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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi Fisiologi Otak 

Berat otak orang dewasa sekitar 1400 gram,yaitu hanya sekitar 2% dari bobot 

total tubuhnya. Otak tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan sari makanan 

dan oksigen dalam jumlah yang memadai sehingga untuk dapat berfungsi otak 

memerlukan pasokan darah 24 jam terus-menerus, tidak boleh terhambat dalam 

hitungan detik sekalipun. Otak sehat harus dipasok dengan satu liter darah per 

menit, yaitu sekitar 15 persen jumlah darah total yang dipompa jantung (Junaidi, 

2011). 

Pada perkembangan awal, otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak depan, 

otak tengah, dan otak belakang.  

a. Otak depan 

Otak depan  merupakan bagian terbesar dan disebut serebrum, yang dibagi 

menjadi dua hemisfer, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, oleh fisura 

longitudinal. Pemisahan komplet di bagian depan dan belakang, tetapi di 

bagian tengah hemisfer dihubungkan oleh serabut pita lebar, yang disebut 

korpus kalosum. Lapisan luar serebrum disebut korteks serebri dan tersusun 

atas badan sel yang berlipat-lipat disebut giri, yang dipisahkan oleh fisura atau 

sulci (Nolte, 2013). 

Daerah, yang terletak tepat di depan sulkus sentral, diketahui sebagai girus 

pra sentral dan merupakan area motorik yang ditimbulkan oleh serabut motorik 

sistem saraf pusat. Dibawah sulkus sentral terdapat area sensoris yang disebut 

girus pasca sentral, dimana berbagai jenis sensasi diterjemahkan. Irisan 

longitudinal hemisfer memperlihatkan massa abu-abu (badan sel) di bagian 

luar dan massa putih (serabut saraf) dibagian dalam. Serabut saraf 

menghubungkan satu bagian otak dengan bagian lain dan dengan medula 

spinalis, namun di dalam kelompok massa putih serabut saraf dapat pula 

ditemukan massa abu-abu. Daerah abu-abu ini disebut nukleus serebral. Fungsi 

utama area ini ialah mengoordinasi secara bersama gerakan dan postur tubuh. 
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 Kerusakan pada area ini akan menyebabkan timbulnya gerakan yang 

menyentak dan tidak tetap (Nolte, 2013). 

b. Otak Tengah 

Otak tengah terletak di antara otak depan dan otak belakang. Panjangnya kira-

kira 2 cm dan terdiri dari dua buah pita seperti tangkai dari bahan putih, yang 

disebut pedunkulus serebeli, yang membawa impuls melewati dan berasal dari 

otak medula spinalis dan empat tonjolan kecil, yang disebut badan 

kuadrigeminal, yang berperan dalam refleks penglihatan dan pendengaran. 

Badam pineal terletak di antara dua badan kuadrigeminal bagian atas (Nolte, 

2013). 

c. Otak Belakang 

Otak belakang terdiri atas tiga bagian : 

1. Pons yang terletak di antara otak tengah bagian atas dan medula oblongata 

bagian bawah. Pons mengandung serabut saraf yang membawa impuls ke atas 

dan ke bawah dan beberapa serabut yang menyatu dengan serebelum. 

2. Medula oblongata terletak diantara pons di bagian atas dan medula spinalis di 

bagian bawah. Struktur ini berisi pusat jantung dan pusat pernapasan dan juga 

diketahui sebagai pusat vital untuk mengontrol jantung dan pernapasan. 

3. Serebelum terletak di bagian bawah lobus oksipial serebrum. Serebrum 

dihubungkan dengan otak tengah, spon, dan medula oblongata oleh tiga 

serabut pita, yang disebut pedunculus serebeli inferiol medial dan superior. 

Serebelum bertanggung jawab terhadap koordinasi aktivitas otot, kontrol 

tonus otot, dan upaya mempertahankan postur tubuh. Secara terus-menerus, 

serebelum menerima impuls sensori tentang derajat kerenggangan otot, posisi 

sendi, dan informasi dari korteks serebri. Serebelum mengirm informasi ke 

talamus dan korteks srebri. Otak tengah, pons, dan medula memiliki beberapa 

fungsi yang sama dan secara keseluruhan sering disebut batang otak. Area ini 

juga mengandung nuleus yang berasal dari saraf karnial (Nolte, 2013). 
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Gambar 2. 1 Penampang medial otak (Nolte, 2013). 

Bagian luar otak dan medula spinalis diselubungi oleh tiga lapis membran 

jaringan ikat yang disebut meningen, yakni dari luar ke dalam : Durameter 

(lapisan keras), arakhnoid (seperti sarang laba-laba), dan piameter (lapisan lunak). 

Durameter adalah lapisan luar meningen, merupakan lapisan yang liat, kasar dan 

mempunyai dua lapisan membran. Arakhnoid adalah membran bagian tengah, 

tipis dan berbentuk seperti laba-laba. Sedangkan piameter merupakan lapisan 

paling dalam , tipis, merupakan membran vaskular yang membungkus seluruh 

permukaan otak. Antara lapisan satu dan lainnya terdapat ruang meningeal yaitu 

ruang epidural merupakan ruang antara tengkorak dan lapisan luar durameter, 

ruang subdral yaitu ruang antara lapisan dalam durameter dengan membran 

arakhnoid, ruang subarakhnoid yaitu ruang antara ruan arakhnoid dengan 

piameter. Pada ruang subarakhnoid ini terdapat cairan serebrospinalis (CSF). 

Fungsi dari CSF adalah untuk mempertahankan fungsi normal saraf seperti untuk 

nutrisi dan pengaturan lingkungan kimia susunan saraf pusat (Junaidi, 2011). 
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Gambar 2. 2 Meningens pada otak (Nolte, 2013). 

2.2 Stroke 

2.2.1 Definisi  

Definisi stroke menurut World Health Organization (WHO) adalah tanda-

tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak fokal (atau 

global), dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih, dan 

dapat menyebabkan kematian (Fitzsimmons, 2007). 

Stroke secara klasik ditandai sebagai defisit neurologis disebabkan cedera 

akut dari sistem saraf pusat (SSP) disebabkan oleh vaskular, termasuk infark 

serebral, perdarahan intraserebral (ISH), dan perdarahan subaraknoid (SAH), 

yang merupakan penyebab utama dari kecacatan dan kematian di seluruh dunia. 

Meskipun berdampak global, istilah "stroke" tidak dapat didefinisikan secara 

konsisten dalam praktek klinis, dalam penelitian klinis, atau dalam penilaian 

kesehatan masyarakat. Kemajuan penelitian terkait neuropathology dan 

neuroimaging meningkatkan pemahaman stroke yang diklasifikasikan menjadi 

iskemik, infark dan perdarahan SSP (American Stroke Association, 2013). 

Stroke merupakan penyakit gangguan fungsional otak akut fokal maupun 

global akibat terhambatnya aliran darah ke otak karena perdarahan (stroke 

hemoragik) ataupun sumbatan (stroke iskemik) dengan gejala dan tanda sesuai 
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bagian otak yang terkena, yang dapat sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, 

atau kematian. Gangguan peredaran darah  otak berupa tersumbatnya pembuluh 

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

mendapat pasokan oksigen dan zat makanan menjadi terganggu. Kekurangan 

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

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

2.2.2 Epidemiologi 

Stroke merupakan penyebab kematian kedua di dunia yang paling umum 

dan menyebabkan kecacatan pada orang dewasa di negara maju. Di dunia terjadi 

peningkatan 25%  insiden stroke di kalangan orang dewasa usia 20-64 tahun 

selama 20 tahun terakhir. Stroke menyerang pasien dengan usia kurang dari 75 

tahun dan meningkat selama dua dekade terakhir (Valery, 2016). Di negara-

negara ASEAN penyakit stroke juga merupakan masalah kesehatan utama yang 

menyebabkan kematian. Dari data South East Asian Medical Information Centre 

(SEAMIC) diketahui bahwa angka kematian stroke terbesar terjadi di Indonesia 

kemudian diikuti secara berurutan oleh Filipina, Singapura, Brunei, Malaysia, 

dan Thailand. Dari seluruh penderita stroke di Indonesia, stroke iskemik 

merupakan jenis yang paling banyak diderita yaitu sebesar  52,9%,  diikuti  

secara  berurutan  oleh perdarahan intraserebral, emboli dan perdarahan 

subaraknoid  dengan  angka  kejadian  masing-masing sebesar 38,5%, 7,2%, dan 

1,4% (Dinata, 2013).  Jumlah penderita penyakit stroke di Indonesia tahun 2013 

berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan (Nakes) diperkirakan sebanyak  

1.236.825  orang (7,0%), sedangkan berdasarkan diagnosis/gejala  diperkirakan 

sebanyak 2.137.941 orang (12,1%). Berdasarkan  diagnosis Nakes  maupun  

diagnosis/gejala, provinsi Jawa Barat memiliki estimasi jumlah penderita 

terbanyak yaitu sebanyak 238.001 orang (7,4%) dan 533.895 orang (16,6%), 

sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki jumlah penderita paling sedikit yaitu 

sebanyak 2.007 orang (3,6%) dan 2.955 orang (5,3%) (Litbangkes, 2013). 

