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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Sistem Saraf Pusat 

2.1.1 Anatomi Sistem Saraf Pusat  

Sistem saraf dan sistem endokrin mengatur fungsi-fungsi tubuh. Pada 

dasarnya, system saraf terdiri dari sel-sel spesifik yang berfungsi menerima 

stimulus sensorik dan meneruskannya ke organ-organ efektor, baik muscular 

ataupun glandular. Stimulus sensorik, baik yang berasal dari dalam maupun dari 

luar tubuh, dihubungkan di dalam system saraf, dan impuls eferen 

dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga organ-organ efektor bekerja sama 

secara harmonis untuk kesejahteraan individu tersebut. (Snell, 2010). 

Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan medulla spinalis. Pada susunan 

saraf pusat, otak dan medulla spinalis merupakan pusat utama terjadinya korelasi 

dan integrasi informasi saraf. Otak dan medulla spinalis dibungkus oleh sistem 

membran yang disebut meningen, dan dikelilingi oleh liquor cerebrospinalis, 

kemudian dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak dan columna vertebralis. 

Susunan saraf pusat terdiri dari sejumlah besar sel-sel saraf dengan prosesus-

prosesusnya yang disebut neuron dan disokong oleh jaringan khusus disebut 

neuroglia. Prosesus sebuah sel saraf yang panjang disebut akson atau serabut saraf 

(Snell, 2010). 

Otak terletak didalam cavum cranii dan bersambung dengan medulla 

spinalis melalui foramen magnum. Otak dibungkus oleh tiga meningen yaitu dura 

mater, arachnoidea mater, dan pia mater, dan ketiganya berlanjut ke medulla 

spinalis. Liquor cerebrospinalis mengelilingi otak di dalam spatium 

subarachnoideum. Secara konvensional, otak dibagi menjadi tiga bagian utama. 

Bagian-bagian tersebut secara berurutan dari medulla spinalis ke atas adalah 

rhombencephalon, mesencephalon, dan prosencephalon. Rhombencephalon dibagi 

menjadi medulla oblongata, pons, dan cerebellum. Mesencephalon merupakan 

bagian sempit otak yang menghubungkan prosencephalon dengan 

rhombencephalon. Rongga sempit di mesenchepalon adalah aqueductus cerebri, 

yang menghubungkan ventriculus tertius dan ventriculus quartus. Prosencephalon 
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dapat dibagi menjadi diencephalon (diantara otak), yang merupakan bagian sentral 

prosencephalon, dan cerebrum. Hampir seluruh diencephalon tertutup dari  

permukaan otak. Cerebrum merupakan bagian otak yang terbesar, terdiri dari dua 

hemispherium cerebri yang dihubungkan oleh massa substantia alba yang disebut 

corpus callosum (Snell, 2010). 

 

Gambar 2.1 Gambar anatomis dari otak (Snell, 2010) 

 

Kata limbik berarti batas atau pinggir. Istilah system limbic digunakan 

secara bebas untuk sekelompok struktur yang terletak di area perbatasan antara 

cortex cerebri dan hypothalamus. Sebagai hasil penelitian, saat ini diketahui 

bahwa system limbic terlibat dengan berbagai struktur lain di luar area perbatasan 

untuk mengendalikan emosi, perilaku, dan dorongan. System ini tampaknya juga 

penting untuk memori (Snell, 2010). 

Secara anatomi, struktur limbic meliputi gyrus subcallosus, gyrus cinguli, 

dan gyrus parahippocampalis, formation hippocampi, nucleus amygdaloideus, 

corpus mammillare, dan nucleus anterior thalami. Alveus, fimbria, fornix, tractus 

mammillothalamicus, serta stria terminalis merupakan jaras-jaras penghubung 

system ini (Snell, 2010). 
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Gambar 2.2 Struktur anatomis dari sistem limbic (Snell, 2010) 

 

2.1.2 Mikroanatomi system saraf pusat 

Neuron atau sel saraf adalah sel khusus yang menerima dan mengirim 

sinyal ke sel lain melalui ekstensi mereka (serabut saraf, atau akson). Informasi 

tersebut diproses dan dikodekan dalam rangkaian langkah-langkah elektrik atau 

kimiawi yang terjadi yang mana dalam banyak kasus sangat cepat terjadi (dalam 

milidetik) (Waxman, 2013). Neuron adalah sel yang dapat dirangsang, khususnya 

untuk menerima stimulus dan hantaran impuls saraf. Bentuk dan ukuran neuron 

bervariasi, tetapi masing-masing mempunyai sebuah badan sel yang dari 

permukaannya menonjol satu atau lebih prosesus yang disebut neurit. Neurit yang 

berfungsi menerima informasi dan menghantarkannya kearah badan sel disebut 

dendrit. Sebuah neurit berbentuk tubular panjang yang menghantarkan impuls 

keluar dari badan sel disebut akson. Dendrit dan akson sering disebut sebagai 

serabut-serabut saraf. Neuron-neuron ditemukan di otak, medulla spinalis, dan 

ganglia. (Snell, 2010).  
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Gambar 2.3 Sebuah neuron (Snell, 2010) 

 

2.1.3 Neurotransmiter Sistem Saraf Pusat 

Vesikel prasinaptik dan mitokondria berperan penting pada pelepasan zat-

zat neurotransmitter di tempat sinaps. Vesikel mengandung neurotransmitter yang 

dilepaskan ke dalam celah sinaps dan mitokondria menyediakan adenosine 

trifosfat (ATP) untuk sintesis transmiter baru (Snell, 2010). Neurotransmiter di 

terminal presinaptik terkandung dalam vesikel presinaptik yang terikat membran. 

Pelepasan neurotransmiter terjadi ketika vesikel presinaptik menyatu dengan 

membran presinaptik, yang memungkinkan pelepasan isinya oleh eksositosis 

(Waxman, 2013). 

Sebagian besar neuron hanya menghasilkan dan melepaskan satu 

transmitter utama di semua ujung sarafnya. Misalnya, asetilkolin digunakan secara 

luas sebagai transmitter oleh berbagai neuron di dalam susunan saraf pusat 

maupun susunan saraf tepi, sedangkan dopamine dilepaskan oleh neuron di 

substantia nigra. Transmitter lain, glycine, ditemukan terutama pada sinaps-sinaps 

di medulla spinalis. Berikut adalah substansi kimia yang diketahui berfungsi 
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sebagai neurotransmitter dan mungkin masih banyak lagi yang belum ditemukan : 

asetilkolin (Ach), norepinefrin, dopamine, glycine, serotonin, gamma-

aminobutyric acid (GABA), enkefalin, substansi P, dan asam glutamate (Snell, 

2010). 

Semua neurotransmitter dilepaskan dari ujung-ujung saraf ketika impuls 

saraf (potensial aksi) dibangkitkan. Potensial aksi menimbulkan influx ion 

calcium, yang menyebabkan vesikel-vesikel sinaptik bergabung dengan membran 

prasinaptik. Selanjutnya, neurotransmitter dikeluarkan ke celah sinaptik. Ketika 

berada di celah sinaptik, neurotransmiter mencapai sasarannya dengan 

meningkatkan atau menurunkan potensial istirahat pada membran pascasinaptik 

untuk waktu yang singkat (Snell, 2010). 

Protein reseptor pada membran pascasinaptik mengikat zat-zat transmitter 

dan segera melakukan penyesuaian dengan membuka saluran ion, membangkitkan 

excitatory postsynaptic potential (EPSP) atau inhibitory postsynaptic potential 

(IPSP). Eksitasi cepat terlihat dengan asetilkolin (nikotinik) dan L-glutamat, atau 

inhibisi menggunakan GABA. Protein reseptor lain mengikat transmitter dan 

mengaktifkan system penerima kedua, biasanya melalui sebuah transduser 

molekuler, protein-G. Reseptor-reseptor ini memiliki periode laten yang lama. 

Lamanya reaksi dapat berlangsung beberapa menit atau lebih. Asetilkolin 

(muskarinik), serotonin, histamin, neuropeptide, dan adenosine merupakan contoh 

transmitter tipe ini, yang sering disebut sebagai neuromodulator (Snell, 2010). 

Efek eksitasi atau inhibisi pada membrane pascasinaptik neuron 

tergantung pada jumlah respon pascasinaptik pada tempat 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. Sebaliknya, jika efek keseluruhannya adalah 

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

(Snell, 2010). 
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Gambar 2.4 Pelepasan neurotransmitter asetilkolin (Snell, 2010) 

 

2.2 Skizofrenia 

2.2.1 Definisi Skizofrenia 

Skizofrenia memiliki onset berbahaya, dengan manifestasi lengkap dari 

gangguan yang terjadi pada akhir masa remaja dan awal masa dewasa. Onset 

bersifat kompleks dan mencakup perubahan kognitif dan sosial pada anak usia 

dini serta fase prodromal yang lebih proksimal dimana fungsi mengalami 

penurunan yang menonjol (karlsgodt, 2011). Skizofrenia adalah suatu sindrom 

yang ditandai oleh manifestasi psikologis spesifik (Neal, 2016). 

Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang umum diperkirakan 

memiliki prevalensi global sekitar 0,5-1,0% pada populasi umum dan prevalensi 

1,0% pada populasi AS. Biasanya, orang dengan skizofrenia awalnya hadir untuk 

pengobatan saat mereka mengalami episode/peristiwa psikotik akut pertama. Hal 

ini biasanya terjadi pada pasien remaja atau awal masa dewasa (Citrome, 2013). 

Skizofrenia adalah penyakit jiwa yang memiliki konsekuensi besar bagi 

individu, keluarga pasien, dan masyarakat yang terkena dampak. Individu yang 

terkena mungkin menunjukkan berbagai gangguan dalam kemampuan mereka 

untuk melihat, mendengar, dan memproses informasi dari dunia di sekitar mereka. 

Mereka mungkin juga mengalami gangguan dalam proses berpikir normal 

mereka, serta emosi dan perilaku mereka. Bagi banyak orang dengan skizofrenia, 

gangguan aspek kehidupan mendasar semacam itu dapat melumpuhkan, 

mengakibatkan cacat seumur hidup, rawat inap berkala, dan kegagalan hubungan 

keluarga dan social (Tsuang, 2011). Respon terhadap pengobatan antipsikotik 

selama episode/peristiwa pertama biasanya kuat dalam hal pengurangan gejala 
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psikotik positif, seperti halusinasi dan delusi, dan harapannya adalah untuk 

mencegah kerusakan lebih lanjut dalam fungsi keseluruhan (Citrome, 2013). 

 

2.2.2 Epidemiologi Skizofrenia 

Skizofrenia didiagnosis pada setiap negara di dunia. Prevalensi global 

berada pada kisaran 1,4-4,6 per 1.000 penduduk, dan tingkat kejadian berada pada 

kisaran 0,16-0,42 per 1.000 penduduk. Kelainan ini mempengaruhi sekitar 50 juta 

orang di seluruh dunia, dan beban ekonomi globalnya dihitung antara 1,5 dan 3% 

dari total pengeluaran kesehatan. Pria menunjukkan kejadian yang agak tinggi 

daripada wanita, usia awal, gejala yang lebih negatif, defisit neurologis, riwayat 

premorbid yang lebih buruk, penyakit yang lebih buruk sampai sekitar usia 50 

tahun, dan respons yang lebih buruk terhadap kebanyakan pengobatan. Hal ini 

juga melibatkan faktor spesifik seks dalam patofisiologi (Seeman, 2016). 

Tingkat kejadian tahunan A.S. untuk skizofrenia diperkirakan sekitar. 5 

per 1.000 penduduk dari populasi umum. Angka ini cukup dekat dengan tingkat 

insiden yang dilaporkan untuk negara industri lainnya. Sebuah studi global 

melaporkan kejadian tahunan berkisar antara 16-40 / 100.000 penduduk / tahun 

dengan menggunakan kriteria yang luas, dan 7-14 / 100.000 / tahun menggunakan 

kriteria diagnostik yang sempit. McGrath dkk melakukan meta-analisis terhadap 

penelitian yang dipublikasikan melaporkan, tingkat kejadian rata-rata 15,2 / 

100.000 / tahun, kisaran 8-43 per 100.000 kasus per tahun (Shean, 2010).  

Tingkat skizofrenia tidak seragam di seluruh dunia. Selain itu, risiko 

skizofrenia yang lebih tinggi dikaitkan dengan urban residence, migrasi, dan jenis 

kelamin laki-laki. Faktor risiko yang terkait dengan kehidupan perkotaan, 

misalnya, dapat mencakup perbedaan tingkat penggunaan zat, kesehatan prenatal, 

kemiskinan, kekurangan gizi, paparan racun lingkungan dan stres atau penyakit 

menular (Shean, 2010). Di antara imigran generasi pertama dan kedua ke negara-

negara Barat, perbedaan etnis yang penting telah ditemukan pada tingkat kejadian 

gangguan. Karena tingkat di masing-masing negara asal tidak biasa, proses 

imigrasi dan pemukiman kembali tampak sebagai faktor risiko potensial bagi 

beberapa pendatang baru, namun tidak untuk yang lain (Seeman, 2016). 
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Di Indonesia, prevalensi gangguan jiwa berat (skizofrenia) sebesar  0,46% 

(Fakhrul et al, 2014). Kejadian skizofrenia pada pria lebih besar daripada wanita.  

Kejadian tahunan berjumlah 15,2% per 100.000 penduduk, kejadian pada imigran 

dibanding penduduk asli sekitar 4,7%, kejadian pada pria 1,4% lebih besar  

dibandingkan wanita. Di Indonesia, hampir 70%  mereka  yang dirawat di bagian 

psikiatri adalah  karena skizofrenia. Angka di masyarakat berkisar 1-2% dari  

seluruh penduduk pernah mengalami skizofrenia dalam hidup mereka (Zahnia et 

al, 2016). 

