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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Tinjauan Tentang Sistem Saraf Pusat 

2.1.1 Anatomi Sistem Saraf Pusat 

Sistem saraf manusia mempunyai struktur yang kompleks dengan berbagai 

fungsi berbeda dan saling mempengaruhi (Tarwoto et al, 2009). Sistem saraf pusat 

terdiri dari otak dan sumsusm tulang belakang (Fitzgerald, 2012). Otak manusia 

berbentuk gyrencephalic (yaitu berlipat) (Rockland, 2017). Otak banyak 

membutuhkan nutrien terutama glukosa dan oksigen., dengan demikian otak 

membutuhkan aliran darah yang cukup. Otak terdiri dari 20 milyar neuron, setiap 

neuron dapat menerima informasi melalui ribuan sinaps dalam satu waktu. Otak 

orang dewasa hampir 95% terdiri dari jaringan neural dalam tubuh. Berat otak orang 

dewasa: 1,4 kg dan volume 1350 cc. Otak laki-laki 10% lebih besar dari wanita, 

oleh karena perbedaan rata-rata ukuran badan (Bachrudin, 2014). Sumsum tulang 

belakang (medula spinalis) berbentuk silinder dan panjang yang terdapat disaluran 

vertebra panjangnya sekitar 45 cm dan tebalnya sebesar jari kelingking (Wilson et 

al, 2010). 

 

Gambar 2.1 Bagian Otak pada Orang Dewasa (Campbell et al, 2004) 

Otak dan medula spinalis pada susunan saraf pusat merupakan pusat-pusat 

utama dimana terjadi hubungan integrasi dari informasi saraf; karenanya 
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dibutuhkan pelindung yang baik. (Snell, 2015). Pelindung pada sistem saraf 

pusat meliputi: 

a. Tulang tengkorak 

b. Selaput otak (meningen)  

c. Cairan serebrospinal 

d. Penghalang darah-otak (Blood Brain Barrier)  

Jaringan pada SSP memiliki suplai darah yang luas, namun terisolasi dari 

sirkulasi umum oleh BBB. Penghalang ini menyediakan sarana untuk memelihara 

lingkungan yang konstan, untuk mengontrol fungsi neuron SSP agar stabil 

(Bachrudin, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.2 Peta Konsep Bagian Otak pada Orang Dewasa (Snell, 2015) 

 

1. Selaput Otak (Meningen) 

Otak dan sumsum tulang belakang diselimuti meningia yang melindungi 

struktur saraf yang halus, membawa pembuluh darah, dan dengan sekresi sejenis
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cairan, yaitu cairan serebrospinal (Pearce, 2010). Terdapat tiga lapisan meningen 

yaitu : durameter, arachnoid, dan pia meter. Durameter adalah lapisan luar 

meningen, merupakan lapisan yang kasar, dan mempunyai dua lapisan membran. 

Arachnoid adalah membran bagian tengah, tipis dan bebentuk seperti laba-laba. 

Sedangkan pia meter berupa lapisan paling dalam, tipis, merupakan membran 

vaskuler yang membungkus seluruh permukaan otak. Antara lapisan satu dengan 

lainnya terdapat ruang meningeal yaitu ruang epidural yang merupakan ruangan 

antara tengkorak dan lapisan luar durameter. Selanjutnya terdapat ruang subdural 

yaitu ruang antara lapisan dalam duramter dengan membran arachnoid. Serta 

ruang subarachnoid yaitu ruang antara arachnoid dengan pia meter. Pada ruang 

subarachnoid ini terdapat cairan serebrospinalis (Tarwoto et al, 2009). 

 

 

Gambar 2.3 Bagian Selaput Otak Pada Orang Dewasa (Campbell et al, 2004) 

 

b. Cairan Serebrospinalis  

Cairan serebrospinal mengelilingi ruang subarakanoid di sekitar otak dan 

medula spinalis,cairan ini juga mengisi ventrikel dalam otak. Komposisi cairan ini 

menyerupai plasma darah dan cairan intestisial, tetapi tidak mengandung protein. 

Cairan serebrospinalis dihasilkan oleh pleksus koroid dan sekeresi oleh sel-sel 

ependimal Ada beberapa fungsi penting cairan serebrospinal, yaitu : mencegah 

kontak antara susunan saraf dengan kerangka otak (fossa cranium), menyokong 

otak. Massa otak manusia adalah 1400 gram diudara, ketika diselubungi cairan 

serebrospinal massanya hanya 50 gram, dan penyalur nutrisi dan pesan-pesan 

kimia. (Sloane, 2014). 
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c. Sistem Ventrikel 

Terdiri atas beberapa rongga dalam otak yang berhubungan satu sama lain. 

Kedalam rongga-rongga itulah pleksus koroid menyalurkan cairan serebrospinal 

(Pearce, 2010). Didalam otak manusia terdapat 4 rongga (kavitas) yang disebut 

ventrikel, adalah dua ventrikel lateralis (dalam hemisfer otak kanan dan kiri), 

ventrikel III dan ventrikel IV.  Di dalam ventrikel terdapat pusat yang memproduksi 

cairan yaitu pleksus khoroideus, volume cairan (normal) kurang lebih 150 ml, 

kurang lebih separuh dari cairan berada didalam sistem ventrikel. Produksi dan 

absorbsi cairan kurang lebih 400- 500 ml perhari (Ariani, 2012). 

Rata-rata volume cairan serebrospinalis adalah 150ml, dengan 25ml teradapat pada 

ventrikel dan 125ml dalam ruang subarachnoid. Cairan serebrospinal mengisi ruang 

pada otak yang disekresi oleh pleksus koroid. Sirkulasi cairan serebrospinalis dari 

sumber sekresi ke sistem penyerapan sangat tergantung pada gelombang arus pada 

arteri. Faktor tambahan seperti proses pernapasan, postur subjek, dan tekanan vena 

jugularis juga memodulasi cairan serebrospinalis dalam proses dinamika alirannya. 

Tengkorak dan tulang belakang vili arachnoid telah dipertimbangkan untuk 

menjadi faktor dominan penyerapan cairan serebrospinal ke dalam vena untuk 

keluar pada sistem aliran. Data eksperimental menunjukkan bahwa selubung saraf 

kranial dan spinal, dari arteri serebral merupakan jalur yang cukup besar dari proses 

drainase cairan serebrospinal ke dalam sistem limfatik. Cairan serebrospinal 

diperbarui sekitar empat kali setiap 24 jam. Ruang cairan serebrospinal merupakan 

sistem tekanan yang dinamis. Cairan ini menentukan tekanan intrakranial dengan 

nilai fisiologis berkisar antara 3 dan 4mmHg sebelum usia satu tahun, dan antara 

10 dan 15mmHg pada orang dewasa. Fungsi penting dari cerebrospinal cairan 

(CSF) dianggap dari bungkusan fluida yang melindungi sistem saraf pusat. Data 

terbaru yang berasal dari biologi molekuler menunjukkan bahwa CSF memainkan 

peran penting dalam homeostasis cairan interstitial dari parenkim otak dan regulasi 

fungsi saraf (Sakka et al, 2011). 

Otak terletak didalam rongga kranium tengkorak. Otak dan medula spinalis 

mengandung substansi abu-abu dan substansi putih. Substansi abu-abu membentuk 

bagian luar otak (disebut korteks) dan bagian dalam medulla spinalis. Substansi ini 

mengandung badan sel neuron, serabut termielinisasi dan tidak termielinisasi, 
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astrosit protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. Substansi putih membentuk 

bagian dalam otak dan bagian luar medulla spinalis. Kandungan pada substansi ini 

didominasi oleh serabut termielinisasi (tetapi juga oleh serabut tidak termielinisasi), 

oligodendrosit, astrosit fibrosa, dan mikroglia (Sloane, 2014).  

Otak berkembang dari sebuah bagian kranial pada tabung saraf yang mulanya 

memperlihatkan tiga gejala pembesaran yaitu otak awal yang disebut dengan otak 

depan, otak tengah, dan otak belakang (Ferdinand & Ariebowo, 2009). 

2.1.1.1 Serebrum  

merupakan bagian otak terbesar dalam sistem anatomi (Snell, 2015). 

Serebrum terdiri dari dua belahan yang disebut hemisferium serebri. Kedua 

hemisferium kanan dan kiri saling dipisahkan oleh fisura longitudinalis serebri. 

Pada manusia hemisfer serebri tumbuh dengan cepat sekali sehingga terjadi 

perluasan permukaan otak besar yang disertai dengan pembentukan lipatan-lipatan. 

Dengan demikian timbul bangunan gelung-gelung (girus) dan alur-alur (fisura atau 

sulkus). Hemisfer serebri dibagi-bagi dalam daerah-daerah yang besar: lobus 

frontalis, lobus parietalis dan lobus temporalis (Irianto, 2013). Fisura-fisura dan 

sulkus ini membagi otak dalam beberapa daerah atau lobus yang letaknya sesuai 

dengan tulang yang berada diatasnya, seperti lobus frontalis, temporalis, perietalis, 

dan oksipitalis (Sloane, 2014).  

Korteks serebri merupakan kumpulan sel yang melapisi serebrum. Perbedaan 

yang jelas dari korteks serebral pada manusia adalah bentuk perluasannya, yang 

dianggap sebagai ciri evolusi manusia. Korteks manusia lebih tebal dengan jumlah 

sel lebih banyak daripada spesies lain serta memiliki lebih banyak bagian. Seperti, 

memiliki lebih banyak substansi putih. Secara umum, korteks serebral pada 

mamalia dikelompokkan menjadi diskrit motor, daerah sensorik primer, serta 

asosiasi (Rockland,2017). 

Ganglia basalis merupakan bebrapa kelompok kecil substansi kelabu yang 

terbenam dalam massa substansi putih pada setiap hemisfer otak. Dua diantaranya 

adalah nukleus kaudatus dan nukleus lentiformis, dan kedua-duanya bersama 

membentuk korpus striatum. Struktur ini berhubunga erat dengan massa substansi 

kelabu yang lain, yaitu talamus yang terletak ditengah-tengah struktur itu. Ada 

kemungkinan besar sistem nukleus dan serabut ini, yang merupakan bagian sistem 
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ekstra piramidal, memengaruhi tonus dan sikap tubuh, menyatukan dan 

menyesuaikan gerakan-gerakan otot sadar utama, yang merupakan tugas jalur 

motorik desendens yang besar atau sistem piramidal (Sloane, 2014). 

Talamus terutama berkenan dengan penerimaan impuls sensorik. Thalamus 

adalah struktur bilateral garis tengah dengan dua bagian simetris dipisahkan oleh 

ventrikel ketiga tetapi terhubung dengan adhesi interthalamic (massa intermedia). 

Kemudian, permukaan medial thalamus sesuai dengan bagian atas dinding lateral 

ventrikel ketiga. Bagian tengah thalamus terletak dekat dengan hipotalamus dan 

mesencephalon. Thalamus terlibat dalam berbagai sistem dan fungsi seperti dalam 

kewaspadaan, gairah, memori, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas 

pengolahan informasi yang cepat. Thalamus memiliki volume rata-rata sekitar 9 

cm3 pada laki-laki dan 8 cm3 pada wanita dengan lebar berada di sekitar 5,7 cm, 2,5 

cm, dan 2 cm (Herrero,2015). 

Hipotalamus menempati setengah ventral dari diencephalon pada kedua sisi 

ventrikel ketiga dan terletak tepat di atas kelenjar pituitary (Simerly, 2015). Secara 

anatomi hipotalamus merupakan area kecil otak yang terletak sangat dekat dengan 

sistem limbik, thalamus, traktus-traktus ascendens dan descendens, dan hypofisis. 

Secara fisiologis tidak ada satupun aktivitas didalam tubuh yang tidak dipengaruhi 

oleh hipotalamus. Hipotalamus mengatur fungsi-fungsi seperti pengaturan suhu 

tubuh, lapar, dan haus, diatur pusat-pusat dalam hipotalamus (Snell, 2015).  

Pada daerah dasar ventrikel ketiga, terdapat beberapa nukleus tertentu yang 

memiliki kegiatan fisiologik yang tertentu juga. Beberapa diantaranya memiliki 

hubungan dengan sistem saraf otonom yang membentuk “bagian tertinggi pada 

sistem itu”, beberapa nukleus juga mempunyai hubungan dengan lobus posterior – 

kelenjar hipofisis pada sistem endokrin, tempat nukleus-nukleus itu melakukan 

pengendalian Kapsula interna terbentuk oleh berkas-berkas serabut motorik dan 

sensorik yang menyambung korteks serebri dengan batang otak dna sumsum tulang 

belakang (Pearce, 2010). 

2.1.1.2 Otak tengah (Diensefalon) 

 Merupakan bagian atas batang otak. Akuaduktus serebri yang 

menghubungkan ventrikel ketiga dan keempat melintasi otak tengah ini. Otak 
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tengah juga dapat dibagi menjadi dua tingkat, yaitu: atap yang mengandung banyak 

pusat-pusat refleks yang penting untuk penglihatan dan pendengaran, jalur motorik 

yang besar, yang turun dari kapsul interna melalui bagian dasar otak tengah, 

menurun terus melalui pons dan medula oblongata menuju sumsum tulang 

belakang. Otak tengah mengandung pusat-pusat yang mengendalikan 

keseimbangan dan gerakan-gerakan mata (Pearce, 2010). 