 

2.2.3 Klasifikasi 

Penyakit stroke terdiri dari beberapa kategori, diantaranya: berdasarkan 

kelainan patologis, secara garis besar stroke dibagi dalam 2 tipe yaitu: iskemik 
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stroke disebut juga infark atau non-hemoragik  disebabkan  oleh  gumpalan  atau 

penyumbatan dalam arteri yang menuju ke otak yang sebelumnya sudah 

mengalami proses aterosklerosis. Iskemik stroke terdiri dari tiga macam yaitu 

emboli stroke, trombotik stroke dan hipoperfusi stroke (Arifianto, 2014). 

Sekitar 85% insiden stroke adalah stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi 

ketika arteri ke otak menyempit atau tersumbat, menyebabkan aliran darah 

menurun (iskemia). Stroke iskemik merupakan keadaan aliran darah tersumbat 

atau berkurang di dalam arteri yang mempengaruhi daerah otak tersebut (Jaakko 

et al., 2010). Stroke iskemik disebabkan oleh trombus dan emboli. Terbentuknya 

kedua fenomena tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab seperti 

kardioemboli, arterosklerosis, perdarahan ekstrakranial, nyeri kepala, dan efek 

samping penggunaan obat antikoagulan (Varona, 2012). Trombolik stroke 

terjadi ketika terbentuk bekuan darah (trombus) di salah satu arteri yang 

memasok darah ke otak. Gumpalan darah dapat disebabkan oleh timbunan lemak 

(plak) terbentuk dalam arteri sehingga mengurangi aliran darah (aterosklerosis) 

atau kondisi arteri lainnya. Stroke emboli terjadi apabila bekuan darah atau 

kotoran lainnya berjalan melalui aliran darah dan terjadi penyempitan arteri otak. 

Bekuan darah jenis ini disebut embolus (Varona, 2012). 

Tipe kedua adalah stroke hemoragik merupakan kerusakan atau 

"pecahnya" pembuluh darah di otak, perdarahan dapat disebabkan tekanan darah 

tinggi yang berkepanjangan dan aneurisma otak. Ada dua jenis stroke 

hemoragik: subaraknoid  dan intraserebral. Pada studi neuroimaging terdapat 

klasifikasi subtipe stroke : perdarahan subarachnoid, perdarahan intracerebral, 

dan infark otak (nekrosis). Perdarahan subaraknoid menunjukan 5-10% dari 

semua stroke dan lebih sering terjadi pada usia muda, sementara antara 

intraserebral terutama trombotik dan emboli meningkat sering umur yang 

bertambah (Jaakko et al., 2010). 
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Gambar 2. 3 Klasifikasi stroke (Fagan & Hess, 2008). 

2.2.4 Manifestasi Klinik  

Adapun tanda dan gejala pada pasien stroke yaitu : 

- Kelemahan pada salah satu sisi tubuh 

- Tidak mampu berbicara 

- Penglihatan kabur 

- Vertigo  

- Hemiparesis atau monoparesis 

- Dysathria 

- Sakit kepala yang hebat terutama terjadi pada pasien stroke hemoragik 

(Fagan & Hess, 2008). 

Sakit kepala yang hebat tiba-tiba, mual dan muntah dan fotofobia 

biasanya menjadi tanda dan gejala utama pada stroke hemoragik. Nyeri pada 

leher dan kekakuan kuduk biasanya juga dialami pada saat pendarahan. 

Pasien mungkin mengeluh bahwa sakit kepala tersebut merupakan sakit 

kepala yang terburuk yang pernah dialami, terutama jika penyebabnya adalah 

subaraknoid hemoragik (Winkler, 2008). 

2.3 Stroke Hemoragik 

Stroke hemoragik terjadi disebabkan adanya perdarahan ke dalam otak dan 

ruangan sekitarnya di dalam sistem saraf pusat (Fagans & Hess, 2008). Stroke 
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hemoragik terdiri atas hemoragik subaraknoid (SAH), hemoragik 

intraserebral (ISH), dan hematoma subdural (Fagan & Hess, 2014).  

SAH terjadi ketika darah masuk ke dalam rongga subaraknoid (dimana 

terdapat cairan serebrospinal) akibat trauma, pecahnya aneurisma intrakranial, 

atau pecahnya malformasi arteriovenous (AVM) (Fagan & Hess, 2014). 

Dampak dari SAH terjadi secara permanen pada sistem saraf pusat (Sacco et 

al., 2013). Perdarahan intraserebral (ISH) dapat mencapai 40% kasus 

kematian pada stroke selama 30 hari penderita mengalami stroke (Dipiro et 

al., 2011).  

ISH terjadi ketika pembuluh darah pecah dibagian parenkim otak, dan 

mengakibatkan pembentukan hematoma. Perdarahan jenis ini sangat 

berhubungan dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkendali dan efek 

samping terapi antitrombotik atau kadang-kadang trombolitik (Fagan & Hess, 

2014). Sementara, hematoma subdural lebih mematikan dibandingkan jenis 

stroke yang lainnya, memiliki resiko kematian 2-6 kali lebih tinggi dalam 

rentang waktu 30 hari. Hematoma subdural diprakarsai oleh adanya trauma 

atau penumpukan darah di daerah bagian bawah otak (Dipiro et al., 2011). 

2.3.1 Faktor Resiko  

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

mendasari terjadinya stroke pada masing-masing individu. Menurut American 

Stroke Association memperkirakan bahwa 80% dari stroke dapat dicegah. 

Stroke berdampak terhadap sosioekonomi akibat disabilitas yang 

diakibatkannya. Oleh karena prevalensi stroke semakin meningkat di 

Indonesia dan merupakan penyakit penyebab kecacatan nomor satu, maka 

pencegahannya sangat penting dilakukan melalui deteksi dini faktor risiko 

dan upaya pengendalian. Adapun faktor resiko yang dapat menimbulkan 

stroke hemoragik antara lain tercantum dalam tabel berikut.  
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Tabel II. 1 Faktor resiko stroke hemoragik (Mohr & stapf, 2005) 

Subharachnoid Hemorrhage 
Intracerebral Hemorrhage 

Trauma 

Idiopathic perimesencephalic SAH 

Arteriovenous malformation 

Intracarnial arterial dissection 

Cocaine and amphetamine use 

Mycotic aneurysm 

Pituitary apoplexy 

Moyamoya disease 

CNS vasculitis 

Sikle cell disease 

Coagulation disorders 

Prymary or metastatic neoplasm 

Demographic 

Age ; Race/ Ethnicity 

Vascular Risk Factor 

Chronic Hypertension (Small Vessel 

Disease); Alcohol; Smoking; Low 

Cholesterol 

Vascular Pathology 

Amyloid Angiopathy; Hemorrhagic 

Transformation Of Subacute Ischemic 

Lesion; Cerebral Venous/Sinus Thrombosis 

Pre-Existing Vascular Lesions 

Cavernoma; Arteriovenous Malformation 

Malignant 

Brain Tumor; Cerebral Metastasis 

Inflammatory 

Vasculitis; Endocarditis 

Hematologic 

Coagulopathy; Thrombocytopenia 

Iatrogenic 

Anticoagulants; Fibrinolysis 

Hipertensi termasuk  borderline yang menjadi faktor risiko paling penting 

berdasarkan derajat risiko terjadinya stroke (Ghani et al., 2013). Pencegahan 

hipertensi dapat dilakukan dengan pendekatan non-farmakologi menjaga pola 

hidup seperti pola asupan garam. Tekanan darah harus tetap terjaga pada sistolik 

<140mmHg dan diastolik <90 mmHg, bila pasien telah memiliki riwayat, maka 

dapat menjadi faktor resiko utama pada kasus stroke terlebih pada kasus stroke 

hemoragik. Peningkatan tekanan darah secara progresif meningkatkan faktor 
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terjadinya stroke, sehingga modifikasi atau pencegahan hipertensi dapat 

dilakukan pendekatan farmakologi dengan agen antihipertensi (Fahimfar, 2012) 

2.3.2 Tanda Gelaja  

 Tanda utama stroke atau cerebrovascular accident (CVA) adalah 

munculnya serangan mendadak dan terjadi satu atau lebih defisit neurologik 

fokal. Defisit tersebut mugkin mengalami perbaikan dengan cepat, mengalami 

perburukan progresif, atau menetap. Gejala stroke yang sering terjadi antara lain 

mati rasa, kelemahan atau kelumpuhan, kebingungan, kesulitan berbicara, atau 

pemahaman pidato, dan pusing. Gejala lain termasuk : kebingungan, kesulitan 

berbicara atau memahami pembicaraan, kesulitan melihat dengan satu atau 

kedua mata, kesulitan berjalan, pusing, kehilangan keseimbangan atau 

koordinasi, sakit kepala parah tanpa diketahui penyebabnya, pingsan atau tidak 

sadarkan diri. Efek dari stroke tergantung pada bagian mana dari otak yang 

terluka dan seberapa parah itu dipengaruhi. Stroke yang sangat parah 

menyebabkan kematian mendadak (WHO, 2014). 

