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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Sistem Saraf Pusat 

2.1.1 Anatomi Sistem Saraf Pusat 

Sistem saraf merupakan suatu sistem yang memungkinkan tubuh bereaksi 

terhadap perubahan pada lingkungan internal dan eksternal.Sistem tersebut dapat 

mengontrol dan mengintegrasikan berbagai aktivitas tubuh. Adapun fungsi sistem 

saraf yaitu menerima rangsangan yang terjadi dalam tubuh, lalu mengubah 

rangsangan tersebut dalam perangsangan saraf, menghantar, memprosesnya 

sehingga dapat mengkoordinasikan dan mengatur fungsi tubuh melalui implus-

implus yang dibebaskan dari pusat ke perifer (Mutschler,1999;Moree et al., 2013).  

Sistem Saraf Pusat (SSP) terdiri dari otak dan medula spinalis. Tidak ada 

bagian otak yang bekerja sendiri dan terpisah dari bagian-bagian otak lain karena 

anyaman neuron-neuron terhubung secara anatomis oleh sinaps, dan neuron-

neuron di seluruh otak berkomunikasi secara ektensif satu sama lain dengan cara 

listrik atau kimiawi. Akan tetapi, neuron-neuron yang bekerja sama untuk 

melakukan fungsi tertentu cenderung tersusun dalam lokasi yang terpisah. karena 

itu, meskipun merupakan suatu keseluruhan yang fungsional, otak tersusun 

menjadi bagian-bagian yang berbeda. Bagian-bagian otak dapat dikelompokkan 

dalam berbagai cara bergantung pada perbedaan anatomic, spesialisasi fungsi, dan 

perkembangan evolusi (Sherwood, 2011).  

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Potongan midsagital otak (Sloane,2013) 
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Otak manusia dewasa memiliki berat rata-rata 1330 g, otak dibagi menjadi 4 

bagian yaitu: telensefalon (otak besar, otak akhir), diensefalon (otak antara), 

mensensefalon (otak tengah), rombensefalon (otak belakang yang terdiri dari 

serebelum(otak kecil), pons (jembatan), medula oblongata (sum-sum lanjutan) 

(Mutchler, 1999).  

Otak dan medulla spinalis dilindungi oleh tulang, jaringan ikat, dan cairan 

serebrospinal. Didalam cranium dan foramen vertebrale terdapat meninges, yaitu 

suatu jaringan ikat yang terdiri dari tiga lapisan, yaitu dura mater, araknoid mater, 

dan pia mater. Diantara araknoid mater dan pia mater terdapat spatium 

subarachnoideum, tempat beredarnya cairan serebrospinalis yang membasahi dan 

melindungi otak dan medulla spinalis (Eroschenko, 2008). Otak dan medulla 

spinalis merupakan pusat utama terjandinya korelasi dan integrasi informasi saraf 

(Snell,2006).  

Sistem Saraf Pusat membantu makhluk hidup untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya dan bertahan hidup. Sistem Saraf Pusat menerima 

rangsangan dari dalam dan luar tubuh melalui organ-organ perasa, menyaringnya, 

dan memproses menjadi informasi. Sesuai dengan informasi yang diterimanya, 

maka akan dikirimkan kembali rangsangan tersebut ke bagian perifer tubuh, 

sehingga makhluk hidup dapat bereaksi dengan tepat dalam menghadapi situasi 

yang selalu berubah (Kahle et al., 2000).   