 

2.2.3 Etiologi Skizofrenia 

Kemajuan dalam konseptualisasi biologis skizofrenia berfokus pada 

berbagai proses dan mekanisme biologis yang dapat berkontribusi pada etiologi 

skizofrenia. Beberapa mekanisme biologis ini mencakup faktor genetik (misalnya 

kelainan kromosom), sistem neurotransmiter disfungsional (misalnya, dopamin, 

serotonin, glutamat), kejadian perkembangan saraf (misalnya, gangguan pada 

migrasi neuron), dan kelainan neuroanatomis (misalnya, pembesaran ventrikel 

lateral, penurunan Volume korteks, dan patologi materi kulit putih). Namun, tidak 

ada model biologis atau hipotesis tunggal yang bisa menjelaskan secara 

memuaskan sifat dan etiologi kondisinya. Hal ini mungkin disebabkan oleh 

heterogenitas kondisi, ekspresi variabel yang ditemukan seseorang pada penderita 

skizofrenia dan sebagian pada masalah metodologis yang telah membuat sulit 

untuk menghubungkan gejala psikiatri tertentu dengan proses neurobiologis 

tertentu (Ahmed, 2013). 

Kedua penelitian adopsi dan kembar telah memberikan bukti nyata bahwa 

skizofrenia memiliki heritabilitas yang kuat. Rata-rata perkiraan risiko 

perkembangan skizofrenia adalah jika salah satu pasangan kembar monozigot 

telah mengembangkan skizofrenia yang mana kira-kira 50-70%. Meskipun ini 

secara signifikan lebih tinggi daripada risiko kembar dizigotik (9-18%), namun 

pada saat yang sama jauh lebih sedikit daripada yang diperkirakan seseorang 

terhadap kelainan genetik murni, yang mengindikasikan bahwa gen meningkatkan 

risiko perkembangan skizofrenia, tapi jangan dengan sendirinya menyebabkan 

penyakit (Ellenbroek et al, 2015). 
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2.2.3.1 Faktor genetik 

Dengan munculnya genetika molekuler, ada harapan untuk 

mengidentifikasi gen yang bertanggung jawab atas peningkatan kerentanan ini. 

Namun hasil keterkaitan, gen kandidat/calon dan studi asosiasi genom yang luas 

telah mengidentifikasi sejumlah besar gen, yang sebagian besar hanya memiliki 

rasio odds kecil. Pengeluaran/perilisan database sumber gen skizofrenia tahun 

2009 mencantumkan 7.855 gen yang entah bagaimana terlibat dalam etiologi 

skizofrenia. Sejalan dengan ini, genom wide association studies (GWAS) 

seringkali menyebabkan sangat sedikit hasil yang positif dan sering gagal untuk 

meniru/mereplikasi studi GWAS sebelumnya. Namun, kami ingin menunjukkan 

dua perkembangan baru yang menarik: Copy number variations dan mutasi de 

novo. Copy number variation (CNVs) adalah penyisipan / penghapusan bagian 

signifikan kromosom mulai dari kira-kira 1 kilobase (Kb) sampai beberapa 

megabase (Mb). Mereka terjadi secara alami dan diperkirakan menghasilkan 

sekitar 12% DNA normal. Pendekatan baru kedua yaitu mencari mutasi de novo, 

memanfaatkan terjadinya kasus baru skizofrenia (yaitu di mana baik ayah maupun 

ibu tidak menderita oleh kelainan ini). Dengan membandingkan DNA dari pasien 

dan orang tua (dan saudara ideal yang tidak terkena dampak), dimungkinkan 

untuk mengidentifikasi mutasi genetik yang spesifik untuk saudara yang terkena. 

Pendekatan ini baru saja berhasil diterapkan pada autisme dan skizofrenia. Selain 

mengidentifikasi faktor genetik baru dan berpotensi sebagai penyebab pada 

skizofrenia, analisis ini juga menyebabkan penemuan bahwa mutasi de novo 

tampak lebih umum pada skizofrenia daripada yang diharapkan yang mana 

menunjukkan bahwa susunan genetik penderita skizofrenia lebih rentan daripada 

kontrol yang sehat (Ellenbroek et al, 2015). 

 

2.2.3.2 Faktor lingkungan 

Selain mencari faktor genetik, penelitian juga mencoba mengidentifikasi 

faktor non-genetik (lingkungan) yang berkontribusi terhadap pengembangan 

skizofrenia. Namun, pencarian ini telah menemui banyak masalah teknis. 

Pertama-tama, banyak faktor risiko lingkungan dianggap terlalu dini dalam 

kehidupan (baik secara prenatal atau pada tahun-tahun pertama setelah kelahiran). 
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Hal Ini menyiratkan bahwa banyak penelitian terpaksa menggunakan desain 

retrospektif yang mana jika tidak didukung oleh data objektif (seperti catatan 

rumah sakit), dapat menyebabkan bias subjektif atau kenangan/ingatan palsu. 

Faktor perancu kedua adalah penggunaan desain ekologi, seperti yang 

dicontohkan oleh pandemi influenza 1957. Hasil pertama penelitian ini 

menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir tak lama setelah pandemi ini memiliki 

peningkatan risiko skizofrenia yang meningkat secara signifikan (dibandingkan 

dengan anak-anak yang lahir pada tahun 1956-1958 selama periode yang sama 

tahun ini). Namun, studi selanjutnya tidak bisa mengkonfirmasi hal ini. Telah 

disarankan bahwa ini mungkin karena desain penelitian. Desain berdasarkan studi 

kohort kelahiran (menggunakan catatan rumah sakit untuk mengkonfirmasi ada 

atau tidak adanya infeksi pada pasien individual) menunjukkan hasil yang jauh 

lebih kuat. Faktor ketiga adalah bahwa, berbeda dengan mutasi genetik, sifat 

faktor lingkungan jauh kurang terukur dan dapat diverifikasi. Misalnya, imigrasi 

sering ditemukan untuk meningkatkan risiko skizofrenia. Namun, aspek imigrasi 

mana (yaitu tekanan budaya asing, makanan asing, dll.) yang memediasi risiko ini 

tidak jelas. Akhirnya, waktu faktor lingkungan mungkin merupakan faktor yang 

sangat relevan dalam menentukan risiko pengembangan kelainan. (Ellenbroek et 

al, 2015). 

Terlepas dari kesulitan yang melekat ini, berbagai faktor risiko lingkungan 

yang berbeda untuk skizofrenia telah diidentifikasi, termasuk beberapa prenatal 

(infeksi, malnutrisi, dan stres), perinatal (komplikasi obstetrik) dan lainnya 

(urbanisitas, migrasi, menggunakan ganja). Banyak faktor lingkungan lainnya 

terkait dengan pengembangan skizofrenia termasuk kekurangan vitamin D, 

kedapatan menyebabkan prenatal, dan lain-lain. Namun saat memeriksa faktor-

faktor risiko ini, jelas bahwa beberapa periode kerentanan berbeda ada di mana 

peristiwa kehidupan buruk meningkatkan risiko pengembangan skizofrenia. 

(Ellenbroek et al, 2015). Individu skizofrenia juga mengalami depresi berat dan 

pikiran untuk bunuh diri, penyalahgunaan obat terlarang, dan membawa risiko 

tinggi penyakit kardiovaskular dan diabetes (Multani, 2014). 
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2.2.3.3 Hipotesis serotonin pada skizofrenia 

Penemuan bahwa halusinogen indol seperti LSD (asam lisergat 

dietilamida) dan meskalin adalah agonis serotonin (5-HT) mendorong dicarinya 

halusinogen endogen dalam urin, darah, dan otak pasien dengan skizofrenia. Hal 

ini terbukti sia-sia, tetapi identifikasi banyak subtype reseptor 5-HT menyebabkan 

ditemukannya factor penting bahwa stimulasi reseptor 5-HT2A dan mungkin  5-

HT2c adalah dasar dari efek halusinatorik (Meltzer, 2015). 

Telah dibuktikan bahwa blockade reseptor 5-HT2A merupakan factor kunci 

dalam mekanisme kerja golongan utama obat antipsikotik atipikal, dimana 

klozapin adalah prototipenya, dan mencakup sesuai urutan diperkenalkannya di 

seluruh dunia, melperon, risperidon, zotepin, blonansein, olanzapine, kuetiapin, 

ziprasidon, aripiprazol, sertindol, paliperidon, iloperidon, asenapin, dan lurasidon. 

Obat-obat ini adalah agonis inversus reseptor 5-HT2A yaitu, mereka memblokade 

aktivitas konstitutif reseptor ini. Reseptor ini memodulasi pelepasan berbagai 

neurotransmitter antara lain dopamin, norepinefrin, glutamat, GABA, dan 

asetilkolin di korteks, region limbik, dan striatum. Stimulasi reseptor 5-HT2A 

menyebabkan depolarisasi neuron-neuron glutamate, tetapi juga menstabilkan 

reseptor N-Metil-D-aspartat (NMDA) di neuron pascasinaps. Baru-baru ini 

ditemukan bahwa halusinogen dapat memodulasi stabilitas suatu kompleks yang 

terdiri dari reseptor 5-HT2A dan NMDA (Meltzer, 2015). 

Stimulasi reseptor 5-HT2c merupakan cara lain untuk memodulasi aktivitas 

dopaminergic korteks dan limbus. Stimulasi reseptor 5-HT2c menyebabkan 

inhibisi pelepasan dopamine di korteks dan limbus. Banyak obat antipsikotik 

atipikal, mis. Klozapin, asenapin, olanzapine, adalah agonis inversus 5-HT2c. 

Agonis 5-HT2c  saat ini tengah diteliti sebagai obat antipsikotik (Meltzer, 2015).  

 

2.2.3.4 Hipotesis dopamine pada skizofrenia 

Hipotesis Dopamin, yang telah menjadi hipotesis yang layak untuk 

skizofrenia sejak awal 1960an (Baumeister & Francis, 2002), telah mendalilkan 

bahwa sistem dopamin disfungsional adalah penyebab utama gejala positif utama 

skizofrenia. Davis, Kahn, Ko, dan Davidson memodifikasi hipotesis dopamin 

awal, dari fokus pada transmisi dopamin yang berlebihan pada umumnya untuk 
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fokus pada sistem otak dopamin disfungsional sebagai penjabaran untuk berbagai 

gejala positif dan negatif dan manifestasi perilaku pada skizofrenia. (Ahmed, 

2013). 

Secara khusus, Hipotesis Dopamin yang "direvisi" menunjukkan bahwa 

gejala skizofrenia diakibatkan oleh hiperoptaminergia (penggunaan berlebihan 

dopamin) di daerah otak mesolimbik, memperhitungkan gejala positif, dan 

hipodopaminergia (kurang dimanfaatkannya dopamin) di area otak prefrontal / 

daerah otak mesokorteks, laporan untuk gejala negatif. Sistem otak dopamin 

disfungsional ini menghasilkan "ketidakseimbangan homeostatik" dimana lobus 

frontal, yang ditandai dengan aktivitas hipodopaminergik, gagal memberikan 

kontrol hambat terhadap sistem dopamin temporal-limbik, yang pada gilirannya 

menyebabkan hiperdopaminergia di daerah mesolimbik. Davis dkk. 

mengemukakan bahwa gejala negatif skizofrenia, yang disebabkan oleh 

hipodopaminergia frontal, kurang responsif terhadap pengobatan anti-psikotik. 

Sebaliknya, gejala positif, yang akibat penggunaan berlebihan dopamin di daerah 

otak mesolimbik, merespons pengobatan anti-psikotik dengan lebih baik (Ahmed 

2013).  

 

2.2.3.5 Hipotesis glutamate pada skizofrenia 

Glutamat adalah neurotransmitter eksitatorik utama di otak. Fensiklin dan 

ketamine merupakan inhibitor non-kompetitif reseptor NMDA yang menyebabkan 

kekambuhan gangguan kognitif dan psikosis pada pasien dengan skizofrenia. 

Phencyclidine (PCP) meningkatkan aktivitas lokomotorik dan, secara akut atau 

kronik, berbagai gangguan kognitif pada hewan pengerat dan primata. Efek-efek 

ini secara luas digunakan sebagai cara untuk mengembangkan obat-obat 

antipsikotik dan obat penguat kognitif baru. Antagonis 5-HT2A selektif, serta obat 

antipsikotik atipikal, jauh lebih poten dari pada antagonis D2 dalam menghambat 

efek PCP. Ini merupakan titik awal untuk hipotesis bahwa hipofungsi reseptor 

NMDA, yang terletak diantar neuron GABAergik, menyebabkan berkurangnya 

pengaruh inhibitorik pada fungsi neuron, ikut berperan menyebabkan skizofrenia. 

Berkurangnya akivitas GABAergik  dapat menyebabkan disinhibisi aktivitas 
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glutaminergik di hilir, yang dapat menyebabkan hiperstimulasi neuron-neuron 

korteks melalui reseptor non-NMDA (Meltzer, 2015). 

Reseptor NMDA, suatu saluran ion, memerlukan glisin agar dapat 

diaktifkan secara penuh. Disarankan bahwa pada pasien dengan skizofrenia, 

tempat glisin di reseptor NMDA belum sepenuhnya ditempati. Terdapat beberapa 

penelitian tentang dosis tinggi glisin untuk meningkatkan aktivitas glutaminergik, 

tapi hasil-hasilnya jauh dari meyakinkan. Saat ini, inhibitor transport glisin sedang 

dikembangkan sebagai kemungkinan obat antipsikotik (Meltzer, 2015). 

 

2.2.4 Patofisiologi skizofrenia 

Teori tertua yang terkait dengan patofisiologi skizofrenia adalah hipotesis 

dopamin, yang mengemukakan bahwa psikosis disebabkan oleh dopamin 

berlebihan di otak. Hipotesis ini berasal dari akhir 1950-an setelah ditemukannya 

bahwa chlorpromazine, antipsikotik pertama, bertindak sebagai dopaminantagonis 

postsynaptic. Obat yang menyebabkan peningkatan dopamin (misalnya, kokain 

dan amfetamin) meningkatkan gejala psikotik, dan obat-obatan yang menurunkan 

dopamin (misalnya, semua pengobatan antipsikotik saat ini) mengurangi gejala 

psikotik. Namun, data selama beberapa dekade terakhir mengungkapkan 

gambaran yang lebih rumit dengan daerah otak hiperdopaminergik dan 

hipodopaminergik pada skizofrenia. Aktivitas hipodopaminergik yang diamati 

pada lobus prefrontal diperkirakan berhubungan dengan gejala negatif utama yang 

terkait dengan skizofrenia. Ada juga spekulasi mengenai peran antagonisme 

reseptor serotonin dalam khasiat antipsikotik karena banyak antipsikotik generasi 

kedua (SGA) aktif pada reseptor serotonin. Pengikatan reseptor serotonin 

mungkin penting untuk tindakan obat, boleh jadi dengan memodulasi aktivitas 

dopamin di jalur mesokorteks (Kelly, 2013). 
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Gambar 2.5 Patofisiologi skizofrenia (Patel et al, 2014) 

Aktivitas abnormal di situs reseptor dopamin (khusus D2) diperkirakan 

terkait dengan gejala skizofrenia (Patel et al, 2014). Dopamin adalah modulator 

neurotransmiter yang lama dipahami memainkan peran penting dalam skizofrenia. 

