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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Saraf Pusat 

2.1.1 Anatomi Sistem Saraf Pusat 

 Nama sistem saraf berasal dari "saraf", yang mana merupakan bundel 

silinder serat yang keluar dari otak dan central cord, dan bercabang-cabang untuk 

menginervasi setiap bagian tubuh (Kandel et al, 2000). Adapun sistem saraf terdiri 

dari dua macam yakni sistem saraf pusat  (terdiri dari semua sel saraf, otak dan 

urat saraf tulang belakang) dan sistem saraf tepi (terdiri dari semua neuron yang 

menghubungkan sistem saraf pusat dengan kelenjar- kelenjar, otot-otot dan 

reseptor sensorik). Sistem saraf tepi juga dibagi dua yakni sistem somatik dan 

sistem otonom (Semiun, 2006). 

 SSP berada di dalam rongga tubuh dorsal, dengan otak ditempatkan di 

rongga tengkorak dan sumsum tulang belakang di kanal tulang belakang. Pada 

vertebrata, otak dilindungi oleh tengkorak, sementara sumsum tulang belakang 

dilindungi oleh vertebrae. Otak dan sumsum tulang belakang keduanya ditutupi 

oleh membrane protektif yang bernama meninges (Anthea et. al, 1993). SSP 

memiliki fungsi untuk mengkoordinasi segala aktivitas bagian tubuh manusia. 

Dalam mengkoordinasi segala aktivitas tubuh manusia, SSP dibantu oleh sistem 

saraf perifer yang merupakan penghubung impuls dari SSP menuju sel organ 

efektor (Nugroho, 2012). 

 Sistem saraf pusat dibagi atas otak dan medula spinalis. Otak terletak 

dalam cavum cranii yang dikelilingi oleh suatu capsula tulang, medula spinalis 

terletak pada canalis vertebralis tertutup oleh columna vertebralis (Kahle et al, 

2000). Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis yang merupakan 

pusat-pusat utama terjadinya korelasi dan integrasi informasi saraf. Saraf pusat 

terdiri dari sel-sel saraf dengan prosesus-prosesusnya yang disebut neuron serta 

disokong oleh jaringan khusus yaitu neuroglia (Snell, 2006). 
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Gambar 2.1 Strukur otak (edoctoronline.com) 

Otak, salah satu organ terbesar yang ada pada manusia, memiliki 4 bagian 

major, yaitu brainstem (batang otak), serebelum, diensefalon, dan serebrum (Gary 

& Kevin, 2000).  Yang termasuk bagian batang otak adalah otak tengah, pons, dan 

sumsum belakang. Ini bertindak sebagai pusat relay (penghubung) yang 

menghubungkan serebri dan serebelum ke sumsum tulang belakang. Ia melakukan 

banyak fungsi otomatis seperti pernapasan, detak jantung, suhu tubuh, bangun dan 

siklus tidur, pencernaan, bersin, batuk, muntah, dan menelan. Sepuluh dari dua 

belas saraf kranial berasal dari batang otak (Mayfield Clinic). Serebelum adalah 

bagian terbesar kedua pada otak setelah serebrum. Serebelum terletak di posterior 

pons dan medulla dan di inferior pars posterior serebrum (Moore and Dalley, 

2013). Bagian otak ini berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan otot,menjaga 

postur tubuh, dan keseimbangan (Gary & Kevin, 2000). Diensefalon adalah 

bagian yang kecil, tetapi penting. Berlokasi di antara bawah otak tengah dan 

diatas serebelum. Diensefalon mengandung dua struktur utama, yaiut hipotalamus 

dan thalamus. Hipotalamus berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, selain itu 
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hipotalamus juga terlibat dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh, sirkulasi 

tidur, mengatur nafsu makan dan banyak emosi seperti rasa senang, takut, amarah, 

gairah seksual, dan rasa sakit. Talamus berfungsi untuk menyampaikan sensor dan 

sinyal motorik ke korteks otak (Gary & Kevin). Serebrum adalah bagian terbesar 

dari otak dan terdiri dari belahan kanan dan kiri. Serebrum melakukan fungsi yang 

lebih banyak seperti menafsirkan sentuhan, penglihatan dan pendengaran, serta 

ucapan, penalaran, emosi, pembelajaran, dan kontrol pergerakan yang baik. 

(Mayfield Clinic). 

  

 

 

Gambar 2.2 Sistem Limbik (cnx.org) 

  

 Sistem limbik adalah bagian dari otak yang terletak di kedua sisi talamus 

dan berada di bawah serebrum. Sistem limbik terlibat dalam mengatur fungsi 

emosi, motivasi, pembelajaran dan ingatan (Schacter & Daniel, 2012). Sistem 

limbik sering digolongkan sebagai "struktur serebral". Struktur ini terkait erat 

dengan penciuman, emosi, dorongan, regulasi otonom, memori, dan patologis 

terhadap ensefalopati, epilepsi, gejala psikotik, cacat kognitif (Adam & Victor, 

2005). Relevansi fungsional sistem limbik telah terbukti melayani berbagai fungsi 

seperti pengaruh / emosi, memori, pemrosesan sensorik, persepsi waktu, 
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perhatian, kesadaran, naluri, kontrol otonom / vegetatif, dan tindakan / perilaku 

motorik. Beberapa gangguan yang terkait dengan sistem limbik adalah epilepsi 

dan skizofrenia (Iversen, 2004). 

2.1.2 Mikroanatomi Sistem Saraf Pusat 

 Neuron adalah unit struktural dan fungsional sistem saraf yang 

dikhususkan untuk komunikasi cepat atau merupakan unsur penyusun sistem saraf 

(Moore et al., 2002). Neuron terdiri dari badan sel saraf atau perikaryon (Gambar 

2.3), yang mengandung nukleus, retikulum endoplasma, aparatus golgi dan 

komponen lainnya yang diperlukan untuk sintesis protein (Wibowo, 2001). 

Bentuk dan ukuran neuron bervariasi, tetapi masing-masing mempunyai sebuah 

badan sel yang dari permukaannya menonjol satu atau lebih yang disebut neurit. 

Neurit yang  berfungsi untuk menerima informasi dan menghantarkannya ke arah 

badan sel dendrit (Snell, 2006). Dendrit merupakan penerima implus saraf 

(reseptor) sedangkan akson berfungsi meneruskan pesan dari neuron ke terminal 

akson (Wibowo, 2001) implus-implus saraf tersebut kemudiaan diteruskan ke 

neuron-neuron lain, otot-otot atau kelenjar-kelenjar. Neuron meneruskan implus 

ke neuron-neuron lain dengan sarana zat kimia yang disebut neurotransmiter 

(Semium, 2006). Proses hantaran implus tersebut merupakan proses elektrik, akan 

tetapi pada ujung terminal akson akan terjadi pelepasan substansi kimia. Substansi 

kimia tersebut akan menyebar melintasi celah sinaptik diantara terminal saraf dan 

jaringan neuroefektor dan selanjutnya kontak dengan reseptor (Wibowo, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Sel Saraf atau perikaryon (cnx.org) 
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2.2 Skizofrenia 

2.2.1 Definisi Skizofrenia 

 Skizofrenia adalah gangguan mental kronis dan berat yang mempengaruhi 

bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Orang dengan 

skizofrenia mungkin tampak seperti mereka telah kehilangan kontak dengan 

kenyataan. Meski skizofrenia tidak begitu umum seperti gangguan mental lainnya, 

gejalanya bisa sangat melumpuhkan (U.S. National Institute of health). 

 Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan 

menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi gerakan, dan perilaku aneh dan 

terganggu. Skizofrenia sering disalahartikan oleh masyarakat, penyakit ini ditakuti 

sebagai gangguan jiwa yang berbahaya dan tidak dapat dikontrol dan pasien yang 

terdiagnosis digambarkan sebagai individu yang mengalami masalah emosional 

atau psikologis yang tidak terkendali (Videbeck, 2008). 

 Skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai dengan perilaku sosial 

yang abnormal dan kegagalan untuk memahami apa yang terjadi sebenarnya 

(WHO, 2015). Gejala umum mencakup keyakinan yang salah, pemikiran yang 

tidak jelas atau bingung, mendengar suara yang tidak didengar oleh orang lain, 

mengurangi keterlibatan sosial (menutup diri) dan ekspresi emosional, dan 

kurangnya motivasi (U.S. National Institute of Mental Health). Orang dengan 

skizofrenia sering memiliki masalah kesehatan mental tambahan seperti gangguan 

kecemasan, atau penyakit depresi berat (Buckley et. all, 2009). Gejala biasanya 

muncul secara bertahap, dimulai pada masa awal dewasa, dan bertahan lama. 

(U.S. National Institute of Mental Health). 

 Gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh 

terganggunya kemampuan menilai realitas atau tilikan (insight) yang buruk. 

Gejala yang menyertai gangguan ini antara lain berupa halusinasi, ilusi, waham, 

gangguan proses pikir, kemampuan berpikir, serta tingkah laku aneh, misalnya 

agresivitas atau katatonik. Gangguan jiwa berat dikenal dengan sebutan psikosis 

dan salah satu contoh psikosis adalah skizofrenia (Riskesdas, 2013).  