Pons varoli merupakan bagian tengah batang otak dan karena itu memiliki 

jalur lintas naik dan turun seperti pada otak tengah. Selain itu juga terdapat banyak 

serabut yang berjalan menyilang untuk menghubngkan kedua lobus serebelum; dan 

menghubungkan serebelum dengan korteks serebri (Wilson, 2010). 

Medula oblongata membentuk bagian bawah otak serta menghubungkan 

pons dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata terletak dalam fosa 

kranialis posterior dan bersatu dengan sumsum tulang belakang tepat dibawah 

foramen megnum tulang oksipital. Medula oblongata mengandung nukleus atau 

badan sel dari berbagai saraf otak yang penting. Selain itu medula mengandung 

pusat-pusat vital yang berfungsi mengendalikan pernafasan dan sistem 

kardiovaskuler (Ariani, 2012). 

2.1.1.3 Serebelum  

Terletak dibelakang kranium dengan bagian depannya terdapat batang otak. 

Berat serebelum (otak kecil) sekitar 150 gram atau kira-kira 8 persen dari berat 

batang otak seluruhnya. (Irianto, 2012). Serebelum menempati fosa kranialis 

posterior dan diatapi tentorim serebeli, yang merupakan duramater yang 

memisahkannya dari lobus oksipitalis serebri. Serebelum mempunyai hubungan 

dengan berbagai bagian lain sistem persarafan. Tetapi hubungannya yang terutama 

adalah dengan hemisfer serebri pada sisi yang lain dan dengan batang otak. Selain 

itu serebelum menerima sel serabut dari sumsum tulang belakang dan berhubungan 

dengan pusat-pusat refleks penglihatan pada atap otak tengah., dengan talamus, dan 

dengan serabut-serabut saraf pendengaran (Pearce, 2010). 

Fungsi serebelum adalah mengatur sikap dan aktivitas sikap badan. 

Serebelum berperan penting dalam koordinasi otot dan menjaga keseimbangan. 

Bila serabut kortiko-spinal yang melintas dari korteks serebri ke sumsum tulang 

belakang mengalami penyilangan, dan dengan demikian mengendalikan gerakan 
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sisi lain tubuh, hemisfer serebeli mengendalikan tonus otot dan sikap pada sisinya 

sendiri (Pearce, 2010). 

2.1.2 Mikroanatomi Otak 

Bagian fungsional pada susunan saraf pusat adalah neuron akson sebagai 

penghubung dan transmisi elektrik antar neuron, serta dikelilingi oleh sel glia yang 

menunjang secara mekanik metabolic (Bahrudin, 2014). Sebuah sel saraf 

mempunyai kemampuan konduktivitas (penghantar) dan eksitabilitas (dapat 

dirangsang). Serabut saraf berkemampuan memberikan reaksi atas rangsangan dari 

sumber laut, seperti rangsangan mekanik, elektrik, kimiawi, atau fisik yang 

menimbulkan impuls yang dihantarkan melalui serabut saraf (Pearce, 2012). 

Secara mikroskopis serabut saraf mempunyai lapisan pelindung yaitu 

jaringan ikat, yang terdiri dari endoneurium, perinerium dan epineurium yang 

masing - masing  

 berfungsi:  

1. Endoneurium, membungkus secara langsung masing-masing akson. 

2. Perineurium, merupakan pembungkus fasikel, yaitu kumpulan 

beberapa akson beserta endoneuriumnya.  

3. Epineurium, merupakan pembungkus beberapa fasikel dan pembuluh 

darah yang ada diantarany. Epineurium kemudian melanjutkan diri 

menjadi lapisan durameter di medula spinalis. 

Ketiga lapisan tersebut merupakan pelindung yang sangat efektif, dapat menahan 

beban sampai dengan 20-30 kg. walaupun demikian, pada titik pertemuan akar 

spinalis menuju medula spinalis merupakan tempat yang rawan terhadap trauma 

(Satyanegara et al, 2010). 

Serabut saraf terdiri dari akson dan lapisan mielin yang membungkusnya. 

Dalam keadaaan istirahat, muatan listrik di bagian dalam membran akson lebih 

negatif dibandingkan diluar sel. K+ konsentrasi ion kalium (K+) intrasel lebih tinggi 

daripada ekstrasel, sedangkan ion natrium (Na+) dan klorida (Cl-) lebih tinggi 

ekstrasel. Pada keadaan istirahat membran sel mempunyai potensial (resting 

membran potential) sebesar -70 Mv. Membran sel ini tidak permeabel terhadap ion 

Na+ . Terdapat pompa Na-K yang berfungsi untuk membuang ion Na+ keluar sel 

dan membawa ion K+ kembali kedalam sel. Saat terjadi rangsangan listrik, ion Na+ 
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masuk kedalam sel menimbulkan potensial aksi (depolarisasi). Potensial aksi ini 

akan diteruskan ke sekitarnya, diikuti oleh repolarisasi, dimana pompa Na-K akan 

menguras ion Na+ keluar sel dan membawa masuk kembali ion K+  kedalam sel. 

Setelah itu membran sel akan kembali ke keadaan istirahat (Tarwoto et al, 2009) 

Potensial aksi akan disebarkan dengan peranan lapisan mielin. Makin besar 

serabut, makin tebal lapisan mielin yang membungkusnya, dan semakin cepat pula 

penghantaran potensialnya, mielin dibentuk oleh sel schwann yang tersususn secara 

konsentrik, diantaranya terdapat nodus renvier potensial aksi dihanatarkan dengna 

melompat-lompat (salutary conduction) dari satu nodus renvier menuju nodus 

renvier yang lain. Secara mikroskopis diketahui bahwa Na-K banyak terdapat di 

nodus renvier, sehingga depolarisasi diperkirakan lebih banyak terjadi nodus. 

Serabut yang memiliki lapisan mielin tebal akan menghantarkan potensial lebih 

cepat, oleh karena serabut saraf yang tebal memiliki jarak internodal yang lebih 

panjang, sehingga mengurangi jumlah nodus yang terdepolarisasi (Ikawati, 2011). 

Neuron dan prosesusnya serta sinaps berperan pada proses informasi pada 

sistem saraf. Di sinaps,informasi dihantarkan dari satu neuron ke neuron berikutnya 

melalui zat kimia yang disebut neurotransmitter. Neuron menghantarkan informasi 

hanya ke satu arah karena mereka bersifat bipolar. Neuron tersebut menerima 

informasi ke neuron berikutnya pada ujung sisi lain (Corwin, 2007). 

Struktur reseptif sel saraf disebut dendrit, adalah penonjolan yang bercabang 

dan melekat pada badan sel. Neuron bervariasi sesuai dengan jumlah dan pola 

percabangan dendrit. Struktur konduksi lanjut adalah akson; pada manusia 

panjangnya dapat mencapai beberapa meter. Pusat trofik (nutritif) neuron adalah 

badan selnya (soma atau perikarion), yang mengandung nukleus sel dan berbagai 

jenis organel seluler yang berbeda (Wilson, 2010). 

Akson dikelilingi oleh selubung mielin yang dibentuk oleh oligodendrosit di 

sistem saraf pusat dan sel schwann di sistem saraf perifer, adalah kelanjutan 

membran oligodendrosit atau sel schwann yang menyerupai selubung dan 

membelitkan dirinya sendiri di beberapa kaki disekeliling akson, membentuk 

insulsi elektrik. Segmen selubung mielin dibentuk oleh dua sel yang berdekatan dan 

dipisahkan oleh area yang tidak dibentuk oleh dua sel yang berdekatan dan 
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dipisahkan oleh area yang tidak diselubungi oleh membran akson yang disebut 

nodus ranvier (Ikawati, 2011). 

Akson berakhir pada salah satu sisi sinaps, dan impuls dihantarkan 

menyeberangi sinapoleh zat transmiter khusus. Terminal akson adalah bagian 

prasinaps dan membran sel yang menerima informasi yang dihantarkan adalah 

bagian pascasinaps. Membran prasinaps dan pascasinaps dipisahkan oleh celah 

sinaps. Terminal akson mengandung vesikel yang berisi zat neurotransmittern 

(Wilson, 2010). 

Neuron bertanggung jawab untuk proses transfer informasi pada sistem saraf. 

Badan sel biasanya memiliki beberapa cabang dendrit. Masing-masing cabang 

membawa proses yang disebut dendritic spines. Badan sel dihubungkan dengan sel 

lain melalui akson ujungnya satu dengan yang lain membentuk sinaps. Pada 

masing-masing sinaps terjadi komunikasi neurin dengan sel yang lain 

 

 

Gambar 2.4 Komponen Struktural Sebuah Sel Saraf Terdiri dari Dendrit, Badan   

Sel, Akson dan Ujung Saraf Presinaptik (Ikawati, 2011) 
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. Sel penyokong atau neuroglia berfungsi mengiolasi neuron, menyediakan 

kerangka yang mendukung jaringan, membantu memelihara lingkungan 

intraseluler, dan bertindak sebagai fagosit. Sel glia lebih kecil dari neuron, dan 

keduanya mempertahankan kemampuan untuk membelah, kemampuan tersebut 

hilang pada banyak neuron (Bachrudin,2014) 

2.1.3  Sistem Neurotransmiter pada Sistem Saraf Pusat 

Neurotransmitter biasanya dianggap zat endogen yang dilepaskan dari 

neuron, bertindak atas situs reseptor yang biasanya hadir pada membran sel 

postsynaptic, dan menghasilkan perubahan fungsional dalam sifat-sifat sel target 

(Deutch, 2013). Sekitar 60 jenis bahan kimia neurotransmitter diketahui dan diduga 

terdapat dalam sistem saraf manusia. Neurotransmiter adalah senyawa yang 

digunakan sel neuron untuk saling berinteraksi satu sama lain dan meneruskan 

impuls listrik antara sel-sel saraf secara kimiawi (Tjay & Raharja, 2007). Terdapat 

sekitar 30 neurotransmitter yang telah diketahui maupun yang masih dalam tahap 

penelitian termasuk norepinefrin, asetilkolin (ACh), dopamin, serotonin, GABA 

(asam gama-aminobutirat) dan glisin (Hartanto, 2006). Beberapa neurotransmitter 

yang sudah cukup dikenal antara lain adalah serotonin, endorphin, noradrenalin 

(norepinefrin) (Ikawati, 2011). 

Neurotransmitter terbuat dari asam amino yang dapat ditemukan dalam 

makanan berprotein, serta vitamin dan mineral yang merupakan bahan utama yang 

diperlukan untuk mengubah asam amino biasa menjadi neuromessenger. Nutrisi 

tersebut akan menjamin agar otak dapat menjalankan semuanya dengan cepat dan 

efisien (Irianto, 2012). Senyawa yang berfungsi sebagai neurotransmitter otak 

antara lain: senyawa amin (dopamin, norepinefrin, epinefrin, serotonin, asetilkolin, 

histamin), asam amino (GABA, glutamat, glisin, aspartat), nukleotida dan 

nukleosida (adenosin, ATP), peptida (vasopressin, bradikinin, substansi P, ACTH, 

insulin). GABA atau gamma-aminobutyric acid merupakan neurotransmitter utama 

yang ada di otak, terjadinya epilepsi dikarenakan kurangnya aktivitas GABA di 

otak (Ikawati, 2011). 

Neurotransmiter atau enzim yang mengkatalis biosintesisnya, dibuat 

diperikarion dan kemudian dibawa mikrotubulus aksonal ke ujung akson (trasnpor 

aksoplasmik). Transpor aksoplasmik cepat berlangsung dengan kecepatan 200-400 
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mm/hari (Bachrudin, 2014). Hal ini berbeda dengan alur aksoplasmik, yang 

berkecepatan 5 mm/hari. Neurotransmitter merupakan bola-bola kecil berisi sedikit 

bahan kimia yang terdapat pada ujung akson. Ketika sel saraf mendapat rangsangan, 

neurotransmitter ini akan dilepaskan kedalam ujung ruang antar sel saraf tetangga. 

Selanjutnya neuron akan melepaskan neurotransmitternya, sehingga akan 

merangsang sel saraf berikutnya, dan demikian seterusnya. Dengan cara itulah 

jutaan pesan dikirimkan dari satu neuron ke neuron lainnya setiap menit (Irianto, 

2012).  

 

 

Gambar 2.5 Pelepasan molekul neurotransmitter oleh neuron presinaptik ke dalam 

celah sinaptik (Rizzo, 2016) 

 

Neurotransmitter berfungsi sebagai penyeimbang, jika terdapat gangguan 

dalam pembentukan atau kerusakan dari salah satu neurotransmitter maka akan  

terlihat adanya suatu manifestasi klinik dari suatu penyakit (Ariani, 2012). 

Lepasnya neurotransmitter disebabkan karena adanya impuls pada ujung saraf dan 

sangat tergantung pada perubahan Ca2+ di luar sel yang akan masuk melalui saluran 

ion yang diatur dengan voltase (voltage regulated ion channel) maupun yang 

dilepas dari penyimpanan intrasel (Wibowo & Gofir, 2011). Pada saat dilepaskan 
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dari taut prasinaptik, neurotransmitter berikatan dengan sel reseptornya pada pasca 

sinaptik sehingga menyebabkan hantaran potensial aksi. Pelepasan 

neurotransmitter terjadi dalam 3 mekanisme utama yaitu difusi, degradasi 

enzimatik (contoh: asetilkolin), ambilan kembali atau reuptake (contoh: 

norepinefrin dan serotonin) (Hartanto, 2006).  

