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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Stroke 

Menurut World Heatlh Organization, stroke disebabkan oleh gangguan 

suplai darah ke otak, biasanya karena semburan dari pembuluh darah atau diblokir 

oleh gumpalan darah. Hal ini memotong pasokan oksigen dan nutrisi, 

menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Gejala yang paling umum dari stroke 

adalah kelemahan mendadak atau mati rasa pada wajah, lengan atau kaki, paling 

sering pada satu sisi tubuh. Stroke atau yang dikenal juga dengan istilah 

Gangguan Peredaran Darah Otak (GPDO), merupakan suatu sindrom yang 

diakibatkan oleh adanya gangguan aliran darah pada salah satu bagian otak yang 

menimbulkan gangguan fungsional otak berupa defisit neurologik atau 

kelumpuhan saraf selama 24 jam atau lebih (Dinata CA et al., 2013). Stroke 

secara klasik dicirikan sebagai defisit neurologik dikaitkan dengan cedera fokal 

akut dari sistem saraf pusat (SSP) yang dikarenakan sebab vaskular, termasuk 

infark serebral, intracerebral hemorrhage (ICH) dan  subarachnoid hemorrhage 

(SAH), dan merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian di seluruh dunia 

(Sacco et al., 2013). 

2.2 Epidemiologi Stroke 

Menurut World Heatlh Organization, 15 juta orang menderita stroke di 

seluruh dunia setiap tahun. Dari jumlah tersebut, 5 juta meninggal dan 5 juta 

lainnya dinonaktifkan secara permanen. Tekanan darah tinggi menyumbang lebih 

dari 12,7 juta stroke di seluruh dunia. Di Eropa rata-rata sekitar 650.000 kematian 

disebabkan oleh stroke yang setiap tahun. Prevalensi estimasi stroke menunjukkan 

sedikit variasi di negara-negara Asia Selatan. Sri Lanka, dengan populasi sekitar 

20 juta jiwa, diperkirakan memiliki prevalensi stroke 9 per 1.000 penduduk. Data 

yang terbatas yang tersedia dalam kaitannya dengan prevalensi stroke pada 

Bangladesh: satu studi melaporkan prevalensi keseluruhan 3 per 1.000 penduduk, 

naik setinggi 10 per 1.000 pada orang di atas usia 70 tahun (Wasay et. al., 2014).
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Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan 

sebesar 7 per mil dan yang terdiagnosis tenaga kesehatan atau gejala sebesar 12,1 

per mil. 

Prevalensi Stroke berdasarkan diagnosis nakes tertinggi di Sulawesi Utara 

(10,8‰), diikuti DI Yogyakarta (10,3‰), Bangka Belitung dan DKI Jakarta 

masing-masing 9,7 per mil. Prevalensi Stroke berdasarkan terdiagnosis nakes dan 

gejala tertinggi terdapat di Sulawesi Selatan (17,9‰), DI Yogyakarta (16,9‰), 

Sulawesi Tengah (16,6‰), diikuti Jawa Timur sebesar 16 per mil (Riskesdas, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Klasifikasi Stroke 

Secara umum, stroke dapat diklasifikasikan sebagai iskemik atau 

hemoragik. Stroke iskemik terjadi akibat dari adanya obstruksi atau penghalang 

dalam pembuluh darah yang memasok darah ke otak. Obstruksi terbentuk karena 

adanya penumpukan lemak yang beragregasi menjadi plak. Kondisi ini disebut 

sebagai atherosklerosis (ASA, 2016). Stroke hemoragik disebabkan oleh 

perdarahan ke area otak, akibat pecahnya pembuluh darah atau struktur pembuluh 

darah abnormal pada otak. Stroke hemoragik terbagi lagi menjadi dua, yaitu 

intracerebral hemorrhage (ICH) biasanya disebabkan oleh pecahnya pembuluh 

menembus kecil di otak dan subarachnoid hemorrhage (SAH) yang disebabkan 

Tabel 2.1 Epidemiologi stroke berdasarkan kelompok ras dan etnis 

(U.S. Department of Health and Human Services, 2007) 
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oleh pecahnya aneurisma intrakranial yang terkandung di dalam ruang 

subarachnoid sekitar otak. Pada berbagai kasus stroke yang terjadi, stroke iskemik 

menjadi yang paling banyak terjadi dengan presentasi 88%. Untuk stroke 

hemoragik hanya terjadi dengan presentasi 12%, dengan terbagi lagi menjadi 9% 

untuk intracerebral hemorrhage (ICH) dan 3% untuk subarachnoid hemorrhage 

(SAH) (Boehringer Ingelheim, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Etiologi Stroke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi stroke dengan mekanisme frekuensi berbagai kelainan 

(Albers, 2007) 

Gambar 2.2 Tipe stroke (Chino Avenue Congregate 

Home, 2016) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

 
 

2.4.1 Etiologi Stroke Iskemik 

Stroke iskemik memiliki presentasi 80%-85% dari semua kasus 

stroke. Stroke iskemik terjadi karena adanya pengurangan atau 

penyumbatan suplai darah ke otak, terutama karena penyakit komprehensif 

oklusal dari pembuluh darah yang memasok wilayah tersebut (Pugh et 

al,2004). Stroke iskemik terjadi bila pembuluh darah yang membawa 

darah ke otak tersumbat oleh gumpalan darah. Hal ini menyebabkan darah 

tidak mencapai otak. Hipertensi merupakan faktor resiko yang paling 

utama untuk stroke jenis ini (NSA, 2016).Stroke iskemik disebabkan oleh 

trombus lokal atau emboli, sehingga menyebabkan penyumbatan arteri 

serebral.Emboli bisa terjadi baik dari arteri intra atau ekstrakranial 

(termasuk arkus aorta) atau seperti pada 20% kasus stroke iskemik berasal 

dari jantung. Emboli kardiogenik terjadi jika pasien memiliki fibrilasi 

atrium (denyut jantung tidak teratur), kelainan pada katup jantung, atau 

kondisi lain dari jantung yang dapat menyebabkan terbentuknya gumpalan 

(Hess, 2008). Gumpalan darah dapat disebabkan oleh timbunan lemak 

(plak) terbentuk dalam arteri sehingga mengurangi aliran darah 

(aterosklerosis) atau kondisi arteri lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Etiologi Stroke Hemoragik 

Stroke hemoragik merupakan stroke yang memiliki tingkat kejadian 

yang jarang terjadi. Faktanya stroke hemoragik hanya memiliki persentase 

Gambar 2.3 Stroke Iskemik dan Stroke Hemoragik 

(Heart and Stroke Foundation of Canada, 2013) 
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kejadian sebesar 15%, tetapi stroke hemoragik bertanggung jawab atas 

40% kematian karena stroke. Stroke hemoragik dapat terjadi karena 

pecahnya aneurisma pada otak atau disebabkan oleh pembuluh darah yang 

bocor. Darah tumpahan masuk ke dalam atau masuk ke sekitar otak 

sehingga terbentuk pembengkakan dan tekanan, merusak sel dan jaringan 

otak. Ada dua jenis stroke hemoragik yaitu intracerebral hemorrhage 

(ICH) dan subarachnoid hemorrhage (SAH). 

2.4.2.1 Intracerebral hemorrhage (ICH) 

Intracerebral hemorrhage (ICH) didefinisikan sebagai perdarahan 

nontraumatik ke dalam jaringan otak. Intracerebral hemorrhage (ICH) 

adalah bentuk paling mematikan dari stroke dan mempengaruhi sekitar 

satu juta orang di seluruh dunia setiap tahun. Cedera otak sekunder dan 

pembentukan edema dengan menghasilkan efek massa dianggap 

berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas terkait intracerebral 

hemorrhage (ICH) (Aksoy, 2013). Hipertensi adalah faktor resiko yang 

paling umum atau utama. Angiopati amiloid serebral (CAA), kondisi yang 

meningkat dengan usia, adalah faktor resiko yang paling umum kedua. 