Otak tengah (mesensefalon) merupakan bagian otak yang paling kecil yang 

menghubungkan pons dan serebelum, memiliki tugan untuk mengatur 

pengelihatan dan pendengaran. Otak belakang (rombensefalon) yang terdiri dari 

miensefalon (medulla oblongata) dan metensefalon (pons dan serebelum), otak 

kecil (serebelum) memiliki fungsi dalam kesetimbangan dan mengkordinasi 

jalannya gerak, jembatan (pons) yang menghubungkan medulla dengan bagian 

otak lain, berfungsi dalam mengatur motorik (Satyanegara et al., 2010), medulla 

oblongata merupaka bagian belakang otak yang berhubungan dengan sumsum 

tulang belakang, bertugas untuk mengatur fungsi-fungsi vital seperti pernapasan, 

frekuensi jantung, pusat muntah, reflex batuk dan bersin (Arini,2012). 
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2.1.2 Mikroanatomi Otak 

Otak adalah organ vital yang terdiri dari 100-200 milyar sel aktif yang 

saling berhubungan dan bertanggung jawab atas fungsi mental dan intelektual 

kita. Otak terdiri sel-sel otak yang disebut neuron (Leonard,2008). Biasanya 

terdiri atas dendrite sebagai bagian penerima rangsangan dari saraf-saraf lain, 

badan sel yang mengandung inti sel, akson menjadi perpanjangan atau serat 

tempat lewatnya sinyal yang dicetuskan di dendrit dan badan sel, serta terminal 

akson yang menjadi pengirim sinyal listrik untuk disampaikan ke dendrite atau 

badan sel neuron kedua dan apabila di susunan saraf perifer, sinyal disampaikan 

ke sel otot atau kelenjar (Arif Muttaqin, 2008 ).  

Neuron-neuron yang membawa informasi dari susunan saraf perifer ke 

sentral disebut neuron sensorik atau aferen. Neuron-neuron ini memiliki reseptor 

di dendrite atau badan sel yang mengindra rangsangan kimiawi atau fisik. Neuron 

yang membawa informasi keluar dari susunan saraf pusat ke berbagai organ 

sasaran (suatu sel oto atau kelenjar) disebut neuron motorik atau eferen. 

Internneuron adalah neuron yang membentuk sebagian besar neuron sistem saraf 

pusat, menyampaikan pesan-pesan antara neuron aferen dan eferen.Hampir 90 % 

dari semua neuron di tubuh adalah interneuron dan semua interneuron terletak di 

susunan saraf pusat (Arif Muttaqin, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan neuron (Slone, 2003) 

2.1.3 Sistem Neurotransmiter pada Sistem Saraf Pusat 

Neurotransmiter adalah zat kimia yang dilepaskan atau disekresi oleh suatu 

neuron yang dapat mencetuskan atau menghambat neuron lain, melanjutkan atau 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

9 
 

menghentikan relai implus ataupun respon terhadapnya (Moore et al.,2013). 

Sebuah neurotransmitter merupakan activator utama dan berperan langsung di 

membran presinaptik, sedangkan transmitter lain berfungsi sebagai modulator dan 

memodifikasi aktivitas transmitter utama. Adapun substansi kimia yang diketahui 

sebagai neurotransmitter yaitu asetilkolin (Ach), norepinefrin, epinefrin, 

dopamine, glisin, serotonin, gamma aminobutyric acid (GABA), enkephalins, 

substansi P, dan asam glutamate (Snell, 2006). Bahan transmiter yang tersebar 

luas dalam sistem saraf adalah asetilkolin (ACh). Sedangkan substain yang sangat 

berguna dalam sinapsis inhibitor adalah gamma aminobutyric acid (GABA), 

katekolamin juga berperan sebagai transmiter seperti noradenalin (NA) disebut 

juga norepinefrin, dan dopamin (DA) disebut juga serotonin (Kahle et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Neurotransmiter dari neuronpresinaptik merangsang neuron 

postsinaptik 

Kerja neurotransmiter yaitu dilepaskan dari ujung-ujung saraf ketika datang 

implus (potensial aksi) yang akan menimbulkan influx ion kalsium yang 

menyebabkan vesikel-vesikel sinaptik bergabung dengan membrane parasinaptik 

(Snell,2006). Pada proses ini implus saraf yang datang akan masuk pada celah 

sinap yaitu celah kecil yang menghubungkan antar neuron satu dengan neuron 

berikutnya pada transmisi sinapsis. Neuron yang pertama ini disebut neuron 

presinaptik yaitu neuron yang mengirim implus saraf sedangkan neuron kedua 

disebut neuron postsinaptik yaitu neuron yang menerima implus saraf (Gambar 3). 