Neuron diklasifikasikan menurut fenotip neurotransmitternya, yang 

umumnya menentukan apakah mereka eksitatorik atau inhibitorik. Eksitasi dan 

inhibisi merupakan neurotransmitter yang berperan dalam sindrom epilepsi. 

Neurotransmitter eksitasi (aktivitas pemicu kejang) yaitu glutamat, aspartat, 

asetilkolin, norepinefrin, histamin, faktor pelepas kortikotripin, purin, peptid, 

sitokin dan hormone steroid, sedangkan neutrotransmiter inhibisi (aktivitas 

penghambat) adalah GABA dan dopamin (Nordli dkk., 2006). Neurotransmiter 

eksitatorik yang paling umum di SSP adalah glutamat, sedangkan neurotransmiter 

inhibitorik tersering adalah GABA (Bachrudin, 2014). Efek eksikatori dan inhibisi 

pada membran pascasinaps neuron bergantung pada jumlah respon pascasinaps 

pada sinaps yang berbeda. Jika efek keseluruhannya adalah depolarisasi, neuron 

akan terstimulasi dan potensial aksi akan dibangkitkan pada segmen inisial akson 

dan impuls saraf dihantarkan sepanjang akson. Jika efek keseluruhannya adalah 

hiperpolarisasi, neuron akan diinhibisi dan tidak ada impuls saraf yang timbul 

(Snell, 2006). 

 

2.2   Tinjauan Tentang Epilepsi 

2.2.1 Definisi Epilepsi 

Epilepsi didefinisikan sebagai suatu gangguan serebral kronik 

(Arzimanoglou, 2013). Secara konseptual Epilepsi didefinisikan sebagai suatu 

kejadian tanda-tanda dan atau gejala akibat aktivitas neuronal yang abnormal, 

terjadi secara berlebihan atau sinkron di otak. Epilepsi terjadi ketika seseorang telah 

memiliki riwayat kejang epilepsi, serta pada otak telah menunjukkan keadaan  

patologis dan memiliki kecenderungan yang abadi untuk muncul kejang berulang. 

Spesifiknya, epilepsi didiagnosis ketika seorang individu memiliki paling sedikit 

dua kali refleks atau kejang > 24 jam yang tak beralasan, atau satu kali refleks 

kejang dengan probabilitas mengalami kejang lain yang mirip dengan resiko 
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kekambuhan umum setelah dua serangan tak beralasan ( ≥ 60%) selama 10 tahun 

ke depan, atau dengan terapi obat anti kejang selama ≥ 5 tahun (Walter et al, 2018). 

Hal ini menyebabkan berbagai jenis kejang yang bervariasi dalam tingkat 

keparahan, penampilan, penyebab, konsekuensi, dan manajemen terapi. Kejang 

yang lama atau berulang-ulang dapat mengancam jiwa. Pasien dengan epilepsi juga 

dapat mengalami keterlambatan perkembangan saraf, masalah memori, dan atau 

gangguan kognitif (Rogers and Cavazos, 2011).  Adanya kejang epilepsi 

merupakan manifestasi klinik dari aktivitas saraf yang berlebihan dan abnormal 

dalam korteks serebral. Kejang dalam epilepsi adalah suatu manifestasi umum dan 

tidak spesifik dari adanya cedera neurologi, kejang yang ditimbulkan juga sangat 

bervariasi tergantung di daerah otak fungsional yang terlibat (Ikawati, 2011).  

2.2.2 Epidemiologi Epilepsi 

Penelitian epidemiologi biasanya penelitian yang lebih rumit dan rinci, 

dilakukan selama jangka waktu yang relatif singkat, biasanya untuk pengujian yang 

disengaja dari hipotesis baru mengenai paradigma kesehatan tertentu. Studi ini 

menggambarkan tingkat kejadian, prevalensi, dan angka kematian epilepsi, serta 

mendefinisikan kelompok berisiko tinggi, faktor risiko yang terkait, komorbiditas, 

penyebab, tingkat keparahan, dan hasil (Abramovici et al, 2016).  

Secara global, diperkirakan 2,4 juta orang didiagnosis menderita epilepsi 

setiap tahunnya. Di negara-negara berpenghasilan tinggi, teradapat kasus baru 

tahunan yaitu antara 30 sampai 50 per 100.000 orang pada populasi umum. Di 

negara berpenghasilan rendah dan menengah, angka ini bisa sampai dua kali lebih 

tinggi (WHO, 2015). Menurut perkiraan, diindikasikan bahwa kira-kira 120 dari 

100.000 orang di Amerika Serikat meminta bantuan medis setiap tahunnya sebagai 

akibat dari serangan seizures. Walaupaun tidak setiap penderita yang mengalami 

seizure terkena epilepsi, diperkirakan 125.000 kasus baru epilepsi didiagnosis 

setiap tahunnya. Insiden epilepsi pada populasi umum terjadi paling tinggi pada 

bayi yang baru lahir dan anak-anak kecil dengan puncak kedua terjadi pada 

penderita berusia 65 tahun keatas. Diperkirakan bahwa mungkin terdapat beberapa 

kecendrungan genetik terhadap terjadinya seizures dan epilepsi (Mozayani,2012). 
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Di seluruh dunia saat ini sekitar 50 juta orang telah menderita epilepsi. 

Perkiraan proporsi populasi umum dengan epilepsi aktif (yaitu kejang terus-

menerus) pada waktu tertentu adalah antara 4 sampai 10 per 1000 orang. Namun, 

beberapa studi di negara berpenghasilan rendah dan menengah menunjukkan bahwa 

proporsinya jauh lebih tinggi, antara 7 sampai 14 per 1000 orang. Diperkirakan 70% 

orang dengan epilepsi dapat bebas dari kejang, namun sekitar tiga perempat orang 

di negara berkembang tidak mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan 

(WHO. 2016).  

Epilepsi dapat mengenai siapa saja di dunia tanpa batasan usia, gender, ras, 

sosial dan ekonomi. Angka kejadian epilepsi masih tinggi terutama di negara 

berkembang. Di Indonesia, dari 237,6 juta penduduk, diperkirakan jumlah Orang 

Dengan Epilepsi (ODE) mencapai 1,1-8,8 juta (WHO, 2015). 

2.2.3 Klasifikasi Epilepsi 

Bagian yang penting dalam proses diagnosis adalah klasifikasi epilpetic 

seizure dan epileptic syndrome. Klasifikasi epileptic sizure penting untuk rujukan, 

investigasi dan pemilihan obat anti epilepsi, sedangkan klasifikasi epileptic 

syndrome penting untuk menetukan prognosis, respon terhadap obat anti epilepsi 

dan keperluan brain imaging (Bachrudin, 2014).  

International League Against Epilepsy (ILAE) baru-baru ini telah merevisi 

klasifikasi kejang pada kasus epilepsi. Perubahan dilakukan untuk membantu dalam 

mendiagnosis dan mengklasifikasi kejang lebih mudah dan lebih akurat. secara 

garis besar klasifikasi, yaitu : 
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      (Fisher et al, 2017) 

Gambar 2.6 Klasifikasi Epilepsi Menurut ILAE 2017 

 

2.2.3.1 Focal Onset Seizure  

Dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan kesadaran, kecuali yang atonik. 

Akan tetapi, kejang pada epilepsi biasanya tidak menunjukkan gangguan kesadaran 

yang jelas. Kejang fokal dapat dicirikan oleh apakah kesadaran dapat dipertahankan 

atau terganggu. Kejang fokal bisa menjadi tonik-klonik bilateral. Kejang fokal 

dapat diklasifikasikan sebagai kesadaran fokal (Focal Motor Onset Seizure) (sesuai 

dengan istilah 1981 "kejang parsial sederhana ") atau kejang fokal dengan gangguan 

kesadaran (Focal Non-Motor Onset Seizure) (sesuai dengan 1981 istilah "kejang 

parsial kompleks”) (Fisher et al, 2017).  

 Kejang fokal diakibatkan adanya aktivasi pada satu hemisfer otak, 

manifestasi klinisnya adalah adanya perubahan fungsi motorik, sensorik atau 
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adanya gerakan otomatis dan apabila tidak disertai dengan perubahan kesadaran 

disebut “simple partial seizure” (Sukandar et al, 2008), serangan berlangsung 

sekitar 20 sampai 60 detik (McNamara, 2003), sedangkan bila disertai dengan 

hilangnya kesadaran yang terjadi selama 30 detik hingga 2 menit dan pasien dapat 

melakukan gerakan otomatis maka disebut “complex partial seizure” (Utama & 

Ganiswarna, 2009). 

2.2.3.1.1  Focal Motor Onset Seizure 

Kejang fokal selanjutnya ditandai dengan tanda dan gejala onset motorik 

yaitu: atonik, automatisme, klonik, kejang epilepsi, atau aktivitas hiperetik, 

mioklonik, atau tonik. Perilaku fokal motorik onset  meliputi aktivitas: atonik 

(hilangnya tonus fokal), tonik (kekakuan fokal yang terus berlanjut), Klonik 

(menyentak berirama fokal), mioklonik (tidak teratur, singkat Focal menyentak), 

atau kejang epilepsi (focal fleksi atau ekstensi Lengan dan fleksi batang tubuh). 

Perbedaan antara klonik  dan mioklonik kurang terlalu jelas, namun klonik 

menampakkan  berkelanjutan, sering tersentak stereotip, sedangkan myoclonus 

kurang teratur dan berlangsung lebih singkat. Perilaku motorik fokal yang lainnya 

meliputi hiyperkinetic dan Automatism (Fisher et al, 2017). 

2.2.3.1.1.1 Hiyperkinetic 

Kejang dengan gerakan lonjakan atau gerakan mengayuh. Meskipun Kedua 

sisi tubuh biasanya dilibatkan dengan kejang ini, EEG sering menunjukkan fokal 

dan berasal dari lobus frontal (Fisher et al, 2017). 

2.2.3.1.1.2 Automatism Seizure  

Automatisme adalah keadaan lebih atau kurang terkoordinasi, tanpa tujuan, 

serta aktivitas motor yang berulang. Automatisme mungkin terlihat pada kejang 

fokal dan  kejang absen. Kejang automatisme fokal hadir dengan sensasi 

gastrointestinal, rasa panas atau dingin, kemerahan, Piloerection (merinding), 

palpitasi, gairah seksual, perubahan pernafasan , atau efek otonom lainnya (Fisher 

et al, 2017). 

2.2.3.1.2 Focal Non-Motor Onset Seizure  

Dapat bermanifestasi sebagai gangguan fungsi otonom, kelainan perilaku, 

disfungsi kognitif, disfungsi emosional, atau disfungsi sensorik. Manifestasi paling 
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awal menunjukkan tipe kejang, yang kemudian dapat berlanjut ke tanda dan gejala 

lainnya (Fisher et al, 2017). 

2.2.3.1.2.1 Kejang fokal kognitif 

Dapat diidentifikasi saat pasien melaporkan atau menunjukkan adanya defisit 

dalam berbahasa, berpikir atau terkait fungsi kortikal yang lebih tinggi  selama 

kejang dan saat gejala ini terjadi lebih menonjol daripada manifestasi kejang 

lainnya. Deja vu, Jamais vu, halusinasi, ilusi, dan pemaksaan pemikiran  merupakan 

contoh fenomena kognitif abnormal yang terinduksi (Fisher et al, 2017). 

2.2.3.1.2.2 Kejang fokal emosional  

Hadir dengan perubahan emosi, termasuk ketakutan, kecemasan, agitasi, 

kemarahan, paranoia, kesenangan, sukacita, ekstasi, tertawa (gelastis), atau 

menangis (dacrystic). Beberapa fenomena ini subjektif dan pasti teringat dan 

dilaporkan oleh pasien atau pengasuh. Gejala emosional terdiri dari komponen 

subjektif, sedangkan, tanda-tanda afektif mungkin atau tidak disertai dengan 

emosional yang bersifat subjektif. Penurunan kesadaran selama Kejang tidak 

mengklasifikasikan kejang sebagai kejang kognitif bersifat focal, karena gangguan 

kesadaran bisa ditemukan  pada beberapa kejang fokal (Fisher et al, 2017). 

2.2.3.1.2.3 kejang sensoris  

Dapat menghasilkan sensasi somatosensori, penciuman, visual, pendengaran, 

gustatory, rasa panas-dingin, atau sensasi vestibular (Fisher et al, 2017). 

2.2.3.2 Generalized onset seizures  

Kejang ini diakibatkan oleh adanya aktivasi yang terjadi pada kedua hemisfer 

otak dan terjadi secara bersamaan (Ikawati, 2011). Pada generalized seizure 

manifestasi motorik yang terjadi adalah bilateral dan disertai adanya perubahan 

kesadaran (Harsono, 2011). Tidak ditandai oleh tingkat kesadaran, karena 

kesadaran hampir selalu terganggu. Kejang umum melibatkan jaringan bilateral 

sejak onset. Karakteristik kejang umum terdiri dari kejang atonik, klonik, epileptic 

spasm, mioklonik, mioklonik-atonik, mioklonik-tonik-klonik, tonik, atau tonik-

klonik. Subdivisi utama adalah motor dan nonmotor (Fisher et al, 2017).   

