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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Sistem Saraf Pusat 

2.1.1 Anatomi Sistem Saraf Pusat 

 Sistem Saraf Pusat (SSP) merupakan bagian dari sistem saraf, yang terdiri 

dari otak dan sumsum tulang belakang. SSP mempunyai fungsi mengkoordinasi 

segala aktivitas tubuh manusia. (Nugroho, 2014). Sistem Persarafan mendeteksi 

dan berespons terhadap perubahaFn yang terjadi didalam dan luar tubuh. Bersama 

dengan kelenjar endokrin, sistem ini mengendalikan aspek penting fungsi tubuh dan 

mempertahankan homeostasis. Sistem persarafan dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

1. Sistem saraf pusat (SSP), yang terdiri atas otak dan medulla spinalis. 

2. Sistem saraf perifer / tepi (SST) terdiri atas semua saraf diluar otak dan 

medulla spinalis (Waugh et al, 2011). 

Sistem saraf pusat (SSP) terdiri atas otak dan medula spinalis (Ariani, 2012). Selain 

itu, sistem saraf pusat ditunjang oleh neurologia, meningen, serta ventrikel otak, 

dan cairan serebrospinal (Waugh et al, 2012). 

Otak dibagi menjadi tiga bagian utama. Bagian-bagian tersebut secara 

berurutan dari medulla spinalis ke atas adalah rhombencephalon, mesencephalon, 

dan prosencephalon. Rhombencephalon dibagi menjadi medula oblongata, pons, 

dan cerebellum. Prosencephalon dapat dibagi menjadi diencephalon dn cerebrum 

(Snell, 2015). Tampilan otak secara umum dapat dipandang sebagai batang yang 

memanjang keatas dari medulla spinalis dengan suatu pertumbuhan seperti bunga 

kecil pada bagian inferiornya (serebelum) menutupi bagian bawah batang otak dan 

pertumbuhan seperti bunga besar pada bagian superiornya (serebrum) yang 

menutupi sebagian besar batang otak. Medula, pons, dam midbrain membentuk 

batang otak (Ariani, 2012).   

Serebrum merupakan bagian otak terbesar (Snell, 2015). Serebrum meliputi 

hemispherium cerebri dan ganglia basalis, hemispherium serebri dipisahkan oleh 

falx serebri didalam fissura longitudinalis cerebri (Moore et al, 2013).  Terdapat 

suatu celah dalam pada bidang mediosagital yang membagi serebrum menjadi dua
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 hemisfer serebri, yaitu : hemisfer serebri dekstra dan hemisfer serebri sinistra 

(Mashudi, 2011). Hemisfer kanan dan kiri dihubungkan serta berhubungan satu 

sama lain oleh pita transversal serabut saraf yang disebut korpus kalosum (Ariani, 

2012). Masing-masing hemispherium terbentang dari os frontale ke os occipital, 

superior dari fossa cranii anterior dan media, dibagian posterior cerebrum terletak 

diatas tentorium cerebelli (Snell, 2015).  

Serebelum adalah massa otak besar yang terletak di posterior pons dan 

medulla, dan inferior pars posterior serebrum. Serebelum terletak dibawah 

tentorium cerebelli pada fossa cranii posterior. Serebelum terdiri dari dua 

hemispherium lateralis yang disatukan oleh bagian tengah sempit, vermis (Moore 

et al, 2013). Serebelum berperan penting dalam mengendalikan tonus otot dan 

mengkoordinasikan gerak otot pada sisi tubuh yang sama (Snell, 2015). Fungsi 

serebelum adalah menghasilkan kehalusan, keseimbangan, keharmonisan dan 

koordinasi gerak otot rangka, mempertahankan keseimbangan tubuh, dan 

mengontrol postur tubuh tanpa kejang atau gerakan tanpa kompensasi (Ariani, 

2012).  

Batang otak terdiri atas diensefalon, midbrain, pons, dan medula oblongata. 

(Irianto, 2013). Pada bagian bawah serebrum terdapat bagian otak yang lain yaitu 

diensefalon (Ariani, 2012). Diensefalon terdiri dari epitalamus, thalamus dorsal, 

dan hipotalamus dan membentuk inti sentral otak (Moore et al, 2013). Thalamus di 

bagian dorsal dan hipotalamaus di bagian ventral. Thalamus merupakan substansia 

grisea yang berbentuk telur besar dan terletak di kedua sisi ventrikulus tertius. 

Hipotalamus membentuk bagian bawah dinding lateral dan lantai ventrikulus tertius 

(Snell, 2015).  

Midbrain atau otak tengah merupakan bagian rostal batang otak, terletak 

pada tautan fossa cranii media dan posterior (Moore et al, 2013). Midbrain terletak 

diantara diensefalon dan pons dari batang otak (Ariani, 2012). Otak tengah terdiri 

atas nuklei dan serat saraf (traktus), yang menghubungkan serebrum dengan bagian 

bawah otak dan dengan medulla spinalis (Waugh et al, 2011). Otak tengah 

mempunyai fungsi utama sebagai relay stimulus pergerakan dari dan ke otak 

(Tarwoto et al, 2009). 
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Pons terletak diantara midbrain dan medula oblongata dari batang otak 

(Ariani, 2012). Pons terutama disusun oleh serabut-serabut saraf yang 

menghubungkan kedua belahan serebelum. Pons juga mengandung serabut-serabut 

ascendens dan descendens yang menghubungkan otak depan, mesenchepalon, dan 

medulla spinalis. Beberapa sel saraf didalam pons berfungsi sebagai stasiun 

perantara, sedangkan yang lain membentuk inti saraf otak (Snell, 2015). Pons 

bersama medula oblongata bekerja untuk mengontrol kedalaman dan kecepatan 

respirasi (Peate et al, 2011). 

Medula oblongata berbentuk kerucut dan menghubungkan pons diatas 

dengan medulla spinalis dibawah (Snell, 2015). Medula oblongata memanjang dari 

pons hingga medulla spinalis. Panjangnya sekitar 2,5 cm dan terletak tepat didalam 

cranium diatas firamen magnum. Permukaan anterior dan posterior ditandai oleh 

fisura sentral. Bagian terluar terdiri atas substansi albikan yang melalui otak hingga 

medula spinalis, dan substansi grisea, yang terletak ditengah (Waugh et al, 2011). 

Pada medula oblongata ini terdapat pusat-pusat otonom yang mengatur fungsi-

fungsi vital seperti pernapasan, frekuensi jantung, tonus vasomotor juga pusat 

muntah, refleks gag, refleks batuk, dan perilaku refleks bersin (Ariani, 2012).  

 Medula spinalis berbentuk silindris dan di superior, mulai dari foramen 

magnum pada tengkorak, tempatnya berlanjut ke atas sebagai medula oblongata 

otak (Snell, 2015). Medula spinalis merupakan perpanjangan medula oblongata 

kearah kaudal didalam kanalis vertebralis mulai setinggi kornu vertebralis 

servikalis I memanjang hingga setinggi kornu vertebralis lumbalis I-II (Irianto, 

2013). Medula spinalis terdiri atas saraf-saraf spinalis. Saraf ini menyampaikan 

impuls dari otak ke berbagai organ dan jaringan yang turun melalui medulla spinalis 

(Waugh et al, 2011).  

Serebrum dan medula spinalis diliputi oleh tiga membran atau meninges : 

durameter, arachnoideamater, dan piamater (Snell, 2015). Pia meter adalah lapisan 

yang terletak disebelah sistem saraf pusat. Lapisan selanjutnya adalah lapisan 

araknoid, yang mengandung vaskular substansial. Lapisan terakhir adalah 

durameter, lapisan yang paling tebal diantara semua lapisan, terletak disebelah 

tulang yang mengelilingi sistem saraf pusat (Ariani, 2012). Meninges menyokong 
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dan melindungi otak dan radices nervorum cranialum. Meningen membentuk 

spatium subarachnoideum untuk liquor cerebrospinalis (Gould, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Potongan otak secara midsagital (Ariani, 2012) 

 

2.1.2 Mikroanatomi Otak  

Secara umum, susunan saraf tersusun dari sel saraf dan sel-sel penunjang 

susunan saraf. Sel penyusun utama susunan saraf adalah sel saraf (neuron) yang 

berjumlah lebih dari 200 bilyun (Zain, 2013). Sel saraf merupakan sel tubuh yang 

berfungsi mencetuskan dan menghantarkan impuls listrik. Sel saraf merupakan unit 

dasar dan fungsional sistem saraf yang mempunyai sifat eksitabilitas, artinya siap 

memberi respon apabila terstimulasi (Irianto, 2013). Tiap neuron terdiri atas badan 

sel, satu akson dan banyak dendrit (Waugh et al, 2011). Cabang sel saraf berupa 

serabut-serabut yang membawa input dan output untuk badan sel saraf. Serabut 

yang membawa input disebut dengan dendrit, dan serabut yang membawa output 

dari sel saraf dinamakan dengan akson atau neurit (Zain, 2013). 

Badan sel membentuk substansia grisea (gray matter) sistem persarafan dan 

ditemukan di perifer otak dan ditengah medula spinalis (Waugh et al, 2011). Soma 

dari sel saraf (neuron) terkonsentrasi di sususan saraf pusat membentuk kelompok-

kelompok soma yang dinamakan dengan nukleus. Ukuran diameter soma bervariasi 

dari belasan mikron sampai puluhan mikron (Zain, 2013). Badan sel saraf terutama 

terdiri dari massa sitoplasma dengan nukleus didalamnya, di bagian luar dibatasi 

oleh membran plasma (Snell, 2015). Proseus ini secara fungsional dibedakan 
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menjadi akson dan dendrit. Akson normalnya membawa impuls saraf menjauhi 

badan sel, sementara dendrit menyampaikan impuls ke badan sel (Ariani, 2012).  

Akson adalah suatu proseus tunggal, yang lebih tipis dan lebih panjang dari 

dendrit. Bagian ini menghantar impuls menjauhi badan sel ke neuron lain, ke sel 

lain (sel otot atau kelenjar), atau ke badan sel neuron yang menjadi asal akson 

(Sloane, 2014). Tiap sel saraf hanya memiliki satu akson yang membawa impuls 

saraf keluar sel tubuh (Waugh et al, 2011). Sedangkan dendrit merupakan 

pemanjangan serupa benang dari sitoplasma sel saraf (Nugroho, 2014). Dendrit 

memiliki struktur yang sama dengan akson, tetapi biasanya berukuran lebih pendek 

dan bercabang. Dendrit berfungsi menerima dan membawa impuls yang datang ke 

badan sel (Waugh et al, 2011).  

Neuron tidak berhubungan satu dengan lainnya, ada ruang diantara akson 

dari suatu neuron dan dendrit yang lainnya, ruang ini disebut sinaps (Ariani, 2012). 

Penghantaran impuls saraf terjadi melalui lintasan (pathway) saraf yang melewati 

rangkaian beberapa neuron yang saling berhubungan lewat sinapsis (Zain, 2013). 

Struktur dari sinap terbagi atas presinap yaitu pada bagian axon sebelum sinap, 

celah sinap yaitu ruang diantara presinap dan post sinap, dan post sinap pada bagian 

dendrit (Tarwoto et al, 2009). Pada sinapsis terjadi penghantaran impuls saraf 

melalui mekanisme kimiawi dan hormonal (Zain, 2013). Hantaran impuls akan 

terjadi jika terdapat perubahan muatan di sekitar membran sel (Wibowo dan Gofir, 

2011).  

Membran sel membentuk batas luar badan sel yang menyambung sampai ke 

proseusnya dan pada neuron merupakan tempat inisiasi dan konduksi impuls saraf. 

Membran sel dan selubung sel bersama-sama membentuk membran semipermeabel 

yang memungkinkan difusi ion-ion tertentu melalui membran ini, tetapi 

menghambat ion lainnya (Snell, 2015). Pada permukaan sel saraf terdapat kanal-

kanal ion, seperti kanal Na+, K+ Ca2+ dan Cl- dan kanal ion tersebut bersifat spesifik. 

Ion Na+, Ca2+, Cl-  terdapat di luar sel , sedangkan ion K+ terdapat di dalam sel 

(Wibowo dan Gofir, 2011).  Di susunan saraf pusat terjadi lalu-lintas input dan 

output informasi dapat berasal dari lingkungan dalam (internal environment, 

mielieu interior), dan dari lingkungan luar (external environtment, mielieu 

exterior). Informasi keadaan lingkungan ini dihantarkan melalui propagasi impuls 
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(penjalaran perubahan polarisasi-depolarisasi potensial kelistrikan membran 

serabut saraf) (Zain, 2013). 

