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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Stroke 

 Stroke atau Cerebrovaskular accident menurut World Health 

Organization (WHO) adalah  tanda-tanda klinis yang berkembang cepat akibat 

gangguan fungsi otak fokal ataupun global karena adanya sumbatan atau 

pecahnya pembuluh darah di otak dengan gejala-gejala yang berlangsung 24 jam 

atau lebih (Arifianto, 2014). Stroke merupakan kematian beberapa sel otak secara 

mendadak disebabkan karena kekurangan oksigen ketika aliran darah ke otak 

hilang karena adanya penyumbatan atau pecahnya arteri di otak (Johnson et al., 

2016). Stroke merupakan karakteristik klasik yang menunjukkan terjadinya defisit 

neurologis yang dikaitkan dengan cedera fokal akut dari sistem saraf pusat (SSP) 

yang berasal dari pembuluh darah, termasuk infark serebral, perdarahan serebral 

dan perdarahan subaraknoid, dan  merupakan penyebab utama kecacatan serta 

kematian di seluruh dunia (AHA/ASA, 2013).  

2.2 Epidemiologi Stroke 

 Cerebrovascular accident (CVA) merupakan penyebab kematian kedua 

dan penyebab kecacatan ketiga diseluruh dunia. Secara global, 70% stroke dan 

87%  kematian terkait stroke dan kecacatan tiap tahun terjadi di Negara 

berpenghasilan rendah dan menengah. Lebih dari empat dekade terakhir, insiden 

stroke di Negara berpenghasilan rendah dan menengah meningkat dua kali lipat, 

sementara di Negara dengan penghasilan tinggi angka kejadian stroke turun 

sekitar 42% (Johnson et al., 2016).  

 Pada tahun 2013 stroke berada di urutan keempat dari lima besar penyakit 

yang menyebabkan kematian di Amerika Serikat setelah penyakit jantung, kanker, 

penyakit saluran pernapasan bawah kronis dan cedera yang tak disengaja. Dari 

tahun 2003 hingga 2013, tingkat relative kematian akibat stroke turun menjadi 

33,7% dengan penurunan sebesar 18,2%. Namun tiap tahun setara 795.000 orang 

terus mengalami serangan pertama stroke dan berulang (iskemik atau hemoragik). 

Sekitar 610.000 orang mengalami serangan pertama dan 185.000 mengalami 
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stroke berulang. Dalam dekade terakhir ini kesehatan penduduk menjadi 

perhatian, terutama jenis kelamin, ras dan kelompok usia, hasilnya kejadian stroke 

dan angka kematian akibat stroke mengalami penurunan. Perbaikan yang 

signifikan karena terkontrolnya faktor risiko penyakit kardiovaskular. Upaya 

pengendalian hipertensi telah dimulai sejak tahun 1970 an dan tampaknya 

memiliki pengaruh yang besar pada penurunan angka kematian akibat stroke. 

Pengendalian penyakit diabetes mellitus, kolesterol dan kebiasaan merokok yang 

tinggi dan dikombinasi dengan pengobatan hipertensi juga telah memberikan 

konstribusi besar terhadap penurunan angka kematian akibat stroke (Mozzaffarian 

et al., 2015). 

Di Negara-negara Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh dan 

Indonesia. Dengan meningkatnya kontrol penyakit menular, harapan hidup yang 

panjang dan peningkatan faktor risiko seperti hipertensi dan stroke menjadi 

penyebab utama kematian di wilayah ini. Faktor risiko ateroskelrosis lebih banyak 

terjadi pada orang Asia Selatan dibanding Asia Utara. Bisa jadi karena perbedaan 

pola diet dan karakteristik genetik. Persentase stroke hemoragik (19-46%) yang 

tinggi disebabkan hipertensi yang tidak terkontrol, obesitas, diabetes mellitus, 

hiperkolesterolemia dan kebiasaan merokok (Kim, 2014). 

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%), 

diikuti Jawa Timur sebesar 16 per mil. Prevalensi penyakit stroke pada kelompok 

yang didiagnosis nakes serta yang didiagnosis nakes atau gejala meningkat seiring 

dengan bertambahnya umur, tertinggi pada umur ≥75 tahun (43,1‰  dan 67,0‰). 

Prevalensi stroke yang terdiagnosis nakes maupun berdasarkan diagnosis atau 

gejala sama tinggi pada laki-laki dan perempuan. Prevalensi stroke cenderung 

lebih tinggi pada masyarakat dengan pendidikan rendah baik yang didiagnosis 

nakes (16,5‰) maupun diagnosis nakes atau gejala (32,8‰). Prevalensi stroke di 

kota lebih tinggi dari di desa, baik berdasarkan diagnosis nakes (8,2‰) maupun 
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berdasarkan diagnosis nakes atau gejala (12,7‰). Prevalensi lebih tinggi pada 

masyarakat yang tidak bekerja baik yang didiagnosis nakes (11,4‰) maupun yang 

didiagnosis nakes atau gejala (18‰). Prevalensi stroke berdasarkan diagnosis atau 

gejala lebih tinggi pada kuintil indeks kepemilikan terbawah dan menengah 

bawah masing masing 13,1 dan 12,6 per mil (Riskesdas, 2013). 

2.4 Klasifikasi Stroke 

 

Gambar 2. 1 Klasifikasi Stroke (Heart and Stroke Foundation of Canada, 2016) 

Stroke dibagi menjadi dua tipe yaitu iskemik dengan angka kejadian  

sebesar 87% dan hemoragik sebesar 13% (American Stroke Association, 2016). 

Klasifikasi penyakit stroke terdiri dari beberapa kategori, diantaranya adalah 

berdasarkan kelainan patologis, secara garis besar stroke dibagi dalam dua tipe 

yaitu, stroke iskemik disebut juga  infark atau non-hemorragic disebabkan oleh  

gumpalan atau penyumbatan arteri yang menuju ke otak yang sebelumnya sudah 

mengalami aterosklerosis. Stroke iskemik terdiri dari tiga macam yaitu stroke 

emboli (1/3), stroke thrombosis (2/3) dan hipoperfusi stroke. Tipe kedua adalah 

stroke hemoragik terjadi karena kerusakan atau pecahnya pembuluh darah di otak, 

perdarahan dapat disebabkan karena hipertensi yang terjadi sangat lama dan 

anuerisma otak. Ada dua macam stroke hemoragik yaitu subarachnoid 

hemorrhage dan intracerebral hemorrhage (Arifianto, 2014). 
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2.3 Etiologi Stroke 

2.3.1 Etiologi Stroke Iskemik 

Gambar 2. 2 Etiologi Stroke Iskemik (Maas and Safdieh, 2009) 

 

 

Gambar 2. 3 Etiologi Stroke Iskemik (American Heart Assosiation, 2016) 

 Stroke iskemik terjadi karena adanya obstruksi pada pembuluh yang 

mensuplai darah ke otak. Hal yang mendasari terjadinya obstruksi adalah 

peningkatan deposit lemak yang melapisi pembuluh darah atau biasa disebut 

sebagai ateroskelrosis. Kondisi ini kemudian menyebabkan dua obstruksi yaitu 

trombosis serebral dan emboli serebral. Trombosis serebral mengacu pada 

trombus (bekuan darah) yang berkembang di bagian pembuluh darah yang 

tersumbat. Emboli serebral mengacu pada bekuan darah yang umumnya terbentuk 
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pada lokasi lain pada sistem peredaran darah, biasanya jantung dan arteri besar di 

dada bagian atas dan leher. Sebagian dari pecahan bekuan darah lepas, memasuki 

aliran darah dan berjalan melalui pembuluh darah otak hingga mencapai pada 

pembuluh darah yang lebih kecil untuk dimasuki oleh plak tersebut. Penyebab 

penting kedua terjadinya emboli adalah denyut jantung yang tidak teratur, yang 

dikenal sebagai fibrilasi atrium. Ini menyebabkan kondisi dimana bekuan darah 

terbentuk di jantung kemudian lepas dan berjalan ke otak (American Stroke 

Assosiation, 2016). 

2.3.2 Etiologi Stroke Hemoragik 

 

Gambar 2. 4 Etiologi Stroke Hemoragik (American Heart Association, 2016) 

Stroke Hemoragik merupakan akibat dari pembuluh darah yang melemah 

kemudian pecah dan menyebabkan pendarahan di sekitar otak. Darah yang keluar 

kemudian terakumulasi dan menekan jaringan sekitar otak. Hal ini disebabkan 

karena dua hal, yaitu anuerisma dan arteriovenous malformation. Anuerisma 

merupakan pembuluh darah lemah yang membentuk balon yang jika dibiarkan 

akan menyebabkan ruptur dan berdarah hingga ke otak. Sedangkan arteriovenous 

malformation merupakan sekelompok pembuluh darah yang terbentuk secara 

abnormal dan salah satu satu dari pembuluh darah itu dapat mengalami ruptur dan 

meyebabkan darah masuk ke otak, biasanya terjadi karena hipertensi, 

aterosklerosis, kebiasaan merokok dan faktor usia. Ada dua tipe stroke hemoragik, 

yaitu intracerebral hemmorhage dan subarachnoid hemorrhage (American Stroke 

Asociation, 2016; Becske et al., 2016). Intracerebral hemorrhage (ICH) biasanya 

disebabkan hipertensi yang meyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah, 

disfungsi autoregulatori dengan aliran otak yang berlebihan, arteriopati, aneurisma 
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intracranial (biasanya juga terjadi pada pendarahan subarachnoid), arteriovenous 

malformation ( penyebab pada 60% kasus), trombosis vena sinus serebral dan 

infark vena, tumor otak (<5% kasus ICH) dan tumor SSP primer, dan penyalahan 

penggunaan obat (misalnya, kokain dan amfetamin) (de Oliveira Manoel et al., 

2016; Liebeskind et al., 2016). Subarachnoid hemorrhage 80% disebabkan karena 

aneurisma intrakranial, kemudian diikuti oleh arteriovenous malformation sebagai 

sebab kedua dengan persentase 10%, sisanya disebabkan karena angioma, tumor, 

dan trombosis kortikal (Becske et al., 2016).  