2.2.3.2.1  Generalized  Motor Onset Seizure 

2.2.3.2.1.1 Kejang tonik-klonik (grand mal) 
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Merupakan jenis bangkitan yang paling banyak terjadi yaitu pada 10 % 

populasi epilepsi (Fauci et al, 2008). Pada kejang ini, pasien tiba-tiba kehilangan 

kesadaran diikuti dengan kejang “tonik” selama 30-60 detik, kemudian diikuti 

kejang “klonik” selama 30-60 detik, selama kejang dapat terjadi sianosis, 

inkontinensi urin atau menggigit lidah. Hal tersebut dapat terjadi beberapa menit 

diikuti badan melemah, kebingungan, sakit kepala, tertidur (Ikawati, 2011) serta 

disertai mulut berbusa karena terlalu banyak saliva (Engram, 1998). Fase klonik 

pada kejang tonik-klonik biasanya menunjukkan frekuensi penurunan sentakan 

secara teratur selama kejang. Selama Kejang tonik klonik, kesadaran hilang 

sebelum atau bersamaan dengan gerakan kaku dan menyentak. Beberapa Kejang 

tonik-klonik mungkin menimbulkan perasaan nonspesifik dari  kejang yang akan 

datang atau periode singkat (Fisher et al, 2017).   

2.2.3.2.1.2 Kejang klonik  

Berupa gerakan ritmik tangan dan kaki biasanya terjadi pada kedua sisi 

tubuh, kejang jenis ini jarang terjadi (Brashers, 2007). berlangsung, dan selesai 

dengan  sentakan terus menerus yang berirama  pada tungkai di kedua sisi tubuh 

dan sering pada kepala, leher, wajah, dan batang tubuh. Kejang umum klonik  jauh 

lebih jarang terjadi daripada kejang tonik-klonik , biasanya terjadi pada bayi, dan 

harus dibedakan dari serangan gelisah atau gemetar (Fisher et al, 2017).   

2.2.3.2.1.3 Kejang tonik  

Berupa kekuatan otot meningkat (tubuh, lengan dan kaki) mengencang secara 

tiba tiba dan sering terjadi pada saat pasien tidur, apabila terjadi pada saat pasien 

dalam keadaan berdiri maka pasien akan terjatuh (Ikawati, 2011). Kejang tonik 

mempunyai manifestasi berupa kekakuan dan elevasi pada kedua tungkai, dan 

sering terjadi kekakuan leher. Klasifikasi ini menganggap bahwa aktivitas tonik 

tidak diikuti dengan gerakan klonik. Aktivitas tonik bisa berupa postur yang 

abnormal, antara ekstensi atau fleksi, terkadang bersamaan dengan tremor pada 

ektremitas (Fisher et al, 2017).   

2.2.3.2.1.4 Kejang mioklonik  

Berupa kontraksi otot sebagian atau seluruh tubuh terutama     bagian bahu 

dan tangan yang terjadi secara cepat < 1 detik (Sukandar et al, 2008). Serangan 

biasanya terjadi pada pagi hari setelah bangun tidur, pasien menggambarkan 
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serangan seperti terkena sengatan listrik (McNamara, 2003). Kejang umum 

mioklonik dapat timbul terpisah atau bersama aktivitas tonik maupun klonik. 

Mioklonus dibedakan dari klonus dengan gerakan berulang yang lebih singkat dan 

ireguler. Mioklunus merupakan gejala yang mungkin dapat berasal dari etiologi 

epilepsi ataupun non epilepsy (Fisher et al, 2017).   

2.2.3.2.1.5 Kejang umum mioklonik tonik klonik  

Bermula dengan beberapa sentakan mioklonik dan diikuti dengan aktivitas 

tonik klonik. Kejang ini sering ditemukan pada pasien remaja yang mempunyai 

epilepsi miolkonik dan terkadang dengan epilepsi umum yang lain. Masih 

diperdebatkan apakah gejala awal merupakan mioklonik atau klonik, tapi cukup 

jarang dianggap sebagai klonik (Fisher et al, 2017).   

2.2.3.2.1.6 Atonik  

Berarti tidak adanya tonus. Ketika tonus kaki menghilang saat kejang umum 

atonik, pasien akan terjatuh dalam posisi duduk atau terkadang juga pada posisi 

berlutut atau muka terlebih dahulu. Biasanya pasien akan pulih dalam beberapa 

detik kemudian. Sebaliknya, kejang tonik atau tonik klonik biasanya pasien akan 

terjatuh kebelakang. (Fisher et al, 2017). Manifestasi klinisnya tiba-tiba kehilangan 

masa otot sehingga seringkali jatuh secara mendadak, sering terjadi pada ank-anak 

(Utama & Ganiswarna, 2009) 

2.2.3.2.1.7 Spasma epileptic  

sebelumnya dirujuk sebagai infantile spasma, dan istilah infantile spasma 

lebih cocok untuk keadaan epileptic spasma yang terjadi pada kanak-kanak. 

Epileptic spasma mempunyai gambaran fleksi, ekstensi, atau campuran antara 

ekstensi dan fleksi secara mendadak pada bagian otot proksimal dan trunkal. 

Kejang ini sering ditemukan secara berkelompok dan paling sering selama masa 

kanak-kanak (Fisher et al, 2017).   

2.2.3.2.2  Generalized  Non-Motor Onset Seizure 

Kejang umum non motoric meliputi beberapa variasi dari kejang absen. 

2.2.3.2.2.1 Aktivitas mioklonik dan Mioklonik klopak mata 

Kejang non motor (absence) dapat menunjukan gejala khas atau tidak khas, 

atau kejang yang menunjukkan aktivitas mioklonik yang menetap atau mioklonik 

pada kelopak mata. Kejang absen mioklonik merupakan kejang absen yang disertai 
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gerakan mioklonik yang mempunyai ritmik 3 kali per detik, yang menyebabkan 

gerakan abduksi searah dari tungkai atas yang berujung dengan elevasi tangan yang 

progresif, dan dihubungan dengan kelainan gelombang spike 3 kali per detik. 

Kejang ini berdurasi 10 sampai 60 detik. Penurunan kesadaran tidak terlalu jelas. 

Kejang absen mioklonik timbul bervariasi berdasarkan keadaan genetik dan tanpa 

hubungan yang jelas (Fisher et al, 2017).   

Mioklonik kelopak mata merupakan sentakan mioklonik dari kelopak mata 

dan disertai mata melirik ke arah atas, dan sering diakhiri dengan menutup mata 

atau dengan cahaya. Mioklonik kelopak mata sering dihubungkan dengan absen, 

tapi juga dapat berupa kejang motorik yang tidak sesuai dengan absen, sehingga 

sulit untuk dikategorikan (Fisher et al, 2017).   

2.2.3.2.2.2 Absen tipikal dan atipikal 

Sekelompok ilmuan mempertahankan perbedaan antara absen tipikal dan 

atipikal, karena kedua jenis kejang ini mempunyai perbedaan pada gambaran EEG, 

epilepsy sindrom, terapi, dan prognosis. Menurut klasifikasi tahun 1981, dimana 

berdasarkan dari beberapa analisis yang berasal dari beberapa rekaman video EEG, 

kejang absen dianggap sebagai atipikal jika kejang tersebut berupa perubahan tonus 

yang lebih, dibandingkan absen tipikal atau onsetnya atau selesainya tidak 

mendadak. Pemeriksaan EEG mungkin dibutuhkan untuk memperjelas dalam 

membedakan kejang absen tipikal dan atipikal (Fisher et al, 2017).   

2.2.3.3 Unknown Onset 

Kejang dengan gambaran onset yang tidak diketahui mungkin memiliki 

gejala lain yang masih dapat diklasifikasikan sebagai motorik, non motorik, tonik-

klonik, kejang epilepsi, kelainan perilaku, atau tidak terklasifikasi. Pada kategori 

“tidak terklasifikasi”  terdiri dari dua kejang dengan pola yang  tidak sesuai dengan 

kategori lain atau kejang yang tidak cukup mempunyai informasi untuk 

memungkinkan kategorisasi (Fisher et al, 2017).   

Kejang dengan onset yang tidak diketahui dapat merupakan kejang motorik 

atau non motorik. Manfaat dari klasifikasi ini khususnya untuk kejang tonik klonik 

yang pada sebelumnya masih belum jelas. Epileptik spasma dan gerakan yang 

berhenti merupakan kemungkinan lain dari kejang dengan onset yang tidak 

diketahui. Epileptik spasma mungkin membutuhkan monitoring video EEG yang 
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secara detail untuk menjelaskan jenis onsetnya, dengan melakukan demikian 

sangatlah penting karena kejang dengan unsur focal mungkin didapatkan keadaan 

patologi yang dapat disembuhkan (Fisher et al, 2017).   

Kejang dengan onset yang tidak diketahui, yang disertai penghentian 

perilaku dapat menggambarkan kejang focal dengan penurunan kesadaran yang 

disertai penghentian perilaku atau sebuah kejang absen. Kejang mungkin tidak 

dapat diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tidak adekuat atau 

ketidakmampuan untuk menempatkannya dikategori yang lain. Jika sebuah 

kejadian tidak dapat dipastikan, maka kejadian tersebut tidak bisa disebut sebagai 

kejang yang tidak terklasifikasi, klasifikasi ini diperuntukkan untuk kejadian yang 

tidak biasa yang mirip seperti kejang, tetapi tidak dapat untuk dikarakteristikkan 

(Fisher et al, 2017).   

2.2.4    Etiologi Epilepsi 

2.2.4.1 Idiopati : penyebabnya tidak diketahui, umumnya mempunyai predisposisi 

genetik (Davey, 2002). 

2.2.4.2 Kriptogenik : dianggap simtomatik tetapi penyebabnya belum diketahui, 

termasuk disini sindrom west, sindrom lennox-gastaut dan epilepsi 

mioklonik. Gambaran klinik sesuai dengan esnsefalopati difus (Bachrudin, 

2014). 

2.2.4.3 Simptomatik : disebabkan oleh kelainan / lesi pada susunan saraf pusat 

misalnya trauma kepala, infeksi susunan saraf pusat (SSP) (Harsono, 

2011). 

Menentukan etiologi epilepsi sangat penting karena berhubungan erat dengan 

penatalaksanaan selanjutnya. Sebagian besar etiologi epilepsi adalah idiopatik yang 

biasanya ditandai dengan epilepsi general (epilepsi grandmal yang murni terjadi 

mulai umur 3 tahun pubertas). Bila kejang terjadi mulai umur 3 tahun , atau setelah 

pubertas, cari kelainan fokal (simptomatik). Bila kita mendapatkan epilepsi 

idiopatik maka pemerikasaan yang pertama kali dilakukan adalah melihat fungsi 

otaknya dengan pemerikasaan EEG baru dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala 

bila hasil EEG nya kita dapat tanda lateralisasi (Bachrudin,2014) 

Pada epilepsi simptomatik berarti etiologi jelas. Secara klinis biasanya 

ditandai dengan : 
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a. Terjadi pertama kali usia kurang dari 3 tahun, atau setelah umur 18 

tahun. 

b. Kejang parsial 

c. Didapatkan aura 

d. Terdapat gejala todd paralis yaitu pasien mengalami hemiparese setelah 

serangan epilepsi akan tetapi beberapa menit kemudian normal kembali. 

e. Ada kejang fokal sekunder general yang ditandai awal serangan sadar 

dan lanjut pasien tidak sadar. 

f. Bila kejang terjadi ketika bangun tidur atau akan tidur. 

g. Bila kejang kepala tidak ditengah-tengah, tetapi menoleh kesalah satu 

sisi, berarti ada kelainan fokal (dengan fokus berlawanan dengan arah 

kepala).  

Bila didaptakan epilepsi dugaan simptomatik maka pemerikasaan yang pertama 

kali yang dilakukan adalah melihat struktur otaknya dengan pemeriksaan CT Scan 

atau MRI kepala (Astuti, 2008). 

2.2.5 Patofisiologi Epilepsi 

Epilepsi merupakan suatu kecenderungan terjadinya kejang kronik atau 

berulang. Hal ini terjadi karena adanya perubahan permanen pada fungsi kortikal 

yang membawa neuron ikut berpartisipasi atas terjadinya kejang. Proses ini 

ditunjuk sebagai perjalanan terjadinya epilepsi, dan patogenesisnya belum 

diketahui secara persis. Epilepsi dapat berkembang setiap hari, bulan, atau beberapa 

tahun setelah bagian korteks terserang. Epilepsi dapat tergolong sebagai penyakit 

abnormal saraf yang menyebabkan koneksi syaraf berangsur-angsur menjadi 

abnormal, yang disebabkan oleh adanya serangan ke syaraf secara berulang-ulang 

oleh impuls listrik. Ketika jumlah jaringan syaraf cukup banyak, maka hal tersebut 

dapat menyebabkan terjadinya letusan terus-menerus yang dalam beberapa detik 

dapat menyebabkan terjadinya seizure atau kejang (Rogers and Cavazos, 2011).  
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Gambar 2.7 Patofisiologi epilepsi (Muttaqin, 2008 ; Neal, 2005) 

Kejang terjadi akibat eksitasi berlebihan. Awalnya, sejumlah kecil neuron 

tapi menjadi abnormal, arus sinaptik menghambat pemecahan dan memberikan 

rangsangan yang berlebihan baik secara lokal (kejang fokal) atau lebih luas (kejang 

umum) (Sukandar et al, 2008).  
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Gambar 2.7 Mekanisme terjadinya serangan kejang (Waheed, 2016) 

Terjadinya konduktivitas kalium yang tidak normal, cacat pada kanal kalsium 

sensitive voltase, atau defisiensi pada membran adenosin trifosfat (ATPase) yang 

berkaitan dengan transport ion dapat menghasilkan ketidakstabilan membran 

neuronal dan serangan kejang. Hal ini menjalar melalui jalur fisiologis ke bagian-

bagian tubuh yang lain (Sukandar et al, 2008). 