 Peningkatan muatan positif akan menimbulkan arus listrik, keadaan ini 

disebut depolarisasi (Tarwoto et al, 2009). Depolarisasi adalah perubahan potensial 

membran sel saraf dari keadaan semula stabil menjadi tidak stabil karena pertukaran 

ion melalui membran saraf (Zain, 2013). Membran sel yang mempunyai muatan 

listrik atau impuls saraf disebut potensial aksi (Tarwoto et al, 2009).  Awalnya, Na+ 

masuk kedalam cairan ekstrasel yang menyebabkan depolarisasi, menciptakan 

impuls saraf atau potensial aksi (Waugh et al, 2012). Potensial aksi ditimbulkan 

oleh influks cepat dari dari ion Na+ yang diikuti oleh perubahan polaritas (Snell, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Komponen struktural sel saraf (neuron) (Nugroho, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bagian neuron (Slone, 2003) 

 

2.1.3 Sistem Neurotransmiter pada Sistem Saraf Pusat 

Dalam Sistem Saraf Pusat (SSP) melibatkan penghantaran impuls dari satu 

sel saraf ke sel saraf yang lain. Penghantaran impuls tersebut melibatkan mediator 

kimia yang dinamakan neurotransmiter (Nugroho, 2014).  Neurotransmiter di 

sintesis oleh sel saraf, yang secara aktif diangkut di sepanjang akson dan disimpan 
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di vesikel sinaps. Neurotransmiter bekerja pada reseptor spesifik di membran 

postsinaps (Waugh et al, 2011). Kerja suatu transmiter dapat beragam sesuai 

keadaan peristiwa sinaptik yang sedang berlangsung (Goodman dan Gilman, 2014). 

Dalam perannya sebagai penghantar impuls, neurotransmitter bisa bersifat 

penghambat (inhibitory neurotransmitter) dan pemacu (excitatory 

neurotransmitter) aksi potensial ketika berinteraksi langsung dengan reseptornya 

(Nugroho, 2014). Semua neurotransmitter dilepaskan dari ujung-ujung saraf ketika 

impuls saraf (potensial aksi) dibangkitkan (Snell, 2015). 

Berikut adalah substansi kimia yang diketahui berfungsi sebagai 

neurotransmitter dan mungkin masih banyak lagi yang belum ditemukan : 

asetilkolin (Ach), norepinefrin, dopamin, glycine, serotonin, gamma-aminobutyric 

acid (GABA), dan asam glutamat (Snell, 2015). Substansi lainnya, seperti 

ensefalin, endorphin, dan subtansi P, memiliki peran khusus terutama dalam 

penghantaran sinyal nyeri (Waugh et al, 2011). Diantara neurotransmitter SSP, 

hanya GABA dan glisin (keduanya asam amino netral) yang bersifat penghambat 

(Nugroho, 2014). 

Adapun neurotransmiter sistem saraf pusat antara lain : 

1. Glutamat  

Neurotransmiter ini terdapat dalam konsentrasi tinggi di otak 

maupun sumsum tulang belakang (lebih dari 50%), dibandingkan 

neurotransmitter lainnya (Nugroho, 2014). Glutamat memiliki efek eksitasi 

yang kuat pada neuron dihampir semua daerah SSP. Reseptor glutamat 

dikelompokkan secara fungsional sebagai reseptor saluran ion berpintu-

ligan “ionotropik” atau sebagai GPCR “metabotropik” (Goodman dan 

Gilman, 2014). Glutamat berperan dalam penghantaran impuls sinapsis 

yang bersifat eksitatori, setelah berinteraksi dengan reseptor. Reseptor 

glutamat berfungsi memodulasi plastisitas sinaptik, berkaitan dengan 

komunikasi dan interaksi antar sel saraf, yang berperan dalam pembentukan 

memori, pembelajaran, dan pengaturan dalam SSP (Nugroho, 2014). 

2. GABA (Gamma Amino Butyric Acid) 

GABA merupakan neurotransmitter inhibisi utama pada SSP, 

senyawa ini memperantarai kerja inhibisi interneuron lokal didalam otak 
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dan dapat pula memperantai inhibisi presinaps didalam korda spinalis 

(Goodman dan Gilman, 2014). Sedangkan glisin merupakan 

neurotransmiter penghambat di sumsum tulang belakang (Nugroho, 2014). 

Reseptor GABA dibagi menjadi dua tipe utama. Subtipe reseptor GABA 

yang lebih menonjol yaitu reseptor GABAA, merupakan saluran ion Cl- 

bergerbang-ligan, suatu “reseptor ionotropik”. Reseptor kedua, reseptor 

GABAB merupakan anggota kelompok GPCR, suatu golongan reseptor 

yang secara umum disebut sebagai “metabotropik” (Goodman dan Gilman, 

2015). 

3. Dopamin  

Dopamin mempunyai peran penting dalam otak, dan terlibat dalam 

beberapa penyakit otak misalnya Parkinson dan Skizofrenia (Nugroho, 

2014). Dopamin dilepaskan didalam sistem saraf pusat dan juga di sinaps 

sistem saraf otonom (Peate, 2011). Dopamin terdapat dalam konsentrasi 

tinggi di berbagai bagian susunan saraf pusat, misalnya di nuclei basales 

(ganglia basalia) (Snell, 2015). Sintesis dopamin terjadi pada syaraf 

dopaminergik, jalurnya mirip dengan jalur sintesis norefinefrin, namun pada 

syaraf tersebut tidak ada enzim dopamin-hidroksilase sehingga dopamin 

tidak bisa diubah menjadi norefinefrin (Nugroho, 2014).  

4. Serotonin 

Serotonin disebut juga dengan 5-hidroksitriptamin (Nugroho, 2014). 

Pada sistem saraf pusat, neuron yang mengandung 5-hidroksitriptamin (5-

HT) ditemukan pada sembilan nukleus yang terletak dalam atau berdekatan 

dengan daerah tengah dari pons dan batang otak bagian atas (Goodman dan 

Gilman, 2014). Pada biosintesisnya, substrat awalnya adalah asam amino 

triptofan yang diubah menjadi 5-hidroksitriptofan oleh triptofan 

hidroksilase di sel kromafin atau sel syaraf. Selanjutnya, dengan enzim non 

spesifik asam-amino dekarboksilase, diubah menjadi serotonin. Fungsi sel 

saraf serotoninergik berhubungan dengan respon perilaku (halusinasi), 

nafsu makan, emosi dan mood, kesadaran dan sedasi, serta mual dan muntah 

(Nugroho, 2014). 
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5. Asetikolin  

Asetikolin (Ach) dilepaskan di sistem saraf pusat (SSP) dan juga di 

persimpangan neuromuskular (Peate, 2011). Asetikolin merupakan 

neurotransmiter penting dalam sistem saraf, baik sistem saraf pusat maupun 

perifer (Nugroho, 2014). Efek yang dihasilkan oleh neurotransmiter dibatasi 

oleh destruksi atau reabsorbsi neurotransmiter tersebut. Pada asetikolin, 

efeknya dibatasi oleh destruksi transmiter di celah sinaptik oleh enzim 

asetikolinesterase (AChE) (Snell, 2015). Pada sebagian besar daerah SSP, 

efek Ach yang dinilai baik menggunakan iontophoresis maupun pengujian 

pengikat-radioligan, tampaknya dibangkitkan melalui interaksi dengan 

suatu campuran reseptor nikotinik dan muskarinik (Goodman dan gilman, 

2014). Saraf kolinergik (reseptor muskarinik) terlibat secara fisiologi 

dengan kemampuan memori, pembelajaran, reflek, atau kesadaran terhadap 

stimuli (arousal), pengaturan motorik. Kelainan pada saraf ini berkaitan 

dengan penyakit degenerative misalnya Alzheimer dan Parkinson 

(Nugroho, 2014). 

Tabel II.1 Contoh neurotransmiter  utama (klasik) dan neuromodulator di sinaps 

(Goodman dan Gilman, 2014). 

Neuromediator 

 
Fungsi 

Mekanisme 

reseptor 

Mekanisme 

ionik 
Lokasi 

Neurotransmiter utama 

Asetikolin 

(nikotinik) 
Eksitasi cepat 

Reseptor 

saluran ion 

Membuka 

saluran kation 

(ESP cepat) 

Sensorik 

utama dan 

sistem 

motoric 

L-glutamat     

GABA Inhibisi cepat  

Membuka 

saluran anion- 

anion Cl- (IPSP 

cepat) 

 

Neuromodulator 

Asetikolin 

(muskarinik), 

serotonin, 

histamin, 

adenosine 

Modulasi dan 

modifikasi 

aktivitas 

Reseptor G-

protein-

coupled 

Membuka atau 

menutup 

saluran-saluran 

K+ atau Ca2+ 

(IPSP lambat 

dan EPSP 

lambat) 

Sistem-

sistem yang 

mengontrol 

homeostasis 
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Cara untuk menginaktivasi neurotransmitter yaitu : 

a. Degradasi oleh enzim yang terdapat pada celah sinap, contohnya dopamine 

yang didegradasi oleh monoamine oksidase (MAO). 

b. Re-uptake (pengambilan kembali) masuk ke ujung saraf presinaptik, 

contohnya re-uptake serotonin (Ikawati, 2011). 

Pada saraf kolinergik, sel organ efektor melepaskan enzim 

asetilkolinesterase untuk menghidrolisis asetilkolin menjadi produk inaktif yaitu 

asam asetat dan kolin, sehingga aksi atau efek dari asetilkolin bisa dikontrol. Kolin, 

produk inaktif tersebut, secara cepat diambil kembali (reuptake) menuju ke ujung 

saraf kolinergik melalui pompa aktif membran sel saraf (choline carrier). Kolin ini, 

dalam ujung saraf kolinergik, digunakan kembali dalam proses sintesis asetilkolin. 

Biosintesis asetilkolin, substrat kolin asetiltransferase dengan asetilasi yang 

dikatalis enzim kolin asetiltransferase dengan asetil koenzim sebagai donor asetil. 

Asetilkolin yang dihasilkan segera disimpan dalam vesikel dengan batuan pembawa 

asetilkolin (ACh carrier) (Nugroho, 2014). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Aksi, biosintesis, dan inaktivasi neurotransmitter (Nugroho, 2014). 
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2.2 Tinjauan Tentang Epilepsi 

2.2.1 Definisi Epilepsi 

 Epilepsi adalah diagnosa klinis apabila terjadi serangan kejang (seizure) 

yang lebih dari satu kali dalam periode waktu tertentu (satu tahun) (Bahrudin, 

2013). Kejang epilepsi didefinisikan sebagai gangguan stereotip paroksimal 

terhadap kesadaran, fungsi motorik, sensasi, emosi, perilaku atau persepsi yang 

berdasarkan alasan klinis akibat pelepasan neuron kortikal (Ali et al, 2010). 

Epilepsi merupakan kelompok gangguan yang ditandai oleh perubahan fungsi 

neurologi kronik, rekuren, dan paroksimal akibat abnormalitas aktivitas elektris 

otak (Isselbacher et al, 2015). Penyakit ini disebabkan oleh ketidakstabilan muatan 

listrik pada otak yang selanjutnya mengganggu koordinasi otot dan bermanifestasi 

pada kekakuan otot ataupun hentakan repetitive pada otot (Kristanto, 2017). 

Epilepsi menurut World Health Organization (WHO) merupakan gangguan 

kronik otak yang menunjukkan gejala berupa serangan yang berulang-ulang yang 

terjadi akibat adanya ketidaknormalan kerja sementara, sebagian, dan seluruh 

jaringan otak karena cetusan listrik pada neuron (sel syaraf) (Sirait et al, 2013). 

Epilepsi merupakan gangguan susunan saraf pusat (SSP) yang dicirikan oleh 

terjadinya bangkitan (seizure, fit, attack) yang bersifat spontan (unprovoked) dan 

berkala. Bangkitan dapat diartikan sebagai modifikasi fungsi otak yang bersifat 

mendadak dan sepintas, yang bersifat sinkron dan berirama. Istilah epilepsi tidak 

boleh digunakan untuk bangkitan yang terjadi hanya sekali saja, bangkitan yang 

terjadi selama penyakit akut berlangsung dan occasional provoked seizures 

misalnya kejang atau bangkitan pada hipoglikemi (Hartono, 2013). 

Kejang atau seizure adalah peristiwa yang didefinisikan oleh kejadian tanda 

atau gejala transien karena aktivitas neuronal abnormal di otak (Giri et al, 2017). 

Kejang merupakan episode terbatas disfungsi otak yang tejadi karena kelainan lepas 

muatan (discharge) neuron-neuron serebrum. Penyebab kejang banyak dan 

mencakup beragam penyakit neurologik, dari infeksi hingga neoplasma dan cedera 

otak (Katzung et al, 2015). Seizure dapat bersifat “nonepileptik” jika terjadi pada 

otak normal karena berbagai penanganan seperti elektrosyok atau konvulsan 

kimiawi atau bersifat “epileptik” jika terjadi tanpa pemicu yang jelas. Manifestasi 
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seizure pada perilaku ditentukan oleh fungsi yang biasanya dijalankan oleh tempat 

korteks yang merupakan tempat munculnya seizure (Goodman dan Gilman, 2015). 