 Pada stroke hemoragik tanda gejala klinis diantaranya sakit kepala dimana 

sakit kepala terjadi sekitar sepertiga dari pasien ISH, sakit kepala lebih sering 

terjadi di ISH daripada stroke iskemik (36% vs 16%). Frekuensi sakit kepala di 

supratentorial dan infratentorial ISH. Rasa sakit biasanya berdifusi dengan 

penampilan progresif, namun karakteristiknya dapat didiagnosis pada kondisi 

tertentu seperti trombosis vena serebral, malformasi vaskular (terutama 

aneurisma untuk sakit kepala thunderclap) dan vaskulitis. Muntah juga sering 

terjadi pada supratentorial melibatkan (60% kasus) disebabkan oleh peningkatan 

tekanan intrakranial atau ekstensi ventrikel. Prevalensi penurunan kesadaran 

dapat terjadi secara independen  pada lokasi ISH : dalam supratentorial dan 

dalam fosa posterior ISH diferensial diagnosis utama meliputi (sindrom 

metabolik, trauma kepala, hipoksia, keracunan, infeksi sistemik yang berat, 

meningitis ensefalitis, tumor otak), kecuali tingkat penurunan kesadaran karena 

goncangan epilepsi dan/atau status epilepticus (Cordonnier, 2014). 
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2.3.3 Patofisiologi  

Perdarahan intrakranial meliputi perdarahan di parenkim otak dan perdarahan 

subarakhnoid. Insidens perdarahan intrakranial kurang lebih 20 % adalah stroke 

hemoragik, dimana masing-masing 10% adalah perdarahan subaraknoid dan 

perdarahan intraserebral (Caplan, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Skema Patofisiologi Stroke Hemoragik (Samosir, 2010) 

Adanya darah dalam parenkim otak menyebabkan kerusakan pada jaringan 

sekitarnya melalui efek mekanik menghasilkan massa dan neurotoksisitas dari 

komponen darah dan produk degradasi. Sekitar 30% dari perdarahan intraserebral 

terus membesar selama 24 jam pertama, paling cepat dalam waktu 4 jam, dan 

volume gumpalan merupakan prediktor yang paling penting dari hasil perdarahan 

Hipertensi, aneurisma serebral, penyakit jantung, perdarahan serebral, DM, usia, 

rokok, alkohol, peningkatan kolesterol, obesitas 

Thrombus, Emboli, Perdarahan serebral 

 

Gangguan aliran darah ke otak Pecahnya pembuluh darah otak 

Kerusakan neuromotorik                     Perdarahan Intrakranial          

 

Transmisi impuls UMN ke LMN   Darah merembes ke dalam                   

terganggu                                             parenkim otak      fungsi otak menurun 

kerusakan pada lobus 

frontael/area broca dan 

lobus temporalo/area 

weriek 

   

    

Kelemahan otot progresif Penekanan pada jaringan 

otak         

Mobilitas terganggu Peningkatan Tekanan Intrakranial          

GANGGUAN MOBILITAS 

FISIK 

 

GANGGUAN PERFUSI 

JARINGAN OTAK 

 

GANGGUAN 

KOMUNIKASI VERBAL 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

17 
 

 
 

yang terlepas pada lokasi. Perdarahan dengan volume lebih dari 60 mL 

menyebabkan 71% kematian pada 15 hari dan 93% kematian pada 30 hari. 

Sebagian besar kematian dini stroke hemoragik (hingga 50% pada 30 hari) 

disebabkan oleh peningkatan mendadak tekanan intrakranial yang dapat 

menyebabkan herniasi dan kematian (Dipiro et al., 2011).  

a. Perdarahan stroke intraserebral (ISH) 

 

Gambar 2. 5 Perdarahan stroke intraserebral (Heart & Stroke Canada, 2016). 

Sebagian besar data patofisiologi ISH pada manusia berasal dari studi awal 

otopsi secara makroskopik (dilakukan ketika faktor risiko pembuluh darah seperti 

hipertensi arteri sulit dikendalikan) dan kerusakan saraf akibat tekanan hidrostatik 

ISH. Kebanyakan kasus ISH terjadi ketika penetrasi mengecil (50-700 μm) 

mengakibatkan arteri pecah hingga bocor darah arteri ke parenkim otak. Volume 

perdarahan ISH sering dibagi menjadi tiga kategori : kecil ketika < 30 cm, 

menengah antara 30 dan 60 cm, dan besar ketika > 60 cm (Cordonnier, 2014).  
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Gambaran anatomi-patologis perdarahan intraserebral (ISH) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. 6  Anatomi-patologis perdarahan intraserebral (Junaidi, 2011). 

Volume perdarahan ISH merupakan prognostik utama, tetapi bukanlah satu-

satunya faktor dalam patofisiologi ISH. Jaringan otak di sekitar hematoma yang 

menyerupai iskemik, dapat menyebabkan neuron mati akibat mekanisme yang 

mirip iskemik atau akibat efek toksik dari produk darah. Gangguan blood brain 

barier dan kebocoran cairan dan protein memicu edema otak berkontribusi 

edema otak, yang biasanya meningkat selama beberapa hari dan lebih lanjut 

dapat merusak otak. Beberapa bentuk edema terbentuk pasca ISH, dimana edema 

yang terbentuk adalah edema vasogenik. Terdapat tiga fasa pembentukan edema 

setelah ISH: (i) tahap sangat dini (beberapa jam pertama) yang melibatkan 

tekanan hidrostatik dan penyusutan koagulasi dengan gerakan serum dari bekuan 

ke jaringan sekitar; (ii) tahap kedua (beberapa hari pertama) dimana pembekuan 

kaskade dan trombin diproduksi (yang juga menginduksi inflamasi infiltrasi, 

proliferasi sel mesenchymal sel dan pembentukan bekas luka); (iii) fase ketiga, 

berkaitan dengan lisis eritrosit dan toksisitas hemoglobin, yang telah terbukti 
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Dapat pulih: masa difagosit makrofog dan diganti sel glia 

sehingga terjadi jaringan parut kistik 
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memicu sebagai neurotoxic dan mekanisme apoptosis pada hewan (Cordonnier, 

2014). 

b. Perdarahan stroke subarakhnoid (SAH) 

Ruang subaraknoid dibatasi oleh lapisan eksternal meliputi permukaan otak 

tetapi tidak menembus sulci yaitu araknoid, dan lapisan internal yang tegas ke 

permukaan otak, yaitu pia-mater (Cordonnier, 2014) 

 

Gambar 2. 7 Repsentatif skema meningeal (Cordonnier, 2014). 

Ketiganya dilapisi oleh fluid cerebrospinal (CSF) dan berkomunikasi dengan 

ventrikel otak melalui foramen magendi. Oleh karena itu, SAH didefinisikan 

sebagai irrupsi darah di ruang subaraknoid, dengan atau tanpa ekstensi untuk 

ventrikel atau parenkim otak (Cordonnier, 2014). Perdarahan subaraknoid 

merupakan koleksi bertahap darah di ruang subaraknoid otak, biasanya 

disebabkan oleh trauma pada kepala atau pecahnya aneurisma otak. Bila sumber 

perdarahan berasal dari rongga subaraknoid maka disebut hemoragik subaraknoid 

primer. Pada hemoragik darah arteri dari sistem pembuluh darah dapat masuk ke 

dalam rongga subaraknoid yang disebut hemoragik subaraknoid sekunder. 