Suatu serangan yang terjadi menandakan adanya kerusakan pada membran sel 

neuron atau sel-sel disekitarnya. Aktivitas neuron yang normal tergantung pada 

faktor pemicu rangsangan (yaitu: glutamat, aspartat, asetilkolin, norepinefrin, 

histamin, peptida, sitokin, hormon steroid) dan faktor penghambat rangsangan 

(yaitu: dopamin dan GABA) (Sukandar et al, 2008). Awal terjadinya impuls 

serangan disebabkan adanya ketidakseimbangan antara neurotransmitter eksitasi 

dan inhibisi (Dewanto et al, 2007). Gangguan keseimbangan neurotransmitter 

eksitasi dan inhibisi dalam hipotalamus merupakan faktor utama terjadinya 

serangan pada epilepsi (Brashers, 2007). Ketidakseimbangan tersebut dapat terjadi 

setelah pemberian antagonis GABA (alkohol, benzodiazepin) (Harsono, 2011). 

Selain itu terjadi ketidakseimbangan antara neurotransmitter utama, glutamat 

(rangsangan) dengan neuromodulator (seperti asetilkolin, norepinefrin, dan 

serotonin) juga berperan sebagai pencetus terjadinya kejang pada pasien (Rogers 

and Cavazos, 2011).   

GABA merupakan neurotransmitter penghambat utama di otak. Gamma-

aminobutyric acid merupakan sebuah neurotransmitter inhibisi presinaptik yang 

terutama bekerja pada reseptor GABA, dan didistribusikan ke seluruh sistem saraf 

pusat. Generalized epilepsi dapat diinduksi melalui kerentanan gen atau eksogen, 

melalui penghambatan presinaptik GABAergik dan tindakan glutaminergik 

eksitotoksik Glutamat terutama memiliki efek rangsang postsynaptic, dan sebagian 

efek penghambatan presinaptik pada reseptor ionotropic, misalnya, NMDA, KA 

(kainate), dan AMPA (asam alfa-amino-3-hidroksi-5-metil-4-isoxazolepropionic) . 

Di hippocampus, reseptor NMDA mungkin terlibat dalam penghambatan 

presinaptik neuron serotonergik . reseptor glutaminergic metabotropic (mGluRs) 

bisa memainkan peran dalam ictogenesis dengan meningkatkan atau menurunkan 

efek yang diberikan oleh reseptor ionotropic. Pelepasan eksitotoksik glutamat yang 
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bekerja pada NMDA, KA, atau reseptor AMPA dapat menginduksi kejang 

(Werner,2017).  

Hilangnya GABA-mediated inhibitory synaptic transmission pada 

hipokampus merupakan faktor utama kejadian status epileptikus (Dewanto et al, 

2007), yang menyebabkan penurunan daya hantar membran terhadap ion Cl- 

sehingga terjadi peningkatan masuknya ion Ca2+ dan Na+ ke intraseluler sehingga 

terjadi depolarisasi atau dapat memicu keluarnya neurotransmitter inhibitor, 

masuknya gelombang Ca2+ ke dalam sel akan memicu timbulnya ledakan lepas 

muatan listrik  berlebihan dan tidak teratur di otak (Natriana, 2001).  

Manifestasi klinis yang terjadi tergantung pada lokasi fokus, tingkat 

iritabilitas di daerah sekitar otak, dan intensitas impuls. Beberapa mekanisme yang 

berkontribusi terhadap kejang adalah: (1) perubahan dalam distribusi, jumlah, jenis  

dan sifat biofisik saluran ion dalam membran neuronal; (2) modifikasi biokimia 

reseptor; (3) modulasi sistem impuls dan ekspresi gen; (4) perubahan konsentrasi 

ion ekstraseluler; (5) perubahan dalam serapan neurotransmitter dan metabolisme 

dalam sel glial; dan (6) modifikasi dalam rasio dan fungsi sirkuit penghambatan. 

Kejang yang lama, terpapar glutamat secara terus menerus, sejumlah besar kejang 

tonik klonik umum (GTC) (lebih dari 100), dan episode ganda status epileptikus 

dapat dikaitkan dengna kerusakan neuronal (Sukandar et al, 2008). 

2.3     Pemeriksaan Penderita Epilepsi  

Diagnosis epilepisi ditegakkan terutama secara klinis, yaitu berdasarkan 

deskripsi kejang, biasanya dari saksi mata kerena pasien tidak sadar akan gejala-

gejalanya. Pemerikasaan pasien dengan kecurigaan epilepsi bertujuan untuk : 

1. Mengkonfirmasi atau mendukung diagnosis klinis. 

2. Mengklasifikasi sindrom epilepsi, 

3. Menetapkan penyebab.  

Dua tujuan pertama didapatkan dari pemerikasaan EEG, terutama pada anak. 

Akan tetapi sering terjadi positif palsu pada rekaman EEG. Sehingga kelainan EEG 

minor nonspesifik dapat ditemukan pada populasi normal, dan banyak pasien 

epilepsi tidak menunjukkan kelainan pada rekaman berulang antara waktu serangan 

(EEG interiktal). Ketepatan EEG dapat dipertajam dengan memperpanjang waktu 

perekaman, terutama setelah pasien tidur. Pada beberapa pasien, bukti  nyata 
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diagnosis epilepsi didapatkan hanya dari EEG ambulasi atau telemetri dengan 

perekamanvideo simultan yang merekam gejala (Ginseberg, 2008). 

Untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu kausa epilepsi, dilakukan pemerikasaan 

darah rutin, misalnya glukosa serum dan kalsium. Pemeriksaan yang lebih penting 

adalah pencitraan otak baik CT atau MRI. Pencitraan otak penting dilakukan 

terutama pada epilepsi onset lambat (usia lanjut), terjadi sebagai serangan parsial, 

dengan atau tanpa tanda neurologis fokal dan kelainan EEG. Akan tetapi, pasien 

dewasa dengan kejang umumnya mengharapkan pemeriksaan pencitraan otak, 

walaupun mungkin tidak banyak berpengaruh pada populsi umum (Ginseberg, 

2008). 

Pemeriksaan pada epilepsi mencakup beberapa hal yang harus dilakukan, 

yaitu: 

- Anamnesis 

- Pemeriksaan laboratorium 

- Pemeriksaan diagnostik lain 

2.3.1  Anamnesis 

 Anamnesis harus dilakukan secara teliti dan menyeluruh dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan untuk mencari penyebab yang mendasari (Sjahrir et al, 2006), 

meliputi : 

a. Bentuk serangan  

b. Lama serangan  

c. Gejala sebelum, selama dan pasca serangan 

d. Frekuensi serangan  

e. Faktor pencetus  

f. Ada atau tidaknya penyakit lain yang diderita sekarang 

g. Usia saat pertama terjadi serangan  

h. Riwayat kehamilan, persalinan dan perkembangan 

i. Riwayat penyakit, penyebab dan terapi sebelumnya 

j. Riwayat penyakit epilepsi dalam keluarga 

(Niantiarno, 2012). 
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2.3.2  Pemeriksaan Laboratorium  

Meliputi pemeriksaan darah lengkap, kimia darah, hematologi, gas darah,  

elektrolit, ureum, kalsium, glukosa, Blood Urea Nitrogren, tes fungsi hati dan 

ginjal, harus diperiksa pada semua pasien kejang sehingga dapat memantau efek 

samping yang dihasilkan dari obat-obat yang digunakan (Sunaryo, 2006, Sjahrir et 

al, 2006). Selain itu untuk menentukan penyebab kejang yang dapat diobati 

(hipoglikemia, perubahan konsentrasi elektrolit, infeksi) yang bukan merupakan 

serangan epilepsi (Gidal & Garnett, 2005). Jika memungkinkan lakukan 

pemerikasaan kadar obat dalam plasma (Ikawati, 2011).  

2.3.3  Pemeriksaan Diagnositik Lain 

- EEG atau elektroensefalogram adalah pemeriksaan penunjang yang paling 

sering digunakan untuk menegakkan diagnosis pada kejang pasien (Sunaryo, 

2006) dan harus dilakukan untuk waktu rekaman lebih dari 30 menit (Sjahrir 

et al, 2006).  

- MRI untuk melihat struktur otak dan penunjang pada data EEG (Niantiarno, 

2012) 

- CT scan dilakukan jika diketahui adanya kelainan pada otak, hanya untuk 

evaluasi awal pada terjadinya tumor otak atau perdarahan sereberal, dan 

tidak terlalu membantu mendiagnosis jenis epilepsi (Sukandar et al, 2008) 

- Monitoring pernapasan, tekanan darah dan GCS (Sjahrir et al, 2006). 

2.4     Penatalaksanaan Epilepsi 

Pilihan pengobatan epilepsi tergantung pada macam epilepsinya dan efek 

smaping tertentu dari obat serta kecendrungan pasien. Dimulai dengan monoterapi, 

sekitar 50% sampai 70% pasien dapat diobati dengan satu macam obat antiepilepsi 

(OAE), tetapi tidak semua bebas kejang. Lebih dari 60% pasien dengan epilepsi 

tidak patuh menggunakan obatnya, dan hal ini merupkan peluang kegagalan 

pengobatan. Terapi obat tidak diindikasikan bagi pasien yang hanya mengalami 

satu kali kejang atau yang kejangnya memiliki pengaruh minimal dalam hidupnya. 

Pada pasien yang mengalami kejang  dua kali atau lebih harus mulai diberikan OAE 

(Sukandar dkk, 2008). 

Faktor yang menunjang keberhasilan dalam penghentian penggunaan OAE 

meliputi : masa bebas kejang 2-4 tahun, pengendalian kejang secara paripurna 
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dalam 1 tahun sejak mengalami kejang, mula kejang terjadi setelah usia 2 tahun 

tetapi sebelum berusia 35 tahun, dan memiliki EEG normal, faktor prognosis yang 

buruk meliputi : riwayat kejang yang terjadi dalam frekuensi tinggi, episode status 

epileptikus yang terus berulang, kombinasi beberapa jenis kejang, serta 

perkembangan ketidaknormalan fungsi kejiwaan (Utomo, 2011). Disarankan 

terdapat periode sekitar 2 tahun bebas kejang untuk epilepsi jenis Rolandik dan 

Absen, sedangkan masa 4 tahun tanpa kejang disarankan bagi kejang parsial 

sederhana, parsial kompleks, dan kejang absen yang terkait dengan kejang kejang 

tonik klonik. Menurut pedoman dari “The American Academic of Neurology “, 

penghentian OAE daat dipertimbangkan jika pasien mengalami masa bebas kejang 

selama 2-5 tahun, hanya terjadi kejang parsial jenis tunggal atau jenis tunggal dari 

kejang tonik klonik umum bersifat primer, jika pemeriksaan neurologis dan IQ 

adalah normal, dan jika gambaran EEG menjadi normal dengan pemberian terapi 

obat. Penghentian OAE harus selalu dilakukan secara bertahap (Harsono, 2011).  

2.5 Terapi pada Pasien Epilepsi 

Tujuan pengobatan adalah menyembuhkan atau bila tidak mampu 

menyembuhkan paling tidak membatasi gejala-gejala dan mengurangi efek 

samping pengobatan. Pada sindrom epileptik atau penyakit epilepsi, bila kelainan 

struktural, metabolik, atau endokrin yng dapat disembuhkan tidak dijumpai, maka 

tujuan pengobatan adalah memperbaiki kualitas hidup pederita dengan 

menghilangkan atau mengurangi frekuensi tanpa menimbulkan efek samping yang 

tidak dikehendaki (Harsono, 2000). 

Tujuan terapi dari penggunaan AED adalah pemberian terapi yang cukup 

untuk mencegah kejang tanpa menghasilkan efek toksik yang signifikan. 

Kenyataannya hal ini jarang terjadi pada kebanyakan pasien, sangat tidak mungkin 

pencegahan kejang tanpa adanya efek samping yang tidak bisa ditoleransi. Capaian 

goal therapy dapat berbeda-beda pada setiap pasien. Optimisasi terapi AED untuk 

pasien tertentu tergantung terapi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan 

gaya hidup (McAuley et al., 2013). 

2.5.1 Terapi Non Farmakologi 

Tambahan atau alternatif terapi dapat sangat membantu pada beberapa 

pasien. Pembedahan merupakan terapi yang sangat efektif untuk beberapa pasien 
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tertentu. Teragantung dari sindrom epilepsi dan prosedur yang dilakukan, lebih dari 

90% pasien dilakukan operasi yang dapat memperbaiki atau menjadikan bebas 

kejang. Berdasarkan studi, sekitar 80 pasien yang secara medis dinyatakan memiliki 

temporal lobe epilepsi yang susah disembuhkan disarankan untuk melakukan 

keduanya, baik operasi maupun melanjutkan pengobatan, setelah itu pasien akan 

menunjukkan kondisi bebas kejang setelah satu tahun dilakukan operasi. Operasi 

merupakan terapi pendukung pertama untuk beberapa pasien dengan sindrom 

epilepsi spesifik seperti mesial temporal sclerosis. Operasi dini dapat mencegah 

atau mengurangi memburuknya kondisi neurologik dan pertumbuhan yang 

tertunda. Diet juga dapat dilakukan untuk pasien yang tidak  bertoleransi dengan 

AED atau pasien yang tidak aman terhadap AED (Gurnida & Qurbani, 2013). 