2.2.2 Epidemiologi Skizofrenia 

 Menurut data WHO, terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta 

orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena 
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dimensia. Fakta lainnya adalah 25% penduduk diperkirakan akan mengalami 

gangguan jiwa pada usia tertentu selama hidupnya. Di Amerika Serikat 

skizofrenia memiliki prevalensi 1% dari populasi di dunia. Pada masyarakat 

perkotaan lebih sering terjadi dengan prevalensi hingga 2%. Diagnosis terbaru 

skizofrenia terjadi diantara 3 sampai 6 individu per 1000 orang per tahun 

(Fortinash, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Angka kematian (1:1.000.0000) di dunia disebabkan skizofrenia 

pada tahun 2012 (WHO) 

 

 Prevalensi gangguan mental emosional penduduk Indonesia berdasarkan 

Riskesdas 2007 adalah 11,6 persen dan bervariasi di antara provinsi dan 

kabupaten/kota. Pada Riskesdas tahun 2013, prevalensi gangguan mental 

emosional dinilai kembali dengan menggunakan alat ukur serta metode yang 

sama. Gangguan mental emosional diharapkan tidak berkembang menjadi lebih 

serius apabila orang yang mengalaminya dapat mengatasi atau melakukan 

pengobatan sedini mungkin ke pusat pelayanan kesehatan atau berobat ke tenaga 

kesehatan yang kompeten. 
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Tabel I Prevalensi gangguan jiwa berat menurut provinsi di Indonesia pada tahun 

2013 (Riskesdas, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Etiologi Skizofrenia 

Skizofrenia merupakan gangguan yang bersifat kronis. Pasien secara 

berangsur-angsur menjadi semakin menarik diri dan tidak berfungsi selama 

bertahun-tahun. Beberapa pasien dapat mempunyai waham dengan taraf ringan 

dan halusinasi yang tidak begitu jelas (Tomb, 2004). Penyebab skizofrenia telah 

menjadi bahan perdebatan peneliti, dengan berbagai faktor penyebab yang telah 

diusulkan. Beberapa studi menunjukkan bahwa genetika, perkembangan prenatal, 

lingkungan awal, neurobiologi dan proses psikologis dan sosial merupakan faktor 

penyumbang penting. Penelitian psikiatris saat ini terhadap perkembangan 

kelainan skizofrenia sering didasarkan pada model perkembangan saraf (Insel, 
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2010). Berikut adalah penjelasan mengenai beberpa faktor dari etiologi 

skizofrenia: 

1. Faktor Genetik 

 Skizofrenia mempunyai komponen yang diwariskan, 80% dari variasi 

dalam sifat skizofrenia dikaitkan dengan faktor genetik (Haller et al., 2014). 

Sesuai dengan penelitian hubungan darah yang menyatakan skizofrenia 

merupakan gangguan familial. Semakin dekat hubungan keluarga semaki tinggi 

resiko terjadinya skizofrenia (Elvira, 2013) dan mereka yang memiliki hubungan 

kekerabatan lebih jauh akan memiliki tingkat kecendrungan yang semakin rendah 

(Halgin and Whitbourne, 2011).  

 Bukti keterlibatan genetik sebagai penyebab skizofrenia semakin kuat 

hingga 50% kembar identik (homozigot) menderita diagnosis yang sama, 

dibandingkan dengan sekitar 15% kembar non-identik (Davies, 2009). Jika salah 

satu orang tua terkena skizofrenia maka resiko nya adalah 13%, tetapi jika 

keduanya terkena skizofrenia makan resikonya menjadi hampir 50% (Herson, 

2011). Pada tingkat populasi umum, kesempatan terkena skizofrenia adalah 1%, 

tapi risikonya meningkat hingga sepuluh kali untuk saudara kandung atau anak-

anak penderita skizofrenia (Cardno et al, 1999). 

 Penelitian genetik dalam skizofrenia juga memiliki keterbatasan. Belum 

diketahui secara pasti bagaimana predisposisi terhadap skizofrenia diturunkan. 

Predisposisi tersebut tidak ditransmisikan oleh satu gen tunggal; beberapa model 

multi atau poligenik tetap lebih mungkin. Hasil analisis kerkaitan keturunan 

keluarga diteliti untuk mengetahui kromosom mana yang menjadi lokasi gen atau 

gen–gen skizofrenia, juga saling bertentangan. Temuan yang paling konsisten 

adalah keterkaitan dengan kromosom 8. Meskipun demikian, hasil tersebut belum 

pernah ditemukan ulang (Davison et al., 2010). 

2. Faktor Lingkungan (Psikologis) 

 Faktor lingkungan yang terkait dengan perkembangan skizofrenia meliputi 

lingkungan hidup, penggunaan narkoba, dan stres prenatal (Van, & Kapur, 2009). 

Stress maternal telah dikaitkan dengan peningkatan risiko terjadinya skizofrenia, 

kemungkinan berhubungan dengan reelin. Stress maternal telah diamati dapat 

menyebabkan hipermetilasi, yang pada model hewan percobaan menyebabkan 
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penurunan neuron GABAergik, temuan umum pada skizofrenia (Negrón-Oyarzo 

et. all, 2016). Kekurangan gizi pada ibu, seperti selama kelaparan, serta obesitas 

ibu juga telah diidentifikasi sebagai faktor risiko skizofrenia. Baik stres dan 

infeksi ibu telah ditunjukkan untuk mengubah perkembangan neurologis janin 

melalui protein pro-inflamasi seperti IL-8 dan TNF (Brown, 2011). 

 Gaya pengasuhan tampaknya tidak memiliki pengaruh besar, walaupun 

orang dengan orang tua yang mendukung melakukan yang lebih baik daripada 

orang tua yang kritis atau bermusuhan (Picchioni & Murray, 2007) Trauma masa 

kecil, kematian orang tua, dan diganggu atau disalahgunakan meningkatkan risiko 

psikosis (Dvir et. all, 2013). Faktor lain yang memainkan peran penting termasuk 

isolasi sosial dan imigrasi yang terkait dengan kesulitan sosial, diskriminasi rasial, 

disfungsi keluarga, pengangguran, dan kondisi perumahan yang buruk (Selten, et. 

all, 2007). 

3. Hipotesis Serotonin 

 Penemuan klozapin merupakan suatu keuntungan besar dalam skizofernia, 

dimana klozapin memiliki efek yang hampir sama seperti antipsikotik tipikal tapi 

memiliki efek ekstrapiramidal yang lebih rendah. Diketahui bahwa klozapin 

memiliki kerja penghambatan serotonin selain penghambatan dopamine (Abi-

Dargham et al, 1997). Seperti penelitian mengenai gangguan mood, aktivitas 

serotonin dianggap terlibat dalam perilaku impulsif dan bunuh diri yang juga 

dapat tampak pada pasien skizofrenia (Shadock, 2010).  

4. Hipotesis Dopamin 

 Dopamin adalah neurotransmitter utama dari tiga daerah pada batang otak 

yaitu, ganglia basalis (basal ganglia) yang mengontrol tingkah laku motorik, 

hipotalamus yang mengatur rangsangan fisiologis, dan sistem limbik yang 

mengatur rangsangan emosional. Para ilmuwan percaya bahwa dopamin adalah 

neurotransmitter yang bertindak dalam sel otak dan saraf untuk membantu 

mengatur gerakan dan emosi (Semiun, 2006). Oleh karena itu dopamin 

mempengaruhi suasana hati, pikiran dan perilaku (Fortinash, 2012). Aktivitas 

yang tinggi dari dopamin mengakibatkan rangsangan yang tinggi pada otak 

kemudian mengganggu fungsi kognitif dan mengakibatkan halusinasi dan delusi 

(Semiun, 2006). 
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 Peran dopamin pada skizofrenia didasarkan pada hipotesis dopamin, yang 

didapat dari dua pengamatan. Pertama, kelompok obat yang menghambat fungsi 

dopamin, yang dikenal dengan fenotiazin, bisa mengurangi gejala psikotik. 

Kedua, amfetamin, yang meningkatkan pelepasan dopamin, dapat menyebabkan 

psikosis paranoid dan memperparah skizofrenia dan disulfiram menghambat 

dopamin hidroksilase dan memperburuk skizofrenia (Ayano, 2016). Sementara 

antipsikotik telah ditunjukkan untuk meringankan beberapa gejala positif 

skizofrenia, gejala kognitif lebih sulit untuk dianalisis. Kellendonk dkk (2006) 

bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kepadatan reseptor D2 dan 

defisit kognitif pada tikus dengan mempelajari tikus dengan reseptor D2 yang 

meningkat. Hasilnya menunjukkan bahwa terlalu banyak reseptor D2 

menyebabkan kesulitan dalam tugas yang berhubungan dengan memori. Reseptor 

D2 terbukti mempengaruhi aktivasi reseptor D1 di korteks prefrontal, struktur 

yang terlibat dalam memori kerja, menunjukkan adanya perubahan pada korteks 

prefrontal yang mungkin bertanggung jawab atas defisit kognitif yang terlihat 

pada skizofrenia. 

5. Hipotesis  Asam Gamma Aminobutiran (GABA) 

 Data yang tersedia sejalan dengan hipotesis bahwa sejumlah pasien 

skizofrenia mengalami kehilangan neuron GABAnergik di hipokampus. 

Kehilangan neuron inhibitori GABAnergik dapat menyebabkan hiperaktivitas 

neuron-neuron dopaminergik. Secara khusus, defisit dalam sistem GABA telah 

dikaitkan dengan gejala disfungsi kognitif yang ditemukan pada pasien 

skizofrenia. Kekurangan GABA dapat menyebabkan gejala seperti kebingungan 

dan mudah marah, baik gejala juga terkait dengan skizofrenia (Shadock, 2010).  

6.  Faktor ALkohol dan Obat-Obatan 

 Sekitar setengah dari mereka dengan skizofrenia adalah orang yang 

menggunakan obat-obatan terlarang atau alkohol secara berlebihan. (Greeg et. all, 

2007) Amphetamine, kokain, dan alkohol dalam jumlah sedikit, dapat 

menyebabkan psikosis stimulan sementara atau psikosis terkait alkohol yang 

sangat mirip dengan skizofrenia. (Larson, 2006) Meskipun pada umumnya tidak 

diyakini sebagai penyebab penyakit, penderita skizofrenia menggunakan nikotin 

pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada populasi umum (Sagud et. all, 2009). 
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 Penyalahgunaan alkohol kadang-kadang dapat menyebabkan 

perkembangan kelainan psikotik (U.S. National Institute of Mental Health). 

Penggunaan alkohol tidak dikaitkan dengan gejala awal psikosis sebelumnya. 

(Large et. all, 2011) Ganja bisa menjadi faktor penyebab skizofrenia, (Niesink & 

van Laar, 2013) berpotensi menyebabkan penyakit pada mereka yang sudah 

berisiko. Risiko mungkin akan meningkat ketika sudah diwarisi gen orang tua 

yang juga terkena skizofren. (Parakh & Basu , 2013). 