Gambaran anatomi-patologis perdarahan stroke subaraknoid : 

 Terdapat darah di ruang subaraknoid 

 Bila kasus berat, darah dapat menutupi seluruh rongga (tamponade) sehingga 

terjadi peningkatan tekanan intrakarnial dan menghambat sirkulasi cairan 

serebrospinal. 

 Bila darah menembus jaringan atau rongga dan masuk : 

o Ke jaringan otak : SAH + hematom  intraserebri 

o Ke jaringan subdural : SAH + hematom subdural 

o Ke ventrikel otak : SAH + perdarahan ventrikel 
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 Trombosis spontan dari aneurisma dan vasokontriksi 

 Bekuan darah di ruang subarakhnois dapat diserap beberapa minggu 

kemudian. 

 Perlengketan antara arakhnoid dan piameter dapat terus berlanjut (Junaidi, 

2011). 

 

Gambar 2. 8 Perdarahan stroke subaraknoid (Mayfield, 2015). 

Perdarahan subaraknoid dapat terjadi dari trauma kepala, ekstensi darah dari 

kompartemen lain ke ruang subaraknoid, atau pecahnya aneurisma arteri. 

Disfungsi serebral terjadi karena peningkatan tekanan intrakranial dan dari 

kurang dipahami efek toksik subaraknoid darah pada jaringan otak dan 

pembuluh otak. Penyebab paling umum perdarahan subaraknoid (non traumatic) 

adalah pecahnya aneurisma berry, yang diperkirakan muncul dari kelemahan 

bawaan dari dinding pembuluh besar di dasar otak. Aneurisma menjadi gejala di 

masa dewasa, biasanya setelah dekade ketiga. Pecah tiba-tiba mengangkat 

tekanan intrakranial, yang dapat mengganggu aliran darah ke otak dan 

menyebabkan cedera concussive yang umum. Hal ini menyebabkan kehilangan 

kesadaran di sekitar setengah dari pasien. Dengan sangat besar perdarahan, 

iskemia serebral global dapat menyebabkan kerusakan otak parah dan 

berkepanjangan koma. Fokus iskemia kemudian mungkin hasil dari vasospasm 
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arteri di atau dekat situs pecah. Terulangnya pendarahan dalam beberapa hari 

pertama adalah umum dan sering fatal komplikasi (Mc. Graw Hill, 2006). 

 

Gambar 2. 9 Stroke ISH dan stroke SAH (Fadrian, 2015). 

2.3.4 Pemeriksaan Penunjang 

Stroke merupakan diagnosis klinik. Pemeriksaan penunjang ditujukan untuk 

mencari penyebab, mencegah rekurensi, dan pada pasien yang berat 

mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan perburukan fungsi SSP. 

Pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan pada pasien stroke  meliputi : 

1. Darah lenkap dan LED 

2. Ureum, elektrolit, glukosa, dan lipid 

3. Rontgen dada dan EKG 

4. CT scan kepala 

(Ginsberg, 2008). 

Hasil CT scan perlu diketahui terlebih dahulu sebelum dilakukan terapi 

dengan obat antikoagulan atau agregasi platelet. CT scan  dibedakan menjadi 

dua yaitu, CT scan non kontras yang digunakan untuk membedakan antara 

stroke hemoragik dengan stroke iskemik yang harus dilakukan untuk 

mengantisipasi kemungkinan penyebab lain yang memberikan gambaran klinis 

menyerupai gejala infark atau perdarahan di otak, misalnya adanya tumor. 

Sedangkan yang kedua adalah CT scan kontras yang digunakan untuk 

mendeteksi malformasi vaskular dan aneurisma (Lumbatobing, 2001). 

2.3.5 Penatalaksaan Terapi 

 Pasien dengan disabilitas neurologis yang signifikan harus segera dirawat, 

terutama di unit spesialistik. CT scan segera dilakukan agar dapat membedakan 
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lesi stroke iskemik atau hemoragik (Ginsberg, 2005). Dalam menangani 

gangguan sel otak kita dibatasi oleh waktu yang disebut dengan “time window/ 

golden period”. Batasan waktunya sangat bervariasi yaitu antara 3 jam – 12 jam 

tergantung kondisi, usia, gizi, dan beratnya penyakit penderita. Pada time 

window inilah kesempatan yang terbaik untuk menyelamatkan sel saraf yang 

walaupun fungsinya terganggu namun strukturnya masih utuh yang disebut 

dengan penumbra. Jaringan penumbra ini bisa bertahan sampai 12 jam. Oleh 

sebab itu terapi yang dapat memberikan hasil optimal apabila stroke iskemik 

diobati sebelum 12 jam setelah onset (menurut Baron) (Junaidi, 2011). 

 Terapi awal untuk pasien stroke akut adalah memastikan sistem pernafasan 

dan fungsi jantung. Gejala-gejala stroke yang timbul harus dievaluasi untuk 

menentukan terapi reperfusi. Tindakan pada stroke hemoragik ditentukan dulu 

apakah pasien perlu tindakan operatif atau konservatif. Indikasi operasi pada 

kasus stroke hemoragik masih bersifat kontroversi.  

 

a. Operasi membantu mengurangi oedem, efek desak ruang dari hematom, juga 

mengurangi residu nekrotik akibat hematom di jaringan otak. Beberapa 

pendapat beranggapan bahwa tindakan operasi tidak memberikan perbaikan 

pada klinis pasien. Oleh karena itu keputusan operasi sangat ditentukan oleh 

beberapa kondisi yang mendasari pasien seperti : 

 Status klinis 

 Ukuran volume perdarahan 

 Lokasi perdarahan 

 Usia pasien 

 Dukungan keluarga pasien 

(Mahdian, 2010) 

b. Pendekatan terapeutik diutamakan pada dua hal yaitu perbaikan vaskular dan 

neuronal (Fagan & Hess, 2008). Terapi stroke hemoragik jangka pendek 

meliputi perawatan neurointensif, memelihara oksigenasi, pernafasan, dan 

sirkulasi. Penatalaksanaan pada tekanan intrakarnial dan tekanan darah sangat 

penting dalam masa akut. Penatalaksanan terapi jangka panjang antara lain 
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untuk mencegah komplikasi, perdarahan ulang dan mencegah terjadinya 

iskemia sereberal tertunda (Winkler, 2008). 

1. Antihipertensi 

Berdasarkan keterangan Perdossi 2011 mengenai guidline stroke, sebagian 

besar (70-94%) pasien stroke akut mengalami peningkatan tekanan darah 

sistolik >140 mmHg. Penurunan tekanan darah yang tinggi pada stroke akut 

sebagai tindakan rutin tidak dianjurkan, karena kemungkinan dapat 

memperburuk neurologis. Pada sebagian besar pasien, tekanan darah akan 

turun dengan sendirinya dalam 24 jam pertama setelah awitan serangan stroke 

(Perdossi, 2011). 

Nimodipine dan nicardipine adalah obat penyekat kanal kalsium (CCB) 

yang terbukti bermanfaat selama pengobatan perdarahan akut subaraknoid 

sebagai profilaksis untuk membantu mencegah spasme. Calcium Channel 

Blocker (nimodipin) telah diakui dalam berbagai panduan penatalaksanaan 

perdarahan subaraknoid karena dapat memperbaiki keluaran fungsional 

pasien apabila vasospasme serebral telah terjadi (Perdossi, 2011).  

2. Terapi osmotik 

Osmoterapi telah digunakan sejak awal abad ke-20 untuk mengobati 

tekanan intrakarnial yang meningkat. Infus intravena manitol dianggap 

sebagai 'standar emas' untuk penanganan tekanan intrakarnial yang meningkat 

(Harutjunyan, 2005). Efek terapi osmotik terhadap tekanan intrakarnial 

diduga menyebabkan penyusutan otak setelah pergeseran air keluar dari 

substansi otak. Manitol cukup efektif dan aman serta direkomendasikan oleh 

Brain Trauma Foundation dan European Brain Injury Consortium sebagai 

terapi osmotik pilihan (White et al., 2006). Pasien dengan udem serebri dan 

kenaikan tekanan intrakranial dapat diberi larutan hipertonik manitol 

(Perdossi, 2011). 