Dalam beberapa kondisi, diet yang dilakukan terdiri dari diet ketogenik. Diet 

rendah karbohidrat dan lemak tinggi akan menghasilkan persisten ketosis, yang 

mana hal ini dipercaya memegang peranan yang penting dalam efek terapetik. Diet 

ketogenik paling banyak memberikan keuntugan pada anak-anak dan juga 

berfungsi sebagai tambahan dalam pelaksanaan terapi AED. Dapat dilakukan 

implant pada stimulator nerve vagus untuk pasien dengan partial seizure. Alat ini 

menggunanakan elektroda yang diletakkan disekitar cabang otak sebelah kiri nerve 

vagus. Elektroda di pasangkan ke stimulator program yang membawa stimuli pada 

regular cycling basis. Sekitar 30-40% pasien yang diterapi dengan alat ini 

membeirkan respon yang positif (50% menurunkan kejang) (Rogers and Cavazos, 

2011). 

2.5.2 Terapi Farmakologi 

Kontrol kejang epilepsi secara dini sangat penting karena akan memberikan 

proses kenormalan hidup pasien dan mencegah bahaya fisik akut dan morbiditas 

dalam jangka waktu yang lama yang dihubungkan dengan kejang yang berulang. 

Selain itu, kontrol dini kejang tonik-klonik dihubungkan dengan kemungkinan 

penurunan kejang berulang. Kontrol dini kejang epileptik juga berhubungan dengan 

tidak berkelanjutannya pengobatan antiepileptic drug (AED) setelah kejang 

berkepanjangan (McAuley et al., 2013).  

Sebelum memutuskan untuk memberikan obat antiepilepsi, maka harus 

menegakkan diagnosis epilepsi yang benar dan tepat (Harsono, 2011). Sebaiknya 
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dokter harus memilih obat yang paling tepat agar dapat mengendalikan serangan 

dengan efek toksisitas yang seminimal mungkin. Untuk meminimalkan efek toksik 

yang ditumbulkan, sebaiknya memilih obat antiepilepsi tunggal, sedangkan terapi 

obat kombinasi digunakan jika pasien memiliki 2 atau lebih jenis serangan 

(McNamara, 2003). 

Terdapat tiga golongan obat yang sering digunakan sebagai antikejang 

untuk terapi awal SE adalah obat golongan benzodiazepine, phenitoin, dan 

barbiturat (Dipiro et al., 2011). 

Tabel II.1 Pemilihan Obat Berdasarkan Serangan  (Gidal & Garnett,2005) 

Tipe Serangan Obat Pilihan Pertama Obat Alternatif 

Serangan Parsial Carbamazepin 

Fenitoin 

Lamotrigin 

Asam Valproat 

Oxcarbazepin 

 

Gabapentin 

Topiramat 

Levetiracetam 

Zonisamid 

Tiagabin 

Primidon, Fenobarbital 

Felbamat 

Serangan Umum   

Absen Asam 

Valproat,  

Ethosuximid  

Lamotrigin, 

Levetiracetam 

Mioklonik Asam Valproat, 

Klonazepam 

Lamotrigin, Topiramat, 

Felbamat, Zonisamid, 

Levetiracetam 

Tonik-Klonik Fenitoin, Karbamazepin, 

Asam Valproat 

Lamotrigin, Topiramat, 

Fenobarbital, Primidon, 

Oxcarbazepin, 

levetiracetam 

 

Tabel II.2 Profil kinetika obat  
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Obat Dosis 

Terapi 

(mg/kg) 

Anak/ 

Dewasa 

Waktu 

Paro 

(Jam) 

Anak / 

Dewasa 

Waktu untuk 

mencapai 

kadar efektif 

(hari) Anak / 

Dewasa 

Kadar 

Efektif 

(µg/ml) 

Kadar 

Toksik 

(µg/ml) 

Karbamazepin  20-25/20 8-19/10-25 4-6 6-10 15 

Klonazepam 0,2/0,2 13-33/19-

46 

4-6 0,03-0,6 0,08 

Etosuksimid 20/15 30/60 2-5/4-8 40-100 150 

Fenobarbital 4-7/2 40-70/50-

120 

10-18/14-21 15-40 50 

Fenitoin 5-8/4-5 18-22/22 5-7 10-20 25 

Primidon 20-25/20 6-8 2-3 8-12 15 

Asam Valproat 30-

50/30-40 

5-8/7-8 2-3 50-100 150 

       (Wibowo & Gofir, 2001) 

Tabel II.3 Dosis dan rentang target kadar obat anti epilepsi dalam plasma  

Obat  Merk 

Dagang 

Dosis Awal Rentang dosis 

lazim/maksimum 

Rentang 

target 

kadar 

dalam 

serum 

Fenobarbital Various 1-

3mg/kg/hari 

(10-20mg/kg 

LD) 

180-300 mg 10-40 

µg/ml 

Primidon Mysoline 100-125 

mg/hari 

750-2000 mg 5-10 

µg/ml 

Klonazepam Klonopin 1,5 mg/hari 20 mg 20-70 

ng/ml 
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Fenitoin Dilantin PO: 3-5 

mg/kg (200-

400 mg)  

(15-20 

mg/kg/ LD) 

PO: 500-600 mg 10-20 

µg/ml 

Etosuksimid Zarontin 500 mg/day 500-2000 mg 40-100 

µg/ml 

Karbamazepin Tegretol 400 mg/day 400-2400 mg 4-12 

µg/ml 

Asam 

Valproat 

Depakene, 

Depakene 

SR, 

Depakote, 

Depakote 

ER, 

Depacon 

15 mg/kg 

(500-1000 

mg) 

60 mg/kg  

(3000-5000 mg) 

50-100 

µg/ml 

    (Welss et al., 2015) 

Tabel II.4 Efek samping dan monitoring obat anti epilepsi  

Obat  Concentration 

Dependent 

Idiosyncratic  Chronic Side 

Effect 

Fenobarbital Ataksia, 

Hyperaktivitas, sakit 

kepala, pusing, 

sedasi, mual 

Diskrasia darah, 

Ruam 

Perubahan 

perilaku, 

gangguan 

jaringan ikat, 

gangguan 

intelektual, 

penyakit 

metabolit tulang, 

perubahan 

suasana hati, 

sedasi  

Primidon Sakit kepala, mual, 

sedasi, pusing, 

Perubahan perilaku 

Diskrasia darah, 

Ruam 

Perubahan 

perilaku, 

gangguan 

jaringan ikat, 
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gangguan 

kognitif, sedasi 

Fenitoin Ataksia. Nystagmus, 

perubahan perilaku, 

pusing, sakit kepala, 

sedasi, inkoordinasi, 

kelelahan, 

penglihatan kabur, 

gangguan kognitif 

Diskrasia darah, 

Ruam, reaksi 

imunologi 

Perubahan 

perilaku, jerawat, 

sedasi, defisiensi 

folat, penebalan 

kulit, hiperplasia 

gingiva, 

gangguan 

kognitif, penyakit 

metabolit tulang 

Etosuksimid Ataksia, kantuk, 

ganggian GI, pusing, 

cegukan 

Diskrasia darah, 

Ruam 

Perubahan 

perilaku, sakit 

kepala 

Karbamazepin Diplopia, pusing, 

kantuk, mual, 

pusing, kelesuan 

Diskrasia darah, 

Ruam 

Hiponatremia, 

penyakit 

metabolit tulang 

Asam Valproat Gangguan GI, 

sedasi, pusing, 

tremor, 

trombositopenia 

Gagal hati akut, 

pankreatitis akut, 

alopecia 

Sindrom ovarium 

polikistik, 

kenaikan BB, 

gangguan siklus 

menstruasi 

    (Welss et al., 2015) 

Obat anti epilepsi merupakan terapi farmakologi utama pada epilepsi. 

Berdasarkan mekanisme kerjanya obat antiepilepsi dapat dibagi menjadi empat 

kategori (Waheed, 2016). 
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Gambar 2.5 Mekanisme kerja  Obat Anti Epilepsi (Loscher, 2016) 

 

 

2.5.2.1 Mekanisme Kerja GABA-Glutamat dependent 

 Golongan obat ini bekerja dengan meningkatkan efek inihibisi GABA, 

dimana GABA merupakan neurotransmitter inhibisi dan glutamat merupakan 

neurotransmitter eksikatori. Dengan meningkatkan aktivitas reseptor GABA-ergik 

maka akan dihasilkan banyak neurotransmitter GABA yang dapat memberikan efek 

penyeimbang terhadap efek eksikatori dari glutamate (Waheed, 2016). 

2.5.2.1.1  Benzodiazepin 

Obat golongan benzodiazepine adalah obat yang efektif sebagai terapi awal 

pada kebanyakan pasien SE, dan sebaiknya diberikan secepatnya bila 

memungkinkan. Secara umum, satu atau dua dosis obat yang diberikan secara IV 

akan menghentikan kejang antara 2 hingga 3 menit. Diazepam, lorazepam, dan 

midazolam sama – sama efektif untuk pengobatan kejang, sehingga pemilihan obat 
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tersebut ditentukan berdasarkan profile farmakokinetik dan farmakoekonominya 

(Dipiro et al, 2011). 

Diazepam bersifat sangat lipofil dengan volume distribusi yang besar (1 

hingga 2 L/kg). Walaupun distribusi obat menuju otak pada awal diberikan 

berlangsung cepat dalam beberapa detik, namun bahan aktif obat juga akan 

terdistribusi pada jaringan lemak, akibatnya duration of action (DOA) diazepam 

kurang dari 30 menit, dan waktu paruhnya di CNS kurang dari 1 jam. Apabila 

diazepam digunakan sebagai antikejang tunggal, terjdinya penurunan kadar obat 

secara cepat dapat menyebabkan serangan kejang berulang. Sehingga, diperlukan 

pemberian obat anti kejang dengan dengan masa kerja panjang (contohnya fenitoin, 

atau fenobarbital). Dosis diazepam yang diberikan secara IV bolus sebesar 0,25 

mg/kg (dosis maksimum 40 mg) untuk pasien dewasa, dan 0,25 – 0,5 mg/kg (dosis 

maksimum 0,75 mg/kg) untuk pasien anak, dosis tersebut dapat diulang pada pasien 

apabila tidak ada respon dalam waktu kurang dari 5 menit (Dipiro et al, 2011). 

Diazepam dan lorazepam dapat menyebabkan iritasi pada dinding 

pembuluh darah, sehingga sebelum diberikan sebaiknya kedua obat tersebut 

dilarutkan terlebih dahulu pada jenis dan jumlah pelarut yang sesuai. Selain itu, 

diazepam dan lorazepam keduanya mengandung propilenglikol, yang bisa 

menyebabkan disritmia, dan hipotensi apabila diberikan terlalu cepat. Pemberian 

kedua obat tersebut tidak boleh diberikan secara intramuskular karena lambat dan 

tidak teraturnya proses absorpsi (Dipiro et al, 2011). 

2.5.2.2 Mekanisme Kerja Mengurangi Efek Eksikatori Glutamat 

Obat-obat dalam kategori ini mempunyai mekanisme kerja memblokade 

reseptor NMDA dan AMPA yang merupakan reseptor yang melepaskan 

neurotransmitter eksikatori utama yaitu glutamat. Dimana ketika reseptor tersebut 

diblokade maka konsentrasi glutamat akan menurun beserta efek eksikatori-nya 

(Waheed, 2016). 

2.5.2.2.1 Fenobarbital 

Terdapat beberapa perdebatan tentang penggunaan fenobarbital pada pasien 

SE, karena efek fenobarbital yang menyebabkan depresi CNS dan pernafasan, serta 

hipotensi. Sehingga banyak pendapat yang menyebutkan bahwa fenobarbital 

digunakan sebagai lini ke tiga pada terapi SE setelah pada pemberian 
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benzodiazepine dan fenitoin gagal dalam mengatasi kejang. Walaupun dua 

penelitian membuktikan bahwa fenobarbital sama efektifnya seperti diazepam 

kombinasi dengan fenitoin, atau lorazepam tunggal, namun lembaga Working 

Group on Status Epilepticus merekomendasikan pemberian fenobarbital diberikan 

setelah benzodiasepin dan fenitoin gagal mengatasi kondisi kejang (Dipiro et al, 

2011). 

Fenobarbital didistribusikan ke organ tubuh secara bifasik. Selama fase I, 

obat didistribusikan ke organ – organ vaskular besar, namun tidak didistribusikan 

ke organ otak. Distribusi fenobarbital ke seluruh tubuh terjadi selama fase II. 

Walaupun kadar puncak fenobarbital di CNS terjadi dalam waktu 12 hingga 60 

menit setelah pemberian obat secara IV, namun kejang dapat terkontrol dalam 

beberapa menit setelah pemberian loading dose (Phelps et al, 2008).  Untuk pasien 

anak – anak, dosis fenobarbital sebagai loading dose 15 – 20 mg/kg, dengan laju 

infus diatas 1 – 2 jam, sedangkan sebagai maintenance dose sebesar 1 – 5 

mg/kg/jam. Bila dibutukan, loading dose yang lebih besar (30 mg/kg) pernah 

digunakan pada neonates tanpa terjadinya reaksi efek samping. Apabila pemberian 

loading dose awal tidak menghentikan kejang dalam waktu 20 – 30 menit, 

penambahan dosis sebesar 10 hingga 20 mg/kg dapat diberikan. Bila kejang 

berlanjut pemberian loading dose ketiga dapat diberikan. Apabila kejang telah 

terkontrol pemberian maintenance dose sebaiknya dimulai 12 hingga 24 jam setelah 

pemberian loading dose (Dipiro et al, 2011). 