Angiopati amiloid serebral merupakan penyebab penting dari lobar 

intracerebral hemorrhage (ICH), terutama padaorang lanjut usia.Kondisi 

ini hasil dari deposisi protein amyloid di arteriol kortikal; deposisi seperti 

ini sangat jarang terjadi di basal ganglia dan batang otak (lokasi lazim 

terjadi intracerebral hemorrhage (ICH) terkait HTN dan lokasi yang tidak 

lazim dari intracerebral hemorrhage (ICH) terkait CAA. Apolipoprotein E 

(ApoE) genotipe memainkan peran penting dalam patogenesis CAA, tetapi 

tidak sensitif maupun spesifik untuk diagnosis utama dari kondisi ini. Usia 

juga merupakan faktor resiko penting untuk intracerebral hemorrhage 

(ICH); kemungkinan keseluruhan penderita intracerebral hemorrhage 

(ICH) tertinggi pada usia ≥ 85 (Aguilar et al., 2011). 
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2.4.2.2 Subarachnoid hemorrhage (SAH) 

Subarachnoid hemorrhage (SAH) merupakan masalah kesehatan di 

seluruh dunia dengan tingkat kematian yang tinggi dan tingkat kecacatan 

tetap. Insiden subarachnoid hemorrhage (SAH) termasuk stabil, sekitar 

600 per 100.000 pasien dalam satu tahun. Kebanyakan pasien <60 tahun. 

Faktor resiko dari subarachnoid hemorrhage (SAH) sama seperti stroke 

pada umumnya. Penyebab subarachnoid hemorrhage (SAH) adalah 

pecahnya aneurisma pada 85% kasus, perdarahan non-aneurisma 

perimesencephalic (dengan prognosis sangat baik) di 10%, dan berbagai 

kondisi langka di 5%. Pecahnya aneurisma memiliki tingkat kematian 

yang tinggi dan komplikasi (van Gijn, 2001). Pada bagian pertama, 

subarachnoid hemorrhage (SAH) berpusat suprasellar atau pusat basal 

dan meluas ke perifer secara difusi. Hal ini terjadi karena pecahnya 

aneurisma sakular yang dapat terjadi dengan bagian lain, seperti pecahnya 

aneurisma nonsaccular atau malformasi vaskuler. Bagian kedua, 

subarachnoid hemorrhage (SAH) berpusat di perimesencephalic atau 

bagian basal rendah yang tidak meluas ke perifer. Hal ini terjadi akibat 

perdarahan perimesencephalic idiopatik, namun pecahnya aneurisma 

vertebrobasilar sekitar 5% dari kasus stroke. Penyebab lainnya yang jarang 

dari pola perimesencephalic termasuk tumor cervicomedullary 

persimpangan, malformasi vaskular, atau diseksi arteri akut (Marder C.P. 

et al., 2014). 
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2.5 Patofisiologi Stroke Hemoragik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroke hemoragik disebabkan karena adanya kematian sel pada jaringan 

otak yang mana kematian sel tersebut disebabkan oleh inflamasi ataupun karena 

terjadinya apoptosis. Pada Gambar 2.4 dijelaskan mekanisme terjadinya 

kematian sel pada jaringan otak. Pada saat terjadi perdarahan, terbentuk suatu 

massa yang mana massa tersebut menyebabkan inflamasi dan memberikan efek  

toksik sehingga terjadilah kematian sel pada otak. Sedangkan mekanisme 

terjadinya apoptosis karena terbentuknya clotting oleh trombin. Trombin 

menyebabkan lisisnya eritrosit yang dikarenakan adanya pelepasan heme/besi 

sehingga terjadi aktivasi caspase yang mengakibatkan sel melakukan apoptosis. 

Patofisiologi stroke hemoragik tidak seperti stroke iskemik. 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 intracerebral hemorrhage (ICH) terus 

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

gumpalan adalah prediktor yang paling penting dari hasil perdarahan yang 

terlepas dari lokasi. Perdarahan dengan volume > 60 mL berhubungan dengan 

71% kematian pada 15 hari dan 93% kematian pada 30 hari. Sebagian besar 

Gambar 2.4 Patofisiologi stroke hemoragik (Hwang, 2011) 
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kematian dini stroke hemoragik (hingga 50% pada 30 hari) disebabkan oleh 

peningkatan mendadak tekanan intrakranial yang dapat menyebabkan herniasi dan 

kematian (Dipiro et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagian besar kasus intracerebral hemorrhage (ICH) terjadi ketika 

adanya bocoran kecil pada arteri (50-700 μm) yang kemudian darah masuk ke 

dalam parenkim otak. Bagian dari cedera induksi intracerebral hemorrhage (ICH) 

adalah karena gangguan fisik jaringan yang berdekatan dan efek massa 

disebabkan sebagai bentuk intracerebral hemorrhage (ICH). Volume 

intracerebral hemorrhage (ICH) sering dibagi menjadi tiga kategori: kecil ketika 

< 30 mm, menengah antara 30 dan 60 mm, dan besar bila > 60 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Lokasi stroke hemoragik (Judith, 2011) 

Gambar 2.6 Intracerebral Hemorrhage (ICH) (UW Medicine, 2016) 
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2.6 Faktor Resiko 

American Stroke Association memperkirakan bahwa 80% dari stroke dapat 

dicegah. pengetahuan medis tentang faktor resiko stroke berdasarkan penelitian 

epidemiologi. Menurut AHA Guidelines 2011, menyatakan bahwa faktor resiko 

stroke dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: faktor resiko yang tidak dapat 

diubah dan faktor resiko yang dapat diubah. 

2.6.1 Faktor yang Tidak Dapat Dimodifikasi 

2.6.1.1 Umur 

Sebuah studi pada faktor-faktor resiko menunjukkan bahwa usia telah 

diidentifikasi sebagai penanda resiko untuk stroke, tidak dapat diubah. 

Usia merupakan faktor resiko yang paling penting untuk stroke. Setiap 10 

tahun setelah usia 55, resiko stroke menjadi lebih dari dua kali lipat pada 

pria dan wanita. Yousef et al., menjelaskan usia merupakan faktor resiko 

independen untuk perkembangan atherosklerosis intrakranial. Prevalensi 

atherosklerosis intrakranial ditunjukkan untuk menjelaskan peningkatan 

resiko setiap dekade usia. Ditemukan di 23% dari usia 50-59 tahun, 43% 

dari usia 60-69 tahun, 65% dari usia 70-79 tahun dan 80% dari usia > 80 

tahun (Jahirul et al., 2015). 

2.6.1.2 Jenis Kelamin 

Tingkat insiden stroke 1,25 kali lebih besar pada pria, tapi karena wanita 

cenderung hidup lebih lama daripada pria, lebih banyak perempuan yang 

meninggal karena stroke tiap tahun dibandingkan laki-laki. Sebuah studi 

dari rumah sakit menunjukkan bahwa laki-laki sedikit lebih dominan 

dibandingkan perempuan (51% vs 49%) dengan usia berkisar 21-78 tahun 

dan usia rata-rata adalah 50 tahun. Usia perempuan berkisar antara 24-83 

tahun dengan usia rata-rata 53 tahun. Sebuah penelitian menunjukkan, 

stenosis intrakranial lebih umum terjadi pada pria, terutama di kelompok 

usia muda dan di lokasi tertentu, seperti arteri basilar (Jahirul et al., 2015). 
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2.6.1.3 Ras atau Etnis 

Ras kulit hitam dan beberapa ras hispanik atau ras amerika latin, memiliki 

insiden yang lebih tinggi dari semua jenis stroke dan tingkat kematian 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Hal ini terutama 

berlaku untuk ras kulit hitam yang berusia muda dan setengah baya, yang 

memiliki resiko jauh lebih tinggi terkena subarachnoid hemorrhage (SAH) 

dan intracerebral hemorrhage (ICH) dibandingkan ras kulit putih pada 

usia yang sama (Goldstein et al., 2011). 