Empat jalur dopamin utama telah terlibat dalam neurobiologi skizofrenia dan efek 

samping obat antipsikotik: (1) mesolimbik, (2) mesokorteks, (3) nigrostriatal, dan 

(4) tuberoinfundibular (Hoftman & Salisbury, 2017). 

 

1. Jalur mesolimbik 

Jalur mesolimbik, yang memanjang dari daerah tegmental ventral (VTA) 

ke daerah limbik, dapat berperan dalam gejala positif skizofrenia dengan adanya 

kelebihan dopamine (Patel et al, 2014). Jalur mesolimbik memproyeksikan neuron 

penghasil dopamin di batang otak ke daerah limbik otak, terutama pada nucleus 

accumbens yang memiliki peran sentral. Hiperaktif jalur dopamin mesolimbik 

dapat mendasari beberapa gejala positif skizofrenia, dan konsekuensi patofisiologi 

ini bisa menjadi arti penting dari kejadian skizofrenia (Hoftman & Salisbury, 

2017). 
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2. Jalur mesokorteks 

Jalur mesokorteks memanjang dari VTA ke korteks. Gejala negatif dan 

defisit kognitif pada skizofrenia diperkirakan disebabkan oleh kadar dopamin 

mesokortikal yang rendah (Patel et al, 2014). Jalur mesokorteks juga muncul dari 

batang otak namun diproyeksikan ke daerah korteks/ prefrontal korteks. Gejala 

negatif dan kognitif skizofrenia mungkin terkait dengan penurunan aktivitas di 

jalur mesokorteks, yang dapat menyebabkan penurunan neurotransmisi dopamin 

di daerah korteks seperti korteks prefrontal (Hoftman & Salisbury, 2017). 

 

3. Jalur nigrostriatal 

Jalur nigrostriatal berasal dari nigra substantia dan berakhir di inti 

kaudatus. Tingkat dopamin rendah dalam jalur ini diperkirakan mempengaruhi 

sistem ekstrapiramidal, yang menyebabkan gejala motorik (Patel et al, 2014). 

Jalur nigrostriatal diproyeksikan dari substantia nigra ke ganglia basal, dengan 

efek samping yang dapat mencakup kekakuan dan tardive dyskinesia (Hoftman & 

Salisbury, 2017). 

 

4. Jalur tuberoinfundibular 

Jalur tuberoinfundibular memproyeksikan hipotalamus ke kelenjar 

pituitari. Penurunan atau blokade dopamin tuberoinfundibular menghasilkan 

tingkat prolaktin yang meningkat dan, akibatnya, galaktorea, ammenore, dan 

libido berkurang (Patel et al, 2014). 
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Gambar 2.6 Peningkatan serotonin pada pasien skizofrenia (Stahl, 2013) 

 

Reseptor 5HT2A kortikal menurunkan pelepasan dopamin. Mekanisme 

pelepasan serotonin di korteks dapat menyebabkan pelepasan dopamin menurun 

pada striatum. (1) Serotonin dilepaskan di korteks dan mengikat reseptor 5HT2A 

pada neuron piramidal glutamatergik, yang menyebabkan aktivasi neuron 

tersebut. (2) Aktivasi neuron pyramidal glutamatergaik menyebabkan pelepasan 

glutamat di batang otak, yang pada gilirannya merangsang pelepasan GABA. 

GABA mengikat neuron dopaminergik yang diproyeksikan dari substantia nigra 

ke striatum sehingga menghambat pelepasan dopamin (ditunjukkan oleh garis 

besar titik dari neuron dopaminergik) (Stahl, 2013). 

Teori lain untuk gejala skizofrenia melibatkan aktivitas glutamat, 

neurotransmiter eksitasi utama di otak. Teori ini muncul sebagai tanggapan 

terhadap temuan bahwa feniloksinidamin dan ketamin, dua antagonis NMDA / 

glutamat yang tidak kompetitif, menyebabkan gejala seperti skizofrenia. Hal ini, 
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pada gilirannya, menunjukkan bahwa reseptor NMDA tidak aktif dalam regulasi 

normal neuron dopamin mesokorteks, dan menunjuk pada penjelasan mengapa 

pasien skizofrenia menunjukkan gejala negatif, afektif, dan kognitif (Patel et al, 

2014). 

 

2.2.5 Klasifikasi skizofrenia 

DSM-IV-TR mengenali lima subtipe skizofrenia: (1) paranoid, (2) tidak 

terorganisir, (3) katatonik, (4) tidak berdiferensiasi, dan (5) residu, berdasarkan 

pada simptomatologi predominan pada saat evaluasi (Mamah dan Barch, 2011). 

Kriteria diagnostik ICD-10 untuk skizofrenia hanya memerlukan durasi 

lebih sebagai bagian dari gambaran klinis. Kriterianya lebih menekankan pada 

gejala peringkat pertama Schneiderian, walaupun dalam praktiknya, kesepakatan 

antara diagnosis skizofrenia di DSM dan ICD tinggi. karakteristik gejala yang 

diperlukan dalam ICD-10 adalah: (1) satu atau lebih gejala yang meliputi bunyi 

bergema, delusi kontrol, pengaruh pasif atau persepsi delusional, suara halusinasi 

memberi komentar atau mendiskusikan pasien di antara mereka sendiri, dan delusi 

aneh yang persisten, (2) dua atau lebih gejala yang meliputi halusinasi persisten 

disertai dengan delusi atau gagasan terlalu tinggi, ucapan yang kacau/tidak teratur, 

perilaku katatonik, atau gejala negatif. Kriteria ekslusif juga ada pada ICD-10, 

serupa dengan yang ada di DSM-IV-TR. ICD-10 mencantumkan 8 sub kelompok 

skizofrenia: (1) paranoid, (2) hebephrenic, (3) katatonik, (4) tidak berdiferensiasi, 

(5) residual, (6) sederhana, (7) lainnya, dan (8) tidak ditentukan (Mamah dan 

Barch, 2011). Lima subtipe utama skizofrenia sekarang dikenal: paranoid, 

disorganized (tidak terorganisir), katatonik, undifferentiated (tidak 

berdiferensiasi), dan residual (Tsuang et al, 2011). 

 

2.2.5.1 Tipe paranoid 

Ciri skizofrenia paranoid adalah keasyikan dengan satu atau beberapa 

delusi atau halusinasi pendengaran yang persisten (Tsuang et al, 2011). Ciri 

utamanya adalah adanya waham kejar dan  halusinasi  auditorik  namun  fungsi 

kognitif dan afek masih baik (Zahnia et al, 2016). Delusi paranoid biasanya 

bersifat penganiayaan atau muluk/besar-besaran, tapi khayalan lainnya bisa 

terjadi. Sering kali, halusinasi yang dialami individu berkaitan dengan sifat 
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delusinya. Seiring dengan ciri-ciri ini, individu mungkin memiliki rasa curiga dan 

mungkin tampak tegang, dijaga, dan dilindungi pada titik ketidakjelasan atau 

bahkan mutisme (sifat bisu). Sementara khayalan dan / atau halusinasi hampir 

terlihat secara universal pada individu dengan subtipe skizofrenia ini, gambaran 

klinis lainnya, seperti permusuhan, penyerangan, dan bahkan kekerasan, mungkin 

ada dalam derajat yang berbeda-beda. Pasien paranoid hanya menunjukkan gejala 

ringan, jika ada, gangguan pada tes neuropsikologis dan prognosis jangka 

panjang, mereka biasanya masih lebih baik daripada individu dengan subtipe 

skizofrenia lainnya (Tsuang et al, 2011). 

 

2.2.5.2 Tipe disorganisasi (Hebrefenik) 

Seperti namanya, skizofrenia yang tidak terorganisir ditandai oleh cara 

bicara yang kacau atau bingung, perilaku yang berantakan/tidak terorganisir, dan 

emosi yang datar atau tidak tepat. Pasien dengan skizofrenia yang tidak 

terorganisir mungkin menyuarakan keluhan hypochondriacal dan mengungkapkan 

pikiran aneh. Seringkali pasien ini menunjukkan perilaku aneh juga, dan mungkin 

pasien menderita penarikan sosial yang parah. Pasien mungkin juga memiliki 

delusi fragmentasi (tidak lengkap/terpisah-pisah) atau halusinasi, tapi tidak pernah 

sistematis dan tanpa tema yang jelas. Skizofrenia yang tidak terorganisir 

bermanifestasi dengan struktur kepribadian premorbid yang buruk, menunjukkan 

onset penyakit yang dini dan mendadak, serta menghasilkan perjalanan kronis 

tanpa pengurangan/pengampunan yang signifikan (Tsuang et al, 2011). 

 

2.2.5.3 Tipe katatonik 

Skizofrenia katatonik mengarah pada gangguan motorik yang tidak biasa 

yang terlihat pada kelompok pasien ini (Tsuang et al, 2011). Ciri  utamanya  

adalah  gangguan  pada psikomotor  yang  dapat  meliputi  motoric immobility,  

aktivitas  motorik  berlebihan, negativesm  yang  ekstrim  serta  gerakan yang 

tidak terkendali (Zahnia et al, 2016). Gangguan psikomotori yang parah berkisar 

dari negativisme, mutisme (sifat bisu), dan kekakuan, ke keadaan yang sangat 

bersemangat dan gelisah. Gerakan dan tingkah laku menjadi stereotip 

(klise/berulang), dan pasien mungkin mengalami masa-masa kelesuan yang 
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ekstrem dimana diamati keadaan pasien yaitu fleksibel mudah dipengaruhi. 

Beberapa pasien katatonik dapat dengan cepat berganti-ganti keadaan, antara 

keadaan pingsan dan kegirangan, sehingga menimbulkan ancaman yang tak 

terduga pada diri mereka sendiri atau orang lain. Karena keadaan motorik 

abnormal ini dapat berlangsung dalam waktu lama, individu catatonik dapat 

mengalami kekurangan gizi, kelelahan, atau mengalami suhu tubuh yang sangat 

tinggi. Skizofrenia katatonik umum terjadi bertahun-tahun yang lalu, namun 

sekarang jarang terjadi (Tsuang et al, 2011). 

 

2.2.5.4 Tipe yang tidak terdiferensiasi 

Skizofrenia yang tidak berdiferensiasi didiagnosis jika semua kriteria dan 

gejala DSM-IV-TR ada namun gambaran klinis tidak sesuai dengan salah satu 

dari tiga subtipe yang telah dijelaskan (Tsuang et al, 2011). Kondisi yang 

memenuhi kriteria diagnostik umum untuk skizofrenia (lihat pengantar F20 di 

atas) tetapi tidak sesuai dengan salah satu subtipe di atas (F20.0-F20.2), atau 

menunjukkan fitur lebih dari satu dari mereka tanpa dominasi yang jelas dari satu 

set karakteristik diagnostik tertentu. Rubrik ini harus digunakan hanya untuk 

kondisi psikotik (skizofrenia residual (F20.5) dan depresi pasca skizofrenia 

(F20.4) dikecualikan) dan setelah upaya telah dilakukan untuk mengklasifikasikan 

kondisi ke dalam salah satu dari tiga kategori sebelumnya. Kategori ini harus 

disediakan untuk gangguan yang : a) memenuhi kriteria umum untuk skizofrenia; 

b) baik tanpa gejala yang cukup untuk memenuhi kriteria hanya untuk salah satu 

subtipe F20.1, F20.2, F20.4, atau F20.5, atau dengan begitu banyak gejala yang 

lebih dari satu paranoid (F20. 0), subtipe hebefrenik (F20.1), atau katatonik 

(F20.2) terpenuhi (WHO, 1992). 

 

2.2.5.5 Depresi pasca skizofrenik 

 Episode depresif, yang dapat berlangsung lama, yang timbul setelah 

terjadinya penyakit skizofrenia. Beberapa gejala skizofrenia masih ada tetapi tidak 

lagi mendominasi gambaran klinis. Gejala skizofrenia yang bertahan ini mungkin 

"positif" atau "negatif", meskipun yang terakhir lebih umum. Episode depresif 

jarang cukup parah atau ekstensif untuk memenuhi kriteria episode depresi yang 
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berat, dan seringkali sulit untuk memutuskan gejala pasien mana yang disebabkan 

oleh depresi dan yang mana untuk obat neuroleptik atau untuk gangguan kemauan 

dan perataan afektif dari skizofrenia itu sendiri. Gangguan depresif ini dikaitkan 

dengan peningkatan risiko bunuh diri. Diagnosis harus dibuat hanya jika: a) 

pasien telah memiliki penyakit skizofrenia memenuhi kriteria umum untuk 

skizofrenia dalam 12 bulan terakhir; b) beberapa gejala skizofrenia masih ada; dan 

c) gejala depresi menonjol dan menyedihkan, memenuhi setidaknya kriteria untuk 

episode depresi dan telah dirasakan selama minimal 2 minggu (WHO, 1992). 

 

2.2.5.6 Tipe residual 

Subtipe skizofrenia residu digunakan untuk mengklasifikasikan individu-

individu dengan riwayat setidaknya satu peristiwa skizofrenia dan beberapa tanda-

tanda sisa kelainan, namun tidak ada gejala psikotik aktif (Tsuang et al, 2011). 

Paling  tidak  pernah  mengalami  satu episode  skizofrenia  sebelumnya  dan  saat 

ini gejala tidak menonjol (Zahnia et al, 2016). Contoh 'tanda sisa' kelainan ini 

mungkin termasuk fitur yang menyerupai gejala negatif, seperti penumpukan 

emosional dan penarikan diri dari sosialisasi, atau gejala positif, termasuk pikiran 

tidak masuk akal, perilaku eksentrik/aneh, dan pelonggaran/renggangnya asosiasi. 

Jika delusi dan halusinasi hadir, gejala mereka relatif ringan dan memiliki sedikit 

pengaruh yang terkait dengannya (Tsuang et al, 2011). 