2.4 Patofisiologi Stroke 

2.4.1 Patofisiologi Stroke Iskemik 

 Stroke iskemik merupakan kelainan yang kompleks dengan beberapa 

etiologi dan manifestasi klinis yang tidak tetap. Sekitar 45% stroke iskemik 

disebabkan trombus arteri besar maupun kecil, 20 disebabkan emboli dan sisanya 

terjadi karena sebab yang tidak diketahui (Hinkle, 2007). Stroke iskemik dapat 

bermanifestasi dalam bentuk stroke trombotik (tipe pembuluh darah besar atau 

kecil), stroke emboli (dengan atau tanpa gangguan jantung atau gangguan 

kelainan arteri), hipoperfusi sistemik atau thrombosis vena (Deb et al, 2010). 

 Stroke iskemik paling sering disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke 

sebagian atau seluruh bagian otak yang mengkibatkan hilangnya neuron dari 

glukosa dan oksigen yang menyebabkan kegagalan produksi senyawa fosfat 

energi tinggi seperti adenine trifosfat (ATP). Hal ini berdampak pada proses 

pembentukan energi yang penting untuk kelangsungan hidup sel jaringan. Jika hal 

ini terus berlanjut dan bertambah parah dapat menyebabkan penurunan membran 

sel saraf karena kematian sel akibat dari terganggunya proses sel normal. Iskemia 

juga dapat disebabkan karena kekurangan oksigen saja (kerusakan hipoksia-

iskemik yang mungkin terjadi pada pasien yang mengalami serangan jantung, 

kolaps pernapasan ataupun karena keduanya) atau kehilangan glukosa saja (yang 

mungkin terjadi karena overdosis insulin pada pasien diabetes). Tekanan darah 

yang sangat rendah dapat menghasilkan pola infark aliran yang berbeda, yang 

biasanya infark terjadi pada jaringan arteri utama otak. Umumnya, stroke iskemik 

hanya melibatkan sebagian dari otak akibat oklusi arteri besar atau kecil. Hal ini 

dapat berkembang dengan cepat di beberapa bagian arteri dan menjadi emboli 
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atau embolus tunggal yang pecah dan mengalir dalam aliran darah. Saat arteri 

tersumbat dan otak kekurangan aliran darah, terjadi penghambatan pada hampir 

seluruh fungsi alami dari syaraf. Fungsi normal syaraf akan terhenti dan akan 

terjadi gejala yang relevan dengan daerah otak yang terlibat (kelemahan, mati 

rasa, kehilangan penglihatan,dll) (McElveen and Alway, 2009).  

Jaringan serebrovaskuler yang terkena iskemia memiliki dua lapisan, yaitu 

inti dari iskemia berat dengan aliran darah kurang dari 10-25%, menujukkan 

adanya nekrosis baik neural maupun sel glia dan lapisan luar iskemia yang tidak 

parah (penumbra) yang di suplai oleh kolateral dan mengandung sel-sel yang 

didapatkan kembali oleh pemberian terapi dalam waktu yang tepat. Berdasarkan 

kejadian iskemik, perfusi pada inti iskemik adalah 10-20ml/100g/menit atau 

kurang, sedangkan hipoferfusi pada daerah penumbra kritis yaitu kurang dari 18-

20 ml/100g/menit dan beresiko menyebabkan kematian jika tidak dipulihkan 

dalam waktu 2 jam. Sebaliknya, jika penumbra berperfusi setidaknya sekitar 60 

ml/100g/menit kemungkinan kematian akan berkurang. Neuron pada penumbra 

sebagian besar mengalami disfungsi, tapi dapat pulih jika di reperfusi pada waktu 

yang tepat. Intervensi farmakologis yang diberikan secepatnya dapat membantu 

proses rekanalisasi pembuluh darah yang tersumbat, karena tidak hanya 

menyelamatkan neuron dan sel glia dari penumbra tapi juga sel glia pada inti 

iskemia sehingga dapat mengurangi infark jaringan (McElveen Alway, 2009; Deb 

et al., 2010). 

 Trombosis dapat terbentuk di arteri ekstrakranial atau intracranial saat 

intima menjadi kasar dan plak terbentuk selama terjadi luka pada pembuluh darah. 

Luka endothelial merangsang platelet untuk menempel dan beragregasi kemudian 

koagulasi aktif dan trombus terbentuk pada tempat plak. Aliran darah pada sistem 

ektrakranial dan intracranial menurun dan sirkulasi kolateral mempertahankan 

fungsinya. Saat mekanisme pertahanan sirkulasi kolateral gagal, perfusi terganggu 

dan akhirnya menyebabkan penurunan perfusi dan kematian sel. Pada stroke 

emboli, klot berjalan dari sumber terbentuknya menuju ke pembuluh darah 

serebral. Mikroemboli dapat terpecah dari plak sclerosis di arteri karotid atau 

bersumber dari jantung seperti atrial fibrilasi, patent foramen ovale, atau 

hipokinetik ventrikel kiri. Emboli dapat berupa darah, lemak ataupun udara yang 
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dapat muncul selama prosedur operasi, kebanyakan muncul data operasi jantung 

tapi juga setelah operasi tulang (Hinkle, 2007). 

Mekanisme ketiga dari stroke iskemik adalah hipoperfusi sistemik yang 

umumnya terjadi karena hilangnya tekanan arteri. Beberapa hal yang dapat 

menyebabkan hipoperfusi sistemik adalah infark miokard dan/atau aritmia. Area 

otak di tepi distal dari cabang arteri yang biasa disebut batas antara daerah arteri 

serebral inti, cenderung terganggu. Hipotensi berat dapat menimbulkan efek yang 

sama dengan iskemik, terutama dalam konteks stenosis yang signifikan dari arteri 

karotid dan dapat memicu  batas unilateral iskemia (Maas and Safdieh, 2009). 

2.4.2 Patofisiologi Stroke Hemoragik 

 Selama perdaraan intraserebral, terjadi akumulasi darah yang cepat dalam 

parenkim otak yang menyebabkan gangguan anatomi normal dan peningkata 

tekanan lokal. Tergantung pada dinamika ekspansi hematoma (pertumbuhan), 

kerusakan primer terjadi dalam waktu beberapa menit hingga jam setelah onset 

pendarahan. Kerusakan sekunder sebagian besar disebabkan karena adanya darah 

dalam parenkim dan juga tergantung pada volume hematoma, usia dan valume 

ventricular. Hal ini dapat terjadi melalui jalur sitotoksisitas darah, 

hipermetabolisme, eksitotoksisitas, depresi serta stress oksidatif dan peradangan. 

Pada akhirnya pathogenesis ini menyebabkan gangguan irreversibl komponen unit 

neurovascular dan diikuti oleh gangguan pada blood brain barrier dan edema otak 

memetikan dengan kematian sel otak besar. Sementara mediator inflamasi yang 

dihasilkan secara lokal untuk merespon kematian otak atau cedera otak memiliki 

kapasitas untuk menambah kerusakan yang disebabkan oleh cedera sekunder, 

keterlibatan sel-sel inflamasi (mikroglia/makrofag) sangat penting untuk 

menghilangkan pecahan sel dari hematoma yang merupakan sumber peradangan 

(Aronowski and Zhao, 2011). 

2.5 Faktor Resiko 

 Menurut guideline American Heart Association faktor resiko stroke dibagi 

menjadi dua yaitu faktor resiko yang dapat di modifikasi dan yang tidak dapat di 

modifikasi (Goldstein et al., 2011). 
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2.5.1 Faktor yang tidak dapat Dimodifikasi 

2.5.1.1 Usia 

Efek kumulatif dari penuaan pada sistem kardiovaskular dan sifat progresif 

faktor risiko stroke selama jangka waktu lama secara substansial meningkatkan 

risiko dari stroke iskemik dan perdarahan intraserebral (ICH). Insiden stroke 

meningkat pada usia < 5 tahun hingga >85 tahun. Usia rata-rata stroke menurun 

dari 71,2 tahun menjadi 69,2 tahun karena kenaikan proporsi stroke pada orang-

orang dengan usia antara 20 sampai 54 tahun. Nationwide Inpatient Sample 

menunjukkan rata-rata pasien rawat inap karena stroke meningkat untuk individu 

usia 25 hingga 34 tahun dan usia 35 hingga 44 tahun. Stroke yang terjadi di usia 

muda memiliki potensi untuk menyebabkan gangguan seumur hidup dan 

kecacatan seumur hidup (Meschia et al., 2014). 

2.5.1.2 Jenis Kelamin 

Angka kematian stroke pada pria lebih tinggi daripada wanita, namun lebih 

banyak wanita yang meninggal karena stroke setiap tahunnya di banding pria, dan 

persentasinya mencapai 61% dari semua ketian stroke di Amerika Serikat. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita memiliki stroke yang lebih 

parah di bandingkan dengan pria, dan menunjukkan wanita dengan stroke iskemik 

akut memiliki kemungkinan lebih kecil menerima pengobatan trombolisis dengan 

intravena aktivator plasminogen jaringan (tPA) daripada pria. Berdasarkan 21 

penelitian, kematian akibat stroke pada wanita lebih tinggi dibanding pada pria 

dengan persentase masing-masing 24,7% dan 19,7% (Ovbiagele and Nguyen-

Huynh, 2011). 