2.6.1.4 Faktor Genetik 

Riwayat keluarga yang positif stroke meningkatkan resiko stroke sekitar 

30%. Pada wanita yang memiliki orang tua dengan riwayat stroke lebih 

mungkin terkena stroke dibandingkan pria. Peningkatan resiko stroke 

disampaikan dari riwayat keluarga yang positif dapat dimediasi melalui 

berbagai mekanisme, meliputi heritabilitas genetik faktor resiko stroke, 

warisan dari kerentanan terhadap efek dari faktor resiko tersebut, budaya 

lingkungan dan gaya hidup, dan interaksi antara faktor genetik dan 

lingkungan (Goldstein et al., 2011). 

2.6.2 Faktor yang Dapat Dimodifikasi 

2.6.2.1 Hipertensi 

Hipertensi & usia merupakan faktor resikoutama untuk gejala dan penyakit 

serebrovaskular. Resiko pendarahan otak pada pasien hipertensi 3,9 kali 

lebih tinggi dari pada pasien non hipertensi. Pada aneurisma subarachnoid 

hemorrhage (SAH) resiko relatif 2.8 lebih tinggi. Diagnosis dan kontrol 

hipertensi merupakan salah satu strategi utama untuk pencegahan primer 

dan sekunder dari stroke. Pengaruh hipertensi kronis pada pembuluh darah 

otak dan jaringan (microhemorhages, silent infarctions, lesi materi putih 

dan atrofi) juga mendukung mekanisme fisiopatologis untuk hubungan 

antara hipertensi dan gangguan kognitif (Arboix A., 2015). 
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2.6.2.2 Diabetes Melitus 

Diabetes melitus memiliki efek memperburuk keadaan pembuluh darah 

arteri dan merupakan faktor resiko untuk stroke iskemik. Diabetes juga 

meningkatkan resiko kekambuhan stroke. Infark lakunar mungkin lebih 

umum terjadi pada pasien diabetes meskipun hal ini tidak selalu 

dilaporkan. Pengaruh dari diabetes sebagian dimediasi oleh faktor resiko 

lain seperti hipertensi dan perubahan lipid (lipid alteration) dan merokok 

baik pada laki-laki maupun wanita (Hachinski, 2014). 

2.6.2.3 Merokok 

Merokok merupakan faktor resiko stroke yang independen, meningkatkan 

resiko stroke hingga 50%. Resiko meningkat secara proporsional dengan 

jumlah rokok yang dihisap per hari dan perokok pasif juga beresiko 

terkena stroke iskemik.Berhenti merokok merupakan langkah yang efektif 

untuk mengurangi resiko stroke. Beberapa pilihan tersedia untuk berhenti 

merokok, yaitu pengobatan dengan konseling, dan intervensi farmakologis 

seperti pengganti nikotin, agen antidepresan nortriptyline atau bupropion, 

dan yang terbaru saat ini adalah varenicicline (Romero et al., 2009). 

2.6.2.4 Dislipidemia 

Plasma lipid dan lipoprotein (kolesterol total, trigliserida, low-density 

lipoprotein (LDL), high-density lipoprotein (HDL) dan lipoprotein) 

memiliki pengaruh terhadap resiko infark serebral, tetapi hubungan antara 

dislipidemia dan stroke belum konsisten dijelaskan.Data dari studi 

prospektif pada pasien laki-laki telah menunjukkan bahwa dengan adanya 

nilai total kolesterol serum > 240-270 mg / dL, ada peningkatan dalam 

resiko stroke iskemik. Pada pria, kadar HDL yang rendah merupakan 

faktor resiko untuk iskemia serebral namun data pada wanita tidak dapat 

disimpulkan (Jahirul et al., 2015). 

2.7 Tanda dan Gejala Stroke 

Gejala yang paling umum dari stroke adalah kelemahan secara tiba-tiba 

atau mati rasa pada wajah, lengan atau kaki, paling sering pada satu sisi tubuh. 
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Efek dari stroke tergantung pada bagian mana dari otak terluka dan seberapa 

parah itu dipengaruhi. Stroke yang sangat parah dapat menyebabkan kematian 

mendadak (WHO, 2014). 

Gejala lain termasuk kelemahan unilateral, ketidakmampuan untuk 

berbicara, penurunan penglihatan, vertigo, atau jatuh. Stroke iskemik biasanya 

tidak mendapatkan sakit kepala, tapi mungkin terjadi pada stroke hemoragik. 

Defisit neurologis pada pemeriksaan fisik tergantung pada daerah otak yang 

terlibat. Umumnya adalah hemi- atau monoparesis dan defisit hemisensori. Pasien 

dengan keterlibatan sirkulasi posterior mungkin memiliki vertigo dan diplopia. 

Stroke sirkulasi anterior umumnya mengakibatkan aphasia. Pasien mungkin 

mengalami disartria, gangguan kemampuan melihat, dan tingkat kesadaran yang 

berubah (Fagan and Hess, 2008). 

2.8 Penatalaksanaan Terapi Stroke 

Umumnya pemberian terapi pada stroke bertujuan untuk stabilisasi 

pernapasan dan stabilisasi hemodinamik. Hal pertama yang dilakukan untuk 

stabilisasi pernapasan yaitu dilakukan pemantauan secara terus menerus terhadap 

status neurologis, nadi, tekanan darah, suhu tubuh, dan saturasi oksigen 

dianjurkan dalam 72 jam, pada pasien dengan defisit neurologis yang nyata. 

Pemberian oksigen dianjurkan pada keadaan dengan saturasi oksigen < 95% dan 

pasien hipoksia. Untuk pasien yang tidak sadar, dilakukan perbaikan jalan napas 

dengan pemasangan pipa orofaring. Bantuan ventilasi diberikan pada pasien yang 

mengalami penurunan kesadaran atau disfungsi bulbar dengan gangguan jalan 

napas. Untuk stabilisasi hemodinamik diberikan cairan kristaloid atau koloid 

intravena tetapi hindari pemberian pemberian cairan hipotonik seperti glukosa. 

Pemasangan CVC (Central Venous Catheter) dianjurkan untuk memantau 

kecukupan cairan dan sebagai sarana untuk memasukkan cairan dan nutrisi. 

Hipotensi arterial harus dihindari dan dicari penyebabnya. Hipovolemia harus 

dikoreksi dengan pemberian larutan salin normal dan aritmia yang mengakibatkan 

penurunan curah jantung sekuncup harus dikoreksi (PERDOSSI, 2011). 