2.5.2.2.2  Primidon  

   Primidon efektif untuk serangan parsial sederhana maupun kompleks, 

serangan tonik-klonik tetapi tidak efektif untuk serangnan absen dan kadang 

dipakai untuk serangan mioklonik pada anak, mekanisme kerja primidon 

menyerupai fenobarbital (McNamara, 2003). Efek samping pada SSP berupa 

kantuk, ataksia, pusing, sakit kepala dan mual, kelainan pada kulit (jarang terjadi), 

leukopenia dan anemia megaloblastik juga pernah dilaporkan (Utama & 

Ganiswarna, 2009). 
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2.5.2.3 Mekanisme Kerja Blokade Kanal Kalsium tipe-T 

Kanal kalsium merupakan target dari beberapa obat antiepilepsi. 

Etosuksimid menghambat pada kanal Ca2+ tipe T. Talamus berperan dalam 

pembentukan ritme sentakan yang diperantarai oleh ion Ca2+ tipe T pada kejang 

absens, sehingga penghambatan pada kanal tersebut akan mengurangi sentakan 

pada kejang absens (McNamara, 2005). 

2.5.2.3.1 Etosuksimid 

  Efek farmakologis terlihat pada serangan klonik dan serangan absen  namun 

tidak pada serangan atonik (McNamara, 2003). Mekanisme kerja menghambat 

kanal Na+ dan K+, menurunkan nilai ambang kanal Ca2+ tipe T (Porter & Meldrum, 

2002) serta meningkatkan respon GABA (McNamara, 2003). Efek samping yang 

sering terjadi adalah mual, sakit kepala, kantuk dan ruam kulit (Utama & 

Ganiswarna, 2009). 

2.5.2.3.2 Asam Valproat 

 Asam valproat efektif untuk serangan absen, parsial dan tonik-klonik 

menyeluruh pada manusia (McNamara, 2003). Mekanisme kerja asam valproat 

adalah memblok efek konvulsi dari antagonis GABA dan berinteraksi dengan 

metabolisme GABA di otak (Wibowo & Gofir, 2011). Efek samping yang paling 

umum terjadi adalah mual, muntah, gangguan pencernaan lain (nyeri perut, rasa 

panas di bagian perut atas), hepatotoksisitas (Porter & Meldrum, 2002) dan efek 

terhadap SSP berupa kantuk, ataksia, tremor namun menghilang dengan penurunan 

dosis (Utama & Ganiswarna, 2009). 

2.5.2.4 Mekanisme Kerja Blokade Kanal Natrium atau Kalsium 

Mekanisme kerja obat kategori ini adalah memblokade kanal kalsium atau 

natrium yang memicu depolarisasi. Dengan menghambat terbukanya kembali kanal 

Na+ (inaktivasi) maka tidak dapat terjadi potensial aksi dan menurunkan serangan 

(McNamara, 2003). Selain itu penghambatan efek kanal Ca2+ dan menunda aktifasi 

ion K+ keluar aksi potensial dapat menyebabkan kenaikan periode refractory dan 

menurunnya cetusan ulangan (Wibowo & Gofir, 2011). 

2.5.2.4.1  Karbamazepin 

 Karbamazepin digunakan untuk penderita serangan tonik-klonik 

menyeluruh serta serangan parsial sederhana dan kompleks, termasuk obat pilihan 

utama untuk neuralgia trigeminal (McNamara, 2003). Mekanisme kerja dari obat 
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ini adalah dengan menyekat kanal Na+ dan menyekat aktivasi berulang dengan 

frekuensi tinggi pada neuron, serta mengurangi transmisi sinaptik (Porter & 

Meldrum, 2002). Efek samping yang sering terjadi pada pemakaian jangka panjang 

karbamazepin berupa mual, muntah, pusing, vertigo, ataksia, diplopia, pandangan 

kabur dan steven jhonson syndrom (Utama & Ganiswarna, 2009). 

2.5.2.4.2 Fenitoin 

Fenitoin adalah obat antiepilepsi nonsedatif tertua yang diperkenalkan pada 

tahun 1938 (Porter & Meldrum, 2002) efektif untuk semua tipe serangan parsial 

dan serangan tonik-klonik tetapi tidak efektif untuk serangan absen. Obat golongan 

hidantoin adalah obat lini kedua pada terapi SE yang tidak responsif dengan terapi 

benzodizepin atau kejang berulang setelah sebelumnya berhenti dengan terapi 

benzodiazepine (McNamara, 2003). 

Walaupun obat ini efektif dalam menghentikan kejang pada 40% - 91% 

pasien, namun obat ini efektifitasnya lebih rendah dari lorazepam, phenobarbital, 

atau diazepam yang dikombinasi dengan fenitoin untuk menghentikan kejang 

dalam waktu 20 menit setelah pemberian infuse obat tersebut. Fenitoin memiliki 

waktu paruh yang panjang (20 hingga 36 jam) dan efek depresi pernafasan serta 

efek sedasi yang lebih rendah dari pada obat golongan benzodiazepin atau 

fenobarbital. Namun bagaimanapun, DOA fenitoin tidak cukup cepat untuk 

dijadikan obat antikejang lini pertama dengan pemberian tunggal (Dipiro et al, 

2011). 

Fenitoin injeksi sebaiknya dilarutkan dalam kurang dari atau sama dengan 

5 mg/ml NS. Mikrokristal akan mengendap apabila obat ini dicampur dengan 

larutan yang mengandung glucose. Bahan pembawanya (40% propilenglikol) dapat 

menyebabkan hipotensi dan aritmia jantung, yang efeknya lebih Nampak pada 

pemberian dalam dosis besar terhadap pasien lansia yang memiliki penyakit jantung 

atau pasien dengan kondisi tekanan darah rendah. Tanda – tanda vital dan ECG 

sebaiknya dimonitor selama penggunaan obat ini. Laju infuse maksimum sebesar 

50 mg/min pada pasien dewasa dan 3 mg/kg/min pada pasien anak dengan berat 

badan kurang dari 50 kg (110 lb), sedangkan pada orang lasia tidak boleh lebih dari 

25 mg/min (Dipiro et al, 2011). 
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Dosis fenitoin pada pasien anak adalah loading dose sebesar 10 – 20 mg/kg, 

dengan laju infuse sebesar 1 – 3 mg/kg/min, dan sebagai maintenance dose sebesar 

5 – 10 mg/kg/hari. Fenitoin bersifat kurang lipofil dan kecepatan menembus 

jaringan otak lambat, sehingga membutuhkan waktu hingga 60 menit untuk 

menimbulkan efek farmakodinamiknya. Keterlambatan aksi tersebut sangat penting 

untuk memberikan penambahan dosis fenitoin sebesar 5 mg/kg sebagai loading 

dose apabila setelah pemberian pertama tidak ada respon positif. Pemberian dosis 

maintenance sebaiknya dilakukan antara 12 – 24 jam setelah pemberian loading 

dose (Dipiro et al, 2011). 

Fenitoin besifat basa, yang dapat menyebabkan nyeri dan rasa terbakar selama 

proses infusi. Pemberian secara intramuskular tidak disarankan karena fenitoin 

dapat mengalami kristalisasi dalam jaringan, dan proses absorpsinya yang buruk 

dan tidak teratur. Pemberian loading dose fenitoin per oral pernah digunakan pada 

pasien dengan kejang yang tidak aktif, namun pemberian obat ini secara oral 

membutuhkan waktu 4 hingga 12 jam untuk mencapai kadar terapi yang adekuat 

dalam serum, sehingga praktek ini tidak direkomendasikan (Dipiro et al, 2011). 

2.6 Tinjauan tentang Fenitoin  

2.6.1 Sejarah Fenitoin 

Fenitoin pertama disintesis pada tahun 1908 oleh Blitz, tetapi aky=tivitas 

antikonvulsannya baru terungkap tahun 1938 (Merritt and Putnam, 1938a,b). 

Berbeda dengan penemuan awal secara kebetulan sifat antiseizure bromid dan 

fenobarbital, fenitoin merupakan hasil pencarian diantara senyawa nonsedatif yang 

strukturnya mirip dengan fenobarbital untuk senyawa yang mampu menekan 

konvulsi elektrosyok pada hewan percobaan. Senyawa ini diperkenalkan untuk 

penanganan epilepsin pada tahun yang sama. Penemuan fenitoin menandakan suatu 

kemajuan. Karena senyawa ini tidak bersifat sedatif pada dosis lazim, maka 

ditetapkan bahwa obat-obatan antiseizure tidak harus menginduksi rasa kantuk dan 

mendorong pencarian obat yang memiliki kerja antiseizure yang selektif 

(Gilman,2012). 

2.6.2 Struktur Kimia 

Fenitoin memiliki struktur kimia sebagai berikut : 
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    Gambar 2.7 Struktur Fenitoin 

Fenitoin adalah golongan hydantoin yang bersubstitusi dengan diphenyl. Suatu 

substituen 5-fenil atau substituen aromatik lain tampak sangat penting untuk 

aktivitas menghambat tonic-clonic seizure, substituen alkil pada posisi 5 dapat 

menimbulkan efek sedasi, namun tidak dimiliki oleh fenitoin (McNamara, 2003).  

Bentuk prodrug dari fenitoin yang lebih mudah larut dalam plasma yaitu 

Fosphenytoin yang tersedia dalam pemakaian parenteral (Porter & Meldrum, 2002).  

2.6.3 Efek Farmakologis 

Fenitoin menunujukkan aktivitas antiseizure tanpa menyebabkan depresi 

umum SSP. Pada dosis toksis, zat ini dapat menghasilkan tanda-tanda perangsangan 

dan pada kadar letal menyebabkan suatu tipe rigiditas deserebrasi (Eka, 2007). 

Efek fenitoin yang paling menonjol adalah kemmapuannyauntuk 

memodifikasi pola seizure elektrosyok maksimal. Karakteristik fase toniknya dpat 

dihilangkan sama sekali, tetapi seizure klonik sisanya dapat lebih parah dan lebih 

lama. Kerja memodifikasi seizure ini juga teramati pada banyak obat antiseizure 

lain yang efektif terhadap seizure tonik-klonik menyeluruh. Sebaliknya, fenitoin 

tidak menghambat seizure klonik yang ditimbulkan oleh pentilentetrazol 

(McNamara, 2003). 

2.6.4 Mekanisme Kerja 

Fenitoin membatsi perangsangan berulang potensial aksi yang ditimbulkan 

oleh depolarisasi terus menerus pada neuron spinalis kordata mencit yang 

dipertahankan secara in vitro. Efek ini diperantarai oleh melambatnya laju 

pemulihan saluran Na+ yang diaktifkan tegangan dari keadaan inaktivasi, suatu 

kerja yeng tergantung pada tegangan (efeknya lebih besar jika membran 

terdepolarisasi) dan juga tergantung penggunaan (Utomo, 2011). Efek – efek 

fenitoin ini nyata pada konsentrasi dalam rentang kadar terapeutik dalam cairan 

serebrospinal (CSS) pada manusia, konsentrasi yang berkorelasi dengan 

konsentrasi fenitoin bebas (atau tidak terikat) dalam serum. Pada konsentrasi ini, 

efeknya terhadap saluran Na+ bersifat selektif, karena tidak terdeteksi adanya 
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perubahan aktivitas spontan atau respon terhadap GABA atau glutamat yang 

diberikan secara iontoforetik. Pada konsentrasi 5 sampai 10 kali lebih tinggi, 

berbagai efek fenitoin terlihat nyata, termasuk penurunan aktivitas spontan, 

peningkatan respon terhadap GABA, dan lain-lain; efek-efek ini kemungkinan 

mendasari beberapa toksisitas yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan kadar 

fenitoin yang tinggi (Wibowo & Gofir, 2011). 

2.6.5 Farmakokinetika 

Fenitoin merupakan antiepiletik tanpa menimbulkan depresi umum susuan 

saraf pusat. Pada dosis toksik fenitoin dapat menimbulkan gejala eksitasi dan pada 

dosis letalis menimbulkan rigiditas decerebrate. Fenitoin mampu membatasi 

perkembangan aktifitas serangan maksimal dan mengurangi penyebaran proses 

serangan dari fokus aktifnya. Fenitoin mampu memodifikasi pola serangan 

elektroshok maksimal. Fase tonik dapat dihilangkan dengan sempurna, tapi sisa 

serangan klonik mungkin ditingkatkan dan diperpanjang. Fenitoin mampu 

membatsi perkembangan aktifitas serangan maksimal dan mengurangi penyebaran 

proses serangan dari fokus aktifnya. Fenitoin dimetabolisme dihati (hepar), oleh 

enzim mikrosomal, larut dalam air secara terbatas, dan eliminasinya (dose-

dependent) atau tergantung dosis (Wibowo, 2006). 