2.5.1.3 Ras 

Tahun 2007, angka kematian stroke adalah 40,2 per 100.000 untuk pria kulit 

putih dan 67,1 per 100.000 untuk pria kulit hitam. Sementara untuk wanita kulit 

putih adalah 39,3 dan wanita kulit hitam adalah 55,0. Mekanisme budaya dan 

lingkungan berperan dalam perbedaan resiko stroke pada etnis atau ras, termasuk 

aspek social ekonomi, akses keperawatan, diskriminasi dan variasi budaya. Bukti 

kuat menunjukkan ras kulit hitam di AS memiliki kejadian stroke lebih tinggi dan 

tingkat kematian yang lebih tinggi untuk semua subtype stroke dibanding dengan 
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ras lainnya. Sementara untuk ras Asia-Pasifik memiliki tingkat kematian yang 

lebih tinggi pada perdarahan intraserebral dibandingkan ras kulit putih (Ovbiagele 

and Nguyen-Huynh, 2011). 

2.5.1.4 Faktor Genetik 

Sebuah studi meta-analisis dari studi cohort menujukkan bahwa keluarga 

yang memiliki riwayat stroke dapat meningkatkan kejadian stroke sebesar 30%. 

Kemungkinan kembar monozigot memiliki resiko stroke 1,65 kali lipat dibanding 

kembar dizigot. Stroke kardioemboli merupakan tipe yang poten menjadi penyakit 

keturunan di banding dengan sub tipe stroke iskemik lainnya. Wanita dengan 

riwayat stroke keluarga lebih poten terkena stroke di bandingkan pria yang 

memiliki riwayat stroke keluarga. Peningkatan resiko stroke karena riwayat 

keluarga positif dapat dimediasi dengan beberapa mekanisme, yaitu heritabilitas 

faktor resiko stroke karena genetik, adanya kerentanan terhadap efek dari faktor 

resiko, keluarga mempengaruhi budaya maupun gaya hidup seseorang, interaksi 

antara faktor genetik dan lingkungan (Meschia et al,2014). 

2.5.2 Faktor yang dapat Dimodifikasi 

2.5.2.1 Hipertensi 

Hipertensi merupakan faktor resiko utama untuk kejadian infark serebral 

dan ICH. Hubungan antara tekanan darah dan resiko stroke sangat kuat. Resiko 

stroke meningkat secara progresif dengan peningkatan tekanan darah, dan 

sejumlah besar individu yang memiliki tekanan darah dibawah ambang yang 

harus diterapi. Berdasarkan JNC7 pada kondisi diatas pendekatan non 

farmakologi dan perubahan gaya hidup direkomendasikan untuk mengurangi 

tekanan darah (Goldstein et al,2011).  

Pasien dengan hipertensi memiliki peningkatan resiko terhadap stroke. Bila 

tekanan darah meningkat cukup tinggi akan menyebabkan hialinisasi pada lapisan 

otot pembuluh serebral. Akibatnya, diameter lumen pembuluh darah tersebut akan 

menjadi tetap. Hal ini berbahaya karena pembuluh serebral tidak dapat berdilatasi 

atau berkonstriksi dengan leluasa untuk mengatasi fluktuasi dari tekanan darah 

sistemik (Hariyono, 2010).  
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Bila terjadi penurunan tekanan darah sistemik maka tekanan perfusi ke 

jaringan otak tidak adekuat. Hal ini akan mengakibatkan iskemik serebral. 

Sebaliknya, bila terjadi kenaikan tekanan darah sistemik maka tekanan perfusi 

pada dinding kapiler menjadi tinggi. Akibatnya, terjadi edema, dan kemungkinan 

perdarahan pada otak atau stroke hemoragik. Penanganan pada pasien hipertensi 

pada saat stroke akut mempunyai resiko kurang baik pada prognosis stroke. 

Penurunan tekanan darah secara mendadak pada penderita stroke akut dapat 

mengakibatkan perburukan kelainan neurologis yang disebabkan karena adanya 

penurunan tekanan perfusi di daerah infark. Beberapa peneliti melaporkan bahwa 

apabila hipertensi tidak diturunkan pada saat serangan stroke akut dapat 

mengakibatkan edema otak, namun berdasarkan penelitian dari Chamorro 

menunjukkan bahwa perbaikan yang sempurna pada stroke iskemik dipermudah 

oleh adanya penurunan tekanan darah yang cukup ketika edema otak berkembang 

sehinggga menghasilkan tekanan perfusi serebral yang adekuat (PERDOSSI, 

2007).  

2.5.2.2Merokok 

Tingkat kematian penyakit stroke karena merokok di Amerika Serikat 

pertahunnya diperkirakan sekitar 21.400 ( tanpa ada penyesuaian untuk faktor 

resiko) dan 17.800 (setelah ada penyesuaian), ini menunjukkan bahwa rokok 

memberikan kontribusi terjadinya stroke yang berakhir dengan kematian sekitar 

12% sampai 14% (Goldstein et al,2011). 

2.5.2.3 Diabetes 

Seseorang dengan diabetes melitus lebih rentan terhadap aterosklerosis dan 

peningkatan prevalensi proaterogenik, terutama hipertensi dan lipid darah yang 

abnormal. Pada tahun 2007 sekitar 17,9 juta atau 5,9% orang Amerika menderita 

diabetes. Berdasarkan studi case control pada pasien stroke dan studi 

epidemiologi prospektif telah mengkonfirmasikan bahwa diabetes dapat 

meningkatkan resiko stroke iskemik dengan resiko relatif mulai dari 1,8 kali lipat 

menjadi hampir 6 kali lipat. Berdasarkan data dari Center for Disease Control and 

Prevention 1997-2003 menunjukkan bahwa prevalensi stroke berdasarkan usia 
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sekitar 9% stroke terjadi pada pasien dengan penyakit diabetes pada usia lebih 

dari 35 tahun (Goldstein et al, 2011). 

2.5.2.4 Dislipidemia 

Plasma lipid dan lipoprotein (kolesterol total, trigeliserida, Low-density 

Lipoprotein (LDL), High-density Lipoprotein ( HDL) dan lipoprotein (a)) 

berepengaruh terhadap resiko infark serebral. Data dari studi prospektif pada 

pasien pria dengan nilai total kolesterol >240-270 mg/dL menunjukkan adanya 

peningkatan resiko terhadap stroke iskemik. Secara umum, resiko stroke iskemik 

pada kedua jenis kelamin jelas terkait dengan dyslipidemia. Pada pria, kadar HDL 

yang rendah merupakan faktor resiko untuk iskemia serebral. Karena tingginya 

tingkat LDL yang jelas terkait dengan resiko kerdiovaskular yang lebih tinggi. 

Kadar trigliserida yang tinggi merupakan komponen dari sindrom metabolic. 

Dalam sebuah penelitian pada 11.117 pasien dengan penyakit jantung koroner, 

memiliki resiko infark serebral terkait dengan peningkatan kadar trigliserida dan 

rendahnya HDL (Arboix, 2015). 

2.6 Gejala dan Tanda Stroke  

Manifestasi klinik pada pasien stroke pada umumnya mengalami kelemahan 

pada salah satu sisi tubuh dan kesulitan dalam berbicara atau memberikan 

informasi karena adanya penurunan kemampuan kognitif atau bahasa (Fagan and 

Hess, 2008). Gejala klinis yang dialami pada pasien stroke menurut American 

Stroke Association, 2016, antara lain: 

a. Mendadak mengalami mati rasa atau kelemahan pada wajah, lengan atau 

kaki, terutama pada satu sisi tubuh. 

b. Mendadak kebingungan, kesulitan bicara atau memahami pembicaraan. 

c. Mendadak mengalami gangguan penglihatan pada satu atau kedua mata. 

d. Mendadak mengalami gangguan berjalan, pusing, kehilangan keseimbangan 

atau koordinasi. 

e. Mendadak mengalami sakit kepala tanpa sebab. 

Tanda dan gejala stroke sering terjadi secara mendadak yang kemudian 

dapat langsung meningkat atau memburuk secara perlahan, tergantung pada jenis 
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stroke dan area otak yang terkena. Gejala klasik digunakan untuk mengetahui 

tanda dan gejala stroke, yaitu : 

Tabel II. 1 Tanda dan Gejala Stroke 

Face / Wajah  Kelemahan mendadak atau kelumpuhan pada wajah atu 

masalah penglihatan 

Arm / Lengan Kelemahan mendadak atau matirasa pada salah satu atau 

kedua lengan 

Speech / Bicara Kesulitan bicara, bicara pelo 

Time / Waktu Waktu sangat penting untuk pengobatan stroke. Semakin 

cepat pengobatan diberikan semakin besar kemungkinan 

untuk pulih kembali. 

      (American Heart Association, 2013).  

2.7    Penatalaksanaan Terapi Stroke 

Secara umum penatalaksaan stroke dimulai dengan evaluasi dan diagnosis 

yang cepat karena theraupetic window stroke akut yang sangat pendek, evaluasi 

juga harus dilakukan secara sistemik dan cermat yang meliputi anamnesis, 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis dan skala stroke. Terapi umum yang 

diberikan untuk stroke meliputi stabilisasi jalan napas dan pernapasan, stabilisasi 

hemodinamik, pemeriksaan awal fisik umum (tekanan darah, jantung, neurologi 

umum awal), pengendalian peninggian tekanan intrakranial, penanganan 

transformasi hemoragik, pengendalian kejang, pengendalian suhu tubuh dan 

pemeriksaan penunjang (EKG dan CT-Scan) (PERDOSSI,2011). 