2.2.4 Klasifikasi Skizofrenia 

 Berdasarkan DSM-IV-TR (diagnostic and statistical manual of mental 

disorder, 4th ed., Text Revision) terdiri dari lima sub-klasifikasi, yaitu: 

1. Tipe Paranoid 

Pada skizofrenia paranoid ada dua kriteria yaitu delusi dan 

halusinasi. Gejala yang lan adalah perilaku dan cara berbicara yang tidak 

teratur (Fortinash & Worret, 2004) Tipe paranoid merupakan suatu 

perasaan curiga terhadap segala sesuatu yang berlebihan seperti perasaan 

seakan-akan dirinya diintai terus-menerus, semua orang membecinya dan 

sebagainya. Keadaan ini disebut juga sebagai gangguan psikosis yang 

ditandai oleh delusi yang menetap dengan respon emosional dan tingkah 

laku yang sesuai dengan delusi (waham) tersebut. Status paranoidnya 

terdapat delusi yang kurang logis dan kurang sistematis (Nasir dan 

Muhith, 2011). Berdasarkan pendekatan psikosis pasien dengan diagnosis 

skizofrenia paranoid adalah pasien dengan gangguan psikosis kognitif, 

emosional, tingkat tekanan psikologis yang tinggi dan gangguan suasana 

hati yang berat (Mankiewicz dan Turner, 2014). 

2. Tipe Tidak Terorganisasi (Disorganized Type) 

Skizofrenia tipe tidak terorganisasi disebut juga skizofrenia 

hebefrenik atau bertingkah laku seperti anak kecil, dimana gangguan 

berfikir dan perasaan yang datar terjadi bersama-sama (Ikawati, 2011). 

Pasien dengan tipe ini biasanya terjadi pada masa remaja ditandai dengan 

ucapan dan perilaku yang tidak terorganisir (Ortiz et al, 2013). Pasien 

memiliki perilaku yang tidak terorganisir, bersikap konyol, kacau, dan 

dapat menyebabkan gangguan kemampuan untuk melakukan kegiatan 
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sehari-hari (mandi, berpakaian, makan). Gangguan kinerja, tingkah laku 

yang aneh sangat sering ditemui. Tipe ini pasien dianggap hebefrenik atau 

bertingkah laku seperti anak kecil (Tomb, 2004). 

3. Tipe Katonik 

Gangguan yang nyata dalam aktivitas motorik dimana perilaku 

menjadi stupor (diam atau hampir tidak bergerak) namun secara tiba-tiba 

berubah menjadi agitasi (gelisah) (Nevid et al., 2005). Katatonik ditandai 

dengan imobilitas motorik seperti kaku atau mengerasnya otot sehingga 

sulit bergerak, sering pingsan dan tidak bisa berbicara secara tiba-tiba 

(Sasaki, 2012). Bahkan pasien dengan diagnosis katatonik tidak mampu 

berbicara, latah dalam perkataan (echolalia), meniru gerakan orang lain 

(echopraxia). Tipe katatonik berat perlu perhatian yang lebih agar tidak 

membahayakan diri pasien atau merugikan orang lain (Semiun, 2006). 

Kriteria diagnostik skizofrenia tipe katatonik didominasi paling 

sedikit dua dari gejala berikut ini : (Arif, 2006) 

1) Motoric immobility (tidak ada gerakan motorik) sebagaimana 

terbukti dengan adanya catalepsy (termasuk waxy flexibility) 

atau stupor. 

2) Aktivitas motor yang berlebihan yang tidak bertujuan dan tidak 

dipengaruhi oleh stimuli eksternal. 

3) Negativism yang ekstrim, tanpa motivasi yang jelas bersikap 

sangat menolak pada segala intruksi atau mempertahankan 

postur yang kaku untuk menolak untuk dipindahkan atau 

mutism (sama sekali diam). 

4) Gerakan-gerakan yang khas dan tidak terkendali. 

5) Echolalia (menirukan kata-kata orang lain) atau echopraxia 

(menirukan tingkah laku orang lain. 

4. Tipe Kabur (Undifferentiated Type) 

Skizofrenia ini yang sebelumnya disebut skizofrenia hebefrenik. 

Gangguan ini bercirikan tingkah laku bodoh, ketidakpaduan antara pikiran, 

bicara dan tindakan, serta sifat yang kekanak-kanakan. Pasien akan 

menarik diri secara ekstrim, tidak lagi tertarik pada dunia sekitarnya tetapi 
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hampir sepenuhnya hidup dalam dirinya sendiri. Ledakan emosi seperti 

menangis dan tertawa bukan akibat stimulus dari luar tetapi stimulus yang 

berasal dari dunia khayalannya (Semiun, 2006). 

5. Tipe Residual 

Pasien dalam keadaan remisi dari psikosis akut namun tidak lagi 

mengalami gejala utama seperti delusi, halusinasi, ucapan yang tidak 

teratur, atau perilaku yang tidak teratur (Halgin dan Whitbourne, 2011). 

Pasien dalam keadaan remisi dari psikosis akut namun tidak lagi 

mengalami gejala utama seperti delusi, halusinasi, ucapan yang tidak 

teratur, atau perilaku yang tidak teratur (Halgin dan Whitbourne, 2011). 

Orang yang mengalami gangguan skizofrenia residual adalah orang yang 

sekurang-kurangnya memiliki riwayat satu episode psikosis yang jelas 

pada masa lampau dan sekarang memperlihatkan beberapa tanda 

skizofrenia (Semiun, 2006). 

2.2.5 Gejala dan Gambaran Klinis 

 Gejala skizofrenia menurut National Institute of Mental Healt terbagi 

dalam tiga kategori, yaitu: 

1. Gejala positif: Gejala "Positif" adalah perilaku psikotik yang umumnya 

tidak terlihat pada orang sehat. Orang dengan gejala positif mungkin 

"kehilangan kontak" dengan beberapa aspek realitas. Gejalanya meliputi: 

 Halusinasi 

 Delusi 

 Gangguan pemikiran (cara berpikir yang tidak biasa atau 

disfungsional) 

 Gangguan gerakan (gerakan tubuh gelisah) 

2. Gejala negatif: Gejala "Negatif" dikaitkan dengan gangguan pada emosi 

dan perilaku normal. Gejalanya meliputi: 

 "Dengung mempengaruhi" (mengurangi ekspresi emosi melalui 

ekspresi wajah atau nada suara) 

 Mengurangi perasaan senang dalam kehidupan sehari-hari 

 Kesulitan memulai dan mempertahankan aktivitas 

 Mengurangi bicara 
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3. Gejala kognitif: Bagi beberapa pasien, gejala kognitif skizofrenia tidak 

kentara, tapi bagi orang lain, mereka lebih parah dan pasien mungkin 

memperhatikan perubahan ingatan atau aspek pemikiran lainnya. 

Gejalanya meliputi: 

 Miskin "fungsi eksekutif" (kemampuan untuk memahami informasi 

dan menggunakannya untuk membuat keputusan) 

 Kesulitan memusatkan perhatian atau memperhatikan 

 Masalah dengan "working memory" (kemampuan untuk menggunakan 

informasi segera setelah mempelajarinya) 

Pada psikosis akut sering memperlihatkan berbagai campuran gejala, 

diantaranya gangguan bentuk pikiran, gangguan isi pikir, gangguan presepsi, 

gangguan emosi dan gangguan perilaku. Gangguan bentuk pikiran dimana pasien 

biasanya mengalami gangguan berfikir formal yaitu pikiran yang seringkali tidak 

dimengerti orang lain. Contoh gangguan isi pikir adalah waham (Elvira, 2013), 

waham merupakan keyakinan yang salah yang didasarkan pada interprestasi yang 

tidak sesuai dengan fakta (Copel, 2007). Waham sering ditemui pada pasien 

gangguan jiwa berat dan beberapa waham spesifik sering ditemukan pada 

skizofrenia (Elvira, 2013). Waham yang umumnya terjadi adalah waham kejar, 

referensial, somatik dan waham kebesaran. Contoh waham kejar adalah pasien 

merasa sedang diikuti, dikelabui, disiksa, pada waham referensial ada keyakinan 

bahwa pernyataan yang terdengar secara kebetulan, artikel surat kabar secara khas 

ditujukan pada dirinya. Waham somatis terjadi ketika pasien merasa yakin bahwa 

kondisi tubuhnya dalam keadaan yang memburuk. Seseorang dengan waham 

kebesaran mempunyai perasaan yang membesar-besarkan dirinya (Copel, 2007), 

misalnya menjadi terkenal, memiliki kekuatan supranatural atau kaya raya 

(Katona et al., 2012).  Gangguan persepsi meliputi ilusi dan halusinasi. Ilusi 

merupakan gangguan persepsi terhadap stimulus eksternal, misalnya nmengira tali 

gorden sebagai seekor ulat. Sedangkan halusinasi, presepsi tanpa stimulus 

eksternal (Katona et al., 2012). Halusinasi dapat terjadi di lima panca indra, 

halusinasi pendengaran atau auditorik merupakan halusinasi yang paling sering 

terjadi pada skizofrenia. Halusinasi pendengaran dapat berupa suara-suara yang 

mengancam dan menghina atau berupa perintah untuk melukai diri sendiri atau 
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orang lain (Copel, 2007). Pasien psikosis akut memperlihatkan gangguan emosi. 

Berbagai gangguan emosi yang terjadi dapat berubah dari satu emosi ke emosi 

yang lain dalam jangka waktu yang singkat, perubahan ini disebut sebagai afek 

labil. Ada tiga afek dasar yang sering terjadi pada pasien skizofrenia diantaranya 

afek labil, afek tumpul dan afek tidak serasi. Afek tumpul ditandai dengan 

ekspresi emosi pasien yang sedikit bahkan ketika afek tersebut seharusnya 

diekspresikan, pasien tidak menunjukkannya. Sedangkan afek tidak serasi 

dicirikan dengan afek yang kuat tetapi tidak sesuai dengan pikiran dan 

pembicaraan pasien (Elvira, 2013). Pasien skizofrenia sering kali menunjukkan 

gangguan perilaku, tingkah laku yang aneh seperti berbicara dan membuat gerak-

gerik isyarat terhadap dirinya sendiri, berselang seling antara menangis dan 

tertawa serta mengoceh (Semium, 2006).   