 

2.2.2 Epidemiologi Epilepsi 

 Epilepsi adalah salah satu penyakit neurologi tertua, ditemukan pada semua 

umur yang dapat menyebabkan kematian. Diduga terdapat sekitar 50 juta orang 

dengan epilepsi di dunia (WHO 2012). Epilepsi merupakan gangguan yang umum 

terjadi dan seringkali berbahaya, diderita oleh hampir sekitar 2,5 juta orang di 

Amerika Serikat. Lebih dari 40 bentuk epilepsi yang berbeda telah dikenal 

(Goodman dan Gilman, 2015). Epilepsi menempati urutan kedua dari penyakit saraf 

setelah stroke. Hampir 80% orang dengan epilepsi ditemukan di negara 

berkembang, dimana epilepsi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 

utama, bukan hanya karena implikasi kesehatan tetapi juga untuk konotasi sosial, 

budaya, psikologis, dan ekonomi (Khazanah et al, 2015). 

Menurut WHO pada tahun 2012 di negara maju kasus baru epilepsi per 

tahun antara 40-70 per 100.000, sementara di negara berkembang diperkirakan 

mencapai 114 per 100.000 (WHO, 2012). Kasus baru di seluruh dunia tiap tahun 

diperkirakan sekitar 3,5 juta dengan proporsi 40% golongan, anak, 20% golongan 

dewasa, dan 40% golongan lanjut usia (Masriadi, 2016). Data dari Perhimpunan 

Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI) tahun 2012 penderita epilepsi aktif 

mencapai 1,8 juta dari seluruh penduduk. Prevalensi epilepsi pada bayi dan anak-

anak cukup tinggi, menurun pada dewasa muda dan pertengahan, kemudian 

meningkat lagi pada kelompok usia lanjut (PERDOSSI, 2012). Prevalensi epilepsi 

di Indonesia 5-10 kasus per 1000 orang dan insidensi 50 kasus per 100.000 orang 

per tahun. Namun ada studi yang melaporkan bahwa prevalensi epilepsi di 

Indonesia berkisar 0,5% sampai 2% dari jumlah penduduk. Insidensi paling tinggi 

pada umur 50 tahun dan meningkat lagi setelahnya terkait dengan kemungkinan 

terjadi penyakit serebrovaskular. Pasien epilepsi terjadi sebelum umur 18 tahun 

sebesar 75% (Masriadi, 2016). 

 Pada dasarnya setiap orang dapat mengalami epilepsi, karena orang 

memiliki otak dengan ambang bangkitan masing-masing yang lebih tahan atau 

kurang tahan terhadap munculnya bangkitan. Epilepsi dapat terjadi pada laki-laki 
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maupun perempuan, umur berapa saja, dan ras apa saja (Masriadi, 2016). Insiden 

epilepsi pada populasi umum terjadi paling tinggi pada bayi yang baru lahir dan 

anak-anak kecil dengan puncak kedua terjadi pada penderita berumur 65 tahun 

keatas (Mozayani et al, 2014). Secara umum diperoleh dari gambaran bahwa 

insidensi epilepsi menunjukkan pola bimodal : puncak insidensi terdapat pada 

golongan anak dan usia lanjut (Masriadi, 2016). Diperkirakan bahwa mungkin 

terdapat beberapa kecenderungan genetik terhadap terjadinya seizure dan epilepsi 

(Mozayani et al, 2014). 

 Populasi epilepsi aktif (penderita dengan bangkitan tidak terkontrol atau 

yang memerlukan pengobatan) diperkirakan antara 4 hingga 10 pe 1000 penduduk 

per tahun, dan di negara berkembang diperkirakan 6 hingga 10 per 1000 penduduk 

(Masriadi, 2016). Prognosis umumnya baik, 70% hingga 80% pasien yang 

mengalami epilepsi akan sembuh, dan kurang lebih dari 50% pasien akan terbebas 

dari obat. Sementara 20% hingga 30% mungkin akan berkembang menjadi epilepsi 

kronis dimana pengobatan akan semakin sulit dan 5% di antaranya akan tergantung 

pada orang lain dalam kehidupan sehari-hari (Ikawati, 2011). 

 

2.2.3 Klasifikasi Epilepsi 

Klasifikasi baru jenis epilepsi menurut The International League Epilepsy 

(ILAE) adalah klasifikasi bertingkat yang terdiri dari 3 tingkatan. Tingkat pertama 

klasifikasi epilepsi adalah jenis kejang, tingkat kedua adalah jenis epilepsi yang 

mengasumsikan bahwa pasien memiliki diagnosis epilepsi berdasarkan definisi 

2014, dan tingkat ketiga adalah diagnosis sindrom epilepsi yang mengacu pada 

gabungan  sekelompok fitur kejang, EEG, serta fitur gambaran yang terjadi secara 

bersamaan (ILAE, 2017). Pada tahun 2017, The International League Againts 

Epilepsy (ILAE) juga merilis klasifikasi baru jenis kejang, sebagian besar 

didasarkan pada klasifikasi yang dirumuskan pada tahun 1981. Klasifikasi jenis 

kejang berguna untuk beberapa tujuan. Klasifikasi memungkinkan untuk 

menerapkan atau menguji terapi dengan berbagai jenis penanda (Fisher, 2017). 
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Gambar 2.5 Klasifikasi tipe kejang atau seizure (ILAE, 2017). 

 

a. Epilepsi Parsial (fokal) / Parsial seizure 

Parsial seizure pada umumnya mengindikasikan adanya aktifasi dari 

sistem neuron yang terbatas dibagian salah satu hemisphere serebri sehingga 

terjadi kelainan klinis dan kelainan gambaran rekam otak (Isselbacher et al, 

2015). Serangan epileptic fokal terjadi akibat lepas muatan listrik di daerah 

korteks serebri (Irianto, 2013). Parsial seizure ini secara primer masih 

diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidak adanya penurunan kesadaran 

selama serangan dan ada atau tidaknya progresifitas terjadinya konvulsi 

umum (Isselbacher et al, 2015). 

a) Epilepsi Parsial Sederhana (simple) 

Manifestasitasinya bervariasi tergantung dari susunan saraf pusat 

yang terkena, bisa dengan gejala motorik, sensorik, otonom, maupun 

psikis (Isselbacher et al, 2015). Bermacam-macam manifestasi yang 

ditentukan oleh daerah korteks yang diaktifasi oleh seizure (sebagai 

contoh, jika korteks motoric mencerminkan ibu jari tangan kiri maka 

dihasilkan gerakan tiba-tiba klonik ibu jari tangan kiri, jika korteks 

somatosensori mencerminkan ibu jari tngan kiri maka terjadi paresthesia 
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ibu jari tangan kiri) yang berlangsung sekitar 20 sampai 60 detik 

(Goodman dan Gilman, 2015). 

1) Epilepsi parsial sederhana dengan gejala motorik : 

Fokus epileptik biasanya terdapat di girus presentralis lobus 

frontalis (pusat motorik). Kejang dimulai pada daerah yang 

mempunyai representasi yang luas di daerah ini (Isselbacher et al, 

2015). Dimulai di ibu jari, meluas ke seluruh tangan, lengan, muka, 

dan tungkai. Kadang-kadang berhenti pada satu sisi. Tetapi bila 

rangsangan sangat kuat, dapat meluas ke lengan/tungkai yang lain, 

sehingga menjadi kejang umum. Disebut sebagai Jackson Motoric 

Epilepsy (Bahrudin, 2013). Adapun gejala yang sering dijumpai 

adalah gerakan involunter otot-otot salah satu anggota gerak, wajah, 

rahang bawah (mengunyah), pita suara (vokalisasi), dan kolumna 

vertebralis (badan berputar, torsi kepala atau leher) (Irianto, 2013). 

2) Epilepsi parsial sederhana dengan gejala sensorik : 

Fokus epileptik terdapat di girus postsentralis lobus parietalis (pusat 

sensorik). Pasien merasa kesemutan didaerah ibu jari, lengan, muka, 

tungkai, tanpa kejang motoris, yang dapat meluas ke sisi yang lain. 

Disebut sebagai Jackson Sensoric Epilepsy (Isselbacher et al, 2015). 

Gejala yang dijumpai adalah merasa nyeri, panas dingin, hipestesia 

atau parastesia daerah kulit setempat, scotoma, tinnitus, mengecap 

perasa logam, mencium bau barang busuk, invertiga, mual, muntah, 

perut mulas atau afasia (Irianto, 2013). 

b) Epilepsi parsial kompleks (kejang psikomotor atau lobus temporal) 

Serangan epileptik ini didahului oleh suara aura yang terdiri atas 

gejala-gejala kognitif, afektif, psikosensori, dan psikomotor (Irianto, 

2013). Macam-macam aura terdiri atas : penghidu yang tidak lazim 

(seperti bau bakaran karet), perasaan bahwa pengalaman saat ini pernah 

terjadi di masa lalu (déjà vu), perasaan emosional intens yang 

mendadak, ilusi sensorik seperti objek bertambah kecil (mikropsia) atau 

bertambah besar (makropsia), atau halusinasi sensorik spesifik 

(Isselbacher et al, 2015). 
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Kejang parsial kompleks merupakan perubahan episode pada 

perilaku yang menyebabkan seseorang kehilangan kontak kesadaran 

dengan lingkungan (Isselbacher et al, 2015). Gangguan kesadaran 

berlangsung selama 30 detik sampai dua menit, sering disertai dengan 

gerakan tanpa arti seperti mengecupkan bibir atau memijitkan tangan 

(Goodman dan Gilman, 2015). Pasien biasanya masih sadar pada waktu 

serangan tetapi tidak dapat mengingat kembali apa yang terjadi (Irianto, 

2013). Bila epilepsi ini sudah lama timbul, maka dapat timbul afasia 

sensorik dan hemianopsia oleh karena kelainan di lobus temporalis. 

Pada rekaman EEG, akan terdapat spikes kadang-kadang slow-wave 

didaerah temporal (Bahrudin, 2013) 

b. Epilepsi Generalisata primer (generalized seizure)  

Epilepsi jenis ini diakibatkan adanya keterlibatan kedua hemisphere 

otak. Kesadaran pasien turun (semacam koma) dan penurunan kesadaran ini 

bisa merupakan manifestasi awal, selanjutnya terjadi manifestasi motorik 

bilateral (Bahrudin, 2013). Sebelum serangan ini terjadi, pasien dapat 

memperlihatkan gejala-gejala prodromal yaitu iritabilitas (cepat marah atau 

tersinggung), pusing, sakit kepala atau bersikap depresif (Irianto, 2013). 

Seizure general ini bisa konvulsiv (kejang) atau non konvulsiv (tidak 

kejang), dan bervariasi dari bentuk ringan sampai berat (Bahrudin, 2013). 

Satu dari jenis yang paling lazim adalah kejang tonik-klonik 

generalisata. Beberapa dari keadaan ini tampak sebagai kejang generalisata 

primer, sedang yang lain merupakan hasil generalisasi sekunder dari kejang 

parsial (Isselbacher et al, 2015). Serangan epileptik generalisata terjadi 

secara tiba-tiba, pasien jatuh sambil mengeluarkan jeritan atau teriakan, 

pernapasan sejenak berhenti, dan seluruh tubuh menjadi kaku, kemudian 

bangkit gerakan-gerakan yang dinamakan tonik-klonik (Irianto, 2013). 

Penderita tetap tidak sadar selama beberapa menit atau lebih lama lagi. 

Biasanya terjadi pemulihan kesadaran secara bertahap dan selama 

penyembuhan disertai dengan disorientasi (Isselbacher et al, 2015). 

a) Kejang tonik merupakan bentuk kejang generalisata primer yang 

tidak begitu sering terjadi dan terdiri dari kejadian mendadak posisi 
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kaku pada anggota gerak atau tubuh (Isselbacher et al, 2015). Pada 

fase tonik semua lengan dan tungkai ekstensi, pasien tampak 

mengejan, kemudian pasien menahan napas (apnea) selama kurang 

lebih 30 detik, pada akhir fase ini terjadi sianosis, tekanan darah 

meningkat, pupil melebar, reflekas cahay negatif, dan refleks 

patologis positif (Bahrudin, 2013). Keadaan ini tidak diikuti oleh 

fase klonik dan sering merupakan fase yang lebih pendek 

dibandingkan kejang tonik-klonik (Isselbacher et al, 2015). 

b) Kejang klonik memperlihatkan irama-irama yang berkelanjutan dan 

serangan mioklonik spontan yang tidak beraturan (Fisher, 2017). 

Fase klonik terjadi kejang ritmik, pasien bernafas kembali, kadang-

kadang lidah tergigit, sehingga ludah bercampur darah (buih 

kemerahan). Pada fase ini wajah menjadi normal kembali, tekanan 

darah menurun, tanda gejala vital normal (Bahrudin, 2013).  

c) Kejang absen (petit mal) murni terdiri dari penghentian mendadak 

aktivitas kesadaran yang berlangsung tanpa aktivitas kejang otot 

atau hilangnya kendali posisi (Isselbacher et al, 2015). Serangan 

epileptik ini berupa kehilangan kesadaran sejenak. Pada saat 

kesadaran hilang, tonus otot-otot skeletal tidak hilang sehingga 

pasien tidak terjatuh (Irianto, 2013). Mereka yang mengalami 

kejang-kejang biasanya tampak terpaku tanpa bergerak, hal itu bisa 

terjadi berkali-kali dalam sehari dan biasanya berlangsung kurang 

dari 15 detik diikuti pemulihan penuh. Tanda dan gejala tidak 

adanya kejang termasuk gerakan berhenti mendadak tanpa jatuh, 

mengecap bibir, kelopak mata berkedip, gerakan mengunyah, 

menggosok jari, dan gerakan kecil kedua tangan (Syeda et al, 2016). 

d) Kejang mioklonik merupakan kontraksi otot berulang atau tunggal, 

yang berlangsung singkat dan mendadak yang mengenai satu bagian 

tubuh atau seluruh tubuh (Isselbacher et al, 2015). Mioklonik 

merupakan manifestasi bermacam-macam kelainan neurologik 

(seperti uremia dan hepatic failure) (Irianto, 2013). Ciri-ciri kejang 

mioklonik yaitu kontraksi otot singkat (barangkali 1 detik) yang 
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mirip syok yang dapat terbatas pada bagian dari satu anggota gerak 

atau kemungkinan menyeluruh (Goodman dan Gilman, 2015). 