Tujuan dari terapi stroke, antara lain : (1) Mengurangi terjadinya cedera 

neurologis dan menurunkan angka kematian serta kecacatan jangka panjang; (2) 

mencegah terjadinya komplikasi sekunder, yaitu imobilitas dana disfungsi 

neurologis; (3) mencegah terjadinya stroke berulang (Wells et al., 2015). 

2.8. Terapi Khusus Stroke Iskemik 

 Stroke iskemik biasanya merupakan hasil dari emboli atau mekanisme 

trombolitik. Seberapa parah cedera otak tergantung pada waktu munculnya gejala 

hingga reperfusi, munculnya sirkulasi kolateral dan ukuran otak yang terkena 
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infark (biasa disebutk nekrotik inti) dimana pasokan darah berkurang secara 

signifikan dan metabolisme dipertahankan dengan aliran kolateral (yang disebut 

penumbra). Prinsip dari manajemen stroke iskemik sangat sederhana, yaitu 

mengembalikan aliran darah pada daerah yang terjadi infark sesegera mungkin 

tanpa menyebabkan perdarahan intraserebral (Falluji et al., 2012). 

 Strategi yang mungkin untuk mengatasi stroke iskemik adalah dengan 

melakukan manajemen faktor resiko dan perubahan gaya hidup, seperti 

manajemen hipertensi, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, melakukan 

diet, tidak mengkonsumsi alkohol serta menghindari stress. Strategi pengobatan 

stroke iskemik secara luas dibagi menjadi dua kategori yaitu (Davis and Donnan, 

2012) : 

a. Neuroprotection, untuk mencegah kematian saraf otak pada iskemik 

serebral fase akut. 

b. Reperfusi yaitu memperbaiki aliran darah ke otak yang bertujuan untuk 

memperbaiki area iskemik dengan obat-obat antitrombotik. 

 Pada pasien stroke iskemik menunjukkan onset gejala dalam beberapa jam 

dan harus dievaluasi untuk terapi reperfusi. Peningkatan tekanan darah harus 

segera ditangani selama periode akut yaitu 7 hari pertama setelah stroke iskemik 

karena resiko penurunan aliran darah ke otak dan akan memperburuk gejala. 

Tekanan darah harus diturunkan jika terjadi peningkatan tekanan darah hingga 

220/120 mmHg atau terbukti adanya IMA, edema pulmonaris, ensefalopati 

hipersensitif. Jika tekanan darah diobati pada fase akut terapi parenteral dengan 

kerja cepat lebih direkomendasikan (Fagan and Hess, 2008). Namun dalam 

batasan tertentu penurunan tekanan darah pada pasien stroke fase akut dengan 

kondisi darurat sebagai tindakan rutin tidak dianjurkan karena dapat memperburuk 

kondisi pasien, menimbulkan kecacatan dan kematian (Kernan et al., 2014). 

2.8.1 Trombolitik 

2.8.1.2 Altaplase 

Pemberian cepat intravena rt-Pa (recombinant tissue plasminogen activator) 

untuk pasien merupakan terapi yang tepat dan menjadi andalan dalam pengobatan 

dini pada stroke iskemik. Restorasi aliran darah pada waktu yang tepat pada 

pasien stroke iskemik efektif dalam mengurangi morbiditas jangka panjang. 
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Pasien yang diberikan intravena rt-Pa dalam waktu 4,5 jam onset stroke iskemik 

menunjukkan hasil yang baik pada 3-6 bulan setelah serangan (Hilkens,2016). 

Alteplase (rt-Pa) adalah trombolitik IV (fibrinolotik yang disetujui untuk 

pengobatan stroke akut pada tahun 1996 berdasarkan hasi dari Institut Nasional 

Gangguan Neurologis dan Stroke (NINDS). Pedoman American Stroke 

Association saat ini alteplase termasuk satu-satunya pengobatan stroke akut yang 

disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA) dan sangat dianjurkan untuk 

pengobatan dini dan merupakan terapi yang tepat untuk pasien. Berdasarkan 

beberapa skala penilaian, pasien yang diobati dengan alteplase memiliki 

kemungkinan kecacatan 30% dan bahkan tidak ada sama sekali dalam pemberian 

tiga bulan jika dibandingkan dengan plasebo. Terapi alteplase menunjukkan 

peningkatan mutlak 11% hinga 13% pada pasien dengan hasil yang sangat baik 

dalam 3 bulan dan manfaatnya sangat terlihat terlepas dari usia pasien, subtipe 

stroke, beratnya stroke atau riwayat penggunaan aspirin. Pada pasien yang dipilih 

secara hati-hati, alteplase efektif dalam membatasi ukuran infark dan melindungi 

jaringan otak dari iskemia dan kematian sel dengan mengembalikan aliran darah. 

Pengobatan harus diberikan dalam waktu 3 jam setelah timbul gejala dan tidak 

memberi manfaat jika diberikan lebih dari waktu tersebut. Terapi rt-Pa diberikan 

dalam dosis 0,9 mg/kg (maksimum 90 mg) dianjurkan; pertama diberikan 10% 

dengan IV bolus dan sisanya diinfuskan selama 1 jam (Winkler, 2008). 

Tabel II. 2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Penggunaan Altaplase 

Kriteria Inklusi 

- Usia 18 tahun atau lebih 

- Diagnosis klinis stroke iskemik menyebabkan defisit neurologis 

- Onset gejala kurang dari 180 menit sebelum terapi diberikan 

Kriteria Eksklusi 

- Bukti perdarahan intrakranial pada CT-scan otak sebelum terapi diberikan 

- Gejala stroke hanya kecil atau berkembang cepat 

- Secara klinik kemungkinan besar merupakan subarachnoid hemoragik dengan 

menggunakan normal CT 

- Perdarahan internal aktif 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

21 

 

 

- Dikenal sebagai diathesis, termasuk hal-hal ini namun tidak terbatas pada (1) 

trombosit < 100x103/mm
3
 (100x109/L); (2) Heparin dalam waktu 48 jam 

dengan aPTT tinggi; (3) Saat ini penggunaan antikoagulan oral (misalnya, 

warfarin) atau penggunaan baru dengan PT yang ditinggikan (>15 detik) atau 

INR (>1,7) 

- Operasi intrakranial, trauma kepala yang serius atau stroke sebelumnya dalam 

wkaktu 3 bulan 

- Diduga diseksi aorta berhubungan dengan stroke 

- Diduga endocarditis bakteri subakut atau vaskulitis 

- Riwayat perdarahan gastrointestinal atau saluran kencing dalam waktu 21 hari 

- Operasi besar atau trauma serius dalam waktu 14 hari 

- Kebocoran arteri pada site non-kompresibel 

- Kebocoran lumbal dalam waktu 7 hari 

- Riwayat perdarahan intracranial 

- Malformasi arteri atau aneurisma 

- Kejang bersamaan dengan gejala stroke 

- Infark miokard akut 

- SBP > 185 mmHg atau DBP > 110mmHg pada saat pengobatan atau pasien 

memerlukan terapi agresif untuk mengurangi tekanan darah hingga batas 

normal 

(Winkler, 2008). 

2.8.1.2 Streptokinase 

 Streptokinase tidak diindikasikan untuk terapi stroke iskemik fase akut. 

Hasil evaluasi dari tiga percobaan acak, penggunaan streptokinase dihentikan 

karena tingginya insiden pendarahan pada pasien yang menerima terapi 

streptokinase. Hingga saat ini tidak ada indikasi untuk penggunaan streptokinase 

dan trombolitik lain selain alteplase sebagai terapi stroke iskemik (Winkler, 

2008). 

2.8.1.3 Tenecteplase 

 Tenectaplase dibandingkan dengan alteplase dalam siding awal terakhir 

untuk stroke iskemik akut. Sebanyakan 75 pasien terbagi menjadi tiga kelompok : 
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alteplase IV 0,9 mg/kg, tenecteplase IV 0,1 mg/kg dan tenecteplase IV 0,25 

mg/kg. Berdasar hasil CT-scan setelah pemberian pada pasien dalam waktu 6 jam 

setelah gejala, tenecteplase menunjukkan hasil lebih baik daripada alteplase tanpa 

adanya peningkatan perdarahan atau efek samping serius lainnya, namun 

diperlukan studi lebih lanjut untuk membuktikan tenecteplase lebih baik dari 

alteplase (Bansal et al., 2013).  

2.8.2 Antiplatelet 

Obat antiplatelet yang telah diakui FDA untuk mencegah kerusakan 

vaskular pada pasien stroke atau TIA (aspirin, kombinasi aspirin/dipyridamole, 

clopidogrel dan ticlodipine). Keempat antiplatelet ini dapat mengurangi RR pada 

stroke, kejadian infark miokard ataupun kematian, tapi yang lebih penting terdapat 

perbedaan yang nyata antara agen-agen yang memiliki implikasi langsung untuk 

pemilihan terapi (Kernan et al.,2014). 

2.8.2.1 Aspirin 

Dua percobaan acak dilakukan oleh The International and The Chinese 

Acute Stroke Trial terkait pemberian aspirin pada pasien stroke iskemik. Pasien 

yang menerima aspirin dalam waktu 24 hingga 48 jam dari onset gejala stroke 

akut lebih sedikit mengalami serangan stroke berulang, kematian dan kecacatan. 