Perjalanan penyakit skizofrenia dapat dibagi menjadi 3 fase yaitu fase 

prodromal, fase aktif dan fase residual. Fase prodromal biasanya timbul gejala- 

gejala  non spesifik dimana individu menunjukkan penurunan progresif dalam 

fungsi sosial dan interpersonal (Halgin and Whitbourne, 2011), gejala muncul 

dalam waktu yang lama 6 sampai 12 bulan sebelum onset psikotik muncul 

menjadi jelas (Copel, 2007). Fase prodromal dicirikan dengan beberapa perilaku 

maladaptif seperti penarikan diri dari lingkungan sosial, ketidakmampuan bekerja 

secara produktif, tidak terawat, pikiran dan ucapan yang aneh, kepercayaan yang 

tidak biasa, pengalaman persepsi yang aneh serta energi dan inisiatif yang 

menurun (Halgin and Whitbourne, 2011). Memasuki fase aktif, gejala positif atau 

psikotik menjadi  lebih jelas seperti delusi, halusinasi, ucapan yang tidak teratur, 

perilaku terganggu dan munculnya gejala negatif seperti ketidakmampuan 

berbicara atau kurangnya inisiatif (Halgin and Whitbourne, 2011). Pada fase ini, 

hampir semua pasien mendapatkan terapi obat dan rehabilitasi psikiatri (Copel, 

2007). Fase aktif diikuti dengan fase residual dimana gejala yang muncul sama 

dengan fase prodromal tetapi gejala positifnya sudah berkurang (Halgin and 

Whitbourne, 2011). Selama periode residual, pasien dapat menarik diri atau 

mengisolasi diri dan berprilaku aneh. Gelaja lain yang muncul seperti mengalami 

kemunduran tingkah laku, afek menjadi tumpul, datar dan tidak serasi (Tomb, 

2004).    
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2.2.6 Patofisiologi Skizofrenia 

 Patofisiologi skizofrenia belum dapat diketahui dengan pasti, sebagian 

besar penjelasan terkait dengan patofisiologinya hanya sebatas hipotesis. 

Hipotesis yang berkembang terkait dengan skizofrenia adalah hipotesis dopamin 

dan hipotesis perkembangan syaraf terkait dengan abnormalitas pada otak (Reid 

and Peter, 2007).  

Perhatian khusus telah diberikan pada fungsi dopamin di jalur mesolimbik 

otak. Fokus ini sebagian besar disebabkan oleh penemuan kebetulan bahwa obat 

fenotiazin, yang menghambat fungsi dopamin, dapat mengurangi gejala psikotik. 

Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa amfetamin, yang memicu pelepasan 

dopamin, dapat memperburuk gejala psikotik pada skizofrenia (Laruelle et al, 

1996). Hipotesis dopamin berpengaruh pada skizofrenia dengan menunjukkan 

bahwa aktivasi reseptor D2 yang berlebihan merupakan penyebab (gejala positif) 

skizofrenia. Di sisi lain, metabolisme dopamin presinaptik dan pelepasannya 

meningkat meski tidak ada perbedaan dalam transporter dopamin (Howes et. all 

2012). Hipotesis dopamin sekarang dianggap sederhana, sebagian karena 

pengobatan antipsikotik yang lebih baru (obat antipsikotik atipikal) dapat sama 

efektifnya dengan pengobatan yang lebih tua (obat antipsikotik khas), tetapi juga 

mempengaruhi fungsi serotonin dan mungkin memiliki sedikit efek pemblokiran 

dopamin (Jones & Pilowsky, 2002). 
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Gambar 2.5 Skema patofisiologi skizofrenia sehingga timbul gejala positif dan 

negatif (Graham et al,2016; Patel et al, 2014; Abi-Dargham et al, 1997) 

 

 Faktor genetik, lingkungan dan beberapa obat-obatan seperti amphetamine 

dan kokain dapat mengganggu sistem neurotransmitter pada otak (Padmanabhan 

& Keshavan, 2016). Salah satu neurotransmitternya adalah dopamin. Jalur 

dopamin pada otak ada 4, yaitu meolimbik, mesokortikal, nigrostriatal dan 

tuberoinfundibular. 

1. Ketika dopamin yang dilepas terlalu banyak pada jalur mesolimbik atau 

pada nukleus akumbens, maka akan terjadi hiperdopaminergik sehingga 

menyebabkan gejala positif (seperti pada gambar 2.6). 

2. Sedangkan ketika dopamin yang dilepas terlalu sedikit pada jalur 

mesokortikal atau pada korteks prefrontal, maka akan terjadi 

hipodopaminergik sehingga menyebabkan gejala negatif dan gejala 

kognitif (seperti pada gambar 2.6) (Patel et al, 2014). 
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3. Jalur nigristriatal Saluran nigrostriatal adalah bagian dari "sistem saraf 

ekstrapiramidal" yang memainkan peran kunci dalam mengendalikan 

gerakan motorik. Pada skizofrenia yang tidak diobati, aktivitas 

dopaminergik di jalur nigrostriatal relatif normal. Sebaliknya, bila aktivitas 

dopaminergik kurang dalam jalur ini (yang disebabkan oleh antagonis D2), 

hal itu dapat menyebabkan "gejala ekstrapiramidal" termasuk gejala mirip 

parkinson (tremor, kekakuan) (Gambar 2). Sebaliknya, ketika stimulasi 

dopamin berlebihan, hal itu dapat menyebabkan gerakan hiperkinetik 

seperti tics, choreas & dyskinesias, seperti yang diamati pada tardive 

dyskinesia (Stahl, 2013). 

4. Pada jalur tuberoinfundibular, dopamin terlibat dalam pelepasan prolaktin. 

Dopamin apabila berikatan dengan reseptor D2 pada jalur ini akan 

menghambat pelepasan prolaktin sedangkan serotonin berkerja utuk 

menstimulasi pelepasan prolaktin. Obat yang menghambat reseptor D2 

(misalnya antipsikotik generasi pertama) dapat mengganggu fisiologi 

normal jalur ini, menghasilkan tingkat prolaktin yang tinggi, dan gejala 

hiperprolaktinemia terkait. Sebaliknya, antagonisme ganda reseptor D2 & 

5HT2A oleh antipsikotik generasi ke 2 menghasilkan efek yang lebih 

seimbang, yang menghasilkan sedikit perubahan pada pelepasan prolaktin, 

dan kejadian efek samping endokrin yang rendah (Stahl, 2013) 
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Gambar 2.6 Jalur dopamine pada otak ada 4, yaitu jalur mesokortical (gejala 

positif), jalur mesolimbik (gejala negatif), jalur nigrostriatal (gejala 

ekstrapiramidal), dan jalur tuberoinfundibular (peningkatan prolaktin) (Patel et al, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Perbedaan aktivitas neurotransmiter GABA, glutamat dan dopamin 

pada orang sehat dan pada pasien skizofrenia (Graham et al, 2016). 
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Serotonin juga mempengaruhi aktivitas dopamin pada prefrontal korteks, 

Interaksi dopamin dan serotonin di otak hadir pada tingkat anatomis yang 

berbeda, dimediasi oleh reseptor reseptor serotonin yang berbeda jenis, dan 

mempengaruhi aspek fungsi dopamin yang berbeda. Pengamatan yang paling 

sering adalah menghasilkan ketentuan umum bahwa fungsi serotonin berlawanan 

dengan fungsi dopamin, yang mana adalah peningkatan aktivitas serotonin akan 

menurunkan aktivitas dopamin (Abi-Dargham et al, 1997). Pada jalur 

mesokortikal, terdapat lebih banyak reseptor 5HT2A. Reseptor ini apabila 

berikatan dengan serotonin akan menurunkan pengeluaran dopamine seperti pada 

gambar 2.8, sehingga terjadi kekurangan dopamin yang mana menyebabkan gejala 

negatif dan gejala negatif (Department of Psychiatry University of Illinois 

Chicago). Selain serotonin, GABA juga dan glutamat juga mempengaruhi 

dopamin level. Pada gambar 2.8, terdapat perbandingan antara orang sehat dengan 

skizofrenia diantara tiga neurotransmiter. Pada pasien skizofrenia, GABA 

menurun, glutamat dan dopamin akan meningkat. Ketidakseimbangan ini 

membuat hipoaktivitas dan hiperaktivitas pada korteks prefrontal dan nukleus 

akumbens (Graham et al, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Hubungan dopamin-serotonin pada hipodopaminergik di korteks 

prefrontal. Serotonin akan menurunkan kadar dopamin postsinap (Department of 

Psychiatry University of Illinois Chicago) 

2.2.7 Diagnosis Skizofrenia 

2.2.7.1 Anamnesis 

Beberapa kriteria diagnosis untuk skizofrenia berdasarkan DSM-IV yaitu 

gangguan yang terus menerus menetap selama sekurangnya enam bulan, terdapat 

dua (atau lebih) gejala selama periode satu bulan (atau kurang). Berupa gejala 

positif yaitu halusinasi, delusi, berbicara dan perilaku tidak teratur sedangkan 

Dopamin 



25 
 

gejala negatif meliputi tidak mau berbicara, tidak ada kemauan, hilangnya minat 

dan kesenangan dalam hidup serta secara signifikan mengalami gangguan fungsi 

seperti pekerjaan, hubungan interpersonal dan perawatan diri. Disfungsi kognitif 

yaitu kategori gejala lain yang mencakup gangguan perhatian, memori dan fungsi 

mencakup fungsi eksekutif yaitu perhatian dan memori (Wells et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel II Diagnosis skizofrenia menurut DSM (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders) dan ICD (International Classification of Diseases) (Castle & 

Buckley, 2008) 

2.2.7.2 Pemeriksaan Penunjang 

Pada pemeriksaan penunjang Elektroensefalogram (EEG) sangat 

bermanfaat tetapi hanya sebagai pendukung dalam psikiatri. EEG tidak bersifat 

definitif hanya dianjurkan untuk berbagai kondisi psikiatri. Beberapa populasi 

pasien skizofrenia dengan gangguan tertentu memiliki sedikit peningkatan 

frekuensi gambaran EEG abnormal yang nonspesifik. Pemeriksaan dengan CT 

Scan maupun Magnetic Resonance Imaging (MRI) memberikan informasi 

struktural yang berguna dalam diagnosis psikiatri. CT Scan dipergunakan untuk 
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menapis gangguan otak organik terutama pasien lanjut usia dan gejala psikiatri 

mendadak serta pasien dengan riwayat trauma kepala. Pemeriksaan MRI 

digunakan untuk mencari perubahan samar pada struktur sistem saraf pusat untuk 

mengidentifikasi penyakit tersebut (Tomb, 2004). 