Kejang mioklonik sering timbul bersama dengan tipe kejang lain, 

tetapi dapat terjadi sendiri (Isselbacher et al, 2015).  

e) Kejang atonik adalah serangan epilepsi yang menyebabkan pasien 

tiba-tiba jatuh tanpa kehilangan kesadaran atau “drop attack”. 

Serangan ini diakibatkan oleh kehilangan kekuatan otot pada 

tungkai (Fisher, 2017). Individu dapat jatuh ke lantai tanpa penyebab 

yang terlihat. Kejang atonik biasanya terjadi pada anak dan sering 

disertai dengan bentuk kejang lain (Isselbacher et al, 2015) dan 

berlangsung hanya beberapa detik (Fisher, 2017). 

 

2.2.4 Etiologi Epilepsi 

Epilepsi adalah suatu gangguan serebral kronis dengan berbagai macam 

etiologi, yang ditandai oleh timbulnya serangan paroksimal yang berkala sebagai 

akibat lepasnya muatan listrik serebral secara eksesif. Gangguan ini dapat 

disebabkan oleh faktor fisiologis, biokima, anatomis dan atau gabungan ketiganya 

(Irianto, 2014). Timbulnya seizures pada pasien yang rentan dapat terjadi sebagai 

akibat dari faktor pemicu seperti hiperventilasi, tidur, kurang tidur, rangsangan 

sensoris dan emosional. Perubahan hormonal yang berhubungan dengan 

menstruasi, beberapa obat yang diresepkan dan golongan obat dapat juga 

mempengaruhi frekuensi aktivitas seizure pada pasien dengan epilepsi (Mozayani 

et al, 2014).  Menentukan etiologi epilepsi sangat penting karena berhubungan erat 

dengan penatalaksanaan selanjutnya. Sebagian besar etiologi epilepsi adalah 

idiopatik yang biasanya ditandai dengan epilepsi general (epilepsi grandmal yang 

murni terjadi mulai umur kurang 3 tahun pubertas) (Bahrudin, 2013). 

Tabel II.2 Penyebab kejang atau seizure (Isselbacher et al, 2015). 

 

Bayi (0-2) 

 

Hipoksia perinatal dan iskemia 

Trauma lahir intracranial 

Infeksi akut 

Gangguan metabolik (hipoglikemia, hipokalsemia, 

hypomagnesemia, defisiensi pridoksin) 

Malformasi kongenital 

Gangguan genetik 
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Lanjutan dari halaman 23 

Anak (2-12) Idiopatik 

Infeksi akut 

Trauma 

Febris konvulsi 

Anak remaja (12-18) Idiopatik 

Trauma 

Penghentian obat, alkohol 

Malformasi arteriovenosa 

Dewasa muda (18-35) Trauma 

Alkoholisme 

Tumor otak 

Dewasa yang lebih tua 

(>35) 

Tumor otak 

Penyakit serebrovaskular 

Gangguan metabolik (uremia, gagal hepar, 

abnormalitas elektrolit, hipoglikemia) 

Alkoholisme  

 

2.2.4.1 Epilepsi Idiopatik (primer) 

Penyebab epilepsi idiopatik tidak diketahui, umumnya mempunyai 

predisposisi genetik (Bahrudin, 2013). Hal yang terkait dengan faktor atau 

predisposisi genetik ditandai dengan tidak adanya kelainan organik atau metabolik 

otak, berbagai gejala otonom, gangguan kesadaran, dan gejala kejiwaan. Pasien 

dengan kondisi ini mengalami disfungsi mendadak, transien, dan rekuren dari 

sistem saraf pusat yang disebabkan oleh pelepasan abnormal neuron otak (Qiao et 

al, 2017).  

 

2.2.4.2 Epilepsi Simtomatik (sekunder) 

Epilepsi simtomatik disebabkan oleh kelainan atau lesi pada susunan saraf 

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

kongenital, lesi desak ruang, gangguan peredaran darah otak, toksik (alkohol, obat), 

metabolik, kelainan neurodegenerative (Bahrudin, 2013). Epilepsi simtomatik juga 

dapat diakibatkan oleh adanya kelainan pada jaringan otak baik disebabkan karena 

dibawa sejak lahir atau adanya kerusakan otak pada waktu lahir dan masa 

perkembangan (Harsono, 2011). Pasien dengan trauma kepala memiliki resiko 

kekambuhan yang tinggi hingga 46% (Rizvi et al, 2017). 
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2.2.5 Patofisiologi Epilepsi 

Epilepsi adalah suatu kompleks gejala heterogen-suatu penyakit kronik 

yang ditandai oleh kejang (seizure, bangkitan) berulang. Kejang adalah episode 

terbatas disfungsi otak yang terjadi karena kelainan lepas muatan (discharge) 

neuron-neuron serebrum (Katzung et al, 2015). Epilepsi terjadi apabila pelepasan 

muatan yang berlebihan dan tidak teratur di pusat tertinggi otak. Sel saraf otak 

mengadakan hubungan dengan perantaraan pesan listrik dan kimiawi. Terdapat 

keseimbangan antara faktor yang menyebabkan eksitasi dan inhibisi dari aktivitas 

listrik (Stafstrom et al, 2012). Serangan epilepsi terjadi apabila proses eksitasi 

didalam otak lebih dominan daripada proses inhibisi (Masriadi, 2016). 

Ketidakseimbangan eksitasi dan inhibisi tersebut diakibatkan dari perubahan fungsi 

otak yang dikarenakan oleh faktor genetik (Poduri et al, 2011). 

Neurotransmiter eksitasi utama adalah asam amino glutamat. Subkelas 

ionotropik yaitu asam-amino-2,3-dihidro-5-metil-3-okso-4-isoksazazolepropanoat    

(AMPA), reseptor kainat, dan N-metil-D-aspartat (NMDA); ini memungkinkan 

masuknya ion pada aktivasi oleh glutamat (Bromfield et al, 2014). Sedangkan 

GABA (Gamma Amino Butyric Acid) merupakan neurotransmitter inhibisi utama 

pada SSP, senyawa ini memperantarai kerja inhibisi interneuron lokal didalam otak 

(Goodman dan Gilman, 2014). Transmisi sinaptik oleh sel neurotransmiter yang 

bersifat eksitasi atau inhibisi dalam keadaan gangguan keseimbangan akan 

mempengaruhi polarisasi membran sel (Irianto, 2013). Peningkatan muatan positif 

akan menimbulkan arus listrik, keadaan ini disebut sebagai depolarisasi (Tarwoto 

et al, 2009). Depolarisasi adalah perubahan potensial membran sel saraf dari 

keadaan semula stabil menjadi tidak stabil karena pertukaran ion melalui membran 

saraf (Zain, 2013). Sebagian neuron didalam otak dapat mengadakan depolarisasi 

dengan mudah atau bersifat mudah terangsang (hipereksitabel) dan lebih mudah 

melepaskan impuls ketika terstimulasi bila dibandingkan dengan yang normal 

(Masriadi, 2016). 

 Pada permukaan sel saraf terdapat kanal-kanal ion, seperti kanal Na+, K+ 

Ca2+ dan Cl- dan kanal ion tersebut bersifat spesifik. Ion Na+, Ca2+, Cl-  terdapat di 

luar sel , sedangkan ion K+ terdapat di dalam sel (Wibowo dan Gofir, 2011). Semua 

reseptor ionotropik dapat dimasuki Na+ dan K+ , dan masuknya Na+  dan arus keluar 
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K+  melalui kanalnya masing-masing yang berkontribusi pada depolarisasi 

membran dan menghasilkan potensial aksi. Reseptor NMDA juga memiliki kanal 

ion Ca2+  yang dihambat oleh ion Mg2+ dalam keadaan istirahat, namun pada kondisi 

depolarisasi membran lokal Mg2+  dipindahkan dan salurannya menjadi permeabel 

pada Ca2+ . Masuknya Ca2+  cenderung lebih jauh mendepolarisasi sel dan 

diperkirakan juga berkontrobusi pada cedera neuronal (seperti epilesi dan iskemia) 

(Bromfield et al, 2014). Masuknya Ca2+ ekstraseluler, yang menyebabkan 

terbukanya voltage-dependent saluran Na+, menyebabkan masuknya Na+  dan 

generasi potensial aksi berulang (AES, 2014). 

Potensial aksi ditimbulkan oleh influks cepat dari dari ion Na+ yang diikuti 

oleh perubahan polaritas (Snell, 2015). Aktivitas ledakan atau peningkatan 

potensial aksi diakibatkan oleh depolarisasi yang relatif lama dari membran 

neuronal. Potensial aksi meningkat, kemudian terjadi repolarisasi cepat diikuti oleh 

hiperpolarisasi, urutan ini disebut paroksimal depolarizing shift (AES, 2014). 

Setelah DS (depolarizing shift) atau pergeseran depolarisasi, neuron mengalami 

hiperpolarisasi dan berhenti terpacu selama beberapa detik. Jika pacuan neuronal 

sinkron terjadi berulang selama beberapa detik, suatu kejang fokal mengikuti; jika 

menyebar melalui otak dan berlangsung beberapa detik atau menit, kejang 

generalisata atau parsial kompleks (iktus) akan terjadi (Isselbacher et al, 2015). 

Hiperpolarisasi setelah potensial dimediasi oleh reseptor GABA dan pemasukan Cl- 

atau oleh pengeluaran K+ tergantung pada tipe sel (AES, 2014). 

Tanda khas perubahan status fisiologik dari epilepsi adalah pacuan banyak 

neuoron secara hipersinkronisasi berulang dan ritmik pada daerah lokal di otak. 

Serangan seizure epilepsi akan muncul apabila sekelompok kecil neuron abnormal 

mengalami depolarisasi yang berkepanjangan dengan terjadinya cetusan potensial 

aksi secara cepat dan berulang (Hantoro, 2013). Secara klinis serangan epilepsi 

akan tampak apabila cetusan listrik dari sejumlah besar neuron abnormal muncul 

secara bersama-sama, membentuk suatu aktivitas listrik didalam otak (Masriadi, 

2016). Dengan kejang ini, terdapat banyak mekanisme yang dapat timbul pada otak 

patologik atau normal. Tiga mekanisme yang lazim meliputi (1) pengurangan 

mekanisme inhibitor (terutama inhibisi sinaptik akibat asam gama-aminobutirat 

(GABA)), (2) peningkatan mekanisme sinaptik eksitasi (terutama yang diperantarai 
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oleh N-metil-D-aspartat (NMDA) komponen respons glutamat) dan (3) 

peningkatan ledakan neuron endogen (biasanya dengan meningkatkan aliran 

kalsium tergantung voltase) (Isselbacher et al, 2015). 

 

2.3 Pemeriksaan Penderita Epilepsi 

Berdasarkan konsensus International League Againts Epilepsy (ILAE) 

2014, epilepsi dapat ditegakkan pada tiga kondisi yaitu : 

1. Terdapat dua kejadian kejang tanpa provokasi yang terpisah lebih dari 24 

jam. 

2. Terdapat satu kejadian kejang tanpa provokasi, namun resiko kejang 

selanjutnya sama dengan resiko rekurensi umum setelah dua kejang tanpa 

provokasi dalam 10 tahun mendatang. 

3. Sindrom epilepsi (berdasarkan pemeriksaan EEG) (ILAE, 2014). 

 

2.3.1 Anamnesis 

 Langkah awal adalah menentukan untuk membedakan apakah serangan 

kejang atau bukan, dalam hal ini memastikannya biasanya dengan melakukan 

wawancara baik dengan pasien, orang tua, atau orang yang merawat dan saksi mata 

yang mengetahui serangan kejang itu terjadi (Ahmed, Spencer et al, 2004). Auto 

dan allo-anamnesis dari orang tua atau saksi mata mengenai gejala dan tanda 

sebelum, selama, dan pascabangkitan. Anamnesis lain yang perlu dilakukan adalah 

anamnesis terhadap faktor-faktor lain seperti faktor pencetus, usia, terapi epilepsi 

sebelumnya dan respon terhadap AED sebelumnya (Kusumastuti et al, 2014). 