Terapi aspirin yang diberikan sesegera mungkin direkomendasikan pada banyak 

pasien dengan stroke iskemik akut dalam waktu 24 hingga 48 jam awal setelah 

muncul gejala dan harus dilanjutkan setidaknya selama dua minggu. Pemberian 

antikoagulan dan antiplatelet harus ditunda selama 24 jam pada pasien yang 

menerima alteplase (Winkler,2008). 

2.8.2.2 Kombinasi Aspirin-Clopidogrel 

Dalam percobaan acak, double-blind dilakukan pada 5170 pasien dalam 

waktu 24 jam setelah onset stroke iskemik minor atau TIA beresiko tinggi dengan 

terapi kombinasi clopidogrel-aspirin (dosis awal 300 mg, diikuti 75 mg per hari 

selama 90 hari, ditambah aspirin dengan dosis 75 mg per hari selama 21 hari 

pertama). Hasilnya menunjukkan pasien stroke akut minor atau TIA yang 

mendapat terapi kombinasi clopidogrel-aspirin lebih baik dalam mengurangi 

resiko stroke dalam waktu 90 hari dan tidak meningkatkan resiko perdarahan 

dibanding dengan pasien yang mendapat aspirin tunggal (Wang, 2013). 
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2.8.2.3 Citostazol 

Sebanyak 36 percobaan terkontrol secara acak dengan 82.144 pasien yang 

diikutsertakan, cilostazol secara signifikan lebih efektif dibanding aspirin dan 

clopidogrel tunggal dalam pencegahan jangka panjang dari kejadian vaskular yang 

serius pada pasien stroke dan TIA. Cilostazol memiliki resiko perdarahan lebih 

rendah dibandingkan dengan aspirin dosis rendah (75-162 mg sehari) aspirin (50 

mg sehari) dengan dipyridamol (400mg sehari) dan clopidogrel (Niu et al., 2016). 

2.8.2.4 Clopidogrel 

 Clopidogrel secara irreversible memblok reseptor ADP pada platelet 

sehingga mencegah kaskade yang mengakibatkan aktivasi reseptor GP IIb/IIIa. 

Pada percobaan CAPRIE (Clopidogrel versus Aspirin in Patient at Risk of 

Ischaemic Events) pasien diberikan 75 mg clopidogrel versus 325 mg aspirin 

sehari untuk mencegah kejadian kardiovaskular dan serebrovaskular.angka 

kejadian gabungan antara infark miokard, stroke iskemik dan kematian vaskular 

masing- masing adalah 5,32% dan 5,83 % pada clopidogrel dan aspirin. Terapi 

clopidogrel mengurangi resiko sebesar 8,7%. Perdarah gastrointestinal terjadi 

pada 1,99% pasien yang menerima clopidogrel dan 2,66% pada pasien yang 

menerima aspirin (Bansal et al.,2013). 

2.8.2.5 Dipyridamole 

 Dipiridamol dapat mengurangi stroke berulang dengan atau tanpa kombinasi 

dengan aspirin. Perbandingan antara dipyridamole dan kontrol adalah 0,74 dan 

0,61. Kombinasi dipyridamole dengan aspirin dibandingkan dengan aspirin saja 

adalah sebesar 0,82 dan 0,78. Dipyridamole tunggal ataupun kombinasi dengan 

aspirin dapat mengurangi stroke berulang pada pasien dengan riwayat penyakit 

serebrovaskular iskemik, komposit stroke non fatal, infark miokard non fatal dan 

kematian vaskular jika dibandingkan dengan aspirin tunggal (Leonardi-Bee et al., 

2005). 

2.8.3 Antikoagulan 

Antikoagulan adalah agen yang berperan dalam koagulasi untuk pengurangi 

polimerisasi fibrin dan pembentukan trombus dan berbeda dari agen trombolitik 

dan defribrinogen. Agen antikoagulan yang digunakan adalah unfraksinasi 
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heparin, LMW Heparin, vitamik K antagonis oral dan inhibitor thrombin spesifik. 

(Sanderlock et al., 2015). 

2.8.3.1 Warfarin 

Oral antikoagulan direkomendasikan untuk atrial fibrilasi dan emboli yang 

diduga bersumber dari jantung. Vitamin K antagonis, yaitu warfarin (INR 2,5) 

merupakan terapi firt line (Wells et al., 2015). Antikoagulan oral baru yang telah 

diakui di Amerika Serikat untuk pencegahan stroke pada pasien dengan atrial 

fibrinolisis nonavular adalah dabigatran (dosis 150 mg dua kali sehari pada pasien 

dengan creatinine clearance ≥30 mL/min) dan inhibitor langsung faktor Xa yaitu 

rivaroxaban (20 mg sekali sehari untuk pasien dengan creatinine clearance ≥50 

mL/min) dan apixaban (5 mg dua kali sehari untuk pasien dengan tidak lebih dari 

satu karakteristik: usia ≥80 tahun, serum kreatinin ≥1,5 mg/dL atau berat badan 

≤60 kg). Percobaan acak pemberian warfarin (INR 2-3) dibanding dabigatran (150 

mg atau 110 mg dua kali sehari) pada pasien stroke atau emboli sistemik 

menujukkan rata-rata follow-up 1,7% warfarin dibanding 1,11% dabigatran. 

Kedua kelompok menunjukkan rata-rata perdarahan mayor yang sama, tapi 

frekuensi perdarahan gastrointestinal pada kelompok warfarin lebih rendah 

dibandingkan kelompok yang menerima dabigatran (Meschia et al., 2014).  

2.8.3.2 Heparin dan LMWH 

Pemberian heparin secara parenteral (intravena atau subkutan) memiliki 

onset yang cukup cepat untuk digunakan pada fase stroke iskemik akut, 

sedangkan antikoagulan oral seperti antagonis vitamin K dan inhibitor trombin 

langsung memiliki onset lebih lambat (Sanderlock et al., 2015). Namun sedikit 

data klinis yang secara langsung membandingkan unfraksinasi heparin dengan 

LMWH untuk pengobatan stroke iskemik. Satu penelitian acak, penelitian open-

label pada pasien stroke iskemik akut tidak di temukan perbedaan yang signifikan 

antara pengobatan dengan heparin intravena di bandingkan dengan enoxaparin 

subkutan dua kali sehari. Peristiwa sistemik, emboli otak dan komplikasi 

perdarahan terjadi dalam tiga bulan pertama pada dua kelompok. Belum ada uji 

klinis yang jelas tentang penggunaan antikoagulasi intravena pada pasien dengan 

subtipe stroke tertentu. Penggunaan heparin dapat meningkatkan resiko 

perdarahan intrakranial dan ekstrakranial (Shahpouri et al., 2012).   
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2.8.3.3 Dabigatran 

 Dabigatran merupakan antikagulan oral yang bekerja sebagai  direct 

thrombin inhibitor. Baru-baru ini diuji dalam percobaan multisenter skala besar 

dan telah di akui FDA sebagai pencegahan stroke pada pasien dengan non fibrilasi 

arteri valvular. Pada studi RE-LY (Randomized Evaluation of Long-Term 

Anticoagulant Therapy, Warfarin, Compared with Dabigatran) 18,113 pasien 

stroke dengan resiko AF dari 967 pusat pengobatan di 44 negara. Percobaan 

menunjukkan bahwa 110 mg dabigatran dua kali sehari sama efektifnya dengan 

regimen dosis warfarin konvensional dalam mengurangi stroke dan 150 mg 

dabigatran dua kali sehari lebih baik dari warfarin pada populasi ini. Sebagai 

tambahan 110 mg dabigatran dua kali sehari memiliki rata-rata pendarahan yang 

lebih rendah dan 150 mg memiliki rata-rata yang sama jika dibandingkan dengan 

warfarin (Bansal et al., 2013). 

2.8.4 Neuroprotektan 

 Neuroprotektan untuk stroke iskemik akut bertujuan untuk meningkatkan 

ketahanan otak untuk iskemia demi meningkatkan clinical outcome pasien dengan 

melindungi neuron otak (Tymianski, 2013).  

2.8.4.1 Citicoline 

 Citicoline merupakan bentuk eksogen dari cytidine-5’-diphosphocholine 

(CDP-choline) yang digunakan dalam biosintesis membrane. Citicoline dapat 

mengurangi cedera iskemik dengan menstabilkan membrane dan mengurangi 

pembentukan radikal bebas. Sebuah percobaan fase II menunjukkan peningkatan 

hasil pada pasien stroke yang diberi 500 mg atau 2000 mg citicoline. Sebuah 

analisis subkelompok post hoc dari percobaan fase III menunjukkan pasien 

dengan stroke berat memiliki hasil fungsional yang lebih baik dengan citicoline 

(Onwuekwe and Adikaibe, 2012). 

2.8.4.2 Piracetam 

 Piracetam memiliki efek neuroprotektan dan antitrombotik yang dapat 

mengurangi kematian dan kecacatan pada pasien stroke akut (Ricci et al., 2012). 

Piracetam terbukti memiliki efek menguntungkan ringan pada pasien post stroke 

dengan aphasia. Dalam sebuah penelitian, pasien diberikan terapi 4,8 mg 
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piracetam selama 6 bulan dibandingkan dengan placebo. Hasilnya tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan (Gungor et al., 2011). 