2.3 Terapi Skizofrenia 

2.3.1 Tujuan Terapi 

 Tujuan pemberian terapi pada pasien skizofrenia yaitu terapi tidak bersifat 

kuratif karena sebenarnya tidak menyembuhkan penyakit tetapi mengupayakan 

pasien untuk menjalankan aktivitas normal (Nugroho, 2012). Kesulitan utama 

pada penanganan semua gangguan jiwa adalah tidak adanya kesadaran sakit pada 

pasien. Pasien menganggap halusinasi dan pikiran khayalnya sebagai sesuatu yang 

sejati dan selalu berpikir dirinya tidak sakit sehingga sering kali menolak minum 

obat. Skizofrenia tidak dapat disembuhkan, penanganannya bersifat simtomatis, 

yakni menghalau gejalanya dan mencegah kekambuhan (Tjay dan Rahardja, 

2007). 

2.3.2 Prinsip Terapi 

 Terapi obat terhadap gangguan mental dapat didefinisikan sebagai suatu 

usaha untuk memodifikasi atau mengkoreksi perilaku, pikiran, atau mood yang 

patologis dengan zat kimia atau cara fisik lainnya. Karena tidak lengkapnya 

pengetahuan tentang gangguan yang mempengaruhinya terapi obat skizofrenia 

adalah bersifat empiris. Praktek farmakoterapi dalam psikiatri digunakan banyak 

variabel yang melekat pada praktek psikofarmakologi, termasuk pemilihan obat, 

peresepan, pemberian dan pengaruh keluarga dan lingkungan. Obat harus 

digunakan dalam dosis yang efektif untuk periode waktu yang cukup (Sadock, 

2010). 

Menurut (Hyman, Arana, & Rosenbaum, 1999; Videbeck, 2008) beberapa 

prinsip yang menjadi pedoman penggunaan obat dalam menangani gangguan 

psikiatri, antara lain: 

1. Banyak obat psikotropika harus diberikan dalam dosis adekuat selama 

periode waktu sebelum efek seutuhnya dicapai. 

2. Dosis obat sering kali disesuaikan sampai dosis terendah yang efektif 

untuk pasien. Pemberian dosis yang lebih tinggi diperlukan untuk 
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menstabilkan gejala target pasien dan dosis yang lebih rendah digunakan 

untuk mempertahankan efek obat tersebut sepanjang waktu. 

3. Obat psikotropika sering digunakan secara bertahap (berangsur-angsur) 

bukan secara mendadak dihentikan. Hal ini dilakukan karena terjadinya 

rebound (kembalinya gejala untuk sementara), kambuhnya gejala semula, 

atau putus obat (gejala baru yang disebabkan penghentian obat). 

4. Perawatan tindak lanjut sangat penting untuk memastikan kepatuhan 

pasien terhadap program pengobatan, melakukan penyesuian dosis obat, 

monitoring efek samping. 

2.3.3 Terapi Non Farmakologi Skizofrenia 

1. Psikoterapi Individu 

Profesional kesehatan lebih sering kontak dengan pasien 

skizofrenia dengan begitu pasien akan lebih mudah memahami, dapat 

membedakan yang baik dan benar, dan memiliki keterampilan dalam 

pemecahan masalah. Pasien skizofrenia akan diarahkan untuk belajar 

dalam menangani masalah. Pasien akan diberikan berbagai masalah seperti 

gaya penalaran, konsep diri dan proses penilaian dari psikosis dan 

emosional (Wykes, 2014). 

2. Electroconvulsive Therapy (ECT) 

ECT merupakan terapi efektif untuk skizofrenia, namun hanya 

boleh dilakukan apabila obat antipsikotik yang digunakan terbukti tidak 

efektif pada pasien skizofrenia. ECT telah jarang digunakan sebagai terapi 

skizofrenia walaupun hasilnya pasien dapat sembuh tanpa kambuh 

kembali (Trigona dan Spiteri, 2012). Terapi ECT menggunakan arus listrik 

dari 0,8-0,9 ampere. Rangsangan listrik ini menimbulkan suatu serangan 

epilepsi (insult), dimana elektron-elektron disalurkan melalui otak untuk 

beberapa waktu sehingga terjadi depolarisasi dari membran- membran sel 

(Tjay dan Rahardja, 2007). 

3. Cognitive Behavioural Therapy (CBT) 

CBT untuk psikosis bertujuan untuk membantu seseorang 

memahami pengalaman psikotik dengan membuat hubungan antara 

keadaan emosional, pikiran dan kejadian kehidupan sebelumnya. 
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Membantu orang untuk memahami pengalaman psikotik dan emosional 

dengan mendiskusikan formula psikologis dapat membantu mereka 

membuat hubungan antara kejadian nyata atau kepercayaan yang 

tampaknya tidak terkait atau tidak berkesinambungan. Sifat CBT untuk 

psikosis berfokus pada emosi. CBT dimulai dengan tahap konsultasi dan 

penilaian yang komprehensif. Ini membentuk hubungan terapi kolaboratif 

yang bekerja, dan memungkinkan pengumpulan informasi yang akan 

memberi tahu formulasi kognitif-perilaku. Secara khusus, terapis harus 

peka terhadap isu-isu keadaan mental, halusinasi aktif dan keyakinan 

delusi tipikal saat melibatkan, menilai, berbagi formulasi dan melakukan 

intervensi (Craig, 2013). 
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2.3.4 Terapi Farmakologi Skizofrenia 

2.3.4.1 Penatalaksanaan Terapi Skizofenia 

Algoritma Antipsikosis 

 

Keterangan :  

AGP : antipsikotik generasi pertama 

AGK : Antipsikotik generasi kedua 

ECT : terapi elektrokonvulsif 

a : jika penderita tidak patuh terhadap pengobatan yang diberikan, dapat menggunakan injeksi 

antipsikotik long acting, tetapi harus hati-hati terhadap efek samping yang belum diketahui dan 

mempertimbangkan penggunaan antipsikotik oral lainnya. 

b : lihat keterangan algoritma sebagai bahan diskusi. Pendapat para ahli saat ini lebih memilih 
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klozapin. 

c : diasumsikan tidak ada riwayat kegagalan pada penggunaan AGP. 

d : ketika suatu obat kedua ditambahkan pada suatu antipsikotik (selain klozapin) dengan tujuan 

untuk memperbaiki gejala psikosis, pasien dianggap telah berada pada tahap 6. 

Pasien yang mendapatkan terapi sesuai dengan alur algoritma ditentukan 

secara individual berdasarkan riwayat penderita dan kondisi klinisnya. Tahap- 

tahap pada algoritma dapat dilewati jika dianggap sesuai secara klinis dan 

memungkinkan untuk dapat kembali pada tahap sebelumnya jika diperlukan. 

Secara umum, menunggu respon penderita dengan dosis terapeutik pada tahap 1 

hingga 3 sebaiknya tidak lebih dari 12 minggu. Tahap 3 dapat berlangsung hingga 

6 bulan (Sukandar et al., 2009). 

Table II.3 Daftar beberapa obat beserta dosis yang digunakan pada 

gangguan neurologis (Dipiro, 2009) 

Golongan Nama Obat Dosis Awal 

(mg/hari) 

Rentang dosis lazim 

(mg/hari) 

Antipsikotik 

Tipikal (Generasi 

1) 

Klorpromazin 50-150 300-1000 

Haloperidol 2-5 2-20 

Flufenazine 5 5-20 

Antipsikotik 

Atipikal (Generasi 

2) 

Klozapine 25 100-800 

Risperidon 1-2 2-8 

Quetiapine 50 300-800 

Antidepresan Amitriptilin 25 100-300 

Fluoxetin 20 20-60 

Golongan Nama Obat Dosis Awal 

(mg/hari) 

Rentang dosis lazim 

(mg/hari) 

Antiansietas Diazepam 2-5 3x 5-20 

Lorazepam 0,5-1 3x 2-8 

Penstabil Mood Litium 300 2x 900-2400 

Asam Valproat 250-500 2x 750-3000 (20-60 

mg/kgbb/hari) 

 

2.3.4.2 Antidepresan 

 Penggunaan antidepresan pada skizofrenia telah luas digunakan. Praktek 

klinis menyatakan bahwa perlu waspada terhadap terjadinya depresi pada 
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spektrumyang luas dari gangguan kejiwaan dan medis serta cepat mengobatinya 

ketika didiagnosis. Lebih awal digunakan antidepresan trisiklik menunjukkan 

efektivitas untuk gejala depresi pada skizofrenia dan menunjukkan keuntungan 

dari terapi pemeliharaan. Suatu studi menemukan efek Selective Serotonin 

Reuptake Inhibitor (SSRI) sama dengan efek dari imipramin untuk pengobatan 

pasca depresi psikosis. Sejumlah penelitian telah menguji efektivitas antidepresan 

dalam mengobati gejala negatif skizofrenia. Tumpang tindih antara depresi dan 

gejala negatif rumit dalam desain penelitian dan interpretasi (Lehman et al, 2010). 

Pada pasien skizofrenia dengan gejala psikosis yang jelas (delusi atau halusinasi). 