 

2.2.5.7 Tipe simpel / sederhana 

Gangguan yang jarang terjadi di mana ada perkembangan yang aneh tetapi 

progresif dari keanehan perilaku, ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan 

masyarakat, dan penurunan dalam kinerja total. Delusi dan halusinasi tidak jelas, 

dan gangguan ini kurang jelas psikotiknya daripada subtipe hebefrenik, paranoid, 

dan katatonik skizofrenia. Ciri-ciri "negatif" yang khas dari skizofrenia residual 

(misalnya menumpulkan dampak, kehilangan kemauan) berkembang tanpa 

didahului oleh gejala psikotik yang nyata. Dengan meningkatnya pemiskinan 

sosial, menggertak dapat terjadi dan individu kemudian dapat menjadi egois, 

menganggur, dan tanpa tujuan. Skizofrenia simpel/sederhana adalah diagnosis 

yang sulit untuk dibuat dengan keyakinan apa pun karena itu bergantung pada 
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perkembangan progresif lambat dari gejala "negatif" karakteristik skizofrenia 

residual tanpa riwayat halusinasi, delusi, atau manifestasi lain dari suatu episode 

psikotik sebelumnya, dan dengan perubahan signifikan dalam perilaku pribadi, 

termanifestasi sebagai tanda kehilangan minat, kemalasan, dan penarikan sosial 

selama setidaknya satu tahun (WHO, 1992). 

 

2.2.6 Gejala skizofrenia 

Salah satu cara termudah untuk memahami gambaran klinis skizofrenia 

adalah membaginya menjadi dua kategori: gejala positif dan negatif. Gejala positif 

muncul sebagai perilaku yang tidak terlihat pada repertoar normal aktivitas 

manusia, sedangkan gejala negatif mengacu pada perilaku penting yang 

tersingkir/tereliminasi dari repertoar perilaku. Gejala positif mendominasi selama 

fase 'aktif' penyakit, saat individu yang terkena paling terganggu dan 

mengganggu. Fase aktif biasanya mengarah ke rawat inap individu atau rujukan 

untuk perawatan karena mereka biasanya akan melakukan atau mengatakan hal-

hal yang mengganggu orang di sekitar mereka. Misalnya, pasien yang keliru 

mungkin mengeluh kepada pasangannya bahwa dia diikuti oleh alien luar angkasa 

dan meminta agar dia membantunya menemukan cara untuk menghentikannya. 

Gejala negatif mendominasi fase 'prodromal' dan 'sisa/peninggalan' penyakit. Fase 

prodromal mendahului fase aktif pertama, dan fase residual mengikuti fase aktif 

(Tsuang et al, 2011). 

 

2.2.6.1 Gejala positif 

Kelas gejala ini paling umum mencakup, delusi, dan halusinasi sensorik, 

visual, atau sensorik lainnya. Gejala positif dapat diklasifikasikan sebagai 

perseptual (yaitu, mempengaruhi persepsi, atau kemampuan untuk menyadari 

beberapa rangsangan melalui indra), kognitif (yaitu, mempengaruhi proses 

berpikir), emosional, atau motorik, bergantung pada bidang perilaku mana yang 

terlibat. gejala-gejala ini sangat dikenali, bahkan bagi mata yang tidak terlatih, 

sehingga merupakan bagian besar gambaran umum penderita skizofrenia (Tsuang 

et al, 2011). Gejala positif adalah ciri-ciri proses penyakit. Pada skizofrenia, gejala 

ini meliputi terutama halusinasi, delusi dan gangguan pikiran. Sehubungan dengan 
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halusinasi, mereka yang berada dalam domain pendengaran (terutama mendengar 

suara) adalah hal yang paling menonjol, meskipun halusinasi visual dan taktil 

(perabaan atau dapat dirasakan) juga terjadi. Delusions biasanya mengambil 

bentuk negatif, seperti penarikan, memperdengarkan, dan delusi paranoid. Delusi 

keagungan (sering hadir dalam gangguan bipolar) kurang lazim pada skizofrenia 

(Ellenbroek & Cesura, 2015). Gejala positif lainnya yang dialami pasien 

skizofrenia yaitu halusinasi pendengaran, delusi, delusi kesalahan kepercayaan, 

delusi kecemburuan, delusi somatic, delusi grandiose, delusi religious, serta delusi 

dengan khayalan yang aneh (Tsuang et al, 2011). 

Gejala skizofrenia dikelompokkan menjadi gejala positif, yaitu salah 

keyakinan tetap/pasti yang tidak dapat diacuhkan (delusi), persepsi abnormal 

(halusinasi), ucapan dan perilaku yang tidak terorganisir (Keshavan & Jindal, 

2010). Skizofrenia adalah kelainan seumur hidup yang ditandai dengan pikiran 

tidak logis, delusional, atau paranoid (gejala positif), dan defisit kognitif, 

termasuk gangguan dalam memori kerja, perhatian, dan fungsi 

eksekutif/pelaksanaan. Gejala positif merupakan manifestasi psikosis yang lebih 

terang dan biasanya merupakan gejala pertama yang diperhatikan pada gangguan 

ini (Bernstein et al, 2010).  

 

2.2.6.2 Gejala negatif 

Gejala negatif skizofrenia adalah keadaan di mana aspek penting atau 

normal dari repertoar perilaku individu telah mengalami kekurangan atau tidak 

ada. Sama seperti gejala positif, gejala negatif mempengaruhi aspek kognitif, 

emosional, dan perilaku kehidupan seseorang, namun dilakukannya dengan arah 

penurunan ekspresi dan responsive (Tsuang et al, 2011). Gejala negatif meliputi 

penarikan diri secara sosial, apatis, kurang dalam berbicara dan anhedonia. 

Sementara sifat-sifat ini mungkin juga ada sampai batas tertentu pada subjek 

normal, mereka sangat dibesar-besarkan pada pasien skizofrenia (Ellenbroek & 

Cesura, 2015).  

Ada beberapa indeks gangguan kognitif pada skizofrenia; Namun, 

sebagian besar indeks gangguan ini adalah gejala positif. meskipun demikian, 

mengidentifikasi area ketidakcukupan kognitif yang secara jelas merupakan gejala 
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negatif. Kasus ekstremnya adalah mutisme, di mana seorang individu tidak 

berbicara sama sekali meskipun secara fisik dia mampu melakukannya (Tsuang et 

al, 2011). Gejala negatif termasuk penarikan diri secara sosial, pengaruh/perasaan 

yang rata/datar, dan penurunan karakteristik ciri sebagian besar penderita 

skizofrenia sampai batas tertentu, dan merupakan mayoritas gejala pada kelompok 

pasien skizofrenia. Di antara banyak gejala, defisit yang parah dalam kognisi 

mungkin merupakan komponen penyakit yang paling mematikan (Bernstein et al, 

2010). 

Gejala mood lain yang umum dilaporkan tentang skizofrenia adalah 

anhedonia, atau ketidakmampuan untuk mengalami kesenangan. Cacat katatonik 

adalah gejala motorik negatif skizofrenia yang ditandai dengan kurangnya gerakan 

dan komunikasi. Beberapa pasien mungkin menunjukkan fleksibilitas, di mana 

mereka secara pasif membiarkan orang lain memanipulasi anggota tubuh mereka 

ke posisi yang terkadang tidak nyaman (Tsuang et al, 2011). Gejala negatif pada 

pasien skizofrenia diantaranya defisit dalam motivasi, pengaruh/perasaan, dan 

sosialisasi. Pasien tertentu mungkin menunjukkan beberapa atau semua gejala ini, 

tentu saja dengan tingkat keparahan penyakitnya yang juga bervariasi. Pada 

banyak pasien, beberapa kesulitan kognitif dan sosial dapat ditelusuri kembali ke 

masa kanak-kanak, jauh sebelum perkembangan gejala yang memenuhi kriteria 

skizofrenia (Keshavan & Jindal, 2010). 

 

2.2.6.3 Gejala kognitif 

Gejala kognitif mengalami defisit dalam pembelajaran dan ingatan serta 

aspek lain dalam ranah kognitif. Meskipun penelitian pada pasien skizofrenia 

telah menunjukkan bahwa hampir semua domain kognisi terpengaruh, penurunan 

nampaknya sangat parah pada fungsi perhatian, memori kerja dan pembelajaran 

verbal (Ellenbroek & Cesura, 2015). 

 

2.2.7 Diagnosis skizofrenia 

Meskipun banyak teori mengenai penyebab skizofrenia, belum ada teori-

teori tersebut yang divalidasi. Dengan demikian, diagnosis skizofrenia saat ini 

tidak dapat dibuat berdasarkan hasil uji diagnostik atau penilaian laboratorium. 
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Sebaliknya, diagnosis skizofrenia modern didasarkan pada pola perilaku deskriptif 

dan psikopatologi (termasuk gejala yang dijelaskan di atas) yang dapat dinilai 

dengan andal (Tsuang et al, 2011). 

Kriteria diagnostik skizofrenia seperti yang didefinisikan oleh versi terbaru 

DSM (DSM-IV-TR) dikumpulkan ke dalam enam perangkat, diberi label A-F 

(Tsuang et al, 2011). 

 

2.2.7.1 Kriteria A 

Kriteria A mensyaratkan kehadiran, dalam beberapa bentuk, adanya 

gangguan besar dalam kognisi dan / atau persepsi dokter Emil Kraepelin yang 

mengidentifikasi bahwa kelainan ini merupakan ciri utama yang terjadi lebih dari 

seabad yang lalu. Jika individu menunjukkan jenis delusi tertentu, halusinasi 

pendengaran, gangguan pikiran, catatonia, atau gejala negatif, kriteria A telah 

terpenuhi (Tsuang et al, 2011). Paling tidak 1 bulan, delusi, halusinasi, ucapan 

yang tidak teratur, perilaku yang tidak teratur atau katatonik, dan gejala negatif. 

Setidaknya satu gejala harus berupa delusi, halusinasi, atau ucapan yang tidak 

terorganisir (Barbara, 2015). 

 

2.2.7.2 Kriteria B dan C 

Keyakinan Kraepelin tentang skizofrenia juga ditandai dengan keadaan 

yang kronis dan semakin memburuk yang mana tercermin dalam kedua kriteria 

yaitu kriteria B dan C. Jika seorang pasien menunjukkan indikasi yang jelas 

mengenai kemunduran fungsi sosial atau pekerjaan dan menunjukkan tanda-tanda 

penyakit secara terus menerus selama paling sedikit 6 bulan, maka kedua kriteria 

ini telah terpenuhi (Tsuang et al, 2011). Kriteria B menggambarkan adanya 

gangguan fungsi secara signifikan (Barbara, 2015). 

 

2.2.7.3 Kriteria D 

Tujuan kriteria D adalah untuk membedakan skizofrenia dari gangguan 

depresi atau gangguan manik dengan fitur psikotik untuk memastikan bahwa 

diagnosis skizofrenia mewakili rangkaian pasien yang relatif homogen/sama 

dengan ciri-ciri umum. Jika sindrom depresif atau gangguan manik ditunjukkan, 
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pasien tidak akan menerima diagnosis skizofrenia kecuali jika gangguan mood 

berkembang setelah fase aktif sindrom skizofrenia atau singkat dalam kaitannya 

dengan itu (Tsuang et al, 2011). 

 

2.2.7.4 Kriteria E dan F 

Kriteria E dan F mengharuskan agar penyakit tidak diperhitungkan dengan 

baik oleh kondisi medis umum, penggunaan zat, atau gangguan perkembangan 

yang merata. Pengecualian ini diperlukan karena kondisi lain diketahui meniru 

tanda dan gejala skizofrenia (Tsuang et al, 2011). 

 

2.3 Terapi skizofrenia 

2.3.1 Tujuan terapi 

Tujuan pengobatan adalah mengurangi gejala dan kekambuhan psikotik 

serta memperbaiki hasil fungsional dan sosial. Pasien sedini mungkin harus 

mendapatkan perawatan komprehensif yang dirancang untuk mencapai hasil 

fungsional. Di masa lalu, pengobatan utama adalah mengurangi gejala positif dan 

perilaku bermusuhan/berseteru dan tingkah laku agresif, gejala positif, negatif, 

depresi, cemas, serta menjaga kognisi/kesadaran. Permusuhan, gangguan tidur, 

nafsu makan, dan halusinasi mungkin merupakan beberapa gejala pertama yang 

harus diperbaiki. Perbaikan gejala negatif, fungsi kognitif, keterampilan sosial, 

dan penilaian umumnya memerlukan waktu yang lebih lama untuk memperbaiki 

diri (Kelly et al, 2013). 

 

2.3.2 Prinsip umum terapi skizofrenia 

Selama beberapa tahun terakhir, pemulihan parsial dan pengurangan telah 

menjadi paradigma yang semakin menonjol untuk pengobatan skizofrenia. 

Berbagai intervensi harus dimasukkan ke dalam strategi pengobatan jangka 

panjang, termasuk intervensi farmakologis dan terapi psikososial. Perencanaan 

perawatan saat ini semakin terfokus pada hasil fungsional dengan memberikan 

layanan perawatan dan pemulihan yang berorientasi pada penderita skizofrenia. 

Selain itu, penerapan praktik berbasis bukti/fakta, dimana informasi baru dari 

literatur yang dipublikasikan dimasukkan ke dalam tindakan peresepan dokter, 

telah menyebabkan penggunaan intervensi yang mengembangkan pemulihan. 
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Selain itu, upaya baru-baru ini telah dilakukan untuk mengatasi dan mengukur 

kepuasan pasien dengan perawatan dan menanamkan harapan dan optimisme 

untuk memberdayakan pasien. Sayangnya, terlepas dari kemajuan ini dan 

perbaikan pengobatan terkini, hasil jangka panjang saat ini tetap buruk, dan 

banyak pasien gagal untuk mendapatkan perawatan menyeluruh (Kelly et al, 

2013). 

Dasar pengobatan adalah obat antipsikotik. Karena kebanyakan penderita 

skizofrenia kambuh saat tidak diobati, sehingga pengobatan jangka panjang 

biasanya diperlukan. Penggunaan deteksi dini dan intervensi pada skizofrenia 

penting untuk memaksimalkan hasil dan pengobatan dengan obat antipsikotik 

harus dimulai segera setelah gejala psikotik dikenali. Obat antipsikotik adalah 

dasar terapi bagi penderita skizofrenia, dan sebagian besar pasien menjalani terapi 

seumur hidup karena ketidakpatuhan dan penghentian antipsikotik yang mana 

dikaitkan dengan tingkat kambuh yang tinggi. Jika gejala lain hadir seperti depresi 

dan kecemasan, gejala ini juga harus diobati secara agresif. Selain itu, perawatan 

psikososial harus digunakan bersamaan untuk memperbaiki hasil pasien (Kelly et 

al, 2013). 