Untuk melewati sinapsis, neurotransmitterakan merangsang neuron 

berikutnya yaitu neuron postsinaptik dengan memasuki tempat reseptor pada 

dendrit atau tubuh sel dari neuro postsinaptik (Semiun,2006).  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

10 

 

Ketika berada dicelah sinap, neurotrasmiter mencapai sasarannya dengan 

meningkatkan atau menurunkan potensial istirahat pada membran parasinaptik 

dengan waktu singkat.Protein reseptor pada membran sinaptik meningkat 

transmiter dan segera melakukan penyesuaian dengan membuka kanal ion, 

membangkitkan excitatory postsynaptic potensial (ESPS) atau inhibitory 

postsynaptic potensial (IPSP). Eksitasi cepat diketahui menggunaka asetilkolin 

dan L-glutamat, atau inhibisi menggunakan GABA (Snell,2006). Transmisi 

implus melewati sinapsis ini sangat penting untuk otak karena apabila fungsi ini 

terganggu maka akan muncul tingkah laku abnormal seperti epilepsi (Semiun, 

2006). 

Efek inhibitory dan excitatory pada membrane pascasinaps neuron 

bergantung pada jumlah respon pascasinaps pada sinaps yang berbeda. Jika efek 

keseluruhannya adalah depolarisasi, neuron akan terstimulasi dan potensial aksi 

akan dibangkitkan pada segmen inisial akson dan implus saraf dihantarkan 

sepanjang akson. Sebaliknya jika efek keseluruhannya adalah hiperpolarisasi, 

neuron akan diinhibisi dan tidak ada implus saraf yang timbul (Snell, 2006). 

Tabel II.1 Contoh Neutransmiter Utama (klasik) dan Neuromodulator di 

Sinaps (Snell, 2006) 

Neuromediator Fungsi Mekanisme 

reseptor 

Mekanisme 

ionik 

Lokasi 

Neurotransmitt

er utama 

Asetilkolin 

(nikotinik), L-

glutamat  

Eksitasi cepat  Reseptor 

kanal ion 

Membuka 

kanal kation  

Sensorik 

utama dan 

sistem 

motorik  

GABA Inhibisi cepat   Membuka 

kanal anion 

    

 

Neuromodulat

or Asetilkolin 

(muskarinik), 

serotonin, 

histamine, 

adenosine 

Modulasi dan 

modifikasi 

aktivitas  

Reseptorg-

protein-

coupled 

Membuka atau 

menutup kanal 

  dan      

Sistem yang 

mengatur 

hemostatis 
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2.2 Tinjauan Tentang Epilepsi 

2.2.1 Definisi Epilepsi 

Epilepsi adalah manifestasi gangguan otak dengan berbagai gejala klinis, 

disebabkan oleh lepasnya muatan listrik dari neuron-neuron otak secara 

berlebihan dan berkala tetapi reversible dengan berbagai etiologi (Harsono,2000). 

Tiap neuron yang aktif melepaskan muatan listriknya. Fenomen elektrik ini adalah 

wajar. Manifestasi biologiknya berupa gerak otot atau suatu modalitas sensorik, 

tergantung dari neuron kortikal mana yang melepaskan muatan listriknya. 

Bilamana neuron di daerah somatosensorik yang melepaskan muatannya, 

timbullah perasan protopatik atau proprioseptif (Mardjono et al.,2000) 

Istilah seizure menunjukkan perubahan perilaku sementara karena 

perangsangan populasi neuron-neuron otak yang terganggu, bersama, dan ritmik. 