Gejala seperti ini dapat diberikan antidepresan kombinasi dengan antipsikotik. 

Pengobatan dapat dimulai secara bersamaan, atau antipsikotik diberikan di awal 

diikuti antidepressan (Lieberman and Tasman, 2006). 

2.3.4.2.1. Antidepresan Trisiklik 

 Dinamakan trisiklik karena golongan ini memiliki inti cincin tiga. 

Antidepresan ini telah digunakan selama lebih dari 30-an tahun. Kelompok ini 

rumus kimianya hamper meyerupai fenotiazin, begitu pula efek farmakologinya 

walaupun sangat kecil. Seperti fenotiazin, semula digunakan sebagai antihistamin 

dan baru kemudian untuk antipsikotik. Penemuan sifat antidepresi berdasarkan 

observasi klinik. Amitriptilin adalah salah satu prototip kelompok ini (Katzung, 

2002). 

2.3.4.2.1.1 Amitriptilin 

Obat ini secara kompetitif menghambat ambilan neuronal noradrenalin dan 

serotonin ke dalam ujung saraf dan dalam waktu singkat meningkatkan kadar 

transmitter di celah sinaps. Pada pemakaian jangka panjang obat ini menyebabkan 

penurunan jumlah reseptor pada adrenoseptor alfa prasinaps dan postsinaps dan 

reseptor serotonin dalam otak (Reid, 2007). Struktur trisiklik menyerupai 

fenotiazin dan trisiklik mempunyai efek blokade yang sama pada reseptor 

muskarinik kolinergik, alfa adrenoseptor dan reseptor histamin. Efek tersebut 

seringkali menyebabkan mulut kering, penglihatan kabur, konstipasi, retensi urin, 

takikardi dan hipotensi (Neal, 2006). Waktu paruh amitriptilin adalah >24 jam dan 

pembentukan metabolit dengan aktivitas antidepresan lebih lanjut akan 

memperpanjang durasi kerja obat. Pemberian sekali sehari idealnya pada malam 
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hari diindikasikan untuk sebagian besar trisiklik (Reid, 2007). 

2.3.4.2.2 Selektif Serotonin Reuptake Inhibitor 

 Fluoksetin adalah prototipe dari golongan obat yang termasuk dalam 

selektif serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Semua jenis obat inni memerlukan 

metabolism hepatic dan mempunya waktu paruh 18-24 jam. Bagaimanapun juga, 

bentuk metabolit aktif dari fluoksetin memiliki waktu paruh sampai beberapa hari. 

Selain golongan obat ini tidak memiliki efek kerja panjang. 

2.3.4.2.2.1 Fluoksetin 

Fluoxetin merupakan obat golongan SSRI (Serotonin Selective Reuptake 

Inhibitor) yang paling sering digunakan, karena obat ini kurang menyebabkan 

anikolinergik, hampir tidak menimbulkan sedasi dan cukup diberikan satu kali 

sehari. Dosis awal dewasa 20mg/hari, bila tidak diperoleh efek terapi setelah 

beberapa minggu, dosis dapat ditingkatkan hingga 30mg/hari (Aroza and Gan, 

2009). 

2.3.4.2.3 Heterosiklik (Obat Generasi Kedua) 

 Sejak 1980 telah diperkenalkan sejumlah obat “generasi kedua” atau 

antidepresan “heterosiklik”, diantaranya adalah amoksapin. Rumus molekul dari 

obat amoksapin mirip dengan obat triksiklik. Potensi dari obat-obat antidepresan 

golongan heterosiklik tidak banyal berbeda dengan obat-obat sebelumnya. Dalam 

golongan ini termasuk serotonin norepineprin reuptake inhibitor (SNRI) 

(Katzung, 2002). 

2.3.4.2.3.1 Amoksapin 

Amoksapin merupakan metabolit antipsikosis loksapin dan memiliki efek 

antipsikosis. Gabungan efek antidepresi dan antipsikosis membuat obat ini cocok 

bagi pasien psikosis dengan depresi. Namun sama seperti antipsikosis lain obat ini 

dapat menimbulkan gejala akatisia tardif. Obat ini juga menunjukkan efek sedasi 

dan antimuskarinik. Dosis dewasa 75 mg dan dapat dinaikkan hingga 200 mg per 

hari diberikan dalam dosis terbagi. Untuk pemeliharaan dianjurkan dosis terendah 

untuk mempertahankan efek terapi (Aroza and Gan, 2009).  

2.3.4.3 Antiansietas 

Sedatif dapat ditambahkan untuk meredakan ansietas dan insomnia yang 

tidak dapat diobati dengan menggunakan antipsikotik (Katzung, 2012). Pemilihan 
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antiansietas didasarkan pada pengalaman klinik, berat ringannya penyakit serta 

tujuan khusus penggunaan obat ini. Sebaiknnya pengobatan antiansietas dimulai 

dengan obat paling efektif dengan sedikit efek samping . penggunaan antiansietas 

hanya bersifat simtomatik dan merupakan tambahan psikoterapi (Aroza and Gan, 

2009).  

2.3.4.3.1 Diazepam 

Benzodiazepin digunakan sebagai antiansietas yang membantu 

menurunkan kecemasan dan agitasi terutama pada fase akut skizofrenia (Manley, 

2007). Benzodiazepin seperti diazepam dapat digunakan sebagai terapi tambahan 

dengan efek sedatif ringan dapat membantu mengurangi rasa takut dan gelisah 

pada pasien skizofrenia (Tjay and Rahardja, 2007). Sebagai antiansietas 

benzodiazepin dianggap lebih baik daripada golongan barbiturat karena barbiturat 

menyebabkan hang over, efek ketergantungan dan gejala putus obat lebih besar 

(Aroza and Gan, 2009).  

Diazepam merupakan prototip derivat benzodiazepin yang digunakan 

secara luas sebagai antiansietas. Mekanisme kerja benzodiazepin merupakan 

potensi inhibisi neuron dengan GABA sebagai mediatornya. Sebagai antiansietas, 

Dosis diazepam adalah 2-20 mg/hari, pemberian secara injeksi dapat diulang tiap 

3-4 jam (Aroza and Gan, 2009).  

2.3.4.3.2 Lorazepam 

Lorazepam merupakan derivat benzodiazepin yang juga digunakan untuk 

terapi ansietas. Pemberiaan lorazepam 2 mg secara intramuskular dapat lebih 

efektif dalam mengendalikan agitasi daripada dilakukan peningkatan dosis 

antipsikotik (Sukandar et al., 2009). Dosis yang dianjurkan 2 – 6 mg/hari 

(Maslim, 2014).  

2.3.4.4 Penstabil Mood 

Antimania atau penstabil mood adalah obat yang bekerja terutama 

mencegah naik turunnya mood pada pasien gangguan bipolar (sindrom-manik- 

depresi) (Gunawan, 2007). Penggunaan penstabil mood hanya dilakukan setelah 

mempertimbangkan faktor resiko individual pada setiap pasien. Sebagai aturan 

umum, profilaksis jika episode gangguan mood terjadi dalam dua tahun. Bila 

digunakan pada gangguan bipolar resiko kekambuhan hipomania dini setelah 

penghentian obat cukup tinggi. Penggunaan terapi untuk bipolar digunakan 
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selama sekurang-kurangnya tiga tahun. Pada gangguan psikiatri mayor 

menimbulkan peningkatan angka bunuh diri sebanyak tiga puluh kali. Dengan 

terapi ini, dapat mengurangi mortalitas akibat bunuh diri (Davies dan Craig, 

2009).  

2.3.4.4.1 Litium 

Litium dikenal sebagai antimania karena kerjanya terutama mencegah naik 

turunnya mood. Obat lain diketahui efektif adalah karbamazepin, asam valproat, 

dan antipsikotik atipikal olanzapin yang juga efektif sebagai antimania. 

Pengobatan jangka panjang terbukti menurunkan insidens percobaaan bunuh diri. 

Belakangan, dengan diindikasikannya asam valproat dan olanzapin untuk indikasi 

ini litium juga dikombinasikan dengan obat tersebut. Hal ini dikarenakan mula 

kerja yang lama dari litium sehingga membutuhkan kombinasi dengan obat lain. 

Biasanya setelah keadaan mania terkontrol antipsikotik dapat dihentikan, 

dilanjutkan dengan litium sebagai terapi pemeliharaan (Gunawan, 2007).    

2.3.4.4.2 Asam Valproat  

Asam valproat memiliki efek antimanik dan sekarang banyak digunakan 

untuk indikasi ini. Khasiat setara dengan litium selama minggu-minggu pada awal 

pengobatan. Asam valproat efektif pada beberapa pasien yang gagal dalam terapi 

menggunakan litium. Dosis awal adalah 750 mg perhari ditingkatkan menjadi 

1.500-2.000 mg dengan dosis maksimum yang disarankan dari 60 mg/kgBB 

perhari. Kombinasi asam valproat dengan obat psikotropika lainnya digunakan 

dalam pengelolaan fase penyakit bipolar umumnya ditoleransi dengan baik. Asam 

valproat mulai diakui sebagai pengobatan lini pertama untuk mania, meskipun 

tidak jelas bahwa akan seefektif litium sebagai pengobatan pemeliharaan pada 

pasien (Katzung, 2007). 

2.3.4.5 Antipsikosis 

 Antipsikotik adalah obat-obat yang dapat menekan fungsi-fungsi psikis 

tertentu tanpa mempengaruhi fungsi umum seperti berpikir dan berkelakuan 

normal (Tjay dan Rahardja, 2007). Obat antipsikotik membutuhkan waktu 

beberapa minggu untuk mengendalikan gejala skizofrenia dan sebagian besar 

pasien akan membutuhkan terapi rumatan selama bertahun-tahun. Relaps sering 

terjadi bahkan pada pasien yang dipertahankan dengan obat dan lebih dari dua 

pertiga pasien mengalami relaps dalam satu tahun bila menghentikan terapinya 

(Neal, 2006).  