 

2.3.2.1 Terapi awal 

Tujuan terapi selama 7 hari pertama yaitu mengalami penurunan agitasi, 

permusuhan, kecemasan, agresi dan normalisasi tidur serta makan. Untuk psikosis 

episode/kejadian pertama, kisaran dosisnya sekitar 50% dari pasien yang sakit 

kronis. Setelah 1 minggu pada dosis yang stabil, peningkatan dosis yang 

sederhana dapat dipertimbangkan. Jika tidak ada perbaikan dalam waktu 3 sampai 

4 minggu pada dosis terapeutik, maka antipsikotik alternatif harus 

dipertimbangkan (Barbara, 2015). 

 

2.3.2.2 Terapi stabilisasi 

Terapi stabilisasi dilakukan pada minggu kedua dan ketiga, tujuannya 

adalah untuk meningkatkan sosialisasi, perawatan diri, dan mood. Perbaikan 

dalam gangguan pemikiran formal mungkin memerlukan tambahan 6 sampai 8 

minggu. pemberian dosis dapat berlanjut setiap 1 sampai 2 minggu selama pasien 
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tidak memiliki efek samping. Jika perbaikan gejala tidak memuaskan setelah 8 

sampai 12 minggu dengan dosis yang cukup, pertimbangkan tahap algoritma 

berikutnya (Barbara, 2015). 

 

2.3.2.3 Terapi Pemeliharaan 

Lanjutan pengobatan setidaknya 12 bulan setelah pengurangan 

episode/kejadian psikotik pertama. Farmakoterapi seumur hidup diperlukan pada 

sebagian besar penderita skizofrenia. Secara umum, bila beralih dari satu 

antipsikotik ke antipsikotik yang lain, yang pertama dilakukan harus diturunkan 

dan dihentikan selama 1 sampai 2 minggu sementara antipsikotik kedua dimulai 

dan dinaikkan dosisnya (Barbara, 2015). 

 

2.3.3 Terapi non farmakologi 

2.3.3.1 Electroconvulsive therapy (ECT) 

Electroconvulsive therapy (ECT) tetap merupakan pilihan terapeutik untuk 

beberapa pasien skizofrenia. Menurut American Psychiatric Association 

Guidelines, ECT dapat digunakan untuk mereka yang sebelumnya menanggapi 

ECT, mereka yang memiliki pengobatan dengan resistensi pengobatan, atau 

mereka yang memiliki gejala katatonik (Rado & Hernandez, 2014). Dalam sebuah 

metodologi meta-analisis baru-baru ini yang terdiri dari lima uji coba secara 

random/acak yang membandingkan ECT dengan prosedur buatan (tiruan), pasien 

yang menerima ECT sesungguhnya (dengan atau tanpa antipsikotik) mengalami 

peningkatan yang substansial pada gejala global mereka dibandingkan dengan 

kelompok buatan. Berdasarkan hasil beberapa percobaan awal dan pengalaman 

klinis selama puluhan tahun, kebanyakan ahli sepakat bahwa ECT tetap 

merupakan pilihan tepat untuk refraktori atau eksaserbasi yang mengancam jiwa 

pasien skizofrenia, dan biasanya dikombinasikan dengan antipsikotik (Janicak & 

Hussain, 2016). 

Sebelum diperkenalkannya antipsikotik, terapi electroconvulsive (ECT) 

adalah pengobatan standar untuk skizofrenia. Tinjauan Cochrane 

mengidentifikasikan 26 uji coba terkontrol secara acak dengan lebih dari 798 

peserta (Tharyan & Adams, 2005). Dalam 10 studi jangka pendek (n = 392) ECT 
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lebih efektif daripada tiruan/tipuan - ECT. Namun, dalam 10 studi jangka pendek 

lainnya (n = 443) ECT kurang berkhasiat dibandingkan obat antipsikotik. Ada 

bukti yang sangat terbatas mengenai efek ECT yang ditambahkan pada obat 

antipsikotik, namun satu penelitian kecil (n = 40) menunjukkan pengurangan 

gejala yang lebih menonjol, dan penelitian kecil lainnya (n = 30) menemukan efek 

positif ketika ECT berlanjut ditambahkan ke obat-obatan antipsikotik 

dibandingkan obat antipsikotik atau ECT saja (Leucht et al, 2011). 

Sejumlah masalah metodologis membatasi penafsiran review. Ada banyak 

perbedaan dalam cara pemberian ECT. Kriteria diagnostik sangat bervariasi 

selama tahun-tahun ini. Hanya enam penelitian yang secara eksplisit hanya 

mencakup pasien yang resistan terhadap pengobatan dan kombinasi ECT dengan 

antipsikotik atipikal kurang kecuali klozapin (Leucht et al, 2011). 

 

2.3.3.2 Psikososial 

Dukungan psikososial diperlukan untuk membantu memperbaiki hasil 

fungsional. Hanya 30% pasien yang merespon dengan kuat terhadap antipsikotik, 

30% lainnya merespons secara parsial, dan 30% lainnya memiliki respons 

minimal. Menanggapi kondisi ini, ada kemungkinan pasien untuk memiliki usaha 

yang partisipatif, sosial, kejuruan, dan pendidikan. Intervensi psikososial 

didasarkan pada dasar pemikiran bahwa peningkatan fungsi psikososial akan 

menghasilkan perbaikan pada perasaan subyektif dari harga diri dan kepuasan 

hidup. Beberapa pendekatan terbaik yang didukung dan paling menjanjikan untuk 

rehabilitasi psikososial adalah pelatihan keterampilan sosial (SST), terapi perilaku 

kognitif (CBT), dan remediasi kognitif (CR). Perawatan ini terutama digunakan 

sebagai perawatan yang ditargetkan untuk gangguan sosial, kognitif dan sebagai 

tambahan terhadap farmakoterapi untuk gejala psikotik. Sebagian besar studi 

psikososial telah dilakukan di Inggris, dan hasil temuan belum pernah digunakan 

di Amerika Serikat. Meskipun demikian, ada banyak data penting untuk 

mendukung pengetahuan keluarga dan dukungan kejuruan yang mana membantu 

memperbaiki hasil fungsional jangka panjang. Selain itu, Assertive Community 

Treatments (ACT), pemrograman yang dirancang untuk memberikan penyediaan 

layanan langsung dan frekuensi/seringnya kontak pasien yang tinggi oleh tim 
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multidisipliner, telah ditemukan mengurangi rawat inap dan tunawisma pada 

penderita skizofrenia (Kelly et al, 2013). 

 

2.3.3.3 Assertive Community Treatment (ACT) 

Tim Assertive Community Treatment (ACT) adalah kolaborasi antara 

beberapa penyedia layanan, termasuk psikiater dan pekerja sosial, serta 

memberikan perawatan masyarakat proaktif dan menyeluruh kepada pasien. 

Meskipun farmakoterapi disediakan, model ACT memberi penekanan tambahan 

pada penguatan jaringan pendukung pasien, koordinasi layanan sosial, dan 

pemeliharaan hubungan reguler dengan penyedia layanan. Meskipun model ACT 

menggunakan tingkat perawatan rawat jalan yang lebih tinggi, hal ini ditujukan 

terutama untuk pasien yang berisiko dilepaskan dari perawatan dan beberapa 

rawat inap. Hipotesis bahwa tim ACT dapat memperbaiki kepatuhan terhadap 

pengobatan, mengurangi kunjungan di departemen gawat darurat, dan 

mempersingkat masa inap yang mana tetap didukung oleh literature (Kruse, 

2016). 

 

2.3.3.4 Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 

Cognitive Behavioral Interventions berfokus pada pemahaman persepsi 

pasien tentang masalah dan pengobatan mereka. Salah satu tantangan utama 

dalam menangani sikap pasien terhadap pengobatan adalah sejauh mana pasien 

dengan skizofrenia menghindari atau mengakui bahwa mereka memiliki penyakit 

atau memerlukan pengobatan terlebih dahulu. Bagi pasien yang tidak percaya 

bahwa mereka memerlukan pengobatan, dukungan lingkungan saja tidak akan 

mengatasi masalah ini, namun CBT dapat membantu. Karena CBT berfokus pada 

perubahan sikap, mungkin idealnya cocok untuk mengatasi masalah kepatuhan 

pada pasien yang tidak percaya bahwa mereka sakit. CBT termasuk menilai 

perspektif pasien, memeriksa bukti, dan bergulir dengan resistensi. Bergulir 

dengan resistensi tidak berarti menantang ketahanan pasien untuk minum obat 

namun mengeksplorasi ketahanan ini untuk lebih memahami sudut pandang 

pasien dan membantu pasien mengevaluasi kembali kepercayaan tentang 

pengobatan. Terapis CBT membantu pasien mengidentifikasi dan memodifikasi 
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pikiran negatif secara otomatis tentang pengobatan dan menggunakan penemuan 

terpandu untuk membantu memperkuat keyakinan pasien bahwa minum obat 

dikaitkan dengan tetap sehat dan mencapai tujuan. Dukungan dari CBT adalah 

untuk mengatasi kurangnya wawasan dimana mencerminkan temuan dari uji coba 

terkontrol (controlled trials) yang menunjukkan bahwa CBT secara signifikan 

memperbaiki wawasan tentang kebutuhan akan pengobatan dan bahkan intervensi 

CBT singkat dapat secara signifikan memperbaiki gejala dan wawasan (Vita, 

2014). 
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2.3.4 Terapi farmakologi 

2.3.4.1 Algoritma farmakoterapi skizofrenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengobatan individu 
dengan skizofrenia 
pemutusan pertama. 

Ada monoterapi 
antipsikotik, kecuali 

clozapine. 

Sebelumnya diobati dengan 
antipsikotik untuk skizofrenia, dan 

pengobatan sedang di mulai kembali. 
Setiap antipsikotik kecuali clozapine 

yang sebelumnya menghasilkan 
efikasi atau intoleransi yang buruk 

tidak boleh digunakan. 

Tahap 1A Tahap 1B 

Pasien memiliki respon klinis yang 
tidak memadai dengan antipsikotik 

yang digunakan pada tahap 1A 
atau 1B. Setiap monoterapi 

antipsikotik, kecuali clozapine, 
tidak digunakan pada stadium 1A 

atau 1B. Mungkin 
mempertimbangkan clozapine 
pada pasien dengan keinginan 

bunuh diri. 

Tahap 2 

Pasien memiliki respons klinis 
yang tidak memadai dengan dua 

percobaan antipsikotik yang tepat. 
Monoterapi Clozapine dianjurkan 

Tahap 3 

Bukti minimal ada untuk pilihan pengobatan 
bagi pasien yang belum mendapat tanggapan 
pengobatan yang memadai dengan clozapine. 

Monoterapi alternatif yaitu antipsikotik 
alternatif mungkin sama baiknya dengan 
kombinasi augmentasi atau antipsikotik. 

Tahap 4 

Gunakan antipsikotik injeksi jangka 
panjang pada tahap 2 atau 4 jika 
diperlukan untuk pasien dengan 

kepatuhan yang rendah atau karena 
pilihan pasien. 



37 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Algoritma farmakoterapi skizofrenia 

 

Keterangan 

a  : Jika pasien adalah pasien yang tidak patuh, klinisi dapat menggunakan 

mikrosfer risperidone, haloperidol, atau flanoamin decanoate pada tahap 

apapun, namun secara hati-hati harus menilai efek samping. 

b : Mungkin mempertimbangkan percobaan clozapine jika sebelumnya riwayat 

bunuh diri berulang, kekerasan, penyalahgunaan zat komorbid, atau gejala 

Tahap 1a  
Percobaan SGA tunggal (aripiprazol, olanzapin, 

quetiapin, risperidon, atau ziprasidon). 

Tahap 2  
Uji coba SGA atau FGA tunggal (tidak dicoba di 

percoban tahap 1) 

Tahap 3b 
Klozapine 

Tahap 4 
Klozapine + (FGA, SGA, atau ECT) 

Tahap 5 
Uji coba agen tunggal FGA atau SGA (bukan SGA 

yang dicoba pada tahap 1 atau 2) 

Tahap 6 
Terapi kombinasi misalnya SGA + FGA, kombinasi 

SGAs, + ECT, FGA atau SGA + agen lainnya (misalnya 
mood stabilizer) 

Partial atau nonrespon 

Partial atau nonrespon 

Partial atau nonrespon c 

nonrespon 
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positif persisten > 2 tahun. Jika gejala positif persisten > 5 tahun, percobaan 

clozapine terlepas/bebas dari jumlah percobaan sebelumnya. 

c : Evaluasi pasien untuk faktor lain yang mendasari atau bersamaan; 

pertimbangkan untuk menambahkan terapi perilaku kognitif dan intervensi 

psikososial lainnya. 

 

Tabel II.1 Penggunaan antipsikotik, antidepresan, antiansietas, dan penstabil 

mood pada pasien skizofrenia (Wells, 2015). 

Golongan Nama Obat 
Dosis Awal 

(mg/hari) 

Rentang dosis lazim 

(mg/hari) 

Antipsikotik Tipikal 

(Generasi 1) 

Klorpromazin 50 – 150 300 - 1000 

Perfenazin 4 – 24 16 - 64 

Haloperidol 2 – 5 2 - 20 

Antipsikotik 

Atipikal (Generasi 

2) 

Klozapine 25 100 - 800 

Risperidon 1 – 2 2 - 8 

Olanzapin 5 – 10 10 - 20 

Quetiapin 50 300 - 800 

Paliperidon 3 – 6 3 - 12 

Antidepresan 
Amitriptilin 25 100 - 300 

Fluoxetin 20 20 - 60 

Antiansietas 

Diazepam 5 2 - 40 

Lorazepam 1 0,5 - 10 

Alprazolam 0,5 0,75 - 4 

Penstabil Mood 

Litium 300 2x 900 - 2400 

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

mg/kgbb/hari) 

Karbamazepin 200 2x 200 - 1800 

 

2.3.4.2 Antipsikotik 

Umumnya, bersamaan dengan obat antipsikotik, obat tambahan harus 

digunakan bila diperlukan untuk gejala spesifik atau diagnosis komorbid. Karena 

setiap pasien skizofrenia tampil berbeda, setiap rejimen pengobatan harus 

disesuaikan secara individual. Selama bertahun-tahun, hanya antipsikotik generasi 

pertama (FGAs (First Generation antipsychotics); antipsikotik tipikal) yang 
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tersedia, namun sejak 1990, sembilan antipsikotik baru telah dipasarkan di 

Amerika Serikat. Agen ini yang dikenal sebagai SGAs (Second Generation 

Antipsychotic (antipsikotik atipikal)), termasuk risperidone (Risperdal), 

olanzapine (Zyprexa), quetiapine (Seroquel), ziprasidone (Geodon), aripiprazole 

(Abilify), paliperidone (Invega), iloperidon (Fanapt), asenapine (Saphris), 

lurasidone (Latuda), dan clozapine (Clozaril). Klozapin, prototipe golongan obat 

ini, dicadangkan sebagai terapi lini kedua karena profil efek sampingnya yang 

tidak biasa (Kelly et al, 2013). 

