 jam meskipun waktu paruh aktivitas penghambatan untuk HMG-CoA 

adalah sekitar 20 sampai 30 jam karena kontribusi dari metabolit aktif. 

Atorvastatin diekskresikan sebagai metabolit, terutama dalam empedu 

(Sweetman, 2009).    

c.  Indikasi    

Atorvastatin digunakan sebagai terapi pencegahan primer dan sekunder 

penyakit kardiovaskular (resiko tinggi untuk CVD) yaitu untuk mengurangi 

resiko MI atau stroke pada pasien tanpa bukti penyakit jantung yang memiliki 

beberapa faktor resiko CVD atau diabetes tipe 2. Pengobatan juga mengurangi 

risiko angina atau prosedur revaskularisasi pada pasien dengan beberapa faktor 

resiko atau dengan bukti penyakit jantung (Lacy et al, 2009).   

d.  Dosis    

Atorvastatin diberikan secara oral sebagai garam kalsium. Dosis awal yang 

biasa diberikan yaitu 10 sampai 20 mg atorvastatin sekali sehari pada malam 

hari, dan untuk pasien yang membutuhkan penurunan besar pada kadar lipid, 

atorvastatin dimulai pada dosis 40 mg sekali sehari pada malam hari. Dosis 

dapat disesuaikan dengan interval tidak kurang dari 4 minggu sampai efek yang 

diinginkan pada konsentrasi lipoprotein dicapai. Dosis maksimum 80 mg 

perhari (Sweetman, 2009).   
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e.  Kontraindikasi    

Atorvastatin dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitif terhadap 

atorvastatin atau komponen lain dari formulasi, pasien dengan penyakit hati 

aktif atau pasien dengan peningkatan persisten serum transaminase, kehamilan 

dan laktasi (Lacy et al, 2009).   

f.  Interaksi   

Atorvastatin dapat berinteraksi dengan berbagai obat diantaranya yaitu 

lisinopril (dapat menyebabkan perkembangan pankreatitis akut), Aluminium 

magnesium hidroksida (Antasida) menyebabkan pengurangan moderat dalam 

bioavailabilitas atorvastatin, Azole (dapat menyebabkan peningkatan kadar 

atorvastatin dalam plasma dan resiko miopati), Siklosporin dapat menyebabkan 

kenaikan tajam kadar atorvastatin dalam plasma, Ezetimibe (dapat 

meningkatkan risiko miopati), asam nikotinat, asam fusidic, serta kombinasi 

statin dengan fibrat dapat menyebabkan Rhabdomyolysis (Baxter, 2008).   

g. Efek samping  

 Efek samping yang paling umum dari terapi atorvastatin dan statin lainnya 

adalah gangguan pencernaan. Efek samping lain yang dilaporkan termasuk 

sakit kepala, ruam kulit, pusing, penglihatan kabur, insomnia, dysgeusia, 

hipersensitivitas termasuk reaksi anafilaksis dan angioedema. Peningkatan 

Reversible dalam konsentrasi serum aminotransferase dapat terjadi dan fungsi 

hati harus dipantau. Hepatitis dan pankreatitis telah dilaporkan (Sweetman, 

2009).  Efek samping lain yang harus diwaspadai berkaitan dengan penggunaan 

statin yaitu mialgia dan rhabdomyolysis. Namun kejadian mialgia pada 

pemberian atorvastatin lebih kecil dibandingkan dengan fluvastatin. 

Rhabdomyolysis jarang terjadi, namun resiko terjadinya rhabdomyolysis dapat 

terjadi ketika atorvastatin dikombinasi dengan fibrat dan pada pasien stroke 

dengan komplikasi gagal ginjal akut (Baxter, 2008 & Steinberg et al, 2013).   

   

h.  Sediaan  
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Terdapat berbagai macam sediaan atorvastatin dengan berbagai macam 

nama dagang yang beredar di Indonesia. Atorvastatin terdapat dalam bentuk 

Tablet dan Tablet Salut Selaput dengan kandungan (10mg, 20mg, dan 40mg). 

Nama dagang : Lipitor (10 mg,20 mg,40 mg,80 mg), Stator (10 mg, 20 mg), 

atorva, actalipid, atorsan, storvas, fastor. 