3. Antagonis antikoagulan 

Berdasarkan keterangan guidline stroke oleh Perdossi tahun 2011 pasien 

dengan perdarahan intrakranial dan peningkatan INR (lebih tinggi nilai untuk 

INR, lebih encer darahnya) terkait obat antikoagulan oral sebaiknya tidak 

diberikan walfarin, tetapi mendapat terapi untuk menggganti vitamin K-
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dependent factor dan mengkoreksi INR, serta mendapat vitamin K intravena 

(AHA/ASA, Class I, Level of evidence C) (Perdossi, 2011). 

4. Antifibrinolitik 

Obat-obat antifibrinolitik seperti asam kaproat dan asam tranexamat dapat 

diberikan untuk membantu mencegah perdarahan ulang (obat-obat tersebut 

bekerja pada fibrinolisis sistemik), dengan menghambat secara kompetitif 

bahan-bahan aktifator yag mengubah plasminogen menjadi enzim plasmin 

proteolitik (Wibowo, 2011).   

5. Neuroprotektan 

Neuroprotektan bekerja dengan melindungi sel neuron dari kematian 

akibat stroke iskemik akut. Upaya neuroproteksi untuk mencegah 

terjadinya/meluasnya infark otak adalah dengan pemberian obat-obatan 

neuroprotektan sesegera mungkin dalam masa tertentu jendela terapi 

(therapeutic window). Di Indonesia neuroprotektan yang banyak digunakan 

adalah golongan aktivator metabolik yaitu sitikolin dan pirasetam (Perdossi, 

2004). Sitikolin dan pirasetam bekerja dengan cara mencegah kematian sel 

akibat iskemik injury. Pirasetam diindikasikan untuk stroke iskemik akut 

dalam 7 jam pertama onset stroke, sedangkan sitikolin diindikasikan untuk 

stroke iskemik kurang dari 24 jam pertama onset stroke dan untuk stroke 

hemoragik intrasereberal (Perdossi, 2004). 

6. Antidislipidemia 

Tujuan terapi farmakologis pada dislipidemia terutama ditujukan pada 

penurunan kolesterol LDL, meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan 

kadar trigliserida. Salah satu obat yang direkomendasikan NCEP ATP-III 

(National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III) adalah 

HMG CoA reduktase inhibitor (statin) (Isbandiyah, 2010). Beberapa 

penelitian menunjukkan statin tidak hanya aman dan memberikan toleransi 

yang baik, tetapi juga secara bermakna dapat  menurunkan morbiditas dan 

mortalitas akibat kardiovaskular. Oleh karena kadar LDL kolesterol kuat 

sekali kaitannya dengan kelainan asterosklerosis, maka diasumsikan bahwa 

terapi statin utamanya memakai patokan penurunan kadar kolesterol tersebut 

(Takemoto, 2001). 
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2.4 Dislipidemia dan Arteroskelrosis 

Kolesterol merupakan zat di dalam aliran darah dimana makin tinggi 

kolesterol semakin besar kemungkinan dari kolesterol tersebut tertimbun pada 

dinding pembuluh darah. Hal ini menyebabkan saluran pembuluh darah menjadi 

lebih sempit sehingga mengganggu suplai darah ke otak. Dislipidemia 

merupakan faktor yang amat penting dalam patofisiologi aterosklerosis dan 

stroke. Faktor resiko yang penting ialah kadar kolesterol LDL (Junaidi, 2011). 

Dislipidemia disebut sebagai kelainan fraksi lipid yaitu kenaikan kadar 

kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida serta penurunan kadar kolesterol 

HDL (Anwar, 2004). 

Tabel II. 2 Klasifikasi Adult Treatment Panel (ATP-III) terhadap kolesterol LDL, 

Total, HDL  dalam mg/dl (Junaidi, 2011) 

Kolesterol LDL (mg/dl) Kategori  

<100 Optimal 

100-129 Mendekati optimal 

130-159 Batas tinggi 

160-189 Tinggi 

≥190 Sangat tinggi 

 

Kolesterol total (mg/dl) Kategori  

<200 Yang hendak dicapai/target 

200-239   Batas tinggi 

>240 Tinggi  

 

Kolesterol HDL (mg/dl) Kategori  

<40 Rendah  

≥60   Tinggi 

Resiko aterosklerosis menimbulkan hubungan terbalik dengan kadar 

kolesterol plasma yang berkaitan dengan lipoprotein densitas tinggi (HDL). 

Kadar HDL <0,9 mmol/l (<35mg/dl) menimbulkan resiko tinggi. Lipoprotein 

densitas tinggi diyakini menghilangkan kolesterol yang dilepaskan dari siklus 

pergantian sel. Kemungkinan HDL menghilangkan kolesterol dari plak 
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ateromatosa sebagai bagian dari fungsinya, dan menjelaskan efek protektifnya 

pada aterosklerosis (Chandrasoma, 2006). 

Menurut WHO, aterosklerosis adalah keadaan perubahan fokal pada tunika 

intima arteri yang berubah dan yang dipenuhi dengan kombinasi substansi 

lemak, karbohidrat kompleks, darah, konstituen darah, adanya peningkatan 

jaringan ikat, dan adanya deposit kalsium yang berasosiasi dengan perubahan 

pada tunika media arteri. Aterosklerosis dimulai dengan adanya luka pada sel 

endotel pembuluh darah (lapisan dalam pembuluh darah yang bersentuhan 

langsung dengan darah dan zat dalam darah), lalu timbul respon terhadap luka 

endotel tersebut yang berlanjut dengan meningkatnya permeabilitas sel endotel. 

Hal ini berimplikasi terhadap komponen zat yang terdapat di dalam darah, yang 

dapat masuk ke dalam tunika media arteri (Junaidi, 2011). 

Ketika tumpukan plak pada dinding arteri semakin banyak, membuat lapisan 

bawah garis pelindung arteri perlahan-lahan mulai menebal dan jumlah sel otot 

bertambah. Setelah beberapa waktu jaringan penghubung yang menutupi daerah 

itu berubah menjadi jaringan parut (sclerosis) (Junaidi, 2011). Sklerosis menjadi 

sangat besar dan arteri menjadi kaku dan tidak elastis. Selanjutnya garam 

kalsium seringkali mengendap bersama dengan kolesterol dan lipid yang lain 

pada plak, yang menimbulkan klasifikasi sekeras tulang yang membuat arteri 

seperti saluran kaku. Arteri yang mengalami aterosklerosis kehilangan sebagian 

distensibilitasnya, dan karena daerah dinding pembuluhnya berdegenerasi, 

pembuluh menjadi mudah robek (Guyton, 2007).  

Disfungsi endotel memegang peran utama dalam patofisiologi aterosklerosis. 

Disfungsi endotel akan menimbulkan rangkaian kejadian yang akan 

menyebabkan terbentuknya plak yang diikuti dengan inflamasi, trombosis, 

gangguan tonus pembuluh darah dan interaksi biokimiawi yang kompleks. 

Pembesaran plak akan menyebabkan shear stress, ruptur plak, adhesi platelet 

dan trombosis. Makrofag akan mengalami aktivasi di dalam pembuluh darah dan 

akan menangkap LDL kolesterol untuk membentuk sel-sel busa (foam cells). 

Makrofag juga mensekresi metalloproteinase yang dapat memperlemah jaringan 

ikat plak, sehingga dapat menyebabkan instabilitas plak. Makrofag juga 

mensekresi PDGF (Platelet Derived Growth Factor), yang akan merangsang 
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mitogenesis dan neovaskularisasi. Makrofag juga merangsang pembentukan 

sitokin-sitokin yang merangsang proliferasi sel-sel otot polos dan limfosit 

sehingga meningkatkan proses inflamasi. Dengan terbentuknya plak dan 

disfungsi endotel, akan terjadi penurunan produksi NO (Nitric Oxide) , EDRF 

(Endothelial Derived Relaxation Factor) dan peningkatan aktivasi platelet 

sehingga meningkatkan agregasi platelet dan vasokonstriksi. Platelet juga 

mensekresi PDGF (Platelet Derived Growth Factor), yang merupakan mitogen 

yang kuat. Proses ini selanjutnya akan menyebabkan peningkatan kadar 

lipoprotein (a) dan C-reactive protein yang terjadi akibat berlanjutnya proses 

inflamasi (Alwi, 2013). 

 

2.5 Penggunaan Statin Pada Stroke Hemoragik 

2.5.1 Farmakologi 

Statin merupakan senyawa paling efektif dan paling baik toleransinya untuk 

mengobati dislipidemia. Statin merupakan inhibitor 3-hidroksi-3-

methylglutaryl-koenzimA reduktase (HMG-CoA), yang mengkatalisis tahap 

awal biosintesis kolesterol. Karena strukturnya mirip HMG-CoA, statin 

merupakan inhibitor kompetitif yang reversible terhadap substrat alami enzim, 

yaitu HMG-CoA (Mahley & Bersot, 2007).  