2.8.5  Antidislipidemia 

 Stroke adalah penyakit neurologis umum yang menghasilkan kematian yang 

signifikan dan morbiditas global. Beberapa faktor resiko telah diidentifikasi untuk 

stroke di antara yang hyperlipidemia merupakan salah satu faktor resiko yang 

dapat dimodifikasi. Beberapa uji klinis terbabru juga menunjukkan bahwa 

pemakaian obat penurun lipid dapat mengurangi resiko terjadinya stroke iskemik 

(Saeed et al., 2015). 

2.8.5.1 Statin 

 Disfungsi endotel merupakan salah satu manifestasi awal aterosklerosis dan 

sangat terkait dengan kemungkinan stroke. Kerja statin meningkatkan fungsi 

endotel tergantung pada efek non-lipidsetidaknya sebagian di mediasi dengan 

meningkatkan regulasi NO sintase pada endothelium. Hal ini dapat memediasi 

vasodilatasi dan menurunkan poliferasi vaskular sel otot polos (Zhao et al., 2014). 

 Terdapat enam meta analisis yang menunjukkan bahwa statis 

memungkinkan meningkatkan kolateral dan reperfusi. Selain itu penggunaan 

statin pada prestrike dapat meringankan gejala, memiliki hasil fungsional yang 

baik dan resiko kematian yang rendah, namun dapat meningkatkan resiko gejala 

transformasi hemoragik (Hong and Lee, 2015). 

2.8.5.2 Niacin  

 Penggunaan exended release niacin kombinasi dengan statin menunjukkan 

angka yang lebih kecil terhadap kejadian stroke dibandingkan penggunaan statin 

tunggal (Teo et al., 2013). Namun penggunaan ER niacin tunggal maupun 

kombinasi harus dipertimbangkan pada pasien stroke dengan asal usul 

aterosklerosis yang memiliki kadar serum HDL-C rendah (Keener and Snossian, 

2008). 

2.8.6 Antihipertensi 

Sekitar 54% kasus stroke di dunia disebabkan oleh hipertensi (Ravenni, 

2011). Hipertensi dapat menyebabkan stroke melalui berbagai macam mekanisme. 

Tekanan intraluminal yang tinggi akan menyebabkan perubahan luas endotelium 
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dan fungsi otot polos di arteri intraserebral. Stress pada endotel dapat 

meningkatkan peremeabilitas lebih pada sawar darah otak dan edema otak lokal 

ataupun multifokal. Kerusakan pada endotel dan perubahan interaksi sel 

endotelium darah dapat menyebabkan pembentukan trombus lokal dan lesi 

iskemik. Nekrosis fibrinoid dapat menyebabkan infark lakunar melalui stenosis 

fokal dan oklusi. Perubahan degeneratif pada sel-sel otot polos dan predisposisi 

endotel menyebabkan perdarahan intraserebral. Selanjutnya, hipertensi 

mempercepat proses atreriosklerosis, sehingga meningkatkan kemungkinan lesi 

otak yang berhubungan dengan stenosis dan emboli yang berasal dari pembuluh 

ekstrakranial besar, arkus aorta dan dari jantung. Perubahan struktural adaptif di 

pembuluh resisten memiliki efek positif yaitu mengurangi ketegangan dinding 

pembuluh, sementara konsekuensi negatifnya adalah peningkatan resistensi 

pembuluh darah perifer yang dapat mengganggu sirkulasi kolateral dan 

meningkatkan resiko kejadian iskemik sehubungan dengan adanya hipotensi atau 

distal pada stenosis (Johannson, 1999).  

Salah satu fokus manajemen stroke akut adalah manajemen hipertensi. 

Penurunan tekanan darah pada pasien stroke iskemik berpotensi menurunkan 

risiko terjadinya edema otak, risiko hemoragik dan mencegah kerusakan vascular 

lebih lanjut. Selama jam-jam pertama setelah onset gejala stroke, terapi hipertensi 

berat menjadi masalah, karena penurunan mendadak tekanan darah arteri dapat 

menyebabkan penurunan perfusi lokal yang berbahaya (Sedjatiningsih dkk., 

2012). 

Pada pasien stroke iskemik akut, tekanan darah diturunkan sekitar 15% 

(sistolik maupun diastolik) dalam 24 jam pertama setelah awitan apabila tekanan 

darah sistolik (TDS) >220 mmHg atau tekanan darah diastolik (TDD) >120 

mmHg. Pada pasien stroke iskemik akut yang akan diberi terapi trombolitik 

(rtPA), tekanan darah diturunkan hingga TDS <185 mmHg dan TDD<110mmHg 

(AHA/ASA, Class I, Level of evidence B).Selanjutnya, tekanan darah harus 

dipantau hingga TDS <185 mmHg dan TDD <105mmHg selama 24 jam setalah 

pemberian rtPA. Obat antihipertensi yang digunakan adalah labetalol, nitropaste, 

nitroprusid, nikardipin atau diltiazem intravena (PERDOSSI, 2011). 
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2.8.6.1 Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors  

 ACE Inhibitor bekerja dengan menghambat kerja enzim yang mengaktifkan 

angiotensin. Penghambat EPA mencegah penyempitan pembuluh darah dan 

menurunkan resistensi aliran darah, yang pada akhirnya menurunkan tekanan 

darah. Efek samping yang mungkin adalah kemerahan pada kulit atau reaksi alergi 

lain, hilang selera makan, batuk kering kronis, dan kerusakan ginjal. Selain gejala-

gejala tersebut, penghambat EPA secara umum ditoleransi dengan baik 

(Kowalski, 2010). 

Gambar 2. 5 Tatalaksana Terapi Antihipertensi pada Pasien Stroke Akut 

(PERDOSSI, 2007) 
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 Pada tiga percobaan acak hipertensi oral perindopril, lisinopil dan captopril 

secara independen dapat mengutangi tekanan darah dan tetap mempertahankan 

aliran darah otak pada stroke iskemik akut, namun tidak ada perbedaan pada 

perbaikan gangguan neurologis pada masing-masing kelompok. Pengendalian 

hipertensi dan hipotensi harus segera dilakukan setelah stroke. Percobaan acak 

pada 179 pasien dengan stroke iskemik dan intraserebral hemoragik dalam waktu 

36 jam dengan SBP > 160 mmHg untuk labetolol oral (50 mg), lisinopril (5 mg) 

atau plasebo pada pasien tanpa disfagia dan labetolol intavena (50 mg), lisinopril 

sublingual (5 mg) atau plasebo pada pasien dengan disfagia. Hasilnya 

menunjukkan setelah 24 jam lisinopril dapat mengurangi tekanan darah sebesar 

14/7 mmHg dibandingkan dengan plasebo. Setelah 14 hari  hasil menunjukkan 

tidak ada perbedaan pada masing-masing kelompok, meskipun lisinopril 

dilaporkan aman tanpa ada efek samping yang serius (Appleton et al., 2016). 

2.8.6.2 Angiotensin receptor Blocker 

 Antagonis angiotensin II (Ang II) manghambat aktivitas Ang II hanya 

direseptor AT1 dan tidak direseptor AT2 , maka disebut juga AT1-Blokerdan 

dapat menurunkan tekanan darah dan memberikan proteksi organ target seperti 

jantung, pembuluh darah, dan ginjal (Nafrialdi, 2007). 

 Studi dari The Acute Candesartan Cilexetil Therapy in Stroke Survivors 

(ACCESS), 27 percobaan acak dengan 339 peserta stroke iskemik dengan tekanan 

darah ≥180/105 mmHg untuk 7 hari diberikan oral candesartan atau plasebo 

dalam waktu 36 jam. Kematian pada 12 bulan dan kejadian kardiovaskular secara 

signifikan berkurang pada kelompok candesartan. Dalam sebuah analisis 

subkelompok post hoc Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second 

Strokes (PRoFESS) 28 percobaan pada pasien stroke iskemik ringan telmisartan 

dibanding plasebo menunjukkan hasil telmisartan dapat menurunkan SBP dan 

DBP hingga 6-7 dan 2-4 mmHG, aman tanpa ada efek samping (Appleton et al., 

2016). 

2.8.6.3 Diuretik 

 Obat golongan diuretik menurunkan tekanan darah dengan jalan 

membantu tubuh menyingkirkan kelebihan cairan dan natrium melalui urinasi. 
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Golongan ini adalah yang paling tua dan paling banyak digunakan daripada obat 

antihipertensi lain. Diuretik tertentu, yaitu kelompok tiazid dapat berperan sebagai 

vasodilator dengan membuka pembuluh darah. Efek samping antara lain 

keletihan, kram kaki, lemah, encok (jarang), peningkatan gula darah, terutama 

pada penderita diabetes, dan penurunan libido dan atau impotensi. Diuretik terbagi 

ke dalam tiga subkategori: Diuretik tiazid (Klorotizida, Klortalidon, 

Hidroklorotiazid, Politiazid, Indapamid, Metolazon), Loop Diuretic (Bumetanida, 

Furosemida, Torsemida), Diuretic Hemat-Kalium (Amilorida, Triamteren) 

(Kowalski, 2010). 

2.8.6.4 Calcium Channel Blockers 

 Calcium channel blockers digunakan untuk menurunkan tekanan darah 

dengan cara menghambat influx Ca
++

 yang sensitif terhadap tegangan di otot 

polos anterior, yang akhirnya menyebabkan relaksasi otot polos dan tahanan 

vascular perifer yang menurun. Karena tahanan vascular perifer menurun, bloker 

saluran Ca
++

 memicu pelepasan simpatik yang diperantarai suatu baroreseptor 

(Brunton et al, 2010). Senyawa antagonis Ca tidak mempengaruhi kadar Ca 

diplasma, sehingga dapat dibedakan menjadi dua yaitu Ca overload-blocker , yang 

melawan kenaikan kadar Ca berlebihan dalam sel, misalnya flunarizin yang 

dipakai pada vertigo dan profilaksis migraine. Kedua adalah Ca entry-blocker 

yang menghambat pemasukan kalsium kedalam sel miokard dan otot polos 

dinding anteriol yang merangsang dan dengan demikian mencegah kontraksi dan 

vasokonstriksi. Pada hipertensi CCB yang digunakan adalah Ca- entery-blocker 

(Tjay & Rahardja, 2007). 