Episode skizofrenia akut di gawat darurat atau rawat inap ditangani 

dengan obat antipsikotik, kadang-kadang dengan suntikan untuk menenangkan 

pasien dengan cepat (Seeman, 2016). Diyakini selama hampir tiga dekade bahwa 

semua obat antipsikotik sama efektifnya, sekarang telah ditunjukkan bahwa ini 

tidak terjadi. Terlebih lagi, jelas bahwa obat yang lebih efektif dapat 

dikembangkan yang lebih aman dan memiliki efek samping yang lebih sedikit 

(Weinberger & Harrison, 2011). 

Dibandingkan dengan FGA yang lebih tua, SGA yang baru dikembangkan 

dikaitkan dengan risiko efek samping motorik yang lebih rendah (tremor, 

kekakuan, kegelisahan, dan dyskinesia), dapat memberikan manfaat yang lebih 

besar untuk gejala afektif, negatif, dan kognitif, serta bisa memperpanjang waktu 

untuk kambuh psikotik. Sejak diperkenalkannya SGA, penggunaan FGA semakin 

menurun, dan bagian pasar saat ini untuk FGA dalam pengobatan skizofrenia 

kurang dari 10%. Penurunan ini terjadi karena profil efek samping rendah yang 

dipuji dan manfaat SGA lainnya di beberapa domain penyakit. ketika memilih di 

antara berbagai agen, profil keuntungan terhadap resiko menjadi mendasar, dan 

semua antipsikotik dikaitkan dengan profil efek samping yang agak berbeda 

(Kelly et al, 2013). 

 

2.3.4.2.1 Antipsikotik generasi 1 

FGA (First generation Antispychotics) adalah antagonis reseptor D2 

dengan afinitas tinggi. Selama pengobatan kronis, mereka memblokir 65% sampai 

80% reseptor D2 di striatum dan saluran dopamin lainnya di otak. Respon klinis 

umumnya terkait dengan blokade reseptor D2 60%, sementara 70% dan 80% 
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dikaitkan dengan hiperprolaktinemia dan EPS. Selama tahun 1990an, SGA 

(Second Generation Antipsychotics) mulai menggantikan FGA sebagai terapi lini 

pertama (Kelly et al, 2013).  

Dosis untuk FGAs sering diberikan sepadan dengan klorpromazin, yang 

didefinisikan sebagai dosis ekuipotensial FGA dengan 100 mg klorpromazin. 

Rekomendasi dosis target untuk psikosis akut adalah 400 sampai 600 mg yang 

mana setara dengan klorpromazin kecuali riwayat pasien menunjukkan bahwa 

dosis tidak dapat ditolerir. Umumnya, terapi pemeliharaan 300 sampai 600 mg 

ekuivalen dengan klorpromazin setiap hari. Dosis dan bentuk sediaan yang 

tersedia ditunjukkan pada Tabel dibawah ini. Semua FGA sama khasiatnya saat 

dipelajari dalam dosis ekuipotensial pada kelompok pasien. Namun, pasien 

individual mungkin tidak menanggapi sama rata terhadap antipsikotik. Pemilihan 

antipsikotik tertentu didasarkan pada variabel pasien, seperti kebutuhan untuk 

menghindari efek samping atau interaksi obat-obatan tertentu atau riwayat 

tanggapan pasien atau keluarga sebelumnya (Kelly et al, 2013). 

 

2.3.4.2.1.1 Klorpromazin 

Klorpromazin adalah obat pertama yang dikembangkan sebagai 

antipsikotik spesifik. Klorpromazin ini dianggap sebagai yang pertama dari 

antipsikotik generasi pertama (tipikal). Klorpromazin adalah prototipe antipsikotik 

kelas fenotiazin dan memiliki potensi yang relatif rendah pada reseptor Dopamin 

D2 serta antagonisme reseptor muskarinik, histaminergik, dan adrenergik 

(Fleischhacker, 2011). Sediaan yang tersedia di Indonesia yaitu cepezet 

(klorpromazin HCL 100 mg/tab; 25 mg/ml), Largactil (klorpromazin HCL 25 mg; 

100 mg/tab), dan meprosetil (Klorpromazin HCL 100 mg/tab) (ISO, 2017). 

 

2.3.4.2.1.2 Perfenazin 

Perfenazin adalah obat antipsikotik generasi pertama yang bertindak 

sebagai antagonis reseptor Dopamin D2. Perfenazin adalah turunan piperazine-

phenothiazine, juga tersedia sebagai obat depot. Perfenazin diindikasikan untuk 

pengobatan skizofrenia dan psikosis lainnya, mania dalam gangguan bipolar, dan 

pengobatan adjunctive jangka pendek untuk kecemasan berat, agitasi/gejolaknya 
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psikomotor, keadaan bersemangat/gembira atau penuh kekerasan. Obat ini juga 

bisa digunakan sebagai obat anti-emetik (Fleischhacker, 2011). Sediaan yang 

tersedia di Indonesia yaitu Perfenazin (tablet salut gula 2 mg, 4 mg, 8 mg), 

Perfenazin (tablet 4 mg), avomit, (tablet 4 mg), dan Trilafon (tablet 2 mg, 4 mg, 8 

mg) (BPOM, 2017). 

 

2.3.4.2.1.3 Haloperidol 

Haloperidol merupakan obat antipsikotik dari kategori generasi pertama 

(terutama penghambat/antagonis reseptor Dopamin D2) (Fleischhacker, 2011). 

Haloprtidol merupakan turunan butirofenon yang paling luas digunakan, memiliki 

struktur yang sangat berbeda dari struktur dua kelompok sebelumnya. 

Haloperidol, suatu butirofenon, merupakan obat antipsikotik tipikal yang paling 

banyak digunakan meskipun tingginya tingkat EPS relatif terhadap obat 

antipsikotik atipikal. Butirofenon dan turunannya cenderung lebih poten dan lebih 

sedikit menimbulkan efek otonom tetapi lebih banyak menyebabkan efek 

ekstrapiramidal dibandingkan dengan fenotiazin. Butirofenon memiliki efek 

sedative yang rendah dan efek hipotensif yang sangat rendah (Meltzer, 2012). 

Sediaan yang tersedia di Indonesia yaitu dores (haloperidol 1,5 mg; 5 mg/kapl), 

govotil (haloperidol 2 mg; 5 mg/tab; 5 mg/ml), haldol (haloperidol 2 mg; 5 

mg/tab, dan Haldol dekanoas (haloperidol 50 mg/ml) (ISO, 2017). 

 

2.3.4.2.2 Antipsikotik generasi 2 

Antipsikotik atipikal seperti amisulprid, aripiprazol, klozapin, olanzapine, 

kuetiapin, risperidon, dan zotepin dapat ditoleransi lebih baik dan frekuensi gejala 

ekstrapiramidal lebih sedikit dibandingkan antipskotik generasi sebelumnya 

(BPOM, 2017). FGA mengerahkan sebagian besar pengaruhnya melalui blokade 

reseptor dopamin pada reseptor dopamin2 (D2). SGA memiliki afinitas yang lebih 

besar untuk reseptor serotonin daripada reseptor dopamin. Meskipun mengikat 

reseptor heterogen, kemanjuran di antara SGA serupa. Selain itu, data terbaru 

untuk SGA dan FGA (dosis rendah) memiliki keefektifan keseluruhan yang 

serupa dengan ukuran efek untuk perawatan akut pada kebanyakan antipsikotik. 

Temuan ini telah menghasilkan kebangkitan FGA yang sederhana. Meskipun 
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demikian, hanya clozapine yang telah menunjukkan kemanjuran yang superior 

dan juga pada pasien yang resisten terhadap pengobatan. Perbedaan penting SGA 

adalah kecenderungan mereka yang lebih rendah untuk menyebabkan gejala 

ekstrapiramidal (EPS) dan tardive dyskinesia (TD). Risiko TD dengan SGA 

adalah 1,5% per tahun pada orang dewasa (kurang dari 54 tahun) dibandingkan 

dengan pengobatan FGA sekitar 5% risiko tahunan (Kelly et al, 2013). 

SGA heterogen sehubungan dengan profil efek samping. Banyak SGA 

membawa peningkatan risiko kenaikan berat badan dan untuk pengembangan 

abnormalitas glukosa dan lipid. Oleh karena itu, pemantauan yang cermat sangat 

penting dilakukan (Kelly et al, 2013). 

 

2.3.4.2.2.1 Klozapin 

Klozapin adalah yang pertama dari generasi kedua obat antipsikotik. 

Klozapin memiliki aktivitas antagonis reseptor D2 yang lemah dan juga 

menghambat reseptor D1 dan D4 serta α-adrenoseptor 5-HT2 serta reseptor 

asetilkolin muskarinik. Klozapin adalah obat anti-skizofrenia yang efektif dengan 

sedikit kecenderungan dapat menyebabkan gangguan motorik ekstrapiramidal. 

Keuntungan utamanya adalah efektif dalam proporsi besar pasien skizofrenia 

kronis yang gagal menanggapi pengobatan antipsikotik konvensional. Kerugian 

utamanya adalah kecenderungannya untuk menyebabkan agranulositosis pada 

sekitar 1% pasien dan pemantauan mingguan jumlah sel darah putih adalah wajib. 

Oleh karena itu ia menjadi antipsikotik lini ketiga (Fleischhacker, 2011). Sediaan 

yang tersedia di Indonesia yaitu clopine (klozapin 25 mg; 100 mg/tab), clorilex 

(klozapin 25 mg; 100 mg/tab), clozapine (klozapin 25 mg; 100 mg/tab), clozaril 

(klozapin 25 mg; 100 mg/tab), sizoril (klozapin 25 mg; 100 mg/tab), dan nuzip 

(klozapin 25 mg; 100 mg/tab) (ISO, 2017). 

 

2.3.4.2.2.2 Risperidon 

Risperidon, turunan benzisoksazol, adalah SGA oral lini pertama awal 

yang tersedia secara umum. Risperidone ini memiliki afinitas pengikatan yang 

tinggi terhadap reseptor serotonin 2A (5-HT2A) dan D2 dan berikatan dengan 

reseptor α1 dan α2, dengan blokade kolinergik yang sangat kecil. Risperidone juga 
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disetujui untuk pencegahan kambuh dan dikaitkan dengan tingkat kambuhan yang 

jauh lebih rendah daripada pengobatan haloperidol jangka panjang. Pada dosis 

kurang dari atau sama dengan 6 mg / hari, EPS rendah, meskipun dosis yang lebih 

tinggi dikaitkan dengan kejadian EPS yang lebih besar. Penggunaan risperidone 

menyebabkan peningkatan prolaktin serum yang serupa dengan atau lebih besar 

dari FGA. Peningkatan kadar prolaktin bisa saja terjadi, namun tidak selalu, yang 

mana menyebabkan amenore, galaktorea, ginekomastia, dan disfungsi seksual. 

Peningkatan berat badan ringan sampai sedang dan peningkatan ringan lipid 

serum serta glukosa dapat terjadi. Namun, pasien kronik yang diobati dengan 

antipsikotik lain mungkin mengalami penurunan kadar kolesterol dan trigliserida 

bila diubah menjadi monoterapi risperidone (Kelly et al, 2016). Sediaan yang 

tersedia di Indonesia yaitu neripros (risperidon 1 mg; 2 mg; 3 mg/tab), nodiril 

(risperidon 2 mg/tab salut), dan persidal (risperidon 1 mg; 2 mg; 3 mg/kapl) (ISO, 

2017). 

 

2.3.4.2.2.3 Olanzapin 

Olanzapin memiliki afinitas lebih besar untuk 5-HT2A dibandingkan 

reseptor D2. Olanzapine juga memiliki afinitas di tempat pengikatan reseptor D4, 

D3, 5-HT3, 5-HT6, α1-adrenergik, muskarinik1-5 (M1-5), dan histamin1 (H1). Dalam 

uji coba CATIE, olanzapin dikaitkan dengan waktu terpanjang untuk penghentian 

pengobatan, menunjukkan bahwa hal itu mungkin berbeda dari SGA lainnya yang 

efektif. Olanzapine memiliki tingkat EPS yang rendah dan menyebabkan sedikit 

peningkatan prolaktin yang sementara. Olanzapine menyebabkan kenaikan berat 

badan yang signifikan pada kisaran dosis, mirip dengan clozapine dan lebih besar 

dari yang diamati dengan SGA lainnya. Olanzapin juga dikaitkan dengan 

hipertrigliseridemia, peningkatan glukosa saat puasa, dan onset baru diabetes tipe 

2 (yaitu sindrom metabolik). Di antara SGA lini pertama, olanzapin terkait dengan 

peningkatan terbesar pada parameter metabolik ini (Kelly et al, 2016). Sediaan 

yang tersedia di Indonesia yaitu olandoz (olanzapine 5 mg; 10 mg/tab), onzapin 

(olanzapin 5 mg; 10 mg), zyprexa (olanzapin 5 mg; 10 mg/tab) (ISO, 2017). 
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2.3.4.2.2.4 Quetiapin 

Quetiapin, yang berhubungan secara struktural dengan clozapin dan 

olanzapin, memiliki afinitas tinggi untuk reseptor 5-HT2A dan afinitas rendah 

untuk reseptor D2 dan D1. Quetiapin memiliki beberapa afinitas untuk reseptor α1, 

α2, dan H1 tapi sangat sedikit untuk reseptor muskarinik. Quetiapine mungkin 

bermanfaat untuk kecemasan dan depresi. Efek samping motor dan 

elevasi/peninggian prolaktin jarang terjadi. Orthostasis terjadi pada 4% subyek 

dalam uji klinis. Sedasi umumnya bersifat sementara. Berat badan ringan dan 

kenaikan kecil pada trigliserida dapat terjadi. Penggunaan quetiapine dengan agen 

yang dapat memperpanjang interval QTc atau pada pasien dengan QTc yang 

berkepanjangan harus dihindari (Kelly et al, 2016). Sediaan yang tersedia di 

Indonesia yaitu seroquel (quetiapin fumarat 25 mg; 100 mg; 200 mg/tab) dan 

seroquel xr (quetiapin fumarat 50 mg; 200 mg; 300 mg; 400 mg/tab) (ISO, 2017). 