Istilah epilepsi menunjukkan suatu gangguan fungsi otak yang ditandai dengan 

terjadinya seizure secara berkala dan tidak dapat diperkirakan. Seizure dapat 

bersifat “nonepileptic” jika terjadi pada otak normal karena berbagai penanganan 

seperti elektrosyok atau konsvulsan kimiawi atau  bersifat “epileptic” jika terjadi 

tanpa pemicu yang jelas. Seizure muncul dari korteks serebral dan bukan dari 

struktur sistem saraf pusat (SSP) yang lain seperti thalamus, batang otak, atau 

serebelum. Seizure epileptic digolongkan menjadi seizure parsial, yaitu yang 

mulainya terpusat ditempat korteks, dan seizure menyeluruh yaitu yang yang 

banyak melibatkan kedua hemisfer sejak awal. Manifestasi seizure pada prilaku 

ditentukan oleh fungsi yang biasanya dijalankan oleh tempat korteks yang 

merupakan tempat munculnya seizure (Goodman and Gilman, 2001) 

Naiknya rangsangan suatu neuron ditandai dengan ketidakstabilan potensial 

membran dan muatan cenderung untuk hilang secara spontan. Ini dapat 

disebabkan oleh berbagai hal seperti pengaruh pada pompa       , akibatnya 

defisiensi energi (akibat hipoglikemi, hipoksia, inhibitor enzim), turunannya 

potensial membran akibat gangguan elektrolit, depolarisasi membran sel akibat 

naiknya konsentrasi neurotransmiter inhibisi atau gagalnya sinapsis inhibitorik 

(Mutscheler, 2000) 
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2.2.2 Epidimiologi Epilepsi 

Gangguan saraf yang paling sering dijumpai diseluruh dunia salah satunya 

adalah epilepsi. Epilepsi dijumpai pada semua ras di dunia dengan insidensi dan 

prevalensi yang hampir sama, walaupun beberapa peneliti menemukan angka 

yang lebih tinggi di negara berkembang. Penderita laki-laki lebih banyak daripada 

penderita wanita, dan lebih sering dijumpai pada anak pertama (Harsono, 2000). 

Kurang lebih 1 % penduduk di AS menderita epilepsi, suatu gangguan 

neurologic kedua paling banyak setelah stroke. Meskipun terapi standar dapat 

mengobati 80% penderita ini.500.000 orang masih belum mendapatkan 

pertolongan (Katzung, 2015). Insiden epilepsi diberbagai Negara bervariasi 

sedangkan di Indonesia diperkirakan ada 900.000-1,8 juta penderita 

(Harsono,2000). 

Penderita dapat dimulai pada semua umur tetapi terdapat perbedaan yang 

mencolok pada kelompok umur tertentu sekitar 30-32,9% penderita mendapat 

sawan pertama pada usia kurang dari 4 tahun, 50-51% terdapat pada kelompok 

kurang dari 10 tahun dan mencapai 75-83,4 % pada usia kurang dari 20 tahun, 

15% penderita pada usia lebih dari 25 tahun dan kurang dari 2% pada usia lebih 

dari 50 tahun (Harsono,2000) 

Prognosis umumnya baik, 70% hingga 80% pasien yang mengalami epilepsi 

akan sembuh, dan kurang lebih dari 50% pasien akan terbebas dari obat. 

Sementara 20% hingga 30% mungkin akan berkembang menjadi epilepsi kronis 

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

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

2.2.3 Klasifikasi Epilepsi 

Pada tahun 1981 International League Againts Epilepsy (ILEA) telah 

membuat klasifikasi epilepsi sebagai standar internasional. Ada dua macam 

klasifikasi epilepsi parsial dan umum (Katzung, 2015). 