2.10.6.2 Tinjauan Simvastatin  

 

a.  Struktur kimia simvastatin 

 
Gambar 2.10 struktur simvastatin 

 

b. Farmakokinetik     

Simvastatin diserap dari saluran pencernaan dan harus dihidrolisis ke bentuk 

β-hydroxyacid aktif. metabolit aktif lainnya telah terdeteksi dan sejumlah 

metabolit aktif juga terbentuk. Simvastatin adalah substrat untuk sitokrom P450 

isoenzym CYP3A4 dan mengalami ekstensif metabolisme lintas pertama di 

hati, situs utama tindakan. Kurang dari 5% dari dosis oral telah dilaporkan 

mencapai sirkulasi sebagai metabolit aktif. Kedua simvastatin dan metabolit β-

hydroxyacid nya sekitar 95% terikat pada protein plasma. Simvastatin terutama 

diekskresikan dalam tinja melalui empedu sebagai metabolit. Sekitar 10 sampai 

15% pulih dalam urin, terutama dalam bentuk tidak aktif. Paruh aktif β-

hydroxyacid metabolit 1.9 jam (Sweetman, 2009).   

 

c. Indikasi 
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Simvastatin adalah obat yang meregulasi lemak; dengan cara inhibitor  

persaingan dari 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reduktase (HMG-

CoA reduktase), yang tingkat-menentukan enzim untuk sintesis kolesterol. 

inhibisi dari HMG-CoA menyebabkan penurunan sintesis kolesterol di hati dan 

konsentrasi kolesterol intraseluler lebih rendah; ini merangsang peningkatan 

reseptor low-density-lipoprotein cholesterol (LDL) pada membran hepatosit, 

sehingga meningkatkan pembersihan LDL dari peredaran. HMG-CoA 

reduktase inhibitor (juga disebut statin) mengurangi total kolesterol , LDL-

kolesterol, dan konsentrasi VLDL kolesterol dalam plasma. Mereka juga 

cenderung mengurangi trigliserida dan meningkatkan konsentrasi high-density 

lipoprotein-cholesterol (HDL). Simvastatin digunakan untuk mengurangi LDL-

kolesterol, apoli- poprotein B, dan trigliserida, dan meningkatkan HDL-

kolesterol dalam pengobatan hyperlipidemia (Sweetman, 2009).   

d.  Dosis 

Simvastatin diberikan secara oral dan dosis berkisar dari 5 sampai 80mg 

setiap hari. Untuk pengobatan hiperlipidemia, dosis awal yang biasa adalah 10 

sampai 20mg di malam hari; dosis awal 40mg dapat digunakan pada pasien 

yang memiliki pengurangan kolesterol besar atau yang berada pada resiko 

kardiovaskular tinggi. Dosis dapat disesuaikan pada interval tidak kurang dari 4 

minggu sampai maksimum 80mg sekali sehari di malam hari. Pasien dengan 

hiperkolesterolemia familial zygous dapat diobati dengan 40mg sekali sehari di 

malam hari, atau 80mg setiap hari dalam 3 dosis terbagi dari 20mg, 20mg, dan 

dosis malam 40mg (Sweetman, 2009).   

e. Interaksi 

Interaksi yang serius dari simvastatin dan statin lainnya adalah 

pengembangan miopati atau rhabdomyolysis. Obat-obatan yang dapat 

menyebabkan miopati ketika diberi sendirian meningkatkan resiko Athymyop 

dengan semua statin; obat ini termasuk derivat asam fibrat (fibrat atau 

gemfibrozil), dan asam nikotinat. Resiko miopati juga meningkat obat yang 

meningkatkan konsentrasi plasma statin, dengan inhibitor metabolisme atau 
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dengan menghambat penyerapan ke hati. Karena statin memiliki jalur 

metabolisme yang berbeda, interaksi ini tergantung pada obat individu yang 

bersangkutan (Sweetman, 2009).   

f.  Efek Samping 

Efek samping yang paling umum dari terapi dengan simvastatin dan statin 

lain gangguan pencernaan. Dampak merugikan lainnya dilaporkan termasuk 

sakit kepala, ruam kulit, pusing, penglihatan kabur, insomnia, dan dysgeusia. 

Hepatitis dan pankreatitis telah dilaporkan. Reaksi hipersensitivitas termasuk 

anafilaksis terjadi. Miopati, ditandai dengan mialgia dan kelemahan otot dan 

terkait dengan peningkatan konsentrasi phosphokinase kreatin, telah dilaporkan, 

terutama pada pasien yang juga mengkonsumsi siklosporin, turunan asam 

fibrat, atau asam nikotinat (Sweetman, 2009). 

g.  Sediaan  

Cholestat (Kalbe Farma) Kaplet salut selaput 10 mg; Esvat (Ferron) Tablet 

salut selaput 5 mg, 10 mg, 20 mg; Detrovel (Fahrenheit) Tablet 5 mg, 10 mg; 

Ethicol (Ethica) Tablet salut enterik 10 mg; Mersivas (Mersifarma TM) Tablet 

salut selaput 10 mg; Normofat (Soho) Tablet 10 mg; Rechol (Pharos)    Tablet 

salutselaput5mg,10mg. 