 

2.3.4.2.2.5 Paliperidon 

Paliperidon adalah metabolit 9-hidroksi (9-OH) dari risperidon. Khasiat 

risperidon dan paliperidon serupa. Afinitas pengikatan reseptor juga serupa antara 

kedua agen, dimana paliperidon memiliki afinitas yang lebih besar pada 5-HT2A 

dibandingkan dengan reseptor D2. Tidak seperti obat antipsikotik lainnya, 

paliperidone kebanyakan diekskresikan tidak berubah, merupakan keuntungan 

potensial pada pasien dengan gangguan hati. Pasien harus diberi tahu untuk 

melihat kulit tablet di tinja karena tidak larut dalam saluran pencernaan. Efek 

samping paliperidon diperkirakan serupa dengan risperidon, termasuk potensi 

kenaikan EPS dan prolaktin terkait dosis (Kelly et al, 2016). Sediaan yang 

tersedia di Indonesia yaitu invega (paliperidon) dan invega sustenna (paliperidon 

palmitat 50 mg; 75 mg; 100 mg; 150 mg) (ISO, 2017). 
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Gambar 2.8 Farmakokinetik Antipsikotik (Wells, 2015). 

 

2.3.4.3 Antidepresan 

Orang dengan skizofrenia yang mengalami episode depresi, meskipun ada 

pengurangan gejala psikotik positif yang memadai dengan terapi antipsikotik, 

harus menerima percobaan antidepresan (Shean, 2010). Dalam follow-up 

naturalistik berskala besar 3 tahun, prospektif dan naturalistik terhadap pasien 

skizofrenia, pengobatan sebelumnya dengan antidepresan berada di peringkat 

keempat di antara prediktor ketidakpatuhan yang paling kuat. hasil ini 

memberikan dukungan tidak langsung lebih lanjut terhadap korelasi negatif ini, 

karena resep antidepresan dapat dianggap sebagai proxy (wakil) kasar dari kondisi 

depresi (Sacchetti & Vita, 2014). 

Antidepresan dapat mengurangi risiko onset psikosis dengan memperbaiki 

mood dan dengan demikian mengurangi penilaian yang salah terhadap 

pengalaman anomali/tidak normal. Antidepresan juga dapat memodulasi respons 

individu terhadap stresor lingkungan, yang secara tidak langsung dapat 

mengurangi risiko psikosis berikutnya (Nelson et al, 2012). Penggunaan 

antidepresan juga umum terjadi pada pasien yang diobati untuk skizofrenia. 

Antidepresan mungkin membantu dalam mengurangi gejala depresi serta gejala 
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negatif pada penderita skizofrenia. Kedua gejala depresi dan gejala negatif umum 

dan mudah dinilai, dan mencerminkan bahwa skizofrenia adalah kelainan 

multidimensi yang kompleks. Sekitar 40 uji coba terkontrol secara acak telah 

menguji antidepresan tambahan pada pasien dengan skizofrenia kronis untuk 

gejala depresi dan atau gejala negatif yang sedang berlangsung. Dalam sebuah 

meta-analisis tentang efek obat-obatan terhadap gejala negatif skizofrenia kronis, 

para penulis menyimpulkan bahwa antidepresan bila dikombinasikan dengan 

antipsikotik lebih efektif dalam mengobati gejala-gejala negatif schizophrenia 

daripada antipsikotik saja, yang diukur dengan perbedaan mean standar antara 

end-of-trial dan skor awal gejala negatif (Citrome, 2013). 

 

2.3.4.3.1 Antidepresan trisiklik (TCA) 

Amitriptilin merupakan antidepresan trisiklik (TCA) misalnya imipramin 

dan amitriptilin) yang mana secara struktural terkait dengan antipsikotik 

fenotiazin dan berbagi/andil dalam efek farmakologis tertentu. TCA diserap 

dengan baik secara oral namun bisa mengalami first-pass metabolisme. TCA 

memiliki volume distribusi yang tinggi dan tidak mudah dialyzable. Ekstensif 

metabolisme hati diperlukan sebelum TCA dieliminasi. Waktu paruh plasma 8-36 

jam yang mana biasanya diberikan dosis sekali sehari. Keduanya amitriptyline dan 

imipramine membentuk metabolit aktif, nortriptilin dan desipramin (Trevor et al, 

2013). 

 

2.3.4.3.2 Antidepresan SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) 

Fluoxetin adalah prototipe dari sekelompok obat selective serotonin 

reuptake inhibitors (SSRI). Semuanya membutuhkan metabolisme hepar dan 

memiliki umur paruh 18-24 jam. Namun, fluoxetine membentuk metabolit aktif 

dengan waktu paruh beberapa hari (dasar untuk formulasi sekali seminggu). 

Anggota lain dari kelompok ini (misalnya, citalopram, escitalopram, fluvoxamine, 

paroxetine, dan sertraline) tidak membentuk metabolit kerja yang lama (Trevor et 

al, 2013). 
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2.3.4.3.3 Antidepresan Heterosiklik 

Obat-obatan ini memiliki struktur yang bervariasi dan termasuk obat 

serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI, duloxetine, venlafaxine), 

antagonis reseptor 5-HT2 (nefazodon, trazodone) dan agen heterosiklik lain-lain 

termasuk amoksapin, bupropion, maprotilin, dan mirtazapin. Farmakokinetik 

Sebagian besar agen ini serupa dengan TCA. Nefazodon dan trazodon adalah 

pengecualian. Waktu paruh mereka pendek dan biasanya membutuhkan 

pemberian 2 atau 3 kali sehari (Trevor et al, 2013). 

 

2.3.4.3.4 Antidepresan MAOI (Monoamine Oxidase Inhibitors) 

Monoamine oxidase inhibitor (MAOI, misalnya phenelzine, 

tranylcypromine) secara struktural terkait dengan amfetamin dan aktif secara oral. 

Obat standar yang lebih tua menghambat MAO-A (monoamine oxidase type A), 

yang memetabolisme NE, 5-HT, tyramine, dan MAO-B (monoamine oxidase type 

B), yang mana memetabolisme dopamin. Tranylcypromine adalah yang tercepat 

dalam onset efek namun memiliki durasi tindakan yang lebih pendek (sekitar 1 

minggu) dibandingkan MAOI lainnya (2-3 minggu). Terlepas dari tindakan yang 

berkepanjangan ini, MAOI diberikan setiap hari. Selegiline, inhibitor selektif 

MAO tipe B, baru-baru ini disetujui untuk pengobatan depresi (Trevor et al, 

2013). 
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Gambar 2.9 Golongan obat Antidepresan dan dosis pemakaiannya (Wells, 2015). 

 

2.3.4.4 Antiansietas  

Benzodiazepin sering digunakan sebagai obat tambahan pada skizofrenia 

dan tampaknya berguna untuk mengurangi ansietas/kecemasan, walaupun tidak 

berpengaruh pada psikosis. Potensi penyalahgunaan benzodiazepin cukup rendah 

pada populasi umum namun sedikit lebih tinggi di antara pasien dengan gangguan 

penggunaan zat. Tidak diketahui bagaimana diagnosis skizofrenia mempengaruhi 

potensi penyalahgunaan benzodiazepin. Perhatian selalu ditunjukkan saat 

meresepkan benzodiazepin ke pasien dengan gangguan penggunaan zat. 

Benzodiazepin harus jarang digunakan pada pasien yang secara aktif 

menyalahgunakan alkohol atau opioid karena potensi efek sinergis yang 

menyebabkan depresi pernafasan. Bila benzodiazepin diresepkan dalam konteks 

gangguan penggunaan zat, ada baiknya menggunakan "kontrak benzodiazepin" 

yang menjelaskan harapan untuk penggunaan obat yang aman, termasuk 

mendapatkan resep tambahan dari dokter lain, tidak mencoba isi ulang awal, dan 

mengharuskan penghentian pengobatan jika peserta menyalahgunakannya atau 

kambuh dengan penggunaan alkohol atau opioid (Bogenschutz & Arenella, 2012). 

 



50 
 

 
 

2.3.4.4.1 Diazepam 

Golongan benzodiazepine adalah sedative-hipnotik digunakan secara luas. 

Semua struktur yang diperlihatkan adalah 1,4-benzodiazepin, dan umumnya 

mengandung satu gugus karboksamid di struktur cincin heterosiklik (Trevor & 

Way, 2012). Benzodiazepin disukai dalam perawatan obat dari keadaan 

kegelisahan akut dan untuk pengendalian cepat serangan panic (Trevor et al, 

2013). Diazepam memiliki lipophilicity tinggi, cepat diserap dan didistribusikan 

ke SSP. Mereka memiliki efek antiansietas yang cepat, namun durasi efeknya 

lebih pendek setelah satu dosis daripada yang diperkirakan pada paruh waktu, 

karena didistribusikan dengan cepat ke periphery/sekeliling (Barbara, 2015). 

 

2.3.4.4.2 Lorazepam 

Jika pasien dengan gangguan psikotik yang diduga telah menerima dosis 

antipsikotik, dan pasiennya agak tenang namun masih agak gelisah, penambahan 

oral lorazepam dianjurkan (Miller et al, 2016). seringkali pasien skizofrenia akan 

mengalami gejala agitasi dan benzodiazepin seperti lorazepam dapat 

menenangkan pasien dengan agitasi akut (Janicak & Hussain, 2016). 

 

2.3.4.4.3 Alprazolam 

Pada pasien skizofrenia, serangan panik cenderung mendahului timbulnya 

halusinasi, halusinasi pendengaran dan delusi yangmana dapat berkembang 

selama serangan kecemasan berat. Alprazolam dapat mengurangi serangan panik, 

gejala positif dan negatif bersamaan (Pallanti & Quercioli, 2012). 

 

2.3.4.5 Penstabil Mood 

Penstabil mood telah dipelajari dapat mendukung penggunaan valproate 

sebagai cara untuk mempercepat respons terhadap psikosis akut, dan lamotrigin 

telah terbukti efektif sebagai suplemen klozapin (Ellison et al, 2017). Penstabil 

mood yang lebih baru seperti valproate dan carbamazepine, dan antipsikotik 

generasi kedua seperti clozapine dan risperidone, memiliki beberapa efikasi yang 

lebih besar dan oleh karena itu, penggunaannya meningkat, sementara 

penggunaan valium dan antipsikotik khas telah berkurang (Tsuang et al, 2011). 
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Mood stabilizer sering digunakan pada penderita skizofrenia. Misalnya, Citrome 

dkk. (2000) menunjukkan bahwa pada tahun 1998, 43,4% dari semua pasien 

skizofrenia di rumah sakit negara bagian New York mendapat stabilizer mood. 

Para penulis juga mendokumentasikan pergeseran dari waktu ke waktu dari 

lithium ke stabilizer mood yang lebih baru, terutama valproate (Leucht et al, 

2011). 

 

2.3.4.5.1 Litium 

Penggunaan penstabil mood atau lithium sangat populer. Tentu pada 

pasien dengan penyerapan afektif yang kuat terhadap penyakit mereka, ini 

memiliki daya tarik yang kuat, meski efek samping kombinasi bisa bermasalah 

(misalnya kenaikan berat badan) (Castle & Buckley, 2015). Studi pada tahun 

1970an dan 1980an menunjukkan bahwa lithium tidak berkhasiat sebagai 

monoterapi pada skizofrenia, namun beberapa penelitian acak kecil menunjukkan 

bahwa lithium mungkin efektif sebagai tambahan obat antipsikotik. Beberapa 

penelitian ini, bagaimanapun, menyelidiki pasien yang menderita skizofrenia atau 

skizofrenia dengan gejala afektif yang menonjol. Serangkaian penelitian tentang 

pasien yang resistan terhadap pengobatan kemudian dilakukan, yang 

dipertimbangkan secara individual, dan semuanya menghasilkan hasil negatif. 

Demikian juga, tinjauan Cochrane terhadap 11 penelitian dan 244 peserta tidak 

menemukan bukti efikasi yang jelas. Hanya untuk salah satu dari tiga potongan 

respons (setidaknya 50% pengurangan skor total BPRS/Brief Psychiatric Rating 

Scale dari awal) merupakan keunggulan yang signifikan dari terapi kombinasi 

yang ditemukan (Leucht et al, 2011). Lithium dapat meningkatkan neurotoksisitas 

antipsikotik, terutama clozapine, dan karenanya penggunaannya dalam kombinasi 

memerlukan kehati-hatian (Castle et al, 2012).  

 

2.3.4.5.2 Asam Valproat 

Menurut sebuah studi Cochrane, hanya lima penelitian acak dengan 379 

peserta telah dilakukan. Meta-analisis tidak menemukan manfaat yang signifikan 

dari augmentasi dengan valproate. Penelitian terbesar (249 peserta, penambahan 

valproat atau plasebo terhadap risperidon atau olanzapin) menunjukkan 
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peningkatan yang lebih cepat pada kelompok augmentasi/tambahan pada 2 

minggu. Namun keunggulan ini hilang pada akhir studi 4 minggu. Sebuah studi 

replikasi besar (n = 402), yang belum dimasukkan dalam tinjauan Cochrane, 

bahkan tidak menemukan keunggulan apapun pada 2 minggu (Leucht et al, 2011). 

Valproate juga tampaknya memiliki khasiat melawan perilaku agresif, dan telah 

ditunjukkan untuk 'meneruskan kedepannya' respons antipsikotik pada fase akut 

pengobatan (Castle & Buckley, 2015). 

 

2.3.4.5.3 Karbamazepin 

Penambahan karbamazepin ke antipsikotik memiliki hasil kontroversial. 