 Manajemen pasien dengan intracerebral hemorrhage (ICH) akut 

tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan perdarahan. Bantuan hidup 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 

 
 

dasar, seperti kontrol: perdarahan, kejang, tekanan darah (BP), dan tekanan 

intrakranial adalah hal-hal yang bersifat krusial. Saat ini masih belum ada terapi 

yang efektif untuk stroke hemoragik. Evakuasi hematoma, baik melalui 

kraniotomi atau endoskopi terbuka, dapat menjadi pengobatan awal yang 

menjanjikan untuk intracerebral hemorrhage (ICH) yang dapat meningkatkan 

prognosis jangka panjang (Liebeskind, 2016). Pada stroke hemoragik, 

pemeriksaan pencitraan yang cepat dengan CT atau MRI direkomendasikan untuk 

membedakan stroke iskemik dengan perdarahan intrakranial. Angiografi CT dan 

CT dengan kontras dapat dipertimbangkan untuk membantu mengidentifikasi 

pasien dengan resiko perluasan hematoma. Bila secara klinis atau radiologis 

terdapat kecurigaan yang mengarah ke lesi struktural termasuk malformasi 

vaskuler dan tumor, sebaiknya dilakukan angiografi CT, venografi CT, CT 

dengan kontras, MRI dengan kontras, MRA, dan venografi MR (PERDOSSI, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 CT Scan Stroke Hemoragik (UW Medicine, 2016) 
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2.9 Terapi Khusus Stroke Hemoragik 

2.9.1 Neuroprotektan 

Neuroprotektan digunakan dalam upaya untuk menyelamatkan neuron 

iskemik pada otak dari cedera ireversibel. Salah satu tindakan 

neuroprotektan membatasi cedera akut untuk neuron di penumbra iskemik. 

Neuron di penumbra cenderung menderita cedera ireversibel pada waktu 

awal daripada neuron di inti infark. Banyak agen ini memodulasi reseptor 

saraf untuk mengurangi pelepasan neurotransmitter rangsang, yang 

berkontribusi terhadap cedera neuronal awal (Lutsep et al., 2015). 

Neuroprotektan secara khusus didefinisikan sebagai "proteksi neuron" dan 

merupakan strategi yang digunakan untuk berpotensi melindungi otak 

dalam sejumlah kondisi otak yang berbeda termasuk penyakit Parkinson, 

cedera otak traumatis dan stroke iskemik. Sementara agen farmakologis 

yang dapat mencegah pembentukan gumpalan seperti antitrombotik atau 

antiplatelet, atau memecah gumpalan yang ada seperti trombolitik, dapat 

menghasilkan pelindung saraf, agen ini terutama menargetkan pembuluh 

darah otak yang disebut neuroprotektan ekstrinsik atau tidak langsung. 

Agen yang langsung bertindak atas saraf itu sendiri dianggap 

neuroprotektan langsung. Dalam kaskade ini, banyak target molekul dapat 

termodulasi secara farmakologi untuk menghasilkan neuroprotektan. 

Beberapa peristiwa molekuler yang dapat ditargetkan oleh neuroprotektan 

meliputi antara lain: pelepasan glutamat, aktivasi reseptor glutamat, 

excitotoxicity, Ca2
+
 masuk ke dalam sel, disfungsi mitokondria, aktivasi 

banyak enzim intraseluler, produksi radikal bebas, produksi oksida nitrat, 

apoptosis, dan inflamasi (Minnerup et al., 2012). 

Citicoline merupakan molekul organik kompleks yang terdiri dari ribosa, 

pirofosfat, sitosin dan kolin yang mempunyai peran penting dalam 

metabolisme sel dan berpartisipasi dalam biosintesis fosfolipid membran 

sel (Rajguru M, 2014). Kolin merupakan basa nitrogen trimethylated yang 

masuk tiga jalur metabolik utama: (1) sintesis fosfolipid melalui 

phosphorylcholine; (2) sintesis asetilkolin; dan (3) oksidasi betaine, yang 

berfungsi sebagai donor metil. Citicoline meningkatkan metabolisme otak 
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dengan meningkatkan sintesis asetilkolin dan memulihkan fosfolipid 

konten di otak. Citicoline digunakan sebagai insufisiensi otak dan 

beberapa gangguan neurologis lainnya, seperti stroke, trauma otak, dan 

penyakit Parkinson. Citicoline dapat melewati sawar darah otak dan 

memperbaiki gangguan otak yang terkait. Citicoline meningkatkan 

penurunan memori, konsentrasi, kemampuan belajar, kewaspadaan, cedera 

otak, penyakit Alzheimer, sakit kepala, pusing, dan tinnitus. Dosis 

citicoline optimal ialah 500 mg per hari dan dapat naik menjadi 2.000 mg. 

Dapat disimpulkan bahwa citicoline secara sederhana dapat meningkatkan 

memori dan perilaku pada hasil akhirnya (Baraskar, 2012). 

Piracetam ditemukan pada tahun 1967, diklasifikasikan sebagai obat 

nootropik dan digunakan pada terapi dementia, alzheimer, dan penyakit 

neurologi yang lain. Piracetam mudah larut dalam air, memiliki inti 

pyrolidon dengan struktur kimia seperti pyroglutamat. Berdasarkan 

struktur kimia piracetam memiliki susunan nama 2-oxo-1-

pyrolidinacetamid (Doijad et al, 2012).Piracetam merupakan turunan 

siklik dari GABA. Ini adalah salah satu kelompok dari racetams. 

Metabolisme otak pada GABA dan reseptor GABA tidak terpengaruh oleh 

piracetam. Telah ditemukan peningkatan aliran darah dan konsumsi 

oksigen dalam otak, tapi ini kemungkinan merupakan efek samping dari 

peningkatan aktivitas otak daripada efek primer atau mekanisme aksi 

piracetam sendiri. Piracetam meningkatkan fungsi neurotransmitter 

asetilkolin melalui reseptor kolinergik muskarinik yang terlibat dalam 

proses memori. Selain itu, piracetam mungkin memiliki efek pada reseptor 

glutamat NMDA, yang terlibat dengan proses pembelajaran dan memori. 

Piracetam dapat meningkatkan permeabilitas membran sel, serta 

menggunakan efek global pada neurotransmisi otak melalui modulasi 

saluran ion (yaitu, Na
+,

K
+
). Dosis yang biasa digunakan mulai dari  4,8-9,6 

gram dibagi menjadi tiga dosis sehari setiap 8 jam (Doijad et al, 2012). 
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2.9.2 Diuretik Osmotik 

Diuretik osmotik secara bebas disaring di glomerulus, reabsorpsi terbatas 

oleh tubulus ginjal, dan farmakologi. Diuretik osmotik diberikan dalam 

dosis yang cukup untuk meningkatkan secara signifikan osmolalitas 

plasma dan cairan tubular. Diuretik osmotik memberikan empat sifat 

farmakokinetik yaitu diuretik-gliserin (osmoglyn), mononitrate (ismotic), 

manitol (osmitrol), dan urea (ureaphil). Tempat mekanisme aksi diuretik 

osmotik adalah lengkung Henle. Adanya ekstraksi  air dari kompartemen 

intraseluler dapat memperluas volume cairan ekstraseluler sehingga 

menurunkan kekentalan darah, dan menghambat pelepasan renin. Efek ini 

meningkatkan RBF, dan peningkatan aliran darah di medula ginjal serta 

menghilangkan NaCl dan urea dari medula ginjal sehingga mengurangi 

tonisitas meduler (Brunton L, 2008). 

Pemantauan ketat terhadap penderita dengan resiko edema serebral harus 

dilakukan dengan memperhatikan perburukan gejala dan tanda neurologis 

pada hari-hari pertama setelah serangan stroke. Monitor tekanan 

intrakarnial harus dipasang pada pasien dengan GCS < 9 dan penderita 

yang mengalami penurunan kesadaran karena kenaikan tekanan 

intrakranial. Efek terapi osmotik terhadap tekanan intrakranial diduga 

dengan menyebabkan penyusutan otak setelah pergeseran air keluar dari 

substansi otak. Berbagai zat yang digunakan sebagai terapi osmotik, antara 

lain urea, gliserol, sorbitol, manitol, dan salin hipertonik. Meskipun 

efektif, urea tidak lagi digunakan karena memiliki berbagai efek samping 

termasuk mual, muntah, diare, hemoglobinuria, koagulopati, dan rebound 

hipertensi intrakranial. Gliserol dan sorbitol dapat menurunkan tekanan 

intrakarnial akan tetapi dapat menyebabkan hiperglikemia yang signifikan. 