2.2.3.1 Kejang umum  

Kejang yang di mana tidak ada bukti timbulnya secara lokal. Kelompok ini 

sangatlah heterogen. Kejang umum terbagi atas : 
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Tabel II.2 International classification of epileptic seizure (Basic & Clinical 

Pharmacology Handbook ed 13
th

 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1.1 Kejang absence (petit mal)  

Terjadi tiba-tiba dan berhenti juga tiba-tiba. Lamanya biasanya kurang dari 

10 detik dan jarang lebih 45 detik. Kesadaran berubah, serangan dapat berkaitan 

dengan hentakan klonik ringan dari kelopak mata atau anggota tubuh, dengan 

perubahan tonus postural, fenomena otonom, dan automatisme. Terjadinya 

otomatisme mempersulit perbedaan klinik dari kejang parsial kompleks pada 

beberapa pasien. Serangan absence bermula pada waktu kanak-kanak atau dewasa 

dan dapat terjadi ratusan kali sehari. Selama kejang, EEG menununjukkan adanya 

pola gelombang naik turun 2,5-3,5 Hz. Penderita absence atipik dapat menderita 

kejang dengan perubahan postural yang lebih mendadak, dan pasien sering 

dengan keterbelakangan mental. EEG dapat menunjukkan letupan gelombang 

puncak yang lebih lambat, dan kejang dapat lebih refakter terhadap terapi. 

2.2.3.1.2 Kejang tonik-klonik umum (grand mal)  

Merupakan kejang epilepsi yang paling dramatic dengan ciri kaku tonik 

seluruh anggota tubuh, diikuti 15-30 detik oleh tremor yang sebenarnya suatu 

interupsi tonus oleh adanya relaksasi. Setelah relaksasi menjadi lebih panjang, 

maka serang itu masuk dalam fase klonik, dengan hentakan massif tubuh. 

Hentakan klonik menjadi lambat setelah 60-120 detik dan pasien biasannya dalam 

keadaan stupor. Lidah dan gigi dapat tergigit, dan urin yang tidak terkontrol sering 

terjadi.Kejang tonik-klonik umumnya primer dimulai tanpa adanya kejang awal 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

14 

 

local, sedangkan kejang tonik-klonik sekunder didahului jenis kejang lainnya, 

biasanya kejang parsial. 

2.2.3.1.3 Kejang mioklonik  

Tampak pada berbagai jenis kejang termasuk kejang tonik-klonik, parsial, 

absence, dan spasme infantilis. Biasanya terjadi pada pagi hari setelah bangun 

tidur berupa sentakan tiba-tiba terjadi pada dua sisi tubuh. Mioklonik bersifat 

mendadak, singkat, berupa kedutan. 

2.2.3.1.4 Kejang atonik  

Kejang di mana pasien kehilangan tonik postural. Jika sedang berdiri, pasien 

bisa jatuh tiba-tiba ke lantai dan luka.Jika duduk, kepala dan tubuh mendadak 

jatuh kedepan. Meskipun banyak dijumpai pada anak-anak, jenis kejang ini bukan 

satu hal yang tidak dapat terjadi pada dewasa. Banyak pasien dengan kejang 

atonik harus memakai helm untuk menghindari kerusakan kepala. 

2.2.3.1.5 Spasme infantil  

Sindrom epileptic dan bukan jenis kejang. Serangannya, meskipun kadang-

kadang bersifat fragmenter termasuk dalam kejang umum. Serangan ini secara 

klinik, digolongkan dengan sentakan mioklonik berulang pada tubuh dengan 

fleksi dan etensi mendadak dari badan dan anggota, bentuk infantile ini bersifat 

heterogen. Biasannya terjadi pada usia 3 sampai 12 bulan dan umumnya berhenti 

pada usia 2 hingga 4 tahun. (Ikawati,2011 ;Katzung, 2000) 