Studi angiographis menunjukkan bahwa senyawa ini mengurangi 

perkembangan dan hingga regresi asterosklerosis. Statin memodulasi 

serangkaian proses yang mengarah pada pengurangan pengumpulan kolesterol 

esterifikasi ke makrofag, meningkatkan sintesis endotel nitrit oxide (NO), 

pengurangan proses inflamasi, peningkatan stabilitas plak akibat, pemulihan 

kegiatan trombosit dan proses koagulasi (Camelia, 2001). 

Statin meningkatkan disfungsi endotel dengan meningkatkan produksi NO. 

Mekanisme meningkatkan produksi NO statin mungkin tergantung kolesterol 

dan/atau kolesterol independen. Statin bervariasi dalam khasiatnya untuk 

meningkatkan produksi NO. Mekanisme yang tepat mendikte perbedaan-

perbedaan ini belum sepenuhnya dipahami, tetapi mungkin berhubungan 

dengan kemampuan mereka untuk mengurangi kolesterol LDL, beredar lebih 
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rendah dan/atau sel endotel mevalonate atau oleh lipofilitas dan kemampuan 

untuk mengakses sel-sel endotel  (Liao & Laufs, 2005). 

Dengan meningkatkan fungsi endotel dan produksi NO, terapi statin 

membatasi pengembangan aterosklerosis dan meningkatkan hasil klinis pasien. 

Pada pasien dengan aterosklerosis, meningkatkan NO dengan statin dapat 

mengurangi kemungkinan peristiwa akut karena menstabilkan plak, 

meningkatkan aliran darah dan mengurangi agregasi trombosit (Liao & Laufs, 

2005). 

 

Gambar 2. 10 Mekanisme statin lipofilik & hidrofilik (Liao & Laufs, 2005). 

a. Mekanisme Kerja 

Aktivitas farmakologis statin mengandalkan inhibisi jalur mevalonate 

endogen, yang mengarah langsung ke biosintesis kolesterol dan isoprenoids. 

Statin menurunkan kadar serum kolesterol LDL dengan menghambat 3-

hidroksi-3-metilglutaril koenzimA reduktase, hal ini menyebabkan 

berkurangnya substrat yang menghilangkan spesies oksigen reaksi dan LDL 

teroksidasi pada endothelium vaskular. Dengan menginhibisi enzim yang 

sama pada endothelium vaskular, statin mengurangi kadar isoprenoid 

intraselular yang dengan segera menyebabkan peningkatan rilis nitrat oksida 
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basal dan sintase nitrat oksida endotel dan juga menyebabkan pengurangan 

dalam generasi spesies oksigen reaktif. Nitric oxide (NO) merupakan 

endhotelium derived relaxing factor yang mempengaruhi tonus pembuluh 

darah, sehingga berperan pada pengaturan tekanan darah. Mekanisme ini 

dianggap berperan dalam memperbaiki cerebral vasomotor reactivity, CBF, 

dan fungsi neurologis setelah iskemia serebral (Tseg et al., 2006) . 

 

Gambar 2. 11 Jalur mevalonate. Statin menghambat HMG-CoA enzim reduktase 

jalur mevalonate (Gazzerro et al., 2012). 

Statin dapat mempengaruhi kestabilan plak dengan menghambat infiltrasi 

monosit ke dalam dinding sel arteri dan menghambat sekresi makrofag 

metalloproteinase matriks secara invivo. Metalloprotein ini menguraikan semua 

komponen matriks ekstrasel, sehingga merapuhkan pembungkus berserabut plak 

aterosklerosis (Mahley & Bersot, 2007). Manfaat klinis dari penurunan lipid 
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oleh statin mungkin karena berkurangnya akumulasi makrofag pada lesi 

asterosklerosis. Dengan efek langsung terhadap makrofag ini, statin 

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

b. Indikasi 

Statin memberikan efek penurunan lipid yang efektif untuk  

direkomendasikan mengurangi risiko stroke dan penyakit kardiovaskuler untuk 

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

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

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

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

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

Statin bekerja dengan menghambatan biosintesis kolesterol, meningkatkan 

penyerapan dan penurunan LDL, inhibisi sekresi lipoprotein, penghambatan 

oksidasi LDL, dan inhibisi reseptor (Camelia, 2001). 

Statin dapat memproteksi otak bila diberikan segera setelah injury, dan juga 

memberikan efek protektif pada pasien yang memakai statin untuk dislipidemia 

sebelumnya (Leker, 2009). Penggunaan statin bisa mengurangi kejadian stroke 

pada pasien dengan resiko tinggi (seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, 

atau diabetes) termasuk pasien dengan kadar kolesterol normal (Winkler, 2008).  

Pada studi SPARCL (Stroke Prevention by Aggresive Reduction in 

Cholesterol Level), terapi statin dengan atorvastatin akan mengurangi kejadian 

stroke berulang, sementara pada heart protection study, simvastatin mengurangi 

kejadian gangguan vaskuler pada pasien riwayat stroke, dan mengurangi stroke 

pada pasien dengan penyakit vaskuler lainnya (Branko et al., 2010). 
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c. Struktur kimia 

 

Gambar 2. 12 Struktur statin dan HMG-CoA  (Gazzerro et al., 2012). 

d. Efek samping 

Dari hasil peninjauan literatur efek samping statin, berfokus pada efek 

samping yang terjadi di otot sebagai masalah yang sering dilaporkan dalam 

literatur maupun oleh pasien. Dalam percobaan RCT, efek samping pada otot 

lebih sering terjadi pada statin daripada plasebo. Sejumlah manifestasi dari 

efek samping otot telah dilaporkan, dengan rhabdomyolysis yang paling 

dihindari. Efek samping tergantung dosis, dan risiko ini diperkuat oleh 
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interaksi obat yang fungsional meningkatkan potensi statin, sering kali melalui 

penghambatan sitokrom P450 (CYP) 3A4. Sejumlah faktor risiko tambahan 

untuk efek samping statin diantaranya kerentanan mitokondria atau metabolik, 

faktor-faktor sindrom metabolik, penyakit tiroid dan disfungsi terkait dengan 

mitokondria mutasi genetik. Bukti dari RCTs dan studi desain lainnya 

menunjukkan eksistensi tambahan efek samping statin terkait, seperti 

penurunan kognitif, neuropati, disfungsi hati dan pankreas dan disfungsi 

seksual (Golomb, 2008). 

e. Kontraindikasi dan pencegahan 

Statin dikontraindikasikan pada kehamilan, laktasi, sirosis, ketinggian 

transaminase serum persistensi yang tidak dapat dijelaskan. Tindakan 

pencegahan yang dapat dilakukan dengan diberikan pada wanita usia subur 

hanya bila kemungkinan menjadi hamil tidak mungkin. Gunakan dengan hati-

hati pada pasien yang mengkonsumsi substansial jumlah alkohol dan/ atau 

memiliki sejarah penyakit hati. Menghentikan terapi jika tes fungsi hati yang > 

3 kali normal. Pertimbangan menahan obat terhadap pasien dengan faktor 

risiko gagal ginjal sekunder untuk rhabdomyolysis, seperti sebagai infeksi akut 

yang parah; hipotensi, operasi besar, atau trauma, elektrolit parah, endokrin, 

metabolik atau kelainan, atau kejang yang tidak terkontrol (Anderson, 2002). 
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f. Interaksi 

Obat golongan  statin juga memiliki interaksi dengan beberapa pbat berikut :   

Tabel II. 3 Interaksi obat dengan statin (Debasish M & Shehla S, 2013). 

 

g. Dosis umum statin 

Statin hendaknya diresepkan sampai dosis maksimal yang 

direkomendasikan atau yang dapat ditoleransi untuk mencapai target kolesterol 

LDL (Perki, 2013). 
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Tabel II. 4 Dosis statin maksimal yang direkomendasikan (Perki, 2013) 

Statin 
Dosis maksimal yang direkomendasikan 

(mg/hari) 

Lovastatin 80 

Pravastatin 80 

Simvastatin 80 

Fluvastatin 80 

Atorvastatin 80 

Rosuvastatin 40 

Pitavastatin 40 

Pada tahun 2011, FDA Amerika Serikat mengeluarkan rekomendasi baru 

tentang keamanan simvastatin 80 mg. Simvastatin yang digunakan dengan dosis 

maksimum (80 mg) berhubungan dengan miopati atau jejas otot terutama jika 

digunakan selama 12 bulan berturutan. Simvastatin dosis 80 mg tidak dianjurkan 

diresepkan bagi pasien baru, melainkan bagi mereka yang telah menggunakan 

dosis tersebut selama 12 bulan berturutan tanpa keluhan atau gejala miopati 

(Perki, 2013). Bagi pasien dengan PGK, dosis statin perlu disesuaikan seperti 

yang tercantum dalam tabel dibawah ini. 