Manitol cukup efektif dan aman serta direkomendasikan oleh Brain 

Trauma Foundation dan European Brain Injury Consortium sebagai terapi 

osmotik pilihan. Pasien dengan udem serebri dan kenaikan tekanan 

intrakranial dapat diberi larutan hipertonik manitol (diuresis osmotik). 

Manitol 25% dapat diberikan dalam dosis 0,5 – 1 g/kgBB dalam waktu 2-

10 menit parenteral (PERDOSSI, 2011). 
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2.9.3 Antikoagulan 

Sebagian besar pembekuan darah vena berhubungan dengan aktivasi 

pembekuan kaskade misalnya deep vein thrombosis (DVT), emboli paru, 

trombosis atrium kiri (umumnya melalui atrium fibrilasi) dan emboli. 

Warfarin dan heparin telah digunakan untuk mengobati dan mencegah 

trombosis vena selama beberapa dekade.  

Vitamin K antagonis (VKA) seperti warfarin bekerja dengan menghalangi 

vitamin K-epoksida reduktase, sehingga mencegah pembentukan bentuk 

aktif dari faktor pembekuan vitamin K. VKA memiliki efek pro-trombotik 

awal, dengan awalnya memblokir protein C dan S, diikuti oleh efek 

antitrombotik tertunda, melalui penghambatan koagulasi faktor II, VII, IX, 

dan X.Warfarin diminum secara per oral, umumnya pada dosis mulai dari 

5-10 mg per hari, yang disesuaikan berdasarkan rasio normalisasi 

internasional (INR), indeks pemantauan universal berdasarkan waktu 

protrombin (PT). Warfarin dimetabolisme melalui sistem P450. Induksi 

atau inhibisi dari isoenzim yang terlibat dengan metabolisme warfarin ini 

dapat meningkatkan INR secara signifikan. Selanjutnya, perubahan 

konsumsi vitamin K dapat membuat fluktuasi yang signifikan untuk INR 

(Harter et al., 2015). 

Pada pasien yang mengalami intracerebral hemorrhage (ICH) atau 

subarachnoid hemorrhage (SAH), semua jenis koagulan dan antiplatelet 

harus dihentikan selama periode akut sekurang-kurangnya 1 sampai 2 

minggu dan segera mengatasi efek dari warfarin dengan fresh frozen 

plasma atau dengan konsentrat protombin kompleks dan vitamin K. 

Protamin sulfat harus diberikan untuk mengatasi intracerebral 

hemorrhage (ICH) akibat pemberian heparin, dengan dosis tergantung 

pada lamanya pemberian heparin pada penderita tersebut. Untuk pasien 

dengan infark hemoragik, pemberian antikoagulan dapat diteruskan 

tergantung kepada keadaan klinis yang spesifik dan indikasi penggunaan 

terapi antikoagulan (PERDOSSI,2011). 
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2.9.4 Antifibrinolitik 

Antifibrinolitik adalah golongan obat yang digunakan untuk meningkatkan 

hemostasis, terutama ketika fibrinolisis berkontribusi terhadap perdarahan. 

Perdarahan fibrinolitik dapat berhubungan dengan komplikasi bedah dan 

gangguan hematologi seperti trombositopenia, hemofilia, sirosis hati, dan 

penyakit neoplastik. Obat ini bekerja secara ireversibel memblok ikatan 

lisin pada plasminogen, sehingga mencegah aktivasi plasmin, dan karena 

itu menghentikan lisis dari fibrin terpolimerisasi (Brown, 2015). 

Terapi antifibrinolitik telah terbukti mengurangi resiko perdarahan ulang. 

Namun, penggunaan berkepanjangan (> 7 hari) dari antifibrinolitik 

dikaitkan dengan tingkat peningkatan cedera iskemik serebral. Selain itu, 

terapi antifibrinolitik telah dikaitkan dengan peningkatan resiko 

hidrosefalus pada pasien subarachnoid hemorrhage (SAH). Data yang 

lebih baru, bagaimanapun, menunjukkan bahwa pengobatan jangka pendek 

dengan antifibrinolitik dapat melindungi terhadap perdarahan ulang tanpa 

peningkatan resiko terkait iskemia serebral atau hidrosefalus. Epsilon 

aminokaproat adalah agen antifibrinolitik yang kompetitif menghambat 

konversi plasminogen menjadi plasmin. Sebagai analog lisin, epsilon 

aminokaproat mengikat ke domain kringle plasminogen dan mencegah 

aktivasi ke bentuk plasmin aktif. Berkurangnya kadar kadar plasmin aktif 

menghambat degradasi fibrin, yang mengarah ke keadaan prokoagulan 

ringan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dosis awal intravena 

epsilon aminokaproat akan menghasilkan tingkat serum terapi cepat, yang 

diperlukan untuk pengobatan jangka pendek dengan obat, sebelum operasi 

aneurisma awal atau coiling (Harrigan et al., 2010). 

2.9.5 Antihipertensi 

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

tekanan darah sistolik >140 mmHg. Sebesar 22,5- 27,6% diantaranya 

mengalami peningkatan tekanan darah sistolik >180 mmHg (BASC: Blood 

Preassure in Acute Stroke Collaboration 201; IST: International Stroke 

Trial 2002).  Penurunan tekanan darah yang tinggi pada stroke akut 
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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. Pada pasien stroke intracerebral hemorrhage (ICH) akut, apabila 

TDS >200 mmHg atau Mean Arterial Preassure (MAP) >150 mmHg, 

tekanan darah diturunkan dengan menggunakan obat antihipertensi 

intravena secara kontiniu dengan pemantauan tekanan darah setiap 5 

menit.  Pada pasien aneurisma subarachnoid hemorrhage (SAH), tekanan 

darah harus dipantau dan dikendalikan bersama pemantauan tekanan 

perfusi serebral untuk mencegah terjadinya subarachnoid hemorrhage 

(SAH) berulang. Pada pasien stroke subarachnoid hemorrhage (SAH) 

akut, tekanan darah diturunkan hingga TDS 140-160 mmHg. Sedangkan 

TDS 160-180 mmHg sering digunakan sebagai target TDS dalam 

mencegah resiko terjadinya vasospasme, namun hal ini bersifat individual, 

tergantung pada usia pasien, berat ringannya kemungkinan vasospasme 

dan komorbiditas kardiovaskular (PERDOSSI, 2011). 

Calcium channel blockers mengurangi resistensi perifer dan tekanan 

darah. Mekanisme kerja CCB pada hipertensi menghambat masuknya 

kalsium ke dalam sel otot polos arteri. Verapamil, diltiazem, dan golongan 

dihidropiridin (amlodipine, felodipin, isradipin, nicardipine, nifedipine, 

dan nisoldipin) sama-sama efektif dalam menurunkan tekanan darah, dan 

saat ini banyak disetujui untuk digunakan di Amerika Serikat. Nifedipine 

dan agen dihidropiridin lain yang lebih selektif sebagai vasodilator dan 

efek depresan jantung lebih rendah dari verapamil dan diltiazem. Refleks 

aktivasi simpatik dengan sedikit takikardi menjaga atau meningkatkan 

output jantung pada kebanyakan pasien diberikan dihidropiridin. Pada 

beberapa studi epidemiologi peningkatan resiko infark miokard atau 

kematian pada pasien yang menerima short-acting nifedipine untuk 

hipertensi. Oleh karena itu disarankan bahwa dihidropiridin oral short-

acting tidak boleh digunakan untuk hipertensi. Sustained-release kalsium 

atau kalsium dengan waktu paruh panjang mengontrol tekanan darah 
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secara halus dan lebih tepat untuk pengobatan hipertensi kronis (Katzung, 

2012). 