Beberapa pertanyaan yang perlu diajukan adalah untuk menggambarkan 

kejadian sebelum, selama, dan sesudah serangan kejang itu berlangsung. Dengan 

mengetahui riwayat kejadian serangan kejang tersebut biasanya dapat memberikan 

informasi yang lengkap (Sunaryo, 2007). 

Anamnesis tersebut meliputi : 

a. Pola / bentuk serangan  

b. Lama serangan  

c. Gejala sebelum, selama dan pasca serangan 

d. Frekuensi serangan  
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e. Faktor pencetus  

f. Ada atau tidaknya penyakit lain yang diderita sekarang 

g. Usia saat pertama terjadi serangan  

h. Riwayat kehamilan, persalinan dan perkembangan 

i. Riwayat penyakit, penyebab dan terapi sebelumnya 

j. Riwayat penyakit epilepsi dalam keluarga 

 (Niantiarno, 2012). 

 

2.3.2 Pemeriksaan Umum dan Neurologis 

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mencari tanda-tanda gangguan yang 

berkaitan dengan epilepsi, seperti trauma kepala. Pemeriksaan neurologis berfungsi 

untuk mencari tanda-tanda defisit neurologis fokal atau difus yang berhubungan 

dengan epilepsi (Kusumastuti et al, 2014). Pada anak-anak pemeriksa harus 

memperhatikan adanya keterlambatan perkembangan, organomegali, perbedaan 

ukuran antara anggota tubuh dapat menunjukkan awal gangguan pertumbuhan otak 

unilateral (Niantiarno, 2012). Tujuan dari pemeriksaan terutama adalah untuk 

mencari kelainan fokal atau simptomatik : 

1. Tentukan ada/tidaknya aura. Bila ada aura, berarti kelainan fokal. 

2. Perhatikan apa ada pemutaran kepala. Bila waktu kejang kepala tidak di 

tengah-tengah, tetapi menoleh ke salah satu sisi, berarti ada kelainan 

fokal (dengan fokus berlawanan dengan arah kepala). 

3. Perhatikan apakah ada hemiparesis post iktal (Todd’s paralysis). Bila 

ada hemiparesis berarti ada kelainan fokal. 

4. Waktu terjadinya. Bila kejang terjadi waktu mau bangun tidur atau 

waktu akan tidur, berarti ada kelainan fokal. 

5. Umur. Epilepsi grandmal yang murni terjadi mulai umur 3 tahun-

pubertas. Bila kejang terjadi mulai umur kurang dari 3 tahun, atau 

setelah pubertas, cari kelainan fokal. 

6. Pada anak perhatikan pertumbuhan ekstremitas. Sering pada sisi yang 

hemiparesis ringan terlihat atrofi otot, kuku lebih kecil. Pemeriksaan 

neurologis (refleks tendon, refleks patologis, tonus, termasuk 

pemeriksaan fundus okuli) perlu dikerjakan (Bahrudin, 2013). 
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2.3.3 Pemeriksaan Laboratorium 

Kejang kadang-kadang disebabkan oleh gangguan toksik atau metabolik 

akut yang mengindikasikan bahwa terapi yang tepat harus diarahkan pada kelainan 

spesifik (Mukhopadhyay et al, 2012). Pemeriksaan darah dan urin berguna untuk 

mengetahui adanya gangguan metabolik, hiponatremia, hipernatremia, 

hipoglikemia, hipokalsemia, uremia, dan lain-lain sebagai penyebab kejang 

(Bahrudin, 2013). Sampel darah sering di screening untuk gangguan metabolik atau 

genetik yang mungkin terkait dengan kejang. Sampel darah yang diuji untuk 

masalah seperti infeksi, keracunan timah, anemia, dan diabetes yang mungkin 

menyebabkan atau memicu kejang (Spencer et al, 2004). 

Pemeriksaan toksikologi serum dan urin juga sebaiknya dilakukan bila 

dicurigai adanya “drug abuse” (Spencer et al, 2004). Pemeriksaan serum elektrolit 

bersama dengan glukosa, kalsium, magnesium, BUN (blood urea nitrogen), 

kreatinin dan tes fungsi hepar mungkin dapat memberikan petunjuk yang berguna 

(Spencer et al, 2004). Kemudian pemeriksaan likuor, dilakukan bila dicurigai suatu 

radang otak (Bahrudin, 2013).  

 

2.3.4 Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai indikasi dan apabila keadaan 

memungkinkan (Budikayanti et al, 2014). Pemeriksaan ini mencakup : 

a. EEG (Elektroensefalografi) 

Elektroensefalografi (EEG) adalah rekaman aktifitas listrik neuron otak. 

Fluktuasi arus listrik tersebut didapatkan dari perbedaan voltase yang diukur 

dari perbedaan voltase yang diukur dari elektrode yang ditempel di kulit 

kepala (scalp), langsung dipermukaan kortek serebri, atau di dalam jaringan 

otak (Bintoro, 2012). EEG sangat berperan dalam menegakkan diagnosis 

epilepsi dan memberikan informasi berkaitan dengan sindrom epilepsi, serta 

dalam menentukan lokasi atau fokus kejang khususnya pada kasus-kasus 

kejang fokal (Vera et al, 2014). Rekaman EEG juga berguna untuk 

membantu menunjang prognosis dan mengetahui perlu atau tidaknya 

pemberian AED atau OAE (Kusumastuti et al, 2014). 
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Prosedur standar yang digunakan pada pemeriksaan EEG adalah 

rekaman EEG saat tidur (sleep deprivation), pada kondisi hiperventilasi dan 

stimulasi fotik, dimana ketiga keadaan tersebut dapat mendeteksi aktivitas 

epikeptiform. Selain ketiga prosedur standar tersebut, dikenal pula rekaman 

video-EEG dan ambulatory EEG, yang dapat memperlihatkan aktivitas 

elektrik pada otak selama kejang berlangsung (Vera et al, 2014). Diantara 

temuan EEG yang memiliki kemaknaan tinggi pada kasus epilepsi adalah 

gelombang interictal epileptiform discharges (IED), yaitu gelombang 

epiletik yang muncul diantara bangkitan. Bentuk gelombang, irama dan 

distribusi yang timbul memberi petunjuk pada epilepsi yang bersifat general 

atau parsial, serta penentuan jenis epilepsi yang mana (Bintoro, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Aktifitas EEG normal, dalam kelompok frekuensi (Bintoro, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Elektroensefalogram pada tipe epilepsi yang berbeda (Carrol, 2010). 
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b. MRI (Magnetic Resonance Imaging) 

Teknik MRI (Magnetic Resonance Imaging) menggunakan sifat-sifat 

magnetik inti hidrogen yang diaktifkan oleh radiasi radiofrekuensi yang 

ditransmisikan oleh sebuah kumparan di sekeliling kepala. Inti-inti hidrogen 

yang aktif tersebut memancarkan signal yang menginduksi arus listrik pada 

kumparan penerima. MRI sangat aman untuk pasien (Snell, 2015). MRI 

memainkan peran penting dalam mendeteksi dan melokalisasi anatomis lesi 

dari epilepsi. MRI penting dalam mendeteksi sclerosis hippocampus, 

malformasi vaskular, gliosis, atau tumor yang dapat menjelaskan epilepsi 

dengan kejang fokal (Gauffin, 2012).  

Gambaran yang dihasilkan oleh MRI dapat digunakan untuk 

membedakan kelainan pada otak, seperti gangguan perkembangan otak 

(sklerosis hipokampus, disgenesis kortikal), tumor otak, kelainan pembuluh 

darah otak (hemangioma cavernosa) serta abnormalitas lainnya (Vera et al, 

2014). Penggunaan MRI lebih bermakna dibandingkan dengan CT scan 

karena menghasilkan diferensiasi yang lebih baik antara substansia grisea 

dan substansia alba. Hal ni terjadi karena substansia grisea mengandung 

lebih banyak hidrogen dalam bentuk air dan atom-atom hidrogen yang 

terikat dengan lemak lebih sedikit (Snell, 2015). Meskipun MRI memiliki 

banyak keunggulan, pemeriksaan dengan MRI tidak dilakukan pada semua 

jenis epilepsi. MRI tidak dianjurkan pada sindrom epilepsi dengan kejang 

umum karena jenis epilepsi ini biasanya bukan disebabkan oleh gangguan 

struktural (Vera et al, 2014). 

c. CT scan  

CT scan digunakan untuk mendeteksi lesi intrakranial. Sifat CT scan 

mirip dengan sinar-X konvensional. Karena sensitifitasnya, CT scan dapat 

dengan mudah memperlihatkan perbedaan absorbsi sinar-X, meskipun 

perbedaannya kecil (Snell, 2015). Walaupun CT scan sering memberikan 

hasil yang normal pada kebanyakan kasus epilepsi, CT scan merupakan 

pemeriksaan penunjang yang cukup penting karena dapat menunjukkan 

kelainan pada otak seperti atrofi jaringan otak, jaringan perut, tumor, dan 

kelainan pada pembuluh darah otak (Vera et al, 2014). 
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2.4 Prinsip Umum Terapi Farmakologi Pada Epilepsi 

Sebelum memberikan obat antiepilepsi yang tepat, maka terlebih dahulu 

melakukan identifikasi jenis serangan dan frekuensinya agar mendapatkan diagnosa 

yang tepat sehingga dapat diberikan obat antiepilepsi yang sesuai (Harsono, 2011). 

Terapi pasien dengan gangguan kejang ditujukan pada penghilangan penyebabnya, 

menekan ekspresi kejang, dan berhubungan dengan konsekuensi psikososial yang 

dapat terjadi sebagai hasil gangguan fungsi neurologik yang mendasari gangguan 

kejang (Isselbacher et al, 2015). 

Sebuah mekanisme penyeberan dari cetusan potensial aksi, kejang yang 

dapat menyebabkan terjadinya lebih banyak seizures, dan penyebab epilepsi yang 

sulit diketahui telah disebut sebagai alasan untuk memulai pengobatan AED awal 

setelah seizure atau kejang pertama.  Keputusan terkait pengobatan epilepsi dengan 

AED awal setelah seizures atau kejang pertama harus disesuaikan dengan profil 

klinis, demografis, dan sosioekonomi dari pasien (Rizvi et al, 2017). Penanganan 

dini pada gangguan seizure dengan suatu obat tunggal yang tepat memberikan 

prospek terbaik dalam mencapai periode bebas seizure yang lebih lama dengan 

resiko tokisisitas terendah (Goodman dan Gilman, 2015). Terapi epilepsi dimulai 

dengan monoterapi menggunakan Obat Anti Epilepsi (OAE) atau AED yang dipilih 

sesuai jenis bangkitan dan jenis sindrom epilepsi, kondisi penderita dan 

ketersediaan obat (Vera et al, 2014). 

Dosis yang benar sama pentingnya dengan pemilihan obat yang tepat 

(Perucca et al, 2011). Sebagai prinsip umum, pengobatan harus dimulai dengan 

dosis rendah untuk menghindari efek samping. Tujuannya adalah untuk 

mengendalikan kejang dengan dosis terendah (Stafstrom et al, 2015). Kecuali 

diperlukan efek antikejang yang segera, pengobatan biasanya dimulai dengan dosis 

rendah, yang kemudian meningkat seiring berjalannya waktu. Target awal dosis 

pemeliharaan juga harus mempertimbangkan karakteristik individu (misalnya, 

pasien lanjut usia mungkin memerlukan dosis yang dikurangi) dan sikap mereka 

terhadap potensi efek samping dan risiko kejang-kejang. Jika kejang kambuh pada 

dosis perawatan awal yang dipilih, dosisnya dapat ditingkatkan sesuai respon klinis 

(Perucca et al, 2011). Prinsip pengelolaan epilepsi : 
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1. Setiap faktor penyebab epilepsi harus diobati, misal neoplasma serebral. 

2. Pasien harus diedukasi tentang penyakit, durasi pengobatan, dan kebutuhan 

untuk kepatuhan. 

3. Presitipasi faktor yang harus dihindari, misal alkohol, kurang tidur, dan stress 

emosional. 

4. Variasi alami harus diantisipasi, misal serangan tiba-tiba bisa terjadi terutama 

seputar masa menstruasi wanita. 

5. Antiepileptik harus diberikan hanya jika jenis dan frekuensi kejang 

memerlukannya, yaitu lebih dari satu setiap 6-12 bulan (Mukhopadhyay et al, 

2012). 

Keberhasilan terapi sangat tergantung pada kepatuhan pasien dalam 

menjalani terapi (Kristanto, 2017). Jika kepatuhan dilaksanakan namun tetap terjadi 

seizure, maka harus digunakan obat lain. Kecuali jika efek obat yang sangat 

merugikan mengharuskan sebaliknya, dosis harus selalu dikurangi secara 

berangsur-angsur jika obat akan dihentikan untuk meminimilkan risiko kambuhnya 

seizure (Goodman dan Gilman, 2015). Penurunan dosis yang dilakukan secara 

bertahap, yaitu dosis diturunkan 25% dari dosis semula setiap bulan dalam jangka 

waktu 6 bulan (Vera et al, 2014). Jika pasien tidak berhasil ditangani dengan dua 

obat pada monoterapi, kemungkinan politerapi dapat memberikan penanggulangan 

yang baik adalah kecil. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan tindakan lain 

misalnya bedah epilepsi (Goodman dan Gilman, 2015). Kemudian, penghentian 

AED atau OAE pada penderita epilepsi dilakukan jika penderita telah bebas kejang 

selama minimal dua tahun dan gambaran EEG tidak didapatkan kelainan (Vera et 

al, 2014). 