Tabel II. 5 Penyesuaian dosis statin pada PGK (Perki, 2013) 

Statin 

Dosis pada PGK dalam mg/hari 

Tanpa PGK atau 

PGK tingkat 1-2 

PGK 

tingkat 3 

PGK tingkat 

3-4 

Transplan 

ginjal 

Atorvastatin 10-80 10-80 10-80 10-20 

Fluvastatin 20-80 20-80 10-80 10-80 

Lovastatin 10-80 10-80 10-40 10-40 

Pravastatin 10-40 10-40 10-20 10-20 

Rosuvastatin 5-40 5-20 5-10 5 

Simvastatin 5-40 5-40 5-20 5-20 
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Tabel II. 6 Perubahan-perubahan profile lipid dengan peningkatan dosis statin 

(Nicholls et al., 2010). 

 

2.5.2 Farmakokinetik  

Statin diabsorpsi dari usus halus, semua statin mengalami first pass 

metabolism yang estensif di hati. Kurang dari 5%-10% dosis yang dapat 

mencapai sirkulasi umum. Sebagian besar obat ini dan metabolit aktifnya, asam 

β hidroksi, lebih dari 95% terikat pada protein plasma (Mahley & Bersot, 

2003). Lovastatin dan simvastatin diberikan sebagai prodrug dan di dalam hati 

diubah menjadi bentuk asam hidroksi yang aktif. Sekitar 30% lovastatin dan 

85% simvastatin diabsorpsi. Sekitar 50% metabolit aktifnya terikat pada 

protein. Hati merupakan jalur utama ekskresi (Mahley & Bersot, 2003). 

Pravastatin diberikan dalam bentuk aktif asam β hidroksi sebagai garam 

natrium dan 34% dosis oral diabropsi. Pravastatin mengalami metabolisme 

lintas pertama yang ekstensif, dan sekitar 50% obat yang bersirkulasi terikat 

pada protein. Pravastatin dieksresi tanpa diubah secara ekstensif oleh 

metabolisme. Hati merupakan jalur eksresi utama, walaupun hingga 20% dapat 

dieksresikan di dalam urin (Mahley & Bersot, 2003). 

Fluvastatin juga diberikan dalam bentuk aktifnya sebagai garam natrium 

dan hampir seluruhnya diabsorpsi. Obat ini dimetabolisme (50%-80%) menjadi 
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metabolit nonaktifnya, dan >90% dieksresi oleh hati. Fluvastatin merupakan 

satu-satunya statin  dengan metabolisme first pass metabolism yang dapat 

jenuh, sehingga obat ini menjadi satu-satunya statin yang dapat mencapai 

puncak konsentrasi plasma dalam rentang mikromolar. Namun, relevansi klinis 

hal ini tidak jelas, karena fluvastatin dan metabolitnya mempunyai waktu paruh 

eliminasi terpendek diantara statin yang lain (Mahley & Bersot, 2003). 

Atorvastatin diberikan sebagai garam kalsium. Atorvastatin dan metabolit 

aktifnya dimetabolisme di hati, yang kemudian dieksresi ke dalam empedu 

(Mahley & Bersot, 2003). Setelah satu dosis oral, konsentrasi plasma mencapai 

puncak dalam waktu 1-2 jam. Semua statin lainnya hanya memiliki waktu 

paruh 1-4 jam, kecuali atorvastatin dan rosuvastatin yaitu berturut-turut selama  

14 dan 19 jam diduga berperan dalam memberikan khasiat atorvastatin yang 

lebih besar dibandingkan statin lainnya dalam menurunkan kolesterol (Mahley 

& Bersot, 2006).  

Atorvastatin, lovastatin dan simvastatin bersifat lipofil dan dapat 

menembus sawar darah otak, sedangkan statin lainnya yang bersifat hidrofil 

tidak dapat menebus sawar darah otak (Anderson, 2002). Hati melakukan 

biotransformasi statin, atorvastatin, lovastatin dan simvastatin dimetabolisme 

oleh sitokrom P-450 isoenzim 3A4. Dan sekitar 70% metabolit statin dieskresi 

oleh hati yang kemudian dieliminasi feses (Mahley & Bersot, 2006).  

Tabel II. 7 Perbedaan farmakokinetik obat antidislipidemi (Mahley & Bersot, 

2006). 

Farmakokinetik Simvastatin Atorvastatin Gemfibrosil 

Bioavaibilitas <5% 14%  

Absorbsi  85% Rapid Well absorbed 

Waktu Paruh Eliminasi 1-4 jam 14 jam 1.4 jam 

Ikatan protein 95% 98 % 99% 

Puncak waktu plasma 1.3-2.4 jam 1-2 jam 1-2 jam 

Onset kerja 3 hari 3-5 hari; pengurangan 

maksimal kolesterol 

plasma dan trigliserida. 

efek maksimum 2 

minggu 

Mungkin 

memerlukan 

beberapa hari 

Metabolisme  Hati Hati Hati 
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2.5.3 Tinjauan Atorvastatin 

a.  Struktur kimia atorvastatin    

 

Gambar 2. 13 Struktur Atorvastatin (Anonim, 2015) 

Atorvastatin adalah senyawa sintesis derivat dari asam pentanoat pirol dengan 

pentasubstitusi. Berbeda dengan prodrug lakton lovastatin dan simvastatin, 

atorvastatin memiliki 3 asam hidroksil aktif dan tidak memerlukan hidrolisis in 

vivo. Atorvastatin merupakan molekul garam kalsium trihidrat, sebuah molekul 

kalsium atorvastatin yang mampu mengikat tiga molekul air (Prasetijo, 2013). 

Pada atorvastatin terdapat unsur halogen (F) menyebabkan bioavaibilitas lebih 

tinggi dan memiliki tiga gugus hidroksi yang meningkatkan absorbpsi 

atorvastatin. 

   b.  Farmakodinamik    

Atorvastatin merupakan salah satu Inhibitor HMG-CoA reduktase yang 

mekanisme kerjanya yaitu menghambat secara kompetitif 3-hidroksi-3- 

methylglutaryl-koenzim A (HMG-CoA) reduktase, enzim yang berperan dalam 

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

HMG- CoA reduktase juga memiliki aktifitas antiinflamasi yang dapat 

mempengaruhi perkembangan plak aterosklerosis dan proses terjadinya iskemik 

serebral (Koda- kimble et al., 2009).    

c. Farmakokinetik   

Atorvastatin cepat diserap di saluran pencernaan. Atorvastatin memiliki 

bioavailabilitas absolut rendah sekitar 12% dan metabolismenya di hati yang 

merupakan tempat utama kerjanya. Atorvastatin dimetabolisme oleh sitokrom 

P450  isoenzim CYP3A4 ke sejumlah metabolit aktif. Terikat protein plasma 
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sebesar 98%. Rata-rata waktu paruh eliminasi plasma atorvastatin adalah sekitar 

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

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

diekskresikan sebagai metabolit, terutama dalam empedu (Sweetman, 2009).    

d. Indikasi    

Atorvastatin digunakan sebagai terapi pencegahan primer dan sekunder 

penyakit kardiovaskular (resiko tinggi untuk CVD) yaitu untuk mengurangi 

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

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

risiko angina atau prosedur revaskularisasi pada pasien dengan beberapa faktor 

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

e. Dosis    

Atorvastatin diberikan secara oral sebagai garam kalsium. Dosis awal yang 

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

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

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

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

diinginkan pada konsentrasi lipoprotein dicapai. Dosis maksimum 80 mg perhari 

(Sweetman, 2009).   

f. Kontraindikasi    

Atorvastatin dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitif terhadap 

atorvastatin atau komponen lain dari formulasi, pasien dengan penyakit hati aktif 

atau pasien dengan peningkatan persisten serum transaminase, kehamilan dan 

laktasi (Lacy et al., 2009).   

g. Interaksi   

Atorvastatin dapat berinteraksi dengan berbagai obat diantaranya yaitu 

lisinopril (dapat menyebabkan perkembangan pankreatitis akut), Aluminium 

magnesium hidroksida (Antasida) menyebabkan pengurangan moderat dalam 

bioavailabilitas atorvastatin, azole (dapat menyebabkan peningkatan kadar 

atorvastatin dalam plasma dan resiko miopati), Siklosporin dapat menyebabkan 

kenaikan tajam kadar atorvastatin dalam plasma, Ezetimibe (dapat meningkatkan 
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risiko miopati), asam nikotinat, asam fusidic, serta kombinasi statin dengan 

fibrat dapat menyebabkan rhabdomyolysis (Baxter, 2008).   

h. Efek samping  

Efek samping yang paling umum dari terapi atorvastatin dan statin lainnya 

adalah gangguan pencernaan. Efek samping lain yang dilaporkan termasuk sakit 

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

hipersensitivitas termasuk reaksi anafilaksis dan angioedema. Peningkatan 

Reversible dalam konsentrasi serum aminotransferase dapat terjadi dan fungsi 

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

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

statin yaitu mialgia dan rhabdomyolysis. Namun kejadian mialgia pada 

pemberian atorvastatin lebih kecil dibandingkan dengan fluvastatin. 