Nimodipine dan nicardipine adalah obat calcium channel blockers (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. Pandangan akhir-akhir ini 

menyatakan bahwa hal ini terkait dengan efek neuroprotektif dari 

nimodipin (PERDOSSI, 2011). 

2.10 Penggunaan Antifibrinolitik pada Stroke Hemoragik 

Antifibrinolitik menghambat aktivasi plasminogen menjadi plasmin, 

mencegah break-up dari fibrin dan menjaga stabilitas menggumpal. 

Antifibrinolitik juga digunakan untuk mencegah perdarahan yang berlebihan. 

Asam traneksamat pertama kali digunakan dalam pengobatan komplikasi 

ginekologi. Antifibrinolitik ketiga, aprotinin (Trasylol), sintetis langsung dari 

inhibitor plasmin, pertama kali diperkenalkan lebih dari 80 tahun yang lalu dan 

digunakan sebagai antifibrinolitik pada pasien dengan pankreatitis dan di masa 

yang lebih baru banyak digunakan untuk mengatasi perdarahan pada operasi 

jantung. Namun, aprotinin baru-baru ini ditarik dari pasar karena terbukti 

meningkatkan secara signifikan mortalitas dari infark miokard, gagal jantung dan 

syok kardiogenik pada pasien yang menjalani operasi jantung dengan resiko tinggi 

(Gonzalez et al., 2016). 

Sebuah penelitian yang dilakukan French et al. (2012) yaitu tentang terapi 

antifibrinolitik menggunakan asam traneksamat dan asam aminokaproat pada 

pasien intracerebral hemorrhage (ICH) setelah trombolisis. Penelitian ini 

menyimpulkan pemberian asam traneksamat pada 1.399 pasien dengan aneurisma 

subarachnoid hemorrhage (SAH) dapat menurunkan resiko perdarahan ulang (re-

bleeding). Selain itu asam traneksamat juga dapat menurunkan ekspansi 

hematoma pada intracerebral hemorrhage (ICH) dan aneurisma subarachnoid 

hemorrhage (SAH). Disebutkan pasien yang dengan segera mendapatkan terapi 
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asam traneksamat dalam waktu 3 jam mendapatkan pengurangan tingkat resiko 

kematian dan tidak ada peningkatan kejadian trombotik. Pasien-pasien ini 

menerima 1 g asam traneksamat IV dan dilanjutkan pemberian 1 g pada 8 jam 

selanjutnya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Baharoglu et al. (2013) disebutkan 

pemberian antifibrinolitik pada pasien dengan aneurisma subarachnoid 

hemorrhage (SAH) pada pengobatan jangka pendek dapat mengurangi resiko 

perdarahan ulang (re-bleeding). Dalam percobaan ini 78 pasien dari 1.000 pasien 

yang mendapatkan terapi antifibrinolitik jangka pendek (<72 jam) dilaporkan 

mengalami penurunan resiko pendarahan ulang (re-bleeding) dengan data RR 

(risk ratio) 0,65, 95% CI (confidence interval) 0,44-0,97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.1 Farmakologi 

2.10.1.1 Mekanisme Kerja 

Antifibrinolitik menghambat aktivasi plasminogen menjadi plasmin, 

mencegah break-up dari fibrin dan menjaga stabilitas menggumpal. Obat 

yang termasuk golongan antifibrinolitik adalah obat-obatan analog lisin. 

Mekanisme asam aminokaproat adalah secara mengikat reversibel ke 

domain kringle plasminogen dan blok pengikatan plasminogen untuk 

fibrin dan aktivasi untuk plasmin. Tidak adanya aktivasi plasmin membuat 

adanya pengurangan fibrinolisis. Ini akibatnya akan mengurangi jumlah 

perdarahan pasca operasi. 

Mekanisme dari asam traneksamat adalah secara kompetitif menghambat 

aktivasi plasminogen (melalui mengikat ke domain kringle), sehingga 

Gambar 2.8 Struktur kimia Asam Traneksamat 

(Drugbank, 2016) 
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mengurangi konversi plasminogen menjadi plasmin (fibrinolisin), enzim 

yang mendegradasi bekuan fibrin, fibrinogen, dan protein plasma lainnya, 

termasuk faktor-faktor prokoagulan V dan VIII. Asam traneksamat juga 

langsung menghambat aktivitas plasmin, tetapi dosis yang lebih tinggi 

diperlukan daripada yang dibutuhkan untuk mengurangi pembentukan 

plasmin (Drugbank, 2016). 

Vitamin K memiliki peran sebagai kofaktor penting untuk enzim gamma-

karboksilase yang mengkatalisis gamma-carboxylation posttranslasional 

residu asam glutamat pada prekursor hati yang tidak aktif dari faktor 

koagulasi II (protrombin), VII, IX dan X. Gamma-karboksilasi mengubah 

prekursor tidak aktif ini menjadi aktif (Drugbank, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.1.2 Indikasi 

Untuk digunakan pada pasien dengan hemofilia untuk penggunaan jangka 

pendek (2-8 hari) untuk mengurangi atau mencegah perdarahan dan 

mengurangi kebutuhan untuk terapi penggantian selama dan setelah 

pencabutan gigi. Hal ini juga dapat digunakan untuk perdarahan yang 

Gambar 2.9 Mekanisme kerja antifibrinolitik (Giuseppe, 2011) 
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berlebihan dalam kasus menstruasi, operasi, atau trauma. Serta digunakan 

dalam pengobatan perdarahan pasca operasi berlebihan (Drugbank, 2016). 

2.10.1.3 Efek Samping 

Resiko fenomena tromboemboli terkait dengan penggunaan asam 

traneksamat secara konvensional harus hati-hati dalam penggunaannya, 

terutama pada mereka dengan faktor-faktor resiko lain (misalnya peristiwa 

trombotik sebelumnya, penggunaan kontrasepsi hormonal), tetapi studi 

terbaru menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut belum tentu 

dibenarkan (Reed and Woolley, 2014). 

Efek samping dari asam aminokaproat termasuk hipotensi, aritmia jantung, 

rhabdomyolysis, dan generasi trombus. Insiden kejadian trombotik 

sekunder penghambatan sistem fibrinolitik oleh asam aminokaproattidak 

diketahui, tetapi mungkin terutama meningkat pada pasien yang memiliki 

beberapa kecenderungan yang mendasari untuk mengembangkan 

trombosis (Griffin and Ellman, 1978). 

Dosis intravena vitamin K (phytomenadione) dapat menyebabkan 

reaksihipersensitivitas parah yang menyerupai anafilaksis. Gejala yang 

timbul berupakemerahan pada wajah, berkeringat, penyempitan rongga 

dada dan nyeri dada, dispnea, sianosis, kolaps kardiovaskular, bahkan 

kematian. Reaksi anafilaksis dikaitkan dengan kecepatan infus. Nyeri, 

bengkak, dan flebitis dapat terjadi pada tempat injeksi saat 

phytomenadione diberikan. Reaksi lokal pada kulit termasuk atrofi atau 

nekrosis terjadi setelah injeksi phytomenadione secara intramuskularatau 

subkutan (Martindale, 2009) 

2.10.1.4 Dosis Umum 

Dosis asam traneksamat yaitu dosis oral 1-1,5 g (15-25 mg/kg) 2-3 kali per 

hari. Dosis IV biasanya 0,5-1 g dengan injeksi lambat tiga kali per hari. 

Atau, dosis awal dapat diikuti oleh infus 25-50 mg/kg selama 24 jam. 