 CCB dibagi menjadi 2 golongan yaitu dihidropiridin dan non dihidropiridin. 

Obat yang masuk golongan dihidropiridin yaitu amlodipine, nifedipin, nikardipin, 

nimodipine, felodipin dan isradipin. Sedangkan yang termasuk golongan non 

dihidropiridin adalah verapamil dan diltiazem (Brunton et al., 2010). Verapamil, 

diltiazem, dan golongan dihidropiridin (amlodipine, felodipin, isradipin, 

nicardipine, nifedipine, dan nisoldipin) semua sama-sama efektif dalam 

menurunkan tekanan darah, dan banyak formulasi yang saat ini disetujui untuk 

digunakan di Amerika Serikat ini. Clevidipine adalah anggota baru dari grup ini 

yang diformulasikan untuk digunakan infus saja. Perbedaan hemodinamik antara 
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calcium channel blockers mungkin mempengaruhi pilihan agen tertentu. 

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 takikardia menjaga atau meningkatkan output jantung 

pada kebanyakan pasien diberikan dihidropiridin. Verapamil memiliki efek 

depresan terbesar pada jantung dan dapat menurunkan denyut jantung dan curah 

jantung. Beberapa studi epidemiologi melaporkan peningkatan risiko 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 

paruh panjang mengontrol tekanan darah secara halus dan yang lebih tepat untuk 

pengobatan hipertensi kronis. Pengobatan hipertensi nifedipine dan clevidipine 

tersedia dengan pemberian parenteral jika terapi oral tidak memungkinkan; 

verapamil parenteral dan diltiazem juga dapat digunakan untuk indikasi yang 

sama. Oral nifedipine short-acting telah digunakan dalam manajemen darurat 

hipertensi berat (Katzung, 2012). 

Tabel II. 3 Perbandingan Profil Farmakokinetika Obat Golongan CCB 

 Amlodipin Nifedipin Nikardi

pin 

Nimodi

pin 

Verapamil Diltia

zem 

Bioavaibi

litas oral 

(%) 

60-65 40-60 10-18 13 15-30 40 

T1/2 

Eliminasi 

(jam) 

35-48 2-3 7-8 1.7-9 3-7 3-7 

Onset of 

action 

(rute) 

- <1 menit 

(IV), 5-20 

menit 

(sublingual/

oral) 

20 menit 

(oral) 

- <1,5 menit 

(IV), 30 

menit (oral) 

<3 

menit 

(IV), 

>30 

menit 

(oral) 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

32 

 

 

 (Dikici et al, 2012; Nafrialdi 2009) 

2.8.6.4.1 Non Dihydropiridin 

2.8.6.4.1.1 Verapamil 

 

Gambar 2. 6 Struktur Kimia Verapamil (McEvoy, 2008) 

 Verapamil merupakan vasodilator yang kurang poten dibanding obat-obat 

dihidropiridin. Bila verapamil diberikan dosis yang cukup untuk menghasilkan 

vasodilatasi arteri perifer, maka terjadi efek kronotropik, dromotropik, dan 

inotropik negatif yang lebih langsung dibandingkan pada pemberian 

dihidropiridin. Verapamil intravena menurunkan tekanan darah arteri karena 

penurunan tahanan vaskular, tetapi efek takikardia dilemahkan atau ditiadakan 

oleh efek kronotropik negatif langsung yang ditimbulkan oleh obat. Efek 

inotropik negatif instrinsik secara parsial diimbangi oleh penurunan afterload dan 

peningkatan refleks tonus adrenergik (Brunton et al, 2010). 

 Verapamil digunakan untuk pengobatan angina, hipertensi dan aritmia. 

Verapamil merupakan CCB dengan inotropik negatif tinggi dan dapat mengurangi 

kardiak output, memperlambat denyut jantung dan dapat mengganggu konduksi 

atrioventrikular. Hal ini dapat memicu gagal jantung, memperburuk gangguan 

Metabolis

me hati 

(%) 

>90 >95 >99 - >95 >95 

Ekskresi 

utuh 

lewat 

ginjal 

(%) 

<10 <0,1 <0,3 <1 3-4 1-4 
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konduksi dan menyebabkan hipotensi pada dosis tinggi dan tidak boleh digunakan 

dengan beta-blocker (BMJ group, 2015). 

2.8.6.4.1.2 Diltiazem  

 

Gambar 2. 7 Struktur Kimia Diltiazem (McEvoy, 2008) 

 Diltiazem merupakan benzothiazepine calcium-channel blocker . 

Diltiazem merupakan vasodilator perifer dan koroner dengan aktifitas inotropik 

negative tetapi terbatas sifat vasodilator dibandingkan dengan nifedipin golongan 

CCB dihydropiridin. Selain itu diltiazem berbeda dengan nifedipin, diltiazem 

cenderung menghambat konduksi jantung pada SA dan AV node (McEvoy, 

2008). 

Diltiaem bekerja dengan menghambat pergerakan ion kalsium melintasi 

membran sel sistemik dan otot polos pembuluh darah koroner, memperlambat 

pergerakan ion kalsium melintasi membran sel antara otot jantung dan sel cardiac 

pacemaker, menurunkan konduksi dari sinoatrial (SA) and atrioventricular (AV) 

(Tatro, 2008). 
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2.8.6.4.2 Dihydropiridin 

2.8.6.4.2.1 Amlodipine 

 

Gambar 2. 8 Struktur Kimia Amlodipine (McEvoy, 2008) 

Amlodipine merupakan long-acting, lipofil antagonis kalsium dihidropiridin 

generasi ketiga dengan karakteristik farmakokinetik yang khas karena derajat  

ionisasi yang tinggi (Dikici et al., 2012).  

Mekanisme  

Menghambat pergerakan ion kalsium melintasi membran sel sistemik dan otot 

polos pembuluh darah coroner. Sehingga tidak terjadi influk kalsium dalam 

pembuluh darah dan mencegah terjadinya vasokonstriksi otot polos pembuluh 

darah. Dengan mencegah terjadinya vasokonstrisi otot polos pembuluh darah 

maka akan terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah yang mengakibatkan 

penurunan tekanan perfusi di pembuluh darah sehingga tekanan darah akan turun 

dan resiko stroke akan berkurang (Tatro, 2008). Amlodipine sendiri biasanya 

memiliki onset aksi bertahap dan karenanya tidak ada reflex aktivasi 

neuroendoksin yang signifikan. Mengaktifkan mekanisme reflex seperti 

peningkatan pembuluh darah periver dan denyut jantung dapat menyebabkan efek 

negatif pada metabolisme lipid dan karbohidrat (Fares et al, 2016). 

Farmakokinetik 

Bioavaibilitas oral amlodipine adalah 60-65% dengan konsentrasi plasma yang 

meningkat secara bertahap hingaa 6-8 jam setelah pemberian. Amlodipine secara 

ekstensif dimetabolisme di hati tapi tidak ada presismetik dan dibersihkan dengan 

waktu paruh 40-50 jam. Volume distribusi sebesar 21L/Kg dan ikatan protein 

plasma sebesar 98% (Dikici et al, 2012). 
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Dosis 

Amlodipin diminum 1 dd 5mg, maksimal pemberian 10 mg (Tjay, 2007). Dosis 

awal 5 mg dan biasanya dianjurkan dengan dosis harian maksimun 10 mg. Untuk 

pasien lanjut usia dan pasien dengan gagal hati, dosis awal 2,5 mg (Fares et al., 

2016).  

Efek Samping 

Efek samping yang mungkin terjadi diantaranya sakit kepala, edema, mual, 

pusing, muka merah (Tatro, 2008). Efek samping yang paling sering dilaporkan 

adalah edema perifer. Namun efek samping ini dapat diminimalisir dengan 

pemberian saat malam sebelum tidur. Amlodipine sendiri memiliki efek 

vasodilatasi yang dapat menyebabkan penurunan curah jantung dalam pengaturan 

stenosis aorta (Fares et al, 2016). 

Perhatian 

Pada kehamilan kategori C yaitu resiko tidak dapat dikesampingkan, penelitian 

pada manusia kurang dan pada hewan positif pada resiko janin. Pada ibu 

menyusui undetermined (Tatro, 2008). 