 

2.5 Tujuan Terapi pada Pasien Epilepsi 

Tujuan utama terapi epilepsi tidak hanya menghentikan atau mengurangi 

frekuensi serangan, tapi juga mencegah timbulnya efek samping dan mencegah 

komplikasi sehingga tercapai kualitas hidup yang optimal bagi penderita dengan 

epilepsi (Vera et al, 2014). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa 

upaya antara lain : 
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1. Menghentikan bangkitan 

2. Mengurangi frekwensi bangkitan 

3. Mencegah timbulnya efek samping 

4. Menurunkan angka kesakitan dan kematian 

5. Mencegah timbulnya efek samping OAE (Oral Anti Epilepsy) (Bahrudin, 

2013). 

 Terapi penderita epilepsi dibagi menjadi terapi farmakologis dan non 

farmakologis (edukasi dan konseling) (Kristanto, 2017). Manajemen penanganan 

dengan obat-obatan masih merupakan pilihan utama untuk terapi epilepsi pada 

berbagai usia dan jenis kelamin, oleh karena itu perlu dipertimbangkan efek 

samping terapi serta kondisi pasien saat memulai terapi (Gunadharma et al, 2014). 

Serta pemberian edukasi kepada penderita epilepsi atau keluarganya tentang 

penyakit yang dideritanya. Kemudian hasil penatalaksanaan epilepsi hendaknya 

dipantau secara terencana dan berkesinambungan serta dicatat pada rekam medis di 

lembar pemantauan (Kristanto, 2017).  

 

2.6 Terapi pada Pasien Epilepsi 

2.6.1 Terapi Non Farmakologi 

2.6.1.1 Diet Ketogenik 

Diet ketogenik adalah salah satu jenis diet formula dengan proporsi lemak 

tinggi, proporsi karbohidrat rendah, protein yang sesuai, dan nutrisi lainnya. 

Proporsi diet ketogenik berarti rasio bobot massa dari makanan berlemak ke 

karbohidrat dan protein. Diet ketogenik telah digunakan dalam pengobatan epilepsi 

di Amerika serikat selama lebih dari 90 tahun, namun baru dimulai di cina pada 

tahun 2004 (Liao et al, 2016). Diet ketogenik klasik ditentukan oleh rasio gram 

lemak terhadap gram protein ditambah gabungan karbohidrat. Rasio 4:1 (90% 

kalori dari lemak) biasanya digunakan untuk anak-anak, meskipun rasio 3:1 (86% 

lemak) atau rasio 2:1 (83% lemak) mungkin diperlukan untuk memastikan cukup 

protein pada remaja, bayi, dan untuk anak-anak dengan kebutuhan energi sangat 

rendah (Kossof et al, 2009). 

Saat ini mekanisme kerja diet ketogenik masih belum jelas dan masih 

berupa hipotesis-hipotesis. Ketosis diduga sebagai mekanisme utama dari diet 
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ketogenik (Gurnida et al, 2013). Komposisi nutrisi yang terdapat dalam diet 

ketogenik menyebabkan pembakaran lemak yang tinggi sehingga dapat 

meningkatkan kadar keton dalam darah. Telah diketahui sebelumnya bahwa keton 

dapat meminimalkan  rangsangan pada sistem saraf pusat.  (Vera et al, 2014). 

Namun mekanisme ini menunjukkan efek neuroprotektif terhadap neurotransmiter 

(Gurnida et al, 2013). Kelemahan dari terapi diet ini adalah sering terjadi gangguan 

pencernaan seperti mual dan diare, malnutrisi dan pembentukan batu saluran kemih 

karena diet ini seringkali mengandung asam urat tinggi. Terapi diet ini dapat 

menurunkan kejadian kejang sebesar 25-50 %.24,25 (Vera et al, 2014). 

 

2.6.1.2 Stimulasi Nervus Vagus 

 Stimulasi nervus vagus (VNS) telah digunakan secara klinis selama lebih 

dari 20 tahun untuk mengobati pasien epilepsi (Simon et al, 2017). Pada penderita 

yang tidak terkontrol dengan AED atau OAE tapi tidak memenuhi persyaratan 

pembedahan dapat disarankan penggunaan vagal nerve stimulator (VNS), yaitu alat 

serupa pacemaker yang ditanam dibawah kulit didekat nervus vagus, yang berguna 

untuk mengontrol kejang, terutama jenis kejang dengan manifestasi berupa gerakan 

mengunyah atau mengecap (Vera et al, 2014). 

Mekanisme kerja VNS masih belum dipahami dengan baik (Bonas et al, 

2017). Namun stimulasi nervus vagus (Vagal nerve stimulator, VNS) dapat 

mengubah konsentrasi neurotransmitter inhibitory dan exicatory pada cairan 

serebrospinal dan mengaktifkan area-area tertentu dari otak yang menghasilkan 

atau mengatur aktivitas korteks melalui peningkatan aliran darah (Ikawati, 2011). 

VNS adalah terapi slow-acting karena pengurangan kejang muncul pada 50% 

pasien setelah 2 tahun. (Bonas et al, 2017). Efek samping yang dapat terjadi berupa 

batuk, suara serak, bradikardi dan apnoe pada saat tidur (Vera et al, 2014). 

 

2.6.2.3 Pembedahan 

 Tindakan pembedahan pada epilepsi diindikasikan untuk kasus intraktabel, 

yaitu epilepsi dengan pemberian obat anti epilepsi (OAE) atau AED yang tidak 

memberikan perbaikan (Bintoro, 2012). Jika lesi struktural menyebabkan kejang 

rekuren, penghilangan lesi dan otak disekitar bagian yang mati akan selalu 
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mengurangi kejang atau membuat kejang menjadi lebih mudah untuk dikendalikan 

(Isselbacher et al, 2015). Terdapat beberapa jenis epilepsi yang mempunyai 

outcome atau prognosis baik (bebas kejang) setelah menjalani tindakan 

pembedahan. Kelompok ini disebut sebagai surgical remediable epilepsy, 

diantaranya adalah epilepsi lobus temporalis (Bintoro, 2012). 

Epilepsi yang disebabkan oleh adanya lesi pada lobus temporalis paling 

sering terjadi dan seringkali tidak peka terhadap penggunaan terapi antiepilepsi 

(Niantiarno, 2012).  Operasi resektif .adalah pengobatan yang efektif untuk epilepsi 

lobus temporal yang resisten terhadap obat (Steensberg et al, 2017). Penghilangan 

melalui bedah saraf lobus temporal dapat menyebabkan eliminasi kejang secara 

lengkap, atau perbaikan yang signifikan pada 60% sampai 95% pasien (Isselbacher 

et al, 2015). Pembedahan merupakan pilihan terakhir setelah mendapat lebih dari 3 

antiepilepsi atau antikonvulsan, adanya abnormalitas fokal, lesi epileptik yang 

menjadi pusat abnormalitas epilepsi (Ikawati, 2011).   

 

2.6.2 Terapi Farmakologi 

 Sebelum memutuskan untuk memberikan obat antiepilepsi, maka harus 

menegakkan diagnosis epilepsi yang benar dan tepat (Harsono, 2011). Karena itu 

banyak upaya dilakukan untuk mengklasifikasikan kejang sehingga dokter mampu 

menegakkan “diagnosis kejang atau bangkitan” dan berdasarkan hal itu meresepkan 

obat yang sesuai (Katzung et al, 2015). Pengobatan yang paling umum untuk 

epilepsi adalah terapi farmakologis dan kebanyakan pasien diberi obat anti-epilepsi 

(AED). Perhatian yang besar harus diambil dalam keputusan untuk meresepkan 

AED, karena terapinya seringkali seumur hidup. Pemilihan AED pertama harus 

dipandu terutama oleh bukti kelainan untuk menentukan jenis kejang pasien dan 

pertimbangan tolerabilitas (Perucca et al, 2011).  

Tujuan dari lini pertama pengelolaan farmakologis epilepsi adalah 

keefektifan penggunaan monoterapi, dapat ditoleransi dengan baik terkait dengan 

biaya yang rendah, kualitas hidup pasien yang lebih tinggi serta kepatuhan pasien 

yang lebih baik (Tang et al, 2017). Pasien yang memberi riwayat dua serangan 

kejang setidaknya 24 jam terpisah dalam kehidupan mereka, maka monoterapi terus 

dilanjutkan dengan obat antiepilepsi minimal satu tahun (Chaudhuri et al, 2017). 



37 

 

 
 

Obat yang digunakan untuk mengobati epilepsi bekerja dengan mengurangi 

aktivitas listrik otak, baik dengan mencegah depolarisasi neuron dengan memblokir 

saluran sodium atau saluran kalsium, meningkatkan fungsi saluran kalium, 

menghambat eksitasi yang dimediasi oleh neurotransmitter glutamat, atau 

penghambatan yang dipicu oleh GABA (Stafstrom et al, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Diagram mekanisme kerja berbagai OAE di inhibitory dan 

excitatory synapse (Sirven et al, 2012). 

 

Pengobatan epilepsi banyak dilakukan dengan menggunakan obat anti 

epilepsi (AED) yaitu seperti fenitoin, valproat, clobazam dan carbamazepine 

(Listiana et al, 2012). Efikasi obat bervariasi berdasarkan etiologi. Pasien yang 

tidak memiliki etiologi yang teridentifikasi kemungkinan besar akan dapat 

dikendalikan, terutama jika mereka memiliki riwayat perkembangan dan 

pemeriksaan neurologis (Stafstrom et al, 2015). Hasil efikasi adalah kebebasan 

kejang, yang didefinisikan sebagai jumlah pasien yang mengalami pengurangan 

kejang 100% dalam pemeliharaan atau perawatan (Hu et al, 2017).  

Tabel II.3 Pemilihan obat antiseizure berdasarkan atas penggolongan seizure 

epileptik (Goodman dan Gilman, 2015). 

Tipe Seizure 
Obat antiseizure 

Konvensional 

Obt antiseizure yang Baru 

Dikembangkan 

Seizure Parsial : 

Parsial sederhana 
Karbamazepin, fenitoin, 

valproat 

Gabapentin, lamotrigin, 

levetirasetam, topiramat, 

zonisamid 

Parsial kompleks 
Karbamazepin, fenitoin, 

valproat 

Gabapentin, lamotrigin, 

levetirasetam, topiramat, 

zonisamid 
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Parsial yang disertai 

seizure tonik-klonik 

menyeluruh sekunder  

Karbamazepin, 

fenobarbital, fenitoin, 

primidon, valproat 

Gabapentin, lamotrigin, 

levetirasetam, topiramat, 

zonisamid 

Seizure Menyeluruh : 

Absence seizure 

 

Etosuksimid, valproat 

 

Lamotrigin 

Seizure mioklonik Valproat Lamotrigin, topiramat 

Seizure tonik-klonik Karbamazepin, 

fenobarbital, fenitoin, 

primidon, valproat 

Lamotrigin, topiramat 

 

2.6.2.1 Fenobarbital 

 Fenobarbital (luminal, dan lain-lain) merupakan senyawa organik 

antiseizure pertama yang efektif. Senyawa ini memiliki toksisitas yang relatif 

rendah, tidak mahal, dan masih merupakan salah satu obat yang lebih efektif dan 

lebih banyak digunakan untuk antiseizure. Mekanisme kerja fenobarbital 

menghambat seizure kemungkinan melibatkan potensial penghambatan sinaps 

melalui suatu kerja pada reseptor GABA. Fenobarbital menghambat seizure pada 

dosis yang menyebabkan efek sedatif minimal (Goodman dan Gilman, 2015). 

Kadar terapeutik fenobarbital pada sebagian besar pasien berkisar dari 10 mcg/mL. 

Serta metabolisme fenobarbital dapat dihambat oleh valproat, menyebabkan 

terjadinya peningkatan kadar fenobarbital dalam darah sehingga dapat 

menyebabkan stupor atau koma (Katzung et al, 2015). 

 

2.6.2.2  Primidon  

 Pirimidon serta metabolit-metabolitnya, efektif untuk kejang parsial dan 

kejang tonik-klonik generalisata serta mungkin lebih efektif daripada fenobarbital 

(Katzung et al, 2015). Pirimidon tidak efektif terhadap absence seizure tetapi 

kadang-kadang berguna terhadap seizure mioklonik pada anak-anak kecil. 

Pirimidon diubah menjadi 2 metabolit aktif, fenobarbital dan feniletilmalomamid. 

Efek antiseizure pirimidon yang ditimbulkan oleh pirimidon sendiri dan metabolit-

metabolit aktifnya (Goodman & Gilman, 2015). Pirimidon paling efektif jika kadar 

plasma berada dalam kisaran 8-12 mcg/mL. Diperlukan dosis 10-20 mg/kg/hari 

untuk mencapai kadar ini. Meskipun pirimidon diubah menjadi fenobarbital namun 
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mekanisme kerja pirimidon itu sendiri mungkin lebih mirip dengan fenitoin 

(Katzung et al, 2015).  