Dosis harus dikurangi untuk 5-10 mg/kg IV pada pasien dengan gagal 

ginjal (Reed and Woolley, 2014). 
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Terapi antifibrinolitik (asam epsilon aminokaproat: 1 g IV kemudian 

dilanjutkan 1 g setiap 6 jam sampai aneurisma tertutup atau biasanya 

disarankan 72 jam) untuk mencegah perdarahan ulang direkomendasikan 

pada keadaan klinis tertentu. Terapi antifibrinolitik dikontraindikasikan 

pada pasien dengan koagulopati, riwayat infark miokard akut, stroke 

iskemik, emboli paru, atau trombosis vena dalam (PERDOSSI, 2011). 

Dosis vitamin K yangdiberikan tergantung pada International Normalised 

Ratio (INR) dan tingkat perdarahannya. Dosis yang biasa diberikan adalah 

0,5 mg sampai 5 mg denganinjeksi intravena lambat atau sampai dengan 5 

mg secara oral. Pada neonatus,vitamin K dapat diberikan dalam dosis 1 mg 

intravena, subkutan, atauintramuskular, dosis lebih lanjut dapat diberikan 

bila perlu. Sebagai profilaksis dapat diberikan vitamin K dosis tunggal 0,5 

sampai 1 mg secara intramuskular pada bayi yang baru lahir, atau 2 mg 

secara oral sampai 4-7 hari (Martindale, 2009). 

2.10.1.5 Peringatan 

Terapi antifibrinolitik lebih dianjurkan pada pasien dengan resiko rendah 

terhadapa terjadinya vasospasme atau pada pasien dengan penundaan 

operasi (PERDOSSI, 2011). Penggunaan asam traneksamat selama 

kehamilan dan masa menyusui, pada prinsipnya memungkinkan. Namun, 

asam traneksamat dapat melewati plasenta dan juga dapat dideteksi dalam 

ASI, sehingga penggunaannya harus dengan pengawasan.  

Penggunaan asam epsilon aminokaproat pada wanita hamil dan ibu 

menyusui belum diteliti dengan baik, tapi, seperti asam traneksamat, asam 

epsilon aminokaproat telah digunakan pada anak-anak tanpa ada efek yang 

membahayakan (Gonzalez et al., 2016). 

 

2.10.2 Farmakokinetik 

Bioavailabilitas sistemik asam traneksamat setelah pemberian oral 

dihitung sebagai jumlah rata-rata asam traneksamat diekskresikan dalam 

urin dalam 24 jam setelah pemberian oral dosis terbagi dengan jumlah 

rata-rata diekskresikan dalam urin dalam 24 jam setelah pemberian 
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intravenanya. Rata-rata konsentrasi plasma maksimum asam traneksamat 

14,4 ± 3,0 (SD) mg/1 ketika dosis diberikan dalam kondisi puasa tidak 

berbeda secara signifikan dari konsentrasi rata-rata plasma dari 14,8 ± 3.7 

(SD) mg/1 ketika asam traneksamat diberikan dengan makanan. Juga tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara pengobatan untuk waktu yang berarti 

untuk mencapai konsentrasi maksimum (2,8 ± 0,7 jam dan 2,9 ± 0,7 jam), 

AUC dari nol sampai enam jam (59,5 ± 11.1 dan 61.3 ± 15.0mg . l
-1 

. h
-

1
masing-masing) dan ekskresi rata-rata 24 jam melaluiurin (639 ± 127 dan 

669 ± 154 mg masing-masing) untuk asam traneksamat. Bioavailabilitas 

sistemik asam traneksamat, dihitung dengan membandingkan 0-24 jam 

ekskresi urin setelah pemberian oral dan intravena, adalah 33,4% (puasa) 

dan 34,9% (dengan makanan) (Pilbrant et al., 1981). 

Dosis intravena asam epsilon aminokaproat 10 g atau 100 mg / 

kgBB menghasilkan konsentrasi serum awal sekitar 150 mg / 100 ml yang 

turun ke 3,5 mg / 100 ml dalam waktu 3-4 jam. Andersson et al. 

menemukan bahwa sekitar 70% dari dosis yang diberikan secara intravena 

telah diekskresikan dalam urin dalam waktu 24 jam. Asam epsilon 

aminokaproat terkonsentrasi berkali-kali selama ekskresi, tingkat urin 

menjadi 50 sampai 100 kali yang ditemukan dalam plasma. Kliren sasam 

epsilon aminokaproat ketika konsentrasi plasma berada di kisaran 14 

sampai 19 mg/100 ml bervariasi dari 65-92% dari klirens kreatinin. Hal ini 

menunjukkan bahwa asam epsilon aminokaproat difiltrasi oleh ginjal. 

Asam epsilon aminokaproat diberikan secara per oral dan diabsorbsi 

secara cepat di GI Tract. Setelah pemberian per oral dengan dosis 100 

mg/kgBB, konsentrasi plasma puncak dari asam epsilon aminokaproat 

adalah 30 mg/100 ml dalam dua sampai tiga jam setelah konsumsi. Untuk 

ekskresi dari ginjal ditemukan berbeda setelah injeksi secara IV. Hanya 

10% dari dosis yang dikeluarkan dalam waktu satu jam, dan 25% dalam 

waktu tiga jam. Rekoveri kemih 24 jam setelah pemberian oral adalah 64% 

(Nilsson, 1980). 

Vitamin K memerlukan garam empedu untuk penyerapan dari 

saluran pencernaan, sedangkan air dan derivat larut air dapat diserap 
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meskipun tidak ada garam empedu. Vitamin K terakumulasi terutama pada 

hepar tetapi disimpan didalam tubuh hanya untuk jangka waktu yang 

singkat. Vitamin K tidak dapat menembus plasenta dengan mudah namun 

dapat didistribusikan ke dalam ASI. Phytomenadione dengan cepat 

dimetabolisme menjadi metabolit yang lebih polardan diekskresikan dalam 

empedu dan urin sebagai glukoronat dan sulfat konjugat (Martindale, 

2009). 

 

Tabel 2.2 Perbandingan Farmakokinetik Obat Antifibrinolitik 

Data Asam Traneksamat Asam Epsilon 

Aminokaproat 

Vitamin K 

Struktur 

kimia 

  
 

Berat 

Molekul 

157.2102 g/mol 

(PubChem, 2017). 

131.1729 g/mol 

(Drugbank, 2016). 

450.707 g/mol 

(PubChem, 2017). 

Indikasi Untuk digunakan 

pada pasien dengan 

hemofilia untuk 

penggunaan jangka 

pendek (2-8 hari) 

untuk mengurangi 

atau mencegah 

perdarahan dan 

mengurangi 

kebutuhan untuk 

terapi penggantian 

selama dan setelah 

pencabutan gigi. Hal 

ini juga dapat 

digunakan untuk 

Untuk digunakan dalam 

pengobatan perdarahan 

pasca operasi 

berlebihan(PubChem., 

2017). 

Untuk 

hipoprothrombinemia 

yang dikarenakan obat 

atau faktor yang 

membatasi absorbsi, untuk 

mengatasi efek warfarin, 

dan hemoragik pada bayi 

yang baru lahir 

(Medscape, 2017) 
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perdarahan yang 

berlebihan dalam 

kasus menstruasi, 

operasi, atau trauma 

(Drugbank, 2016). 

Dosis Dosis asam 

traneksamat yaitu 

dosis oral 1-1,5 g 

(15-25 mg/kg) 2-3 

kali per hari. Dosis 

IV biasanya 0,5-1 g 

dengan injeksi 

lambat tiga kali per 

hari. Atau, dosis 

awal dapat diikuti 

oleh infus 25-50 

mg/kg selama 24 

jam. Dosis harus 

dikurangi untuk 5-

10 mg/kg IV pada 

pasien dengan gagal 

ginjal (Reed and 

Woolley, 2014). 