 Antipsikotik dibagi dalam dua kelompok berdasarkan mekanisme 

kerjanya, yaitu antipsikotik generasi pertama yaitu antipsikotik konvensional atau 
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tipikal dan antipsikotik generasi kedua disebut antipsikotik baru atau atipikal. 

Obat generasi pertama berguna terutama untuk mengontrol gejala-gejala positif, 

obat generasi kedua bermanfaat untuk gejala positif maupun negatif (Elvira, 

2013). Obat generasi kedua tidak mampu menyembuhkan 100% gangguan jiwa 

namun banyak gejala yang dapat dikurangi. Keadaan pasien dapat diperbaiki 

hingga pasien dapat melanjutkan kehidupan secara bebas dan kualitas hidup yang 

lebih baik (Tjay dan Rahardja, 2007).  

2.3.4.5.1 Klorpromazin 

 Klorpromazin adalah fenotiazin pertama yang digunakan pada skizofrenia 

dan banyak dipakai meskipun menyebabkan lebih banyak efek samping daripada 

obat-obat baru. Klorpromazin sangat sedatif dan khususnya berguna terhadap 

pasien yang memberontak (Neal, 2006). Penggunaan oral dengan rentang dosis 

30- 800 mg perhari dalam 1 sampai 4 dosis terbagi dapat dimulai dari dosis yang 

lebih rendah. Dosis yang biasa digunakan 200-600 mg perhari, beberapa pasien 

mungkin memerlukan 1 sampai 2 g perhari (Lacy et al, 2008). Batas keamanan 

CPZ cukup lebar, sehingga obat ini cukup aman. Klorpromazin dapat 

menyebabkan gejala ekstrapiramidal serupa dengan yang terlihat pada 

parkinsonisme, dapat juga hipotermia, takikardia atau mulut dan tenggorokan 

kering, mengantuk, konstipasi dan retensi urin (Gunawan, 2007).  

2.3.4.5.2 Haloperidol 

 Obat ini digunakan pada skizofrenia untuk menenangkan keadaan mania 

dan pada berbagai macam gerakan spontan dari otot kecil yang diperkirakan 

akibat hiperaktivitas sistem dopamin di otak. Lansia khususnya peka terhadap 

obat ini sehingga pentakaran dosisnya harus hati-hati. Distonia dan akatisia sering 

terjadi pada dosis tinggi sehingga menimbulkan kejang-kejang (Tjay dan 

Rahardja, 2007). Dosis oral yang diberikan 0,5-40 mg perhari dalam dosis terbagi 

sampai 100 mg perhari pada kasus yang berat (Tatro, 2003). Haloperidol 

menimbulkan reaksi ekstrapiramidal dengan insidens yang tinggi terutama pada 

pasien usia muda. Pengobatan dimulai dengan hati-hati karena dapat 

menyebabkan depresi akibat reversi keadaan mania atau sebagai efek samping 

yang sebenarnya (Gunawan, 2007). 
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2.3.4.5.3 Flufenazine 

 Flufenazin merupakan derifat fenotiazin, memiliki efek sedatif dan 

atikolinergik yang lemah (Neal, 2006). Flufenazin terutama digunakan sebagai 

injeksi kerja panjang. Dosis untuk terapi psikosis akut yang diberika secara 

intramuskular 1,25 mg, kemudiaan setiap 4-8 jam diberikan 2-5 mg sampai gejala 

terkendali. Sedangkan untuk terapi pemeliharaan 25 mg dekanoat yang diberikan 

setiap 3-4 minggu (Tjay and Rahadja, 2007). Sediaan di Indonesia meliputi 

modecate (flufenazin dekanoal 25 mg/ml), anatensol (flufenazin hidroklorida 2,5 

mg; 5 mg/tab) (ISO, 2011). 

2.3.4.5.4 Klozapin 

 Klozapin merupakan antipsikotik pertama yang efek samping 

ekstrapiramidalnya dapat diabaikan. Antipsikotik generasi kedua mempunyai 

rasio blokade serotonin lebih tinggi dibandingkan antipsikotik generasi pertama. 

Klozapin memiliki afinitas yang tinggi terhadap 5-HT2, hal ini menyebabkan 

rendahnya efek samping ekstrapiramidal (Elvira, 2013). Obat ini berguna untuk 

pengobatan pasien yang refrakter terhadap obat standar (Arozal and Gan, 2007). 

Klozapin hanya tersedia dalam bentuk oral, dengan dosis 150 – 300 mg/hari 

(Manley, 2007). Konsentrasi plasma puncak didapat setelah 2 jam pemberiaan 

secara oral, dengan waktu paruh eliminsai 12 jam. Bioavaibilitas klozapin berkisar 

27%-47%. Pemberiaan bersama dengan obat yang terikat dengan protein dapat 

meningkatkan konsentrasi klozapin ((Elvira, 2013). Klozapin memiliki resiko 

timbulnya agranulositosis yang lebih tinggi dibandingkan antipsikotik yang lain, 

oleh karena itu penggunaannya dibatasi hanya pada pasien yang resisten atau tidak 

dapat mentoleransi antipsikotik yang lain. Gejala ini timbul 6-8 minggu setelah 

pengobatan. Pasien yang mendapat terapi klozapin perlu dipantau jumlah sel 

darah putih setiap minggunya. Efek samping lain yang dapat terjadi diantaranya 

hipertermia, takikardi, sedasi, pusing dan hipersalivasi (Aroza and Gan, 2009). 

Sediaan di indonesia meliputi clozaril (klozapin 25 mg; 100 mg), clorilex 

(klozapin 25 mg; 100 mg) (ISO, 2011).  

2.3.4.5.5 Risperidon 

 Risperidon merupakan derifat dari benzisoksazol yang memiliki afinitas 

yang tinggi terhadap reseptor serotonin dan afinitas sedang terhadap reseptor 
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dopamin (Aroza and Gan, 2009). Risperidon direkomendasikan untuk terapi 

skizofrenia dengan gejala negatif, terutama bila penggunaan obat lain kurang 

efektif (Tjay and Rahadja, 2007). Dosis risperidon 4-6 mg/hari (Manley, 2007). 

Efek samping yang dilaporkan diantaranya insomnia, agitasi, ansietas, 

peningkatan berat badan, dan efek samping ekstrapiramidal umumnya lebih kecil 

dibandingkan dengan antipsikotik tipikal (Aroza and Gan, 2009). Selain 

digunakan dalam bentuk tablet, resperidon juga tersedia dalam bentuk depo (long 

acting) yang dapat digunakan setiap dua minggu (Elvira, 2013). Sediaan di 

indonesia meliputi neripros (risperidon 1 mg; 2 mg; 3mg), risperdal consta 

(risperidon 25 mg; 50 mg/cc) (ISO, 2011). 

2.4 Tinjauan Quetiapine (Seroquel) 

 Quetiapin adalah obat antipsikostik atipikal yang ditujukan untuk 

mengobati skizofrenia, gangguan bipolar dan gangguan depresi berat (Komossa 

et. all, 2010). Terkadang quetiapine juga digunakan sebagai obat tidur karena efek 

sedasinya, namun untuk penggunaan ini tidak disarankan (James 

&Manouchkathe, 2008).Quetiapine dikembangkan pada tahun 1985 dan disetujui 

untuk penggunaan medis di Amerika Serikat pada tahun 1997 (Riedel et. all, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Struktur kimia Quetiapine (U.S. National Library of Medicine) 

 

2.4.1 Indikasi Quetiapine 

 Quetiapine digunakan untuk mengobati skizofrenia atau gangguan 

bipolar.Quetiapine disetujui untuk pengobatan skizofrenia dan maniak akut akut 

sedang sampai berat. Tidak ada data percobaan jangka panjang yang tersedia 

untuk memastikan efikasi pencegahan maniak atau depresi (Riedel et. all, 2007). 
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2.4.2 Farmakokinetik Quetiapine 

 Data farmakokinetik quetiapine juga tidak terpengaruh oleh jenis kelamin, 

etnisitas, berat badan, atau konsumsi nikotin; tidak ada perbedaan antara remaja 

dan orang dewasa yang terdeteksi (McConville et al, 2000).. Setelah diminum, 

quetiapine cepat diserap oleh tubuh. Bioavailibilitas quetiapin tidak dipengaruhi 

secara signifikan oleh makanan (Goldstein 1999). Puncak kadar plasma tercapai 

setelah kira-kira 1-2 jam, dan waktu paruh adalah 7 jam. Tingkat dan dosis plasma 

mengikuti gradien yang hampir linier (DeVane dan Nemeroff 2001). Tempat 

utama metabolisme dari quetiapine adalah hati. Isoenzim CYP3A4 dari sistem 

sitokrom P450 hati adalah enzim yangmemetabolisme quetiapin. Pemeriksaan in 

vitro telah mengungkapkan bahwa CYP2D6 juga terlibat dalam metabolisme 

quetiapine secara signifikan (Lin et al, 2004). Dalam urutan menurun, CYP3A7 

(11,8%), CYP3A5 (8,7%), dan CYP2C19 (4,5%) juga berkontribusi (Lin et al 

2004). Sejauh ini, 11 metabolit telah diidentifikasi, di antaranya hanya 2 yang 

menunjukkan aktivitas reseptor intrinsik (7-hydroxy-quetiapine dan 7-hydroxy-N-

dealkyl-quetiapine). Quetiapine sulfoxide mewakili proporsi metabolit aktif yang 

jumlahnya paling besar (Li et al, 2004). Penelitian yang sedang berlangsung 

sedang menyelidiki potensi farmakologis dari metabolit ini. Tujuh puluh tiga 

persen quetiapine diekskresikan oleh ginjal, dan 21% melalui usus (DeVane dan 

Nemeroff 2001). 

 Pada beberapa subpopulasi klinis, penyesuaian dosis mungkin diperlukan. 

Pasien geriatri, misalnya, menunjukkan pengurangan klirens plasma sebesar 30% 

-50%; Dosis target quetiapine harus dikurangi dengan proporsi yang sama 

(Thyrum et al, 2000). Pasien dengan penurunan fungsi ginjal (klirens kreatinin 

<30 mL / min / 1,73 m2) menunjukkan kira-kira pengurangan 25% dalam klirens 

plasma. Pasien dengan fungsi hati yang berkurang menunjukkan pengurangan 

25% dalam klirens plasma. Pengurangan dosis dapat ditunjukkan dalam kasus ini. 