Rhabdomyolysis jarang terjadi, namun resiko terjadinya rhabdomyolysis dapat 

terjadi ketika atorvastatin dikombinasi dengan fibrat dan pada pasien stroke 

dengan komplikasi gagal ginjal akut (Baxter, 2008).   

i. Sediaan  

Terdapat berbagai macam sediaan atorvastatin dengan berbagai macam nama 

dagang yang beredar di Indonesia. Atorvastatin terdapat dalam bentuk tablet dan 

tablet salut selaput dengan kandungan (10mg, 20mg, dan 40mg) (Fornas, 2015). 

2.5.4 Tinjauan Simvastatin  

a. Struktur kimia simvastatin 

 

 Gambar 2. 14  Struktur simvastatin (Septiriyan, 2012) 

Simvastatin agen HMG-CoA reduktase yang diberikan sebagai prodrug, 

memiliki struktur cincin lakton tertutup yang akan diubah menjadi bentuk asam 

hidroksi aktif dalam hati (Mahley & Bersot, 2003). Cincin lakton simvastatin 

memiliki struktur mirip dengan bagian dari enzim HMG-CoA reduktase. 
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Menurut prinsip molekul antagonisme, simvastatin kompetitif mengikat reseptor 

koenzim A, dimana enzim terpasang. Bagian lain dari molekul statin 

menghambat proses konversi hidroksimetilglutarat mevalonate dan menghambat 

sintesis molekul kolesterol. Kemampuan absorbsi simvastatin kurang dari 

atorvastatin karena perlu membentuk asam hidroksi aktif dan simvastatin tidak 

memiliki gugus halogen sehingga biovaibilitas lebih rendah dibandingkan 

atorvastatin yang memiliki gugus halogen. 

b. Farmakokinetik     

Simvastatin diserap dari saluran pencernaan dan harus dihidrolisis ke bentuk 

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

metabolit aktif juga terbentuk. Simvastatin adalah substrat untuk sitokrom P450 

isoenzym CYP3A4 dan mengalami ekstensif first pass metabolism di hati, situs 

utama tindakan. Kurang dari 5% dari dosis oral telah dilaporkan mencapai 

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

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

dalam tinja melalui empedu sebagai metabolit. Sekitar 10 sampai 15% pulih 

dalam urin, terutama dalam bentuk tidak aktif. Waktu paruh aktif β-hydroxyacid 

metabolit 1.9 jam (Sweetman, 2009).   

c. Indikasi 

Simvastatin adalah obat yang meregulasi lemak; dengan cara inhibitor  

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

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

dari HMG-CoA menyebabkan penurunan sintesis kolesterol di hati dan 

konsentrasi kolesterol intraseluler lebih rendah; ini merangsang peningkatan 

reseptor Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL) pada membran hepatosit, 

sehingga meningkatkan pembersihan LDL dari peredaran. HMG-CoA reduktase 

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

konsentrasi VLDL kolesterol dalam plasma. Mereka juga cenderung mengurangi 

trigliserida dan meningkatkan konsentrasi High Density Lipoprotein Cholesterol 

(HDL). Simvastatin digunakan untuk mengurangi LDL-kolesterol, 

apolipoprotein B, dan trigliserida, dan meningkatkan HDL-kolesterol dalam 

pengobatan hyperlipidemia (Sweetman, 2009).   
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d. Dosis 

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

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

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

memiliki pengurangan kolesterol besar atau yang berada pada resiko 

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

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

hiperkolesterolemia familial zygous dapat diobati dengan 40mg sekali sehari di 

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

dosis malam 40mg (Sweetman, 2009).   

e. Interaksi 

Interaksi yang serius dari simvastatin dan statin lainnya adalah 

pengembangan miopati atau rhabdomyolysis. Obat-obatan yang dapat 

menyebabkan miopati ketika diberi sendirian meningkatkan resiko Athymyop 

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

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

meningkatkan konsentrasi plasma statin, dengan inhibitor metabolisme atau 

dengan menghambat penyerapan ke hati. Karena statin memiliki jalur 

metabolisme yang berbeda, interaksi ini tergantung pada obat individu yang 

bersangkutan (Sweetman, 2009).   

f. Efek Samping 

Efek samping yang paling umum dari terapi dengan simvastatin dan statin 

lain gangguan pencernaan. Dampak merugikan lainnya dilaporkan termasuk 

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

Hepatitis dan pankreatitis telah dilaporkan. Reaksi hipersensitivitas termasuk 

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

terkait dengan peningkatan konsentrasi phosphokinase kreatin, telah dilaporkan, 

terutama pada pasien yang juga mengkonsumsi siklosporin, turunan asam fibrat, 

atau asam nikotinat (Sweetman, 2009).   

2.5.5 Evidence Based Medicine 

Sebuah penelitian randomized double-blind yang dilakukan Chou et al, 

(2008) yang mengui keamanan simvastatin dalam mencegah vasospasme pada 
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pasien subaraknoid hemoragik menunjukkan bahwa pemakaian simvastatin 80 

mg sehari selama pasien dirawat di neurointensive care unit (atau maksimal 

selam 21 hari) terbukti aman. Penelitian lain yang dilakukan Lynch et al., (2005) 

secara acak pada pasien subaraknoid hemoragik dalam waktu 48 jam dari onset 

gejala, membuktikan bahwa pemberian simvastatin 80 mg/hari selama 14 hari 

dapat mengurangi vasospasme secara signifikan pada kelompok yang menerima 

simvastatin dibandingkan dengan yang menerima plasebo. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan simvastatin sebagai profilaksis terhadap 

iskemia serebral tertunda setelah aneurisma subaraknoid hemoragik aman dan 

dapat ditoleransi. 

Y.J. Wang et al., (2014) meskipun statin digunakan terutama untuk 

menurunkan kolesterol, statin juga memiliki potensi efek pelindung saraf pada 

ISH. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pemakaian statin sebelum atau 

terapi lanjutan oleh pasien ISH telah meningkatkan hasil fungsional mereka. 

Data yang dikumpulkan dari China National Stroke Registry, hasil fungsional 

dan tingkat kematian selama 1 tahun  dan 3 bulan dibandingkan antara pasien 

ISH yang menggunakan statin dengan pasien tanpa statin selama rawat, 

menunjukkan penggunaan statin pada pasien ISH memberikan outcome lebih 

baik dan menurunkan mortalitas selama satu tahun tiga bulan. 

Terapi statin bermanfaat untuk pencegahan stroke iskemik primer dan 

sekunder, namun pengaruhnya pada perdarahan intraserebral (ISH) masih tidak 

jelas, dilihat dari efek terapi pemberian early statin pada pasien dengan ISH 

akut. Sehingga dilakukan penelitian oleh Asuransi Kesehatan Taiwan Nasional 

Database pada pasien tanpa penggunaan terapi statin dari Januari sampai 

Desember 2008 untuk ISH yang baru didiagnosis. Pasien yang menggunakan 

statin selama rawat inap atau dalam 3 bulan pasca stroke adalah kelompok 

penggunaan early statin (749); pasien yang tidak menggunakan statin adalah 

kelompok kontrol (7583). Hasil penelitian kelompok pasien ISH akut dengan 

penggunaan early statin tidak berisiko lebih tinggi terjadi ISH berulang dan 

kemungkinan resiko mortalitas lebih rendah selama tindak lanjut dan 

disimpulkan bahwa terapi statin mungkin bermanfaat bagi pasien ISH (P.S. 

Chen, 2016). 