 

2.6.2.3 Karbamazepin 

 Karbamazepin pertama kali diizinkan di Amerika serikat untuk penggunaan 

sebagai obat antiseizure pada tahun 1974. Sekarang obat ini dianggap sebagai obat 

utama untuk penanganan seizure parsial dan seizure tonik-klonik (Goodman dan 

Gilman, 2015). Karbamazepin digunakan sebagai monoterapi lini pertama kejang 

pada pasien lansia. Keuntungan utama dari karbamazepin adalah khasiat yang telah 

terbukti dan harga lebih murah (Mahalaxmi et al, 2009). Karbamazepin tersedia 

hanya dalam bentuk oral. Obat ini efektif pada anak dengan dosis 15-25 mg/kg/hari 

sudah memadai. Pada orang dewasa, dosis harian 1 g atau bahkan 2 g masih 

ditoleransi (Katzung et al, 2015). 

 Mekanisme kerja karbamazepin tampak serupa dengan yang dijumpai pada 

fenitoin. Karbamazepin, seperti fenitoin, menghambat saluran Na+ pada konsentrasi 

terapeutik dan menghambat lepas muatan repetitif frekuensi tinggi dalam biakan 

neuron. Obat ini juga bekerja di prasinaps untuk mengurangi tranmisi sinaps 

(Katzung et al, 2015). Karbamazepin menstabilkan sodium dengan tekanan voltase 

saluran (VGCs), dengan penghambatan dari aktivitas saluran natrium (Catibusic et 

al, 2017).  

 

2.6.2.4 Okskarbazepin 

 Okskarbazepin merupakan suatu analog keto karbamazepin. Pada manusia 

fungsi okskarbazepin adalah sebagai prodrug karena hampir segera diubah menjadi 

metabolit aktif utama, yaitu suatu turunan 10-monohidroksi yang diinaktivasi oleh 

konjugasi glukuronid dan dieleminasi melalui ekskresi ginjal. Mekanisme kerjanya 

mirip dengan mekanisme kerja karbamazepin. Okskarbazepin merupakan 

penginduksi enzim yang kurang kuat dibandingkan karbamazepin (Goodman dan 

Gilman, 2015). Okskarbazepin kurang poten dibandingkan dengan karbamazepin. 

Dosis okskarbazepin mungkin perlu 50% lebih tinggi daripada dosis karbamazepin 

untuk mencapai kontrol kejang yang ekivalen (Katzung et al, 2015). 
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2.6.2.5 Etosuksimid 

 Etosuksimid adalah obat antikejang terakhir yang dipasarkan yang asalnya 

adalah dalam struktur ureida siklik. Etosuksimid memiliki aktivitas yang sangat 

minimal terhadap elektrosyok maksimal tetapi sangat efektif terhadap kejang 

pentilentetrazol, obat ini diperkenalkan sebagai obat “petit mal murni”. 

Etosuksimid menurunkan arus Ca2+ bernilai ambang rendah (arus T) dalam neuron-

neuron thalamus. Arus Ca2+ tipe T diperkirakan menghasilkan arus pemacu di 

neuron-neuron thalamus yang berperan dalam pembentukan lepas muatan ritmik 

korteks pada serangan absence (Katzung et al, 2015). Pada konsentrasi yang sesuai 

secara klinis, etosuksimid menghambat arus T. Penghambatan arus T merupakan 

mekanisme etosuksimid dalam menghambat absence seizure (Goodman dan 

Gilman, 2015). Karenanya, inhibisi arus ini dapat menjelaskan efek terapetik 

spesifik etosuksimid (Katzung et al, 2015). 

 

2.6.2.6 Fenitoin 

 Fenitoin adalah obat antikejang non-sedatif paling tua, selama berpuluh 

tahun obat ini dikenal sebagai difenilhidantoin (Katzung et al, 2015). Fenitoin 

merupakan salah satu obat antiseizure yang lebih luas digunakan, dan obat ini 

efektif terhadap seizure parsial dan seizure tonik klonik, tetapi tidak efektif terhadap 

absence seizure (Goodman dan Gilman, 2015). Obat ini mengubah hantaran Na+, 

K+, dan Ca2+, potensial membran, dan konsentrasi asam-asam amino serta 

neurotransmitter norepinefrin, asetilkolin, dan asam gamma-aminobutirat. 

Menunjukkan bahwa fenitoin menghambat letupan potensial aksi yang berulang 

dengan frekuensi tinggi (Katzung et al, 2015).  

 

2.6.2.7 Asam Valproat 

 Terapi utama pada epilepsi adalah penggunaan obat anti epilepsi (AED). 

Salah satu obat antiepilepsi yang paling sering digunakan adalah asam valproat 

(Vera et al, 2014). Asam valproat adalah yang paling umum digunakan untuk 

pengobatan pasien dengan epilepsi sebanyak 62,2% (Androsova et al, 2017). VPA 

memiliki spektrum mekanisme yang luas termasuk kejang umum dan fokal dapat 

dititrasi dengan cepat (Brodie et al, 2012). 
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Gambar 2.9 Rasio monoterapi obat antiepilepsi yang paling umum digunakan 

(Liu et al, 2016). 

 

2.6.3 Tinjauan tentang Asam Valproat 

2.6.3.1 Sejarah Asam Valproat 

Obat ini dipasarkan di Perancis pada tahun 1969 tetapi belum mendapat 

lisensi di Amerika Serikat sampai tahun 1978 (Katzung et al, 2015).  Asam valproat 

diizinkan untuk digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1978. Sifat antiseizure 

valproat terungkap secara kebetulan saat senyawa ini digunakan sebagai pembawa 

senyawa lain yang sedang di skrining untuk aktivitas antiseizure (Goodman dan 

Gilman, 2015). Asam valproat mengalami ionisasi pada pH tubuh, dan karena itu 

bentuk aktif obat dapat dianggap sabagai ion valproat tanpa memandang apakah 

pasien di beri asam atau garam valproat (Katzung et al, 2015).  

Tabel II.4 Klasifikasi OAE yang mendapat approval dari FDA dari waktu ke waktu 

(Sirven, 2012). 

Sebelum 1993 1993-2005 2009-2011 

Asam valproate Felbamat Ezogabin 

Diazepam Gabapentin Klobazam 

Etosuksimid Lamotrigin Lakosamid 

Fenobarbital Levetiracetam Rufinamid 

Fenitoin Oxcabarzepin Vigabatrin 

Karbamazepin Pregabalin  

Klonazepam Topiramat  

Lorazepam Zonisamad  
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2.6.3.2 Struktur Kimia  

Asam valproat (VPA) adalah asam lemak bercabang rantai pendek dengan 

kelarutan dalam air yang rendah. Secara klinis, senyawa ini tersedia dalam bentuk 

garam natrium (natrium valproat) dengan kelarutan dalam air yang tinggi 

(Mozayani et al, 2014). Asam valproat merupakan salah satu dari serangkaian asam 

karboksilat berlemak yang memiliki aktivitas antikejang, aktivitas ini tampaknya 

paling besar untuk karbon dengan panjang lima sampai delapan atom. Amida dan 

ester asam valproat juga merupakan obat antikejang yang aktif (Katzung et al, 

2017). Asam valproat dapat meningkatkan asam gamma-aminobutyric (GABA) 

dengan menghambat GABA transaminase (Imam et al, 2017). Peningkatan jumlah 

atom karbon menjadi sembilan menunjukkan sifat sedatif. Amida primer asam 

valproat kira-kira dua kali lebih kuat dibandingkan senyawa induknya (Goodman 

dan Gilman, 2015).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Struktur kimia asam valproat (Katzung et al, 2015). 

 

2.6.3.3 Efek Farmakologis 

 Asam valproat (VPA) adalah asam lemak rantai pendek bercabang, yang 

saat ini merupakan salah satu obat yang paling banyak diresepkan dalam mengobati 

gangguan epilepsi (Breda et al, 2017). Asam valproat (VPA) telah banyak 

digunakan sebagai lini pertama sebagai obat antiepilepsi (AED) (Catibusic et al, 

2017). Asam valproat adalah AED yang umum digunakan mengontrol kejang 

parsial dan kejang generalisata (Huang et al, 2016). Asam valproat (VPA) juga 

efktif untuk mengobati absence seizure (Glauser et al, 2013). Efikasinya pada 

berbagai model percobaan sejalan dengan efikasinya terhadap absence seizure juga 

seizure parsial dan seizure tonik-klonik menyeluruh pada manusia (Goodman dan 

Gilman, 2015). 
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2.6.3.4 Mekanisme Kerja 

Asam valproat (VPA) mempengaruhi neuron melalui kombinasi 

mekanisme yang berbeda. Mekanisme keduanya menghambat kedua saluran 

natirum yang sensitif terhadap voltase dan mengaktifkan kalium kalsium tergantung 

konduktansi, dan juga meningkatkan GABA (Brodie et al, 2012). VPA 

memperpanjang perolehan kembali saluran Na+ yang diaktivasi tegangan. Hal ini 

mengurangi perkembangan potensial aksi pencetusan cepat secara efektif 

(Mozayani et al, 2014). Kerja ini mirip dengan kerja fenitoin maupun karbamazepin 

dan tampaknya diperantarai oleh bertambah lamanya pemulihan saluran Na+ yang 

diaktivasi tegangan dari keadaan terinaktivasi (Goodman dan Gilman, 2015).  

VPA juga bekerja dengan memblok arus K+ pada saluran kalsium tipe-T 

(Mozayani et al, 2014). Kemudian pada neuron yang di isolasi dari daerah yang 

berbeda, yaitu ganglion nodose, valproat juga menyebabkan sedikit penurunan arus 

Ca2+ bernilai ambang rendah (arus T) pada konsentrasi yang relevan secara klinis 

tetapi sedikit lebih tinggi daripada konsentrasi yang membatasi perangsangan 

berulang terus menerus. Kedua mekanisme ini kemungkinan secara bersama-sama 

berkontribusi terhadap keaktifan asam valproat sebagai antiseizure, yaitu 

membatasi perangsangan berulang terus menerus efektif terhadap seizure parsial 

dan seizure tonik-klonik dan mengurangi arus T efektif terhadap absence seizure 

(Goodman dan Gilman, 2015). 

Mekanisme lain yang mungkin ikut serta dalam kerja antiseizure valproat 

melibatkan metabolisme GABA. Meskipun valproat tidak mempunyai efek pada 

respon GABA tetapi valproat meningkatkan jumlah GABA yang dapat diperoleh 

kembali dari otak setelah obat tersebut diberikan (Goodman dan Gilman, 2015). 

Asam valproat (asam 2-propilpentanoat) mempengaruhi sistem GABAergik, 

menghambat α-ketoglutarat dehidrogenase (αKGD), GABA transaminase (GABA-

T), dan suksinat semialdehida dehidrogenase (SSD). Juga meningkatkan asam 

glutamat dekarboksilase (GAD) (Catibusic et al, 2017). Sehingga dalam 

mekanisme ini valproat dapat menurunkan degradasi GABA dan meningkatkan 

sintesis GABA di sistem saraf pusat (Mozayani et al, 2014).  
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Gambar 2.11 Mekanisme kerja asam valproat. 

 

2.6.3.5 Farmakokinetika 

Asam valproat (VPA) diabsorbsi dengan cepat dan sempurna setelah 

pemberian oral (Goodman dan Gilman, 2015) dengan ketersediaan hayati lebih 

daripada 80% (Katzung et al, 2015). Konsentrasi puncak dalam plasma teramati 

dalam 1 sampai 4 jam, mungkin juga lebih lambat beberapa jam jika diberikan 

dalam bentuk tablet salut enterik atau diberikan bersamaan waktu makan (Goodman 

dan Gilman, 2015). Tujuan dari lapisan enterik tablet adalah untuk mencegah iritasi 

lambung yang terkait dengan pelepasan VPA di lambung (Pellock et al, 2017). 

Makanan dapat menunda penyerapan, dan dapat terjadi penurunan toksisitas jika 

obat diberikan setelah makan (Katzung et al, 2015).  

Sekitar 90% asam valproat terikat ke protein plasma, meskipun jumlah yang 

terikat agak berkurang pada kadar darah lebih dari 150 mcg/mL (Katzung et al, 

2015). VPA terikat kuat pada protein plasma dengan volume distribusi nyata 0,13-

0,19 L/kg untuk dewasa dan 0,2-0,3 L/kg pada anak-anak (Mozayani et al, 2014). 

Hal ini menunjukkan bahwa VPA memiliki afinitas yang relatif lebih rendah untuk 

mengikat di luar kompartemen darah daripada mengikat protein serum (Pellock et 

al, 2017). Karena valproat sangat terionisasi dan terikat ke protein maka 

distribusinya pada hakikatnya terbatas di air ekstrasel, dengan volume distribusi 
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sekitar 0,15 L/kg (Katzung et al, 2015). Ikatan protein ini dapat jenuh pada 

konsentrasi terapeutik dan fraksi bebas VPA meningkat dengan peningkatan 

konsentrasi total (Mozayani et al, 2014). Pada dosis yang lebih tinggi, terjadi 

peningkatan fraksi bebas valproat, menyebabkan penurunan kadar obat total 

dibandingkan dengan yang diharapkan. Karena itu, pengukuran kadar obat bebas 

dan total mungkin bermanfaat secara klinis (Katzung et al, 2015). 