2.2.3.2 Kejang parsial  

Kejang dimana letak awal mula serangan dapat diketahui, baik dengan 

observasi klinik atau pencatatan EEG, serangan mulai pada lokus tertentu pada 

otak. Tiga jenis kejang yang di tetapkan oleh derajat pengaruh otak dengan 

loncatan abnormal. Kejang yang paling ringan adalah kejang parsial yang 

sederhana dengan penyebaran pelepasan abnormal yang minimal seperti 

kesadaran dan keutuhan pribadi tetap baik. Misalnya, pasien mendadak 

mendapatkan sentakan klonik anggota tubuh yang berlangsung 60-90 detik 

kelemahan sisa berlangsung 15-30 menit sesudah serangan. Pasien sadar penuh 

atas serangan tersebut dan dapat menjelaskan secara detail. EEG dapat 

memperlihatkan pelepasan abnormal yang terbatas pada daerah tertentu dari otak 
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(Katzung 2015).Namun jika disertai perubahan kesadaran disebut Kejang Parsial 

Kompleks.(Gidal and Garnet, 2005). 

Kejang yang tidak terklasifikasi adalah jenis kejang yang belum sempurna 

atau karena hilangnya hasil diagnosis yang penting dan informasi prognosis dari 

pasien yang bisa menghasilkan skema klasifikasi lebih lanjut yang tidak tepat 

(Gidal and Garnet, 2005). 

2.2.4 Etiologi Epilepsi 

Etiologi epilepsi dibagi menjadi dua yaitu : 

2.2.4.1 Epilepsi primer (idiopatik)  

Epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui meliputi kurang lebih 50% dari 

penderita epilepsy anak, serangan biasanya pada usia lebih dari 3 tahun. Dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan ditemukan alat-alat diagnostic yang 

canggih kelompok ini makin kecil (Hantoro,2000). 

2.2.4.2 Epilepsi sekunder  

Kejang yang disebabkan karena gangguan yang reversible, seperti tumor, 

luka kepala, hipoglikemi, infeksi meningitis, atau penghentian alkohol secara 

cepat pada seorang peminum yang dapat menyebabkan kejang namun ada juga 

kejang yang disebabkan stroke atau trauma bisa menyebabkan kerusakan sistem 

saraf pusat yang irreversible (Mycek et al., 2001) 

2.2.5  Patofisiologi Epilepsi 

Epilepsi adalah pelepasan muatan yang berlebihan dan tidak teratur di pusat 

tertinggi otak.Sel saraf otak mengadakan hubungan dengan perantaraan pesan 

listrik dan kimiawi. Terdapat keseimbangan antara faktor yang menyebabkan 

eksitasi dan inhibisi dari aktivitas listrik(Rho dan Stafstron, 2012 ).  

Serangan kejang dapat diakibatkan oleh : 

 Instabilisasi membran sel. Membran sel yang tidak stabil ketika terjadi sedikit 

saja rangsangan akan mengubah permeabilitas. Hal ini dapat mengakibatkan 

depolarisasi abnormal dan terjadilah lepas muatan yang berlebihan. 

 Kelainan polarisasi yang disebabkan oleh kelebihan asetilkolin atau defisiensi 

GABA 
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 Ketidakseimbangan ion yang mengubah keseimbangan asam basa atau 

elektrolit yang mengganggu homeostasis kimiawi neuron sehingga terjadi 

kelainan pada depolarisasi neuron. 

 Neuron-neuron bersifat hipersensitif (Hartanto, 2005). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Patofisiologi kejang (Neal, 2005;Muttaqin, 2008) 

 

 

 

 

Faktor predisosisi:  

 Pascatrauma kelahiran, pasca cidera kepala 

 Riwayat bayi dan ibu yang menggunakan obat 

antikonvulsan atau penghentian mendadak 

penggunaan antikonvulsan 

 Adanya riwayat keracunan , riwayat gangguan 

sirkulasi serebral 

 Riwayat demam tinggi, riwayat gangguan 

metabolisme. dan nutrisi/gizi 

 Riwayat intonikasi obat-obatan atau alcohol 

 Riwayat tumor otak