2.4.3 Farmakodinamik 

Quetiapine adalah antagonis dopamin, serotonin, dan adrenergik, dan 

antihistamin yang baik dengan beberapa sifat antikolinergik (Chew, 2017). 

Quetiapine mengikat kuat reseptor serotonin; obat bertindak sebagai agonis parsial 

pada reseptor 5-HT1A (Guzman, 2013). Pemindaian PET serial yang 
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mengevaluasi reseptor D2 pada quetiapine telah menunjukkan bahwa quetiapine 

sangat cepat terlepas dari reseptor D2 (Kapur & Seeman, 2001). Secara teoritis, 

ini memungkinkan dopamine menduduki kempali reseptornya untuk mendapatkan 

efek normal di area seperti jalur nigrostriatal dan tuberoinfundibular, sehingga 

meminimalkan risiko efek samping seperti pseudo-parkinsonism dan peningkatan 

prolaktin (Seeman, 2002). Beberapa reseptor antagonis (serotonin, 

norepinephrine) sebenarnya adalah autoreceptor yang blokadenya cenderung 

meningkatkan pelepasan neurotransmiter. 

Tabel II.4 Profil in vitro dari ikatan antara quetiapine dengan beberapa reseptor 

(Richelson & Souder, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* a = semakin kecil angka Kd mengindikasikan semakin kuat affinitas terhadap reseptor 

 

Pada dosis sangat rendah, quetiapine bertindak terutama sebagai 

penghambat reseptor histamin (antihistamin) dan bloker α1-adrenergik. Bila dosis 

meningkat, quetiapin mengaktifkan sistem adrenergik dan mengikat kuat reseptor 

serotonin. Pada dosis tinggi, quetiapine mulai menghalangi sejumlah besar 

reseptor dopamin (Richelson & Souder, 2000; Gefvert et al, 2001).  
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2.4.4 Mekanisme Kerja Quetiapine 

 Quetiapine adalah turunan senyawa dibenzothiazepine, yang mana 

merupakan termasuk dalam golongan obat antipsikotik atipikal. Quetiapine 

memiliki mekanisme kerja sebagai antagonis reseptor dopamin tipe 2 (D2) dan 

serotonin tipe 2 (5-HT2). Obat ini juga merupakan antagonis pada beberapa 

reseptor neurotransmiter di otak, yaitu 5-HT2, dopamin D1 dan D2, histamin H1, 

dan reseptor adrenergik alpha1 dan alpha2; dan merupakan agonis dari reseptor 5-

HT1A; tetapi tidak memiliki afinitas yang cukup besar pada reseptor muskarinik 

kolinergik dan benzodiazepin (Lacy et. all, 2008) 

 Quetiapine adalah derivat dibenzothiazepin (Nemeroff, 2002) dengan 

profil afinitas reseptor relatif luas. Afinitas yang dimiliki oleh quetiapine relatif 

lebih tinggi terhadap serotonergik (5HT2A) dibandingkan dengan reseptor D1 dan 

D2 dopaminergik (Bandelow & Ruther,2000) telah dihipotesiskan bertanggung 

jawab atas karakteristik antipsikotik dan risiko efek samping ekstrapiramidal yang 

relatif rendah. Quetiapine juga memiliki afinitas tinggi terhadap reseptor 

adrenergik histaminergik dan alfa-1 dengan afinitas yang lebih rendah terhadap 

reseptor alfa-2-adrenergik, namun tidak ada afinitas yang adekuat pada reseptor 

asetilkolin atau GABA muscarinergic (U.S. National Library of Medicine). 
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Gambar 2.10 Mekanisme kerja D2 antagonis pada jalur mesolimbik (Stahl, 2013) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Mekanisme kerja 5HT2A antagonis pada jalur mesokortikal 

(Department of Psychiatry University of Illinois Chicago) *SDA=Serotonin 

Dopamin Antagonis 
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Gambar 2.12 Mekanisme kerja serotonin dopamine antagonis (SDA) 

pada jalur nigrostriatal dalam menurunkan efek samping ekstrapiramidal seperti 

pada obat generasi pertama (antipsikosis tipikal) (Department of Psychiatry 

University of Illinois Chicago) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Mekanisme kerja serotonin dopamine antagonis pada jalur 

tuberoinfundibular dalam menurunkan resiko efek samping galatorrhea, 

amenorrhea, osteoporosis seperti pada obat generasi pertama (antipsikosis tipikal) 

(Meane et al, 2004) 
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Pada jalur mesolimbik, hiperaktivasi dopamine menyebabkan gejala 

positif. Quetiapine (D2 antagonis) di sini bekerja dengan menghambat reseptor 

D2 pada jalur mesolimbik sehingga gejala positif dari skizofrenia dapat 

diturunkan (gambar 2.11). Selain reseptor D2, quetiapine juga menghambat 

reseptor 5-HT2A, yang mana apabila reseptor ini dihambat, maka akan terjadi 

peningkatan pelepasan dopamine pada jalur mesokortikal, atau tepatnya pada 

bagian korteks prefrontal, sehingga menurunkan efek gejala negative dari 

skizofrenia (gambar 2.12) (Psychopharmacology Institute). 

Pada jalur nigrostriatal, serotonin juga akan menurunkan pelepasan dari 

dopamine, selain itu obat atipikal (hanya dopamine antagonis) akan memblok 

reseptor dopamine pada jalur ini, sehingga menurunkan aktivitas dopamine. 

Quetiapin (serotonin dopamine antagonis) akan memblok reseptor serotonin 

sehingga menurunkan aktivitas serotonin, hal ini akan membuat dopamine keluar 

menuju celah sinap. Ikatan quetiapin dengan reseptor dopamine adalah ikatan 

lemah sehingga apabila ada dopamine di dekat reseptor D2, quetiapin akan lepas 

dan dopamine akan menduduki D2, hal inilah yang menyebabkan obat 

antipsikotik atipikal memiliki efek ekstrapiramidal yang lebih kecil dibading obat 

antipsikotik tipikal (gambar 2.13) (Psychopharmacology Institute). 

Pada jalur tuberoinfundibular, serotonin dan dopamine bekerja sercara 

seimbang dalam produksi prolaktin. Dimana dopamine menurunkan pelepasan 

prolaktin sedangkan serotonin meningkatkan pelepasan serotoin. Obat-obat 

antippsikotik generasi pertama akan memblok reseptor dopamine, sehingga terjadi 

peningkatan pelepasan prolaktin. Hal inilah yang menyebabkan pada obat 

antipsikotik generasi pertama  memiliki efek samping galaktorrhea, amonorrhea, 

dan osteoporosis. Pada obat antipsikosis generasi kedua, reseptor serotonin juga 

akan diblok, sehingga pelepasan prolaktin menjadi seimbang (gambar 2.14), hal 

ini yang menyebabkan obat atipsikotik generasi kedua memiliki efek samping 

lebih sedikit pada jalur ini disbanding antipsikotik generasi pertama 

((Psychopharmacology Institute).  

2.4.5 Dosis Quetiapine 

 Dosis quetiapine untuk dewasa lebih dari 18 tahun, 25 mg dua kali sehari 

pada hari ke 1, 50 mg dua kali sehari pada hari ke 2, 100 mg dua kali sehari pada 
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hari ke 3, 150 mg dua kali sehari pada hari ke 4, kemudian disesuaikan sesuai 

respon, kisaran biasa 300- 450 mg setiap hari dalam 2 dosis terbagi; maks. 750 mg 

perhari; Biasanya pada awalnya 25 mg per hari sebagai dosis tunggal, meningkat 

dalam langkah 25-50 mg setiap hari dalam 2 dosis terbagi. (Martin et. all, 2011). 

Untuk tablet extended-release, dosis awal adalah 300 mg sekali sehari, meningkat 

secara bertahap dengan peningkatan hingga 300 mg / hari (dalam interval 1 hari). 

Biasanya kisaran dosis perawatan adalah 400-800 mg / hari (Lacy et. all, 2008). 

2.4.6 Interaksi Quetiapine 

 Interaksi quetiapine dengan inhibitor CYP3A (seperti ketoconazole, 

itraconazole, fluconazole, erythromycin) dapat menyebabkan peningkatan dari 

efek quetiapine. Penggunaan obat ini bersamaan dengan obat penginduksi enzim 

hepar (seperti karbamazepin, golongan barbiturat, fenitoin, rifampin, 

glukokortikoid) dapat menyebabkan penurunan dari efek quetiapine, peningkatan 

dosis dari quetiapine dapat dilakukan apabila diperlukan untuk mengontrol gejala 

psikotik. Penggunaan quetiapine bersamaan dengan lorazepam dapat 

menyebabkan peningkatan efek dari lorazepam. Penggunaan bersamaan dengan 

dopamin agonis (seperti eopinirole, pramipexole) dan levodopa juga dapat 

menyebabkan quetiapin akan melawan efek dari dopamin agonis dan levodopa 

(Tatro et. all, 2003). 

2.4.7 Toksisitas Quetiapine 

 Efek samping yang paling sering terjadi (insiden>10%) adalah mulut 

kering, pusing, sakit kepala, dan sumnolen (Aia et. all, 2011). Efek samping lain 

yang biasa terjadi pada penggunaan quetiapin (insiden 1-10%) adalah tekanan 

darah meningkat, sakit pada bagian perut, konstipasi, sakit pada bagian belakang, 

kolesterol darah meningkat, muntah, tremor, gejala ekstrapiramidal, astenia, dan 

agitasi (Taylor et. all, 2012). 
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2.4.8 Sediaan Quetiazepine di Indonesia 

 Tabel V Daftar Sediaan Quetiapin di Indonesia 

Seroquel 25 mg 

100 mg 

200 mg 

Seroquel XR 200 mg 

300 mg 

400 mg 

    Sumber : ISO Indonesia & MIMS Indonesia 

 