Sebagian besar valproat (95%) mengalami metabolisme di hati, dan kurang 

dari 5% diekskresi dalam bentuk tidak berubah (Goodman dan Gilman, 2015). 

Asam valproat di metabolisme melalui glukuronidasi oleh enzim uridine 5’-

diphosphate-glucuronosyltranserase (UGT) (Tang et al, 2017). Glukuronidasi dan 

mitokondria β-oksidasi adalah dua jalur utama farmakokinetik pada pasien dewasa 

dengan monoterapi VPA (Mei et al, 2017). Valproat merupakan substrat bagi 

CYP2C9 dan CYP2C19, tetapi metabolisme oleh enzim-enzim ini hanya 

memberikan porsi eliminasi yang relatif kecil (Goodman dan Gilman, 2015). Waktu 

paruh eliminasi VPA dipengaruhi oleh comedication. Dengan tidak adanya obat 

yang menginduksi, waktu paruh pada orang dewasa adalah 13 sampai 16 jam, 

sedangkan paruh waktu pada orang dewasa menerima politerapi dengan obat-

obatan induksi rata-rata 9 jam, waktu paruh pada anak-anak sedikit lebih pendek 

(Pellock et al, 2017). Klirens valproat rendah dan bergantung pada dosis. Sekitar 

20% obat diekskresikan sebagai konjugat langsung valporat (Katzung et al, 2015). 

Selain itu, bagian valproat diekskresikan melalui empedu (7%) dan melalui paru-

paru (2-18%) (Mozayani et al, 2014). 

 

2.6.3.6 Dosis 

Sebagai prinsip umum, pengobatan harus dimulai dengan dosis rendah 

untuk menghindari efek samping. Peningkatan dosis dapat dilakukan secara berkala 

jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kejang dengan dosis 

terendah (Stafstrom et al, 2015). Dosis awal sehari biasanya 15 mg/kg, dan 

ditingkatkan tiap interval semingu 5 sampai 10 mg/kg sehari sampai dosis sehari 

maksimum 60 mg/kg. Dosis terbagi harus diberikan jika dosis total sehari melebihi 

250 mg (Goodman dan Gilman, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
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Glauser et al, dosis harian asam valproat yang diberikan pada anak-anak dengan 

absence seizure adalah 34,9 ± 15,8 mg/kg (Glauser et al, 2013).  

 

2.6.3.7 Sediaan Asam Valproat di Indonesia 

Asam valproat merupakan antiepilepsi yang digunakan secara luas dan 

tersedia dalam berbagai formulasi untuk pemberian oral. Formulasi oral termasuk 

kapsul, tablet, dan sirup dengan sifat lepas-segera dan salut enteric (Mozayani et al, 

2014). Di Indonesia valproat mulai dikenal dan digunakan di klinik pada tahun 2000 

(Hantoro, 2013). 

Tabel II.5 Bentuk sediaan asam valproat di Indonesia (Formularium Nasional, 

2015). 

Kelas 

terapi 

Sub kelas terapi/nama 

generik/sediaan/kekuatan dan restriksi 

penggunaan 

Peresepan 

maksimal 

10 

Valproat*  

Dapat digunakan untuk epilepsi (general 

epilepsy) 

1 Tablet salut enterik 250 mg 90 tablet/bulan 

2 Tablet lepas lambat 250 mg 60 tablet/bulan 

3 Tablet lepas lambat 500 mg 60 tablet/bulan 

4 Sirup 250 mg/5 ml 5 botol/bulan 

 

Tabel II.6 Sediaan asam valproat yang beredar di Indonesia (MIMS Indonesia, 

2017). 

Nama obat Jenis sediaan Dosis 

Depakote 

(Abbott Indonesia) 

Tablet salut enterik (200 

mg) 

Dosis awal 15 

mg/kgBB/hr. 

Ditingkatkan dengan 

interval 1 minggu 

sebesar 

510mg/kgBB/hari hingga 

kejang terkendali. 

Maksimal 

60mg/kgBB/hr. 

 

Depakene 

(Abbott Indonesia) 

Sirup (250 mg/5ml) Dosis awal 15 

mg/kgBB/hr. 

Ditingkatkan dengan 

interval 1 minggu 

sebesar 

510mg/kgBB/hari hingga 

kejang terkendali. 

Maksimal 60mg/kgBB/hr 
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Depakote ER 

(Abbott Indonesia) 

Tablet (500 mg) Dosis awal 15 

mg/kgBB/hr. 

Ditingkatkan dengan 

interval 1 minggu 

sebesar 

510mg/kgBB/hari hingga 

kejang terkendali. 

Maksimal 60mg/kgBB/hr 

   

Ikalep sirup 

(Ikapharmindo) 

Sirup (250 mg/5ml) Dosis awal 15 

mg/kgBB/hr. 

Ditingkatkan dengan 

interval 1 minggu 

sebesar 

510mg/kgBB/hari hingga 

kejang terkendali. 

Maksimal 60mg/kgBB/hr 

 

2.6.3.8 Interaksi Obat 

Valproat terutama menghambat obat yang di metabolisme oleh CYP2C9 

termasuk fenitoin dan fenobarbital (Goodman dan Gilman, 2015). Valproat 

menggeser fenitoin dari protein plasma (Katzung et al, 2015). Valproat dalam 

jumlah besar terikat pada albumin, dan konsentrasi molar valproat yang tinggi pada 

saat pengobatan menyebabkan tergesernya fenitoin dan obat-obat lain dari albumin 

oleh valproat (Goodman dan Gilman, 2015). Selain interaksi pengikatan, valproat 

juga menghambat metabolisme beberapa obat, termasuk fenobarbital, fenitoin, dan 

karbamazepin sehingga terjadi peningkatan konsentrasi steady state obat-obat ini 

(Katzung et al, 2015).  

Valproat juga menghambat UGT dan dengan demikian menghambat 

metabolisme lamotrigin dan lorazepam (Goodman dan Gilman, 2015). Interaksi 

antara asam valproat dan lorazepam diyakini disebabkan oleh penghambatan 

glukuronidasi, dengan penghambatan langsung enzim UGT. Penelitian in vitro pada 

jaringan hati manusia telah menunjukkan bahwa asam valproat dapat menurunkan 

aktivitas glukuronidasi, yang mengakibatkan peningkatan area di bawah kurva 

konsentrasi plasma-kurva waktu (AUC) sebesar 15% sampai 18%. Secara teoritis, 

penghambatan glukuronidasi lorazepam dapat memperpanjang efek sedative dan 

menimbulkan masalah keamanan potensial. Rekomendasi saat ini dari referensi 
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obat tersier adalah untuk mengurangi dosis lorazepam hingga 50% dan sebaiknya 

gunakan dosis terendah lorazepam saat obat ini deberikan bersamaan dengan asam 

valproat (Tang et al, 2017). 

Tabel II.7 Interaksi antara obat-obat antiepilepsi (Mozayani et al, 2014). 

Obat Antiepilepsi 
Obat yang 

ditambahkan 
Efek 

Fenitoin (PHT) Karbamazepin 

Felbamat 

Metosuksimida 

Fenobarbital 

Asam valproat 

Vigabatrin 

Menurunkan PHT 

Meningkatkan PHT 

Meningkatkan PHT 

Meningkatkan atau Menurunkan PHT 

Menurunkan PHT total 

Menurunkan PHT 

Lamotrigin (LTG) Karbamazepin 

Fenobarbital 

Fenitoin 

Pirimidon 

Asam valproat 

Menurunkan LTG 

Menurunkan LTG 

Menurunkan LTG 

Menurunkan LTG 

Meningkatkan LTG 

Asam Valproat 

(VPA) 

Karbamazepin 

Lamotrigin 

Fenobarbital 

Pirimidon 

Fenitoin 

Menurunkan VPA 

Menurunkan VPA 

Menurunkan VPA 

Menurunkan VPA 

Menurunkan VPA 

Etosuksimid 

(ETX) 

Karbamazepin 

Asam valproat 

Menurunkan ETX 

Meningkatkan ETX 

Topiramat (TPM) Karbamazepin 

Fenitoin 

Asam valproat 

Menurunkan TPM 

Menurunkan TPM 

Menurunkan TPM 

Felbamat (FBM) Karbamazepin 

Fenitoin 

Asam valproat 

Menurunkan FBM 

Menurunkan FBM 

Meningkatkan FBM 

 

Tabel II.8 Interaksi asam valproat dengan obat lain (Mozayani et al, 2014). 

Obat 

Antiepilepsi 
Diubah oleh Hasil Mengubah Hasil 

Asam 

Valproat 

Simetidin Meningkatkan 

VPA 
Kontrasepsi 

oral 

Menurunkan 

efikasi 

kontrasepsi 

oral 

Salisilat Meningkatkan 

VPA bebas 

 

 



49 

 

 
 

2.6.3.9 Toksisitas 

Efek samping yang paling sering terjadi berupa gejala gastrointestinal 

sementara, mencakup anoreksia, mual, dan muntah pada sekitar 16% pasien 

(Goodman dan Gilman, 2015). Obat perlu dimulai secara bertahap untuk 

menghindari gejala-gejala ini (Katzung et al, 2015). Efek terhadap SSP mencakup 

sedasi, ataksia, dan tremor. Gejala-gejala tersebut jarang terjadi dan biasanya 

berespon terhadap pengurangan dosis. Ruam, alopesia, serta perangsangan nafsu 

makan kadang-kadang teramati (Goodman dan Gilman, 2015). Efek samping 

reversibel lainnya yang dijumpai pada sejumlah kecil pasien adalah penambahan 

berat badan, peningkatan nafsu makan, dan kerontokan rambut (Katzung et al, 

2015). 

Tabel II.9 Efek samping asam valproat (Mozayani et al, 2014). 

AED 

Efek Samping Akut 

Efek Samping 

Kronis 
Ketergantungan 

Terhadap 

Konsentrasi 

Idiosinkratis 

Asam Valproat 

(VPA) 

Gangguan 

gastrointestinal 

Gagal hati akut Sindrom seperti 

polistik ovarium 

Pankreatitis akut  Alopepsia 

Tremor  Penambahan berat 

badan 

Trombositopenia  Hiperamonemia 

 

VPA menunjukkan sisi hepatotoksik yang parah dengan steatosis sebagai 

titik akhir fenotipik utama. Namun, tidak jelas bagaimana penggunaan obat VPA 

menyebabkan akumulasi trigliserida di hati (Breda et al, 2017). Pemeriksaan 

patologis mengungkapkan adanya steatosis mikrovesikel tanpa adanya tanda reaksi 

inflamasi atau reaksi hipersensitivitas (Goodman dan Gilman, 2015). Asam 

valproat tidak dianjurkan pada pasien dengan disfungsi hati dan harus dihindari 

sebisa mungkin. Asam valproat bisa berpotensi memperburuk penyakit hati. 

Pengikatan protein plasma adalah 90% dan fraksi tak terikat meningkat dengan 

penyakit hati kronis . Hal ini dapat menyebabkan toksisitas dan meningkatkan 

kemungkinan untuk interaksi obat (Vidaurre et al, 2017).  

Pada anak-anak dibawah usia 2 tahun dengan keadaan medis lain dan diberi 

beberapa macam antiseizure kemungkinan besar akan mengalami kerusakan hati 
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yang fatal (Goodman dan Gilman, 2015). Pada salah satu penelitian yang dilakukan 

oleh Guilfoyle, et al disebutkan bahwa efek samping asam valproat dapat menjadi 

lebih bermasalah daripada yang diperkirakan pada anak-anak yang lebih muda 

(Guilfoyle et al, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Perbedaan efek samping pada perilaku berdasarkan obat 

antiepilepsi yang diberikan pada anak-anak yang lebih muda 

(Guilfoyle et al, 2017). 

 

Hiperamonemia merupakan temuan yang paling umum di antara pasien yang 

menggunakan VPA, tapi tidak dianggap sebagai suatu konsekuensi dari kerusakan 

hati (Mozayani et al, 2014).  Hiperamonemia yang disebabkan oleh VPA biasanya 

tanpa gejala dan insiden hiperamonemia dengan VPA dapat mencapai 100%, 

namun tidak selalu menyebabkan masalah ensefalopati dan sebagian besar 

asimtomatik. Oleh karena itu, kadar ammonium plasma harus diukur meskipun tes 

fungsi hati normal (Imam et al, 2017). Kemudian trombositopenia dan diskrasia 

darah lainnya telah dilaporkan secara umum terjadi pada pasien yang menerima 

VPA, namun jarang yang berujung pada penghentian pemakaian obat. Perdarahan 

dapat terjadi pada beberapa pasien sebagai hasilnya (Mozayani et al, 2014). 