Penambahan Carbamazepine pada FGA telah dikaitkan dengan pengurangan 

gejala persisten yang sederhana, termasuk ketegangan, agresi, dan paranoia dalam 

beberapa percobaan terkontrol, namun pengaruhnya kecil (Miyamoto & 

Fleichhacker, 2012). Karbamazepin dapat menyebabkan sedasi, ruam, penglihatan 

ganda, pusing dan goyah pada kaki (Castle & Buckley, 2015). 

 

2.4 Tinjauan Klozapin 

 
Gambar 2.10 Struktur kimia klozapin (Drugbank, 2018) 

 

SGA dikatakan menyebabkan efek samping ekstrapiramidal sedikit atau 

tidak ada sama sekali, minimal atau tidak ada kecenderungan untuk menyebabkan 

tardive dyskinesia (TD), dan sedikit efek pada prolaktin serum daripada 

antipsikotik generasi pertama (antipsikotik generik). Klozapin adalah satu-satunya 

SGA yang memenuhi semua kriteria ini (Barbara, 2015).  
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2.4.1 Efek farmakologis klozapin 

Keuntungan utamanya adalah efektif dalam proporsi besar pasien 

skizofrenia kronis yang gagal menanggapi pengobatan antipsikotik konvensional 

(Fleischhacker, 2011). Untuk pengobatan skizofrenia pada pasien yang tidak 

respons atau intoleran dengan obat antipsikotik konvensional (BPOM, 2017). 

Clozapine tetap satu-satunya obat dengan khasiat unggul yang terbukti pada 

pasien yang resisten terhadap pengobatan dan satu-satunya obat yang disetujui 

untuk skizofrenia resisten pengobatan, dengan tingkat respons 30% sampai 50% 

pada pasien yang resistan terhadap pengobatan. Efek menguntungkan dari 

klozapin yaitu pengobatan perilaku bunuh diri pada orang dengan psikosis (Kelly 

et al, 2016). 

 

2.4.2 Mekanisme kerja 

Klozapin, trisiklik dibenzodiazepin, adalah agen prototipikal yang 

mengalihkan fokus pengembangan antipsikotik ke agen dengan afinitas 5HT2A 

lebih tinggi dibandingkan D2. clozapine memiliki farmakologi unik dan kompleks 

yang terdiri dari aktivitas afinitas dan antagonis yang tinggi pada aktivitas 

5HT2A, 5HT2C, 5HT3, 5HT7, H1, α1A, 2A, m1,3, D1- 5, dan agonis pada m4. 

Clozapine menjalani metabolisme hati ekstensif terutama melalui CYP1A2. 

CYP2D6, CYP3A4, dan CYP2C19 terlibat pada tingkat lebih rendah. N-

desmethyl clozapine (NDmC), juga disebut norclozapine, adalah metabolit aktif 

utama klozapin. Clozapine-noxide, metabolit clozapine utama lainnya, sebagian 

besar tidak aktif (Ellison et al, 2017). Klozapin merupakan antagonis 5H2A dan 

dopamin D2 atau antagonis serotonin dopamin. Meskipun antipsikotik umumnya 

mengisi sekitar 60% dari D2 reseptors, namun pada klozapin mungkin lebih 

rendah karena alasan yang tidak diketahui (Stahl, 2013). Reseptor yang 

menyerupai D2 adalah  D2, D3, dan D4 (Neal, 2016). 
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Gambar 2.11 Jalur dopamin mesolimbik dan antagonis D2 (Stahl, 2013) 

 

Pada skizofrenia yang tidak diobati, jalur dopamin mesolimbik 

dihipotesiskan menjadi hiperaktif, ditunjukkan di sini oleh jalur yang muncul 

berwarna merah serta kelebihan dopamin di sinaps. Hal ini menyebabkan gejala 

positif seperti delusi dan halusinasi. Pemberian antagonis D2 menghambat 

dopamin dengan mengikat reseptor D2, yang mengurangi hiperaktif dalam jalur 

ini dan dengan demikian mengurangi gejala positif (Stahl, 2013). 
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Gambar 2.12 Mekanisme penghambatan reseptor serotonin pada jalur 

mesokorteks (Stahl, 2013) 

Memblokir reseptor 5HT2A korteks akan meningkatkan pelepasan 

dopamin. (1) Jika reseptor 5HT2A pada neuron piramidal glutamatergik diblokir, 

maka neuron ini tidak dapat diaktifkan dengan pelepasan serotonin di korteks 

(ditunjukkan oleh garis besar dari neuron glutamatergik). (2) Jika glutamat tidak 

dilepaskan dari neuron pyramidal glutamatergic ke dalam batang otak, pelepasan 

GABA tidak distimulasi dan pada gilirannya tidak dapat menghambat pelepasan 

dopamin dari substantia nigra ke striatum. Pada jalur mesokorteks, defisiensi 
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dopamine menyebabkan gejala negatif dan kognitif. Pada jalur mesokorteks, ada 

lebih banyak reseptor 5HT2A dari pada reseptor D2. Dengan demikian, sifat 

antagonis 5HT lebih besar daripada reseptor pemblokade D2. Hal ini dapat 

membantu memperbaiki gejala negative (Stahl, 2013). 

 

Gambar 2.13 Pemunculan interaksi serotonin (5HT) dan dopamin (DA) di jalur 

DA nigrostriatal di terminal akson di striatum (Stahl, 2013) 

 

Biasanya, 5HT menghambat pelepasan DA. (A) DA dilepaskan karena 

tidak ada 5HT yang menghentikannya. Secara khusus, tidak ada 5HT yang hadir 

pada reseptor 5HT2A pada neuron DA nigrostriatal. (B) Sekarang pelepasan DA 

dihambat oleh 5HT di jalur dopamin nigrostriatal. Ketika 5HT menempati 

reseptor 5HT2A pada neuron DA (lingkaran merah rendah), ini menghambat 

pelepasan DA, jadi tidak ada DA di sinaps (lingkaran merah atas) (Stahl, 2013). 
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Gambar 2.14 Antagonis Serotonin 2A di jalur nigrostriatal (Stahl, 2013)  

 

(A) Reseptor Postynaptic dopamine 2 (D2) diblokir oleh antagonis 

serotonin-dopamin (SDA) di jalur dopamin nigrostriatal. Ini menunjukkan apa 

yang akan terjadi jika blokade D2 adalah satu-satunya tindakan aktif antipsikotik 

atipikal. Obat tersebut hanya akan mengikat reseptor postsynaptic dan 

memblokirnya. Sebaliknya, (B) menunjukkan tindakan ganda SDA, di mana 

kedua reseptor D2 dan 5HT2A diblokir. Yang menarik adalah bahwa aksi kedua 

antagonisme 5HT2A justru membalikkan aksi pertama antagonisme D2. Hal ini 

terjadi karena dopamin dilepaskan saat serotonin tidak bisa lagi menghambat 

pelepasannya. Istilah lain untuk ini adalah disinhibition. Dengan demikian, 

menghalangi reseptor 5HT2A menghalangi neuron dopamin, menyebabkan 

dopamin mengalir keluar darinya. Konsekuensi dari ini adalah bahwa dopamin 

kemudian dapat bersaing dengan SDA untuk reseptor D2 dan membalikkan 

penghambatan di sana. Karena blokade D2 dibalik, SDA menyebabkan sedikit 

atau tidak ada gejala ekstrapiramidal (EPS) atau tardive dyskinesia (Stahl, 2013) 
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Gambar 2.15 Mekanisme kerja obat antipsikotik tipikal dan atipikal pada jalur 

tuberoinfundibular (Rx of skizofrenia) 

 

Bagian kiri atas: Pelepasan prolaktin secara fisiologis diatur oleh efek 

penghambatan dan stimulasi yang dihasilkan oleh dopamin & serotonin. Pada 

pasien yang tidak diobati dengan skizofrenia, efek dari kedua mekanisme 

pengaturan ini seimbang, sehingga tingkat pelepasan prolaktin normal. Panel 

bawah: Antipsikotik generasi pertama meningkatkan pelepasan prolaktin dengan 

menghalangi mekanisme penghambatan yang dimediasi D2 normal yang 

mengurangi pelepasan prolaktin. Kanan atas: Karena antipsikotik generasi ke 2 

berlawanan dengan reseptor D2 & 5HT2A, mereka menghasilkan sedikit efek 

pada pelepasan prolactin (Rx of skizofrenia). 

 

2.4.3 Farmakokinetik 

Konsentrasi serum clozapine pasca diberikan dosis 12 jam minimal 350 

ng/mL (1,07 μmol/L) yang mana dikaitkan dengan keberhasilan. Pantau 

konsentrasi clozapine serum sebelum melebihi 600 mg setiap hari pada pasien 

dengan efek samping yang tidak biasa atau parah, pada pasien yang menggunakan 
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obat yang berinteraksi secara potensial, pada orang dengan perubahan usia atau 

patofisiologis menunjukkan kinetika yang berubah, dan pada orang yang diduga 

tidak menggunakan pengobatan (Barbara, 2015). Clozapine adalah pengecualian 

dalam kambuh setelah penghentian biasanya cepat dan parah. Dengan demikian, 

klozapin tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba kecuali jika diperlukan secara 

klinis karena efek samping seperti miokarditis atau agranulositosis, yang 

merupakan keadaan darurat medis yang sebenarnya (DeBattista, 2015). 

Bioavailabilitas klozapin sebesar 12-81%, sedangkan t1/2 klozapin yaitu 11-105 

jam (Wells, 2015). 

 

2.4.4 Dosis 

Dosis awal klozapin yang diberikan kepada pasien yaitu 25 mg/hari. 

Untuk rentang dosis Lazim dari klozapin yaitu 100-800 mg/hari dimana pasien 

haris diperiksa kadar plasmanya sebelum dosis yang diberikan melebihi 600 mg 

Barbara, 2015). Awal pemberian : 12,5-25 mg/hari, targetnya 300-450mg/hari. 

Untuk dosis maksimumnya yaitu 500-800 mg/hari (Kelly et al, 2016). Dewasa > 

16 tahun (pengawasan medis ketat saat inisiasi/awal-risiko kolaps sehubungan 

dengan hipotensi) 12,5 mg 1 atau 2 kali pada hari pertama lalu 25-50 mg pada hari 

kedua dan dinaikkan bertahap (Jika ditoleransi dengan baik) pada 25-50 mg sehari 

selama 14-21 hari hingga 300 mg sehari dengan dosis terbagi (dosis malam lebih 

besar, hingga 200 mg sehari dapat dikonsumsi sebagai dosis tunggal menjelang 

tidur). Jika perlu dapat ditingkatkan hingga 50-100 mg sekali (dianjurkan) dua 

kali seminggu. Dosis lazim 200-450 mg sehari (maksimal 900 mg sehari) (BPOM, 

2017). 

 

2.4.5 Efek samping 

Efek dari clozapine pada rangkaian subtipe reseptor ini, baik secara 

terpusat maupun sampingan, bertanggung jawab atas profil efek sampingnya yang 

luas. Efek samping ini berkisar dari sialorrhea, konstipasi, hipotensi ortostatik, 

dan sedasi yang lebih umum, hingga kejang, miokarditis, kardiomiopati, dan 

agranulositosis yang jarang terjadi (Ellison et al, 2017). Konstipasi, hipersaliva, 

mual, muntah, takikardia, hipertensi, mengantuk, pandangan kabur, sakit kepala, 
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tremor, rigiditas, gejala ekstrapiramidal, kejang, fatigue, gangguan pengaturan 

suhu, demam, hepatitis, pankreatitis, inkontinensia urin dan retensi urin, 

agranulositosis, leukopenia , miokarditis, ileus paralitik, dan reaksi kulit (BPOM, 

2017).  

 

2.4.6 Interaksi 

Inhibitor Asetilkolinesterase (Pusat): Dapat meningkatkan efek 

neurotoksik (pusat) Antipsikotik. Gejala ekstrapiramidal berat telah terjadi pada 

beberapa pasien, risiko C : terapi monitor. Antikolinergik : dapat meningkatkan 

efek merugikan/beracun dari antikolinergik lainnya, pengecualian: paliperidone, 

risiko C : Terapi monitor. Agen Anti-Parkinson (Agonis Dopamin) : Antipsikotik 

(Atipikal) dapat mengurangi efek terapeutik Agen Anti-Parkinson (Agonis 

Dopamin), risiko D : pertimbangkan modifikasi terapi. Benzodiazepin: dapat 

meningkatkan efek merugikan/beracun dari Clozapine, risiko D : Pertimbangkan 

modifikasi terapi. Karbamazepine: dapat meningkatkan metabolisme Clozapine, 

risiko D : pertimbangkan modifikasi terapi. Depresan SSP: dapat meningkatkan 

efek merugikan / beracun dari depresan SSP lainnya, risiko C : terapi monitor 

(Aberg, 2009). 

Formulasi Lithium: dapat meningkatkan efek neurotoksik Antipsikotik. 

Formulasi litium dapat menurunkan konsentrasi serum Antipsikotik. Khusus 

dicatat dengan klorpromazin. Risiko C: Terapi monitor. Antibiotik Macrolide: 

Dapat menurunkan metabolisme klozapine. Pengecualian: Azitromisin; 

Dirithromycin; Spiramycin. Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

Omeprazol: Dapat menurunkan konsentrasi serum klozapin. Omeprazol dapat 

meningkatkan konsentrasi serum klozapin. Risiko C: terapi monitor. Phenytoin: 

Dapat meningkatkan metabolisme klozapin. Risiko C: terapi monitor. Selective 

Serotonin Reuptake Inhibitor: Dapat menurunkan metabolisme klozapine. Risiko 

D: pertimbangkan modifikasi terapi (Aberg, 2009). 
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2.4.7 Sediaan Klozapin di Indonesia 

Tabel II.2 Sediaan klozapin yang beredar di Indonesia (ISO, 2017/2018 dan 

MIMS, 2017). 

Merk Dagang Bentuk Sediaan Kekuatan 

Clopine Tablet (ISO) 25 mg; 100 mg 

Clorilex Tablet (ISO) 25 mg; 100 mg 

Clozapine Tablet (ISO) 25 mg; 100 mg 

Clozaril Tablet (ISO) 25 mg; 100 mg 

Sizoril Tablet (ISO ) 25 mg; 100 mg 

Nuzip Tablet (ISO) 25 mg; 100 mg 

Luften Tablet (MIMS) 25 mg; 100 mg 
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