Sifat farmakokinetika fenitoin sangat dipengaruhi oleh ikatannya pada 

protein serum, sifat kinetika eliminasinya yang nonlinier, serta metabolisme nya 

oleh sistem enzim sitokrom P450. Fenitoin banyak terikat pada protein serum 

(sekitar 90%), terutama pada albumin. Sedikit saja perubahan persentase fenitoin 

yang terikat sangat mempengaruhi jumlah obta bebas (aktif). Meningkatnya 

proporsi obat bebas terlihat nyata pada neonatus, pada penderita hipoalbuminemia, 

dan pada penderita uremia. Beberapa senyawa, seperti valproat, dapat bersaing 

dengan fenitoin untuk terikat pada protein plasma; jika terjadi penghambatan 

metabolisme fenitoin yang diperantarai kombinasi dengan valproat, terjadi 

peningkatan yang nyata pada jumlah fenitoin bebas (Gillman, 2012). 

Fenitoin adalah salah satu diantara sedikit obat yang laju eliminasinya 

beragam tergantung konsentrasinya (lajunya tidak linier). Fenitoin dapat diberikan 

secara oral dan intravena namun tidak dianjurkan secara intramuskular karena dapat 

terjadi penggumpalan di otot (kecuali natrium fenitoin), diabsorbsi lambat pada GI 
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(lambung) namun dapat diabsorbsi baik dalam duodeunum (bersifat basa) dan tidak 

diabsorbsi melalui rektal (Natriana, 2001), waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 

kadar puncak antara 3-12 jam (Porter & Meldrum, 2002). Efek terapetik fenitoin 

adalah 10-20 µg/ml, obat bebas sebesar 1-2,5 µg/ml, volume distribusi dewasa 0,6-

0,7 L/kg dan anak 0,7 L/kg, mula kerja pemberian intravena 0,5-1 jam, ikatan 

dengan protein 90-95 % dan ekskresi < 5 % melalui urin, konsentrasi steady state 

dicapai pada 5-10 hari (Lacy et al, 2008). Eliminasi fenitoin bergantung pada dosis, 

waktu paruh berkisar antara 12-36 jam, dengan rata-rata 24 jam pada sebagian 

pasien (Porter & Meldrum, 2002), dimetabolisme di hati oleh sitokrom P450 dan 

sifat farmakokinetik fenitoin sangat dipengaruhi oleh ikatannya dengan protein 

plasma (McNamara, 2003).  

 Fosfenitoin (natrium fenitoin) adalah prodrug dari fenitoin yang larut air, 

dapat diberikan secara parenteral (iv, im) dan memiliki waktu paruh 8-15 menit 

(McNamara, 2003). 

Kelarutan fenitoin yang rendah dalam air memunculkan berbagai masalah 

bagi penggunaan intravena, oleh karena itu diproduksi fosfenitoin, suatu prodrug 

yang larut air. Fosfenitoin diubah menjadi fenitoin oleh fosfatase dihati dan sel 

darah merah dengan waktu paruh 8 sampai 15 menit. Fosfenitoin berguna bagi 

orang dewasa yang menderita seizure parsialatau seizure menyeluruh jika 

pemberiannya harus parenteral (Gillman, 2012). 

2.6.6 Dosis 

Dosis muatan dewasa sediaan oral adalah 15-20 mg/kg/hari dalam 3 dosis 

terbagi (Lacy et al, 2008) atau sediaan suspensi 125 mg (3 kali sehari) dan untuk 

status epileptikus per oral 100 mg diberikan tiap 6-8 jam (Tatro, 2003), untuk dosis 

pemeliharaan adalah 300 mg/hari atau 5-6 mg/kg/hari dalam 3 dosis terbagi, untuk 

sediaan lepas lambat dapat diberikan 1-2 kali dalam sehari dengan rentang 200-

1200 mg/hari (Lacy et al, 2008). Dosis dimulai dari 300 mg/hari, jika dosis ini dapat 

diterima oleh pasien maka akan menghasilkan kadar tunak darah ± 10 µg/ml 

(merupakan kadar terapetik minimal yang dapat diterima pasien), namun jika masih 

terjadi serangan maka dosis dapat ditingkatkan (sebaiknya tiap kali menaikkan 

hanya 25-30 mg untuk dosis dewasa) (Porter & Meldrum, 2002). Untuk 

pemeliharaan 300-400 mg/hari dan maksimum 600 mg/hari, dosis oral untuk anak 
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adalah 5 mg/kg/hari (2-3 kali sehari) sedangkan untuk pemeliharaan 4-8 mg/kg/hari 

(maksimal 300 mg/hari (Tatro, 2003).  

Dosis pada pemberian secara intravena pada pasien dewasa adalah 10-15 

mg/kg, namun dosis rekomendasi umumnya adalah 15-20 mg/kg dengan kecepatan 

maksimum 50 mg/menit, pada pasien anak-anak dosis muatan untuk pemberian 

intravena 15-20 mg/kg (1-2 dosis terbagi), untuk pemeliharaan 5 mg/kg/hari (2 

dosis terbagi) (Lacy et al, 2008) dengan kecepatan 1-3 mg/kg/menit. Sedangkan 

pemberian secara intramuscular (natrium fenitoin) hanya diberikan pada 

pencegahan gangguan saraf atau dapat diberikan sebelum dan sesudah operasi 

(Tatro, 2003).  

Dosis anak 5-8 mg/kg/hari, dosis tunggal/ terbagi 2 kali sehari (BPOM, 2000).  

Dosis rata-rata pada usia dewasa adalah 300 – 400 mg/hari (Weiner and Levitt, 

2001). Permulaan sehari 2-5 mg/kg berat badan dibagi dalam 2 dosis dan dosis 

pemeliharaan 2 dd 100-300 mg (garam Na) pada waktu makan dengan minum 

banyak air (alkalis). Pada anak-anak 2-16 tahun, permulaan seharin 4-7 mg/kg berat 

badan. Bila dikombinasi dengan fenobarbital, dosisnya dapat diperkecil (Tjay, 

2007).  

Fenitoin dalam bentuk dilantin yang bekerja jangka panjang dan mampu 

mempertahankan kadar obat dalam darah dalam rentang pengobatan dapat 

diberikan seklai sehari pada dewasa. Rentang kadar pengobatan dalam darah adalah 

10 -20 µg/ml kadar tersebt harus dipantau pada bebrapa penderita kejang yang tak 

terkontrol dengan baik. Fenitoin yang diberikan secara oral memerlukan 4 – 5 hari 

untuk mencapai kadar pengobatan. Pemberian intravena dlaam dosis yang tepat 

dapat mencapai kadar pengobatan dalam satu jam. Pada beberapa penderita dapat 

juga diberikan dosis awal secara oral misalnya 2 x 500 mg/hari yang diikuti dosis 

pemeliharaan. Pemberian fenitoin secara intramuskular dihindari karena dapat tidak 

dapat diabsorpsi dengan baik dan menimbulkan nekrosis otot (Weiner and Levitt, 

2001). 

2.6.7 Interaksi Obat 

Pemberian obat yang dimetabolisme oleh isoform 2C9/10 sitokorm P450 

secara bersamaan dapat meningkatkan konsentrasi fenitoin dalam plasma dengan 

mengurangi laju metabolismenya. Karbamazepin, yang dapat meningkatkan 
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metabolisme fenitoin, sangat dikenal menyebabkan penurunan konsentrasi fenitoin. 

Sebaliknya, fenitoin menurunkan konsentrasi karbamazepin. Interaksi antara 

fenitoin dan fenobarbital berubah-ubah (Gilman,2012). Penggunaan dengan obat 

antiepilepsi lain menyebabkan kadar fenitoin dalam plasma dapat meningkat bila 

digunakan bersama dengan etosuksimid, topiramat, valproat dan menurunkan kadar 

fenitoin dalam plasma bila digunakan dengan karbamazepin, okskarbazepin, 

vigabatrin (Sukandar et al, 2008). Selain itu, obat yang dapat meningkatkan 

konsentrasi fenitoin dalam plasma adalah kloramfenikol, dikumarol, simetidin, 

sulfonamid, isoniazid, fenilbutazon, dan kondisi hipoalbuminemia (Utama & 

Ganiswarna, 2009). Fenitoin juga menurunkan efektivitas topiramat, fenobarbital, 

pirimidone, asam valproat, kontrasepsi oral, kortikosteroid, dan warfarin. Kadar 

fenitoin ditingkatkan oleh topiramat, kloramfenikol, simetidin, dikumarol, 

disulfiram, isoniazid, sulfonamid, dan trimetoprim. Kadar fenitoin diturunkan oleh 

asam folat dan konsumsi alkohol jagka panjang (Dewanto et al, 2009). Etanol (akan 

menginduksi enzim mikrosomal hati, sehingga metabolisme fenitoin meningkat), 

asam folat (menaikkan metabolisme fenitoin sehingga menurunkan kadar fenitoin 

dalam plasma), kemungkinan juga pada antidepresan trisiklik dan oral kontrasepsi 

(Wibowo & Gofir, 2011).  

2.6.8 Toksisitas 

Efek toksisitas fenitoin bergantung pada rute pemberian, lama perjalanan, dan 

dosis. Dalam hal toksisitas fenitoin dapat dbagi menjadi dua yaitu: 

1. Efek toksik yang tidak berkaitan dengan besarnya dosis. Temasuk 

disini seperti gangguan gastrointestinal (nausea, vomitus, konstipasi) 

dan reaksi hipersensitifitas (pada kulit: morbiliform, demam, 

ekksfoliatif dematitis dan limfadenopati). 

2. Efek toksik yang berkaitan dengan dengan besarnya dosis, pada 

sisitem saraf. Termasuk disini ialah gangguan vestibuler dan 

serebeler. Semula terjadi kaburnya penglihatan, dizziness, dilatasi 

pupil, nistagmus horizontal/vertikal kemudian terjadi tremor, ataksia, 

perubahan mental, agitasi, sedasi, bingung, delirium, kadang 

frekuensi serangan pelitmal dan konvulsi tonik bertambah.  
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Pada sekitar 15% penderita yang mendapat fenitoin, dapat terjadi reaksi 

toksik ringan seperti : dizzines, ataksia, tremor, penglihatan kabur, diplopia, dan 

neusea. Gejala tersebut muncul pada hari ke 3-10 dan dengan penurunan dosis dapat 

menghilang. Pada kasus yang lebih serius (yakni sekitar 5%) dapat terjadi purpura, 

dermatitis bahkan dermatitis eksfoliatif yang terjadi setelah 40 hari pengobatan. 

Pemakaian kronis dapat menimbulkna gannguan fungsi serebeler dan lain efek pada 

SSP, perubahan perilaku, gejala gangguan gastrointestinal, hiperplsi gingiva, 

osteomalasia, anemia megaloblstik, hirsuitisme (pada wanita muda) (Wibowo dan 

Ghofir, 2006). 

Fenitoin mengurangi produksi Imunoglobulin A (Ig A) dan ini yang 

menimbulkan limfadenopati, seperti Hodgkin disease, dan limfoma maligna. 

Sementara ibu yang mengandung dengan terapi fenitoin mempunyai resiko 

hipoprotrombenia, dan untuk itu dianjurkan pemberian vitamin K (Wibowo dan 

Ghofir, 2006). 

Penggunaan pada dosis tinggi dan jangka panjang menyebabkan efek toksik 

antara lain; perubahan perilaku, peningkatan frekuensi serangan, gejala gangguan 

gastrointestinal (mual, muntah, konstipasi), hiperplasia gusi (yang terjadi pada 20 

% pengguna fenitoin), osteomalasia, dan anemia megaloblastik (McNamara, 2003). 

Efek samping yang paling sering terjadi adalah ruam kulit (hipersensitivitas) 

termasuk steven jhonson syndrom, demam (jika terdapat lesi kulit yang parah), kulit 

wajah menjadi kasar dan ataksia (Porter & Meldrum, 2002). Efek samping yang 

ringan seperti; mual, pusing, tremor, pengelihatan kabur, diplopia, gangguan pada 

sistem saraf pusat (nistagmus, ataksia, diplopia, vertigo) (Wibowo & Gofir, 2011). 

 

2.6.9 Sediaan Fenitoin Di Indonesia 

Tabel II.5 Sediaan Fenitoin di Indonesia (Kasim et al, 2010, Hardjosaputra et al, 

2008, Almatsier et al, 2006) 

Nama Generik / Produsen Obat Paten Bentuk Sediaan 

Phenytoin  Generik Kapsul 100 mg, 300mg 

Decatona® Harsen Kapsul  100 mg,  

Natrium Fenitoin 30 mg 
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Dilantin® Pfizer Kapsul Na Fenitoin 

100mg, tablet 50 mg, 

suspensi anak 30 mg/5ml, 

ampul 100 mg/2ml, 

Cairan Inj. 50 mg/ml 

Endotoxin® Novel Pharma Kapsul Na Fenitoin 100 

mg  

Ikaphen® Ikapharmindo Kapsul 100 mg,  

ampul 50 mg/ml 

Kutoin® Mersi Farma Kapsul 100 mg,  

ampul 100 mg/2ml 

Movileps® Dexa Medika Tablet 50 mg,  

kapsul 100 mg 

Phenilep® Prafa Kapsul Na Fenitoin 100 

mg 

Phenytoin® Ikapharmindo Kapsul Na Fenitoin 100 

mg, ampul 100 mg/2 ml 

Sodium 

Phenytoin® 

Ikapharmindo Ampul 50 mg/ml 

Zentopril® Lucas Jaya Kapsul 100 mg 

 