 

Terapi antifibrinolitik 

(asam epsilon 

aminokaproat: 1 g IV 

kemudian dilanjutkan 1 g 

setiap 6 jam sampai 

aneurisma tertutup atau 

biasanya disarankan 72 

jam) untuk mencegah 

perdarahan ulang 

direkomendasikan pada 

keadaan klinis tertentu. 

Terapi antifibrinolitik 

dikontraindikasikan pada 

pasien dengan 

koagulopati, riwayat 

infark miokard akut, 

stroke iskemik, emboli 

paru, atau trombosis vena 

dalam (PERDOSSI, 

2011).  

 

Dosis yang biasa 

diberikan adalah 0,5 mg 

sampai 5 mg dengan 

injeksi intravena lambat 

atau sampai dengan 5 mg 

secara oral. Pada 

neonatus, vitamin K dapat 

diberikan dalam dosis 1 

mg intravena, subkutan, 

atau intramuskular, dosis 

lebih lanjut dapat 

diberikan bila perlu. 

Sebagai profilaksis dapat 

diberikan vitamin K dosis 

tunggal 0,5 sampai 1 mg 

secara intramuskular pada 

bayi yang baru lahir, atau 

2 mg secara oral sampai 

4-7 hari (Martindale, 

2009). 

Absorbsi Cepat (Drugbank, 

2016). 

Absorbsi asam 

traneksamat setelah 

pemberian oral 30 – 50% 

(PubChem, 2017). 

Setelah penyerapan, 

phylloquinone awalnya 

terkonsentrasi di hati, 

namun konsentrasinya 

menurun dengan cepat 

(Drugbank, 2017). 

Waktu 

puncak 

Segera setelah 

pemberian dosis 500 

mg IV (Sandoz, 

2015). 

2 jam setelah pemberian 

oral (PubChem, 2017). 

24-48 jam (PO); 12-14 jam 

(IV) (Medscape, 2017). 
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2.11 Evidence Based Medicine Antifibrinolitik 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Meretoja et al. (2013) yaitu 

melakukan pemberian asam traneksamat pada pasien dengan intracerebral 

hemorrhage (ICH) untuk mencegah perkembangan dari intracerebral hemorrhage 

(ICH) itu sendiri. Pada penelitian ini pasien dengan kriteria tertentu yang masuk 

inklusi diberikan terapi asam traneksamat. Kriteria pasien yaitu nilai Glasgow 

Coma Scale (GCS) > 7, volume intracerebral hemorrhage (ICH) <70 ml, tidak 

ada penyebab sekunder karena intracerebral hemorrhage (ICH), tidak ada 

Metabolis

me 

Hanya sebagian 

kecil dari obat 

dimetabolisme 

(<5%)(Drugbank, 

2016). 

Dimetabolisme di hati 

(Medscape, 2017). 

Dimetabolisme di hati 

(Medscape, 2017). 

Paruh 

waktu 

2-11 jam(IV) 

(Medscape, 2017). 

11 jam (oral) 

(Medscape, 2017). 

2 jam (Medscape, 2017). - 

Bioavaibil

itas 

45% (oral) 

(Medscape, 2017). 

100% (IV) 

(Medscape, 2017). 

- - 

Ekskresi 90% melalui urin 

(oral dan IV); >95% 

dosis diekskresikan 

dalam bentuk 

unchanged 

drug(Medscape, 

2017).  

Melalui urin 65% 

(Medscape, 2017). 

Melalui urin dan feses 

(Medscape, 2017). 

Efek 

samping 

Sakit kepala, mual, 

muntah, diare 

(Medscape, 2017). 

Efek samping yang sedikit, 

namun kadang-kadang  

menunjukkan seperti 

kecemasan, insomnia, 

agitasi dan tremor (Khare 

et al., 2016). 

Dispnea, sianosis, pruritus, 

berkeringat, hipotensi 

(Medscape, 2017). 
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kejadian trombotik dalam 12 bulan sebelumnya, tidak ada rencana tindakan 

operasi, dan menunjukkan kontras ekstravasasi pada computed tomography 

angiography. Pasien menerima terapi asam traneksamat IV bolus dengan dosis 1 g 

dalam 10 menit kemudian dilanjutkan pemberian 1 g infus plasebo selama 8 jam, 

computed tomography dilakukan pada 24 jam ± 3 jam untuk mengevaluasi 

perkembangan intracerebral hemorrhage (ICH) dan percobaan ini dilakukan 

selama 3 bulan. Hasilnya didapatkan pemberian asam traneksamat dapat 

mengurangi morbiditas dan mortalitas intracerebral hemorrhage (ICH) akut, serta 

asam traneksamat aman dan efektif. 

Studi penelitian lain dilakukan oleh Arumugam et al. (2015) yaitu 

mengevaluasi ukuran dan volume hematoma menggunakan Computed 

Tomography (CT) Scans dengan asam traneksamat sebagai obat yang digunakan 

dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan tidak ada ekspansi ukuran hematoma 

signifikan antara awal dan setelah 24 jam pada kelompok perlakuan. Asam 

traneksamat diberikan secara intravena 1 g bolus dan dilanjutkan dengan infus 

asam traneksamat 1 g/jam selama 8 jam. 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Starke et al. (2008) menggunakan 

asam epsilon aminokaproat untuk mencegah terjainya perdarahan ulang (re-

bleeding) pada aneurisma subarachnoid hemorrhage (SAH). Penelitian ini 

melakukan pemberian asam epsilon aminokaproat kepada pasien dimulai dari 

diagnosis awal dan dilanjutkan hingga 72 jam setelah onset subarachnoid 

hemorrhage. Pasien yang mendapatkan terapi ini berjumlah 73 orang dan 

dibandingkan dengan 175 pasien yang tidak diberikan asam epsilon aminokaproat. 

Berdasarkan data yang terkumpul, ada penurunan yang signifikan untuk resiko  

perdarahan ulang (re-bleeding) pada pasien dengan asam epsilon aminokaproat 

(2,7%) dibandingkan pasien yang tidak mendapatkan terapi (11,4%). Sehingga 

dapat disimpulkan asam epsilon aminokaproat ketika digunakan dalam 

pengobatan jangka pendek dapat menurunkan resiko perdarahan ulang (re-

bleeding) tanpa terjadi peningkatan efek samping yang serius. 
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2.12 Sediaan di Indonesia 

Ada berbagai sediaan antifibrinolitik dengan nama dagang yang berbeda di 

Indonesia seperti yang terdaftar dalam ISO dan MIMS. Nama dagang, kandungan, 

dan bentuk sediaan antifibrinolitik yang beredar di Indonesia dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.3 Sediaan antifibrinolitik di Indonesia 

Nama Dagang Bentuk Sediaan Kandungan Volume Ampul 

Kalnex (Asam 

Traneksamat) 

Kapsul 250 mg 
 

Tablet 500 mg 

Ampul 
100 mg/ml 5 ml 

50 mg/ml 5 ml 

Plasminex (Asam 

Traneksamat) 

Tablet  500 mg   

Ampul 100 mg/ml 5 ml 

Tranexid (Asam 

Traneksamat) 

Tablet  500 mg 
 

Kapsul 250 mg 

Ampul 
100 mg/ml 5 ml 

50 mg/ml 5 ml 

Vitamin K Kimia 

Farma 

Tablet  10 mg  

Ampul 10 mg/ml 1 ml 

Phytomenadione Ampul 10 mg/ml 1 ml 

Neo-K Ampul 2 mg/ml 1 ml 

Prohem Ampul 2 mg/ml 1 ml 

Vitka Infant Ampul 2 mg/ml 1 ml 

 