Sediaan di Indonesia 

Tabel II. 4 Tabel Sediaan Amlodipine di Indonesia 

Nama Dagang Obat Bentuk Sediaan, Kekuatan 

A-B Vask Tablet 5 mg dan 10 mg 

ACTAPIN Tablet 5 mg dan 10 mg 

AMCOR Tablet 5 mg dan 10 mg 

CARDISAN Tablet 5 mg dan 10 mg 

TENSIVASK Tablet 5 mg dan 10 mg 

AMLOGAL Tablet 5 mg 

BUFACARDO Caplet 5 mg dan 10 mg 

CALSIVAS Tablet 5 mg dan 10 mg 

DIVASK Tablet 5 mg dan 10 mg 

DOVASK Tablet 5 mg 

ERTENSI Tablet 5 mg 
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FINEVASK Tablet 5 mg dan 10 mg 

CARDICAP Tablet 5 mg dan 10 mg 

FULOPIN Tablet 5 mg dan 10 mg 

GENSIA Tablet 5 mg dan 10 mg 

GRACIVASK Tablet 5 mg dan 10 mg 

GRAVASK 5/ 10 Caplet 5 mg dan 10 mg 

LODIPAS Tablet 5 mg dan 10 mg 

LUPIN Tablet 5 mg dan 10 mg 

NORVASK Tablet 5 mg dan 10 mg 

SIMVASK-5/-10 Tablet 5 mg dan 10 mg 

STAMOTENS Tablet 5 mg dan 10 mg 

THERAVASK Tablet 5 mg dan 10 mg 

ZEVASK Caplet 5 mg dan 10 mg 

(MIMS Indonesia, 2014) 

2.8.6.4.2.2 Nifedipine 

 

Gambar 2. 9 Struktur Kimia Nifedipine (McEvoy, 2008) 

Nifedipine bekerja dengan menghambat pergerakan ion kalsium melintasi 

membran sel myocardium dan sistemik. Selain itu nifedipin dapat menurunkan 

resistensi pembuluh darah perifer dengan meminimalkan efek pada konduksi SA 

node dan AV node, sehingga dapat mengurangi kebutuhan oksigen myocardial 

dan mencegah kejang arteri coroner. (Tatro, 2008). 

Nifedipine merelaksasi pembuluh darah otot polos dan mendilatasi arteri 

coroner dan perifer. Nifedipine lebih berpengaruh pada pembuluh darah dana 

kurang berpengaruh pada mikardium jika dibandingkan dengan verapamil. Tidak 
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seperti verapamil, nifedipine tidak memiliki aktifitas aritmia. Nifedipine jarang 

menyebabkan gagal jantung karena efek intotroprik negatif diimbangi dengan 

penurunan kerja ventrikel kiri (BMJ group, 2015). 

2.8.6.4.2.3 Nikardipin 

 

Gambar 2. 10 Struktur Kimia Nikardipin (McEvoy, 2008) 

 

 Nikardipin merupakan golongan CCB (Calcium Channel Blocker) 

dihydropiridin yang memiliki mekanisme kerja sama dengan nifedipin dan 

memiliki efek inotropik negatif yang mungkin lebih kecil. Nikardipin 

menghambat pergerakan ion kalsium melintasi membran sel sistemik dan otot 

polos pembuluh darah koroner. Sehingga tidak terjadi influk kalsium dalam 

pembuluh darah dan mencegah terjadinya vasokonstriksi otot polos pembuluh 

darah. Dengan mencegah terjadinya vasokonstrisi otot polos pembuluh darah 

maka akan terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah yang mengakibatkan 

penurunan tekanan perfusi di pembuluh darah sehingga tekanan darah akan turun 

dan resiko stroke akan berkurang (McEvoy,2008; Tatro, 2008). 

2.8.6.4.2.4 Nimodipin 

Nimodipin berkaitan dengan nifedipin tetapi efek relaksan otot polos lebih 

bekerja pada arteri serebral. Penggunaan nimodipin terbatas pada pencegahan dan 

pengobatan kejang pembuluh darah kerena diikuti aneurisma perdarahan 

subaraknoid (BMJ group, 2015). 

Nimodipin merupakan derivate 1,4-dihydroperidine yang sangat lipofil. 

Nimodipine dapat melintasi sawar blood-brain barrier, mencapai otak dan cairan 

serebrospinal. Pengobatan dini dengan nimodipin dapat mengurangi keparahan 
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deficit neurologis yang disebabkan vasospasme karena perdarahan subraknoid, 

namun tidak ada efek yang relevan pada stroke akut iskemik (Tomassoni, 2008). 

2.9. Amlodipine pada Stroke Iskemik 

 Hipertensi merupakan salah satu dari sepuluh besar faktor resiko stroke 

iskemik dan merupakan faktor resiko penting yang dapat diubah pada pencegahan 

stroke iskemik primer maupun sekunder. Studi observasional dan percobaan 

klinik mendukung bahwa penurunan tekanan darah memiliki efek yang sangat 

penting dalam mencegah stroke iskemik (Davis et al., 2012).  

 Saat ini Calcium Channel Blockers (CCB) banyak digunakan sebagai 

antihipertensi pada pencegahan stroke primer maupun sekunder. Berdasarkan 

studi meta analisis dari 273.543 partisipan pada 31 percobaan acak menunjukkan 

bahwa CCB dibandingkan ACE inhibitor, Diuretik dan β-adrenergik bloker dapat 

mengurangi insiden stroke pada populasi hipertensi lebih baik (Chen and Yang, 

2013). Selain itu CCB juga memiliki peran neuroprotektan dan sifat anti-

atherosklerotik pada stroke iskemik (Inzitari and Poggesi, 2005). 

 Berdasarkan studi Titration of Amlodipine to Higher Doses : A Comparison 

of Asian and Western Experience, Calcium Channel Blockers (CCB), termasuk 

amlodipine merupakan pilihan yang efektif untuk hipertensi, Kemanjuran 

amlodipine untuk pengobatan hipertensi pada pasien dengan hipertensi normal 

dan beresiko tinggi terhadap penyakit kardiovaskular telah dibuktikan dalam 

beberapa uji klinis besar dan CCB juga merupakan rekomendasi sebagai lini 

pertama untuk hipertensi. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa selan 

efek terkait antihipertensi, amlodipine juga memiliki efek menguntungkan dalam 

megurangi resiko stroke. Pemberian amlodipine dapat meningkatkan nitrak oksida 

endotel, menghambat proliferasi sel otot polos dan memiliki aktivitas antioksidan 

yang tidak dimiliki obat golongan CCB lain. Evidence  lain juga menunjukkan 

amlodipine dapat menurunkan kadar sensitif troponin jantung yang sangat tinggi 

(yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular, kematian dan gagal jantung) 

untuk tingkat yang lebih besar dibandingkan kombinasi losartan dan 

hidroklorotiazid (Kario et al., 2013).  

 Berdasarkan studi Primary stroke prevention and hypertension treatment : 

Which is the first-line strategy amlodipin dapat mengurangi stroke fatal maupun 
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non fatal sebesar 23% dibandingkan dengan atenolol, namun secara statistik 

penggunaan amlodipin untuk mengurangi resiko stroke kurang baik dibandingkan 

dengan antihipertensi golongan ARB atau kombinasi obat antihipertensi lain 

dengan ARB (Ravenni et al., 2011). 

 Berdasarkan Reduced blood pressure variability in ASCOT-BPLA trial 

favours use of amlodipine/perindopril combination to reduce stroke risk terkait 

dengan penggunaan obat amlodipin/perindopril kombinasi untuk mengurangi 

resiko stroke didapatkan hasil bahwa amlodipin mampu menurunkan resiko 

stroke. Dari studi ASCOT disebutkan penggunaan kombinasi amlodipine lebih 

efektif dalam penurunan tingkat stroke dari pada penggunaan diuretik dan 

atenolol. Dari 257 pasien dengan tekanan darah tinggi rata-rata 164/95 mmHg 

dengan pemberian acak CCB amlodipin dengan atau tanpa perindopril dan 

pemberian diuretik ataupun atenolol selama 5,5 tahun pemberian tindakan 

didapatkan hasil bahwa penurunan tekanan darah cukup besar pada pemberian 

atenolol dibandingkan dengan amlodipin. Dari hasil yang didapatkan peneliti juga 

menemukan hubungan yang kuat dengan peningkatan resiko stroke. Pada pasien 

yang mendapat terapi atenolol menunjukkan penurunan tekanan darah cukup 

besar dan menunjukkan adanya resiko stroke 4,06 kali lipat sedangkan pasien 

dengan terapi amlodipin secara tunggal maupun kombinasi dengan perindopril 

resiko stroke yang ditimbulkan 3,8 kali. Sehingga keseluruhan resiko stroke 22% 

lebih rendah pada pasien yang diterapi dengan amlodipin dibandingkan dengan 

pasien yang diterapi dengan diuretik maupun atenolol (Aalbers, 2010). 

 Pada percobaan Effect of different antihypertensive drugs on blood pressure 

variability in patients with ischemic stroke terdapat 24 pasien stroke iskemik, 12 

menerima amlodipine dan 12 metoprolol. Periode observasi dibagi menjadi dua 

fase, 1-6 hari dan 7-14 hari. Hasilnya penurunan tekanan darah lebih cepat pada 

kelompok metoprolol dibandingkan kelompok amlodipine, untuk tekanan darah 

onset amlodipine lebih lambat untuk menurunkan tekanan darah (160 mmHg dan 

163 mmHg) dibandingkan dengan metoprolol (149 mmHg dan 133 mmHg) pada 

kedua fase (Ji et al., 2014). 

 Sementara dalam sebuah case report yaitu Amlodipine-induced delirium in 

a patient with ischemic stroke, pasien dengan stroke iskemik mengalami delirium 
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setelah diberikan terapi amlodipine. Delirium pasien terjadi selam tiga kali dengan 

durasi 5-6 jam. Kemudian terapi amlodipine dihentikan dan pasien tidak 

mengalami delirium lagi. Delirium dipicu karena amlodipine menurunkan 

konsentrasi asetilkolin di neuromuskular junction dan meningkatkan permeabilitas 

sawar darah otak. Amlodipine memiliki efek fasilitator pada delirium dapat 

memicu serangan delirium pada pasien yang rentan (Dikici et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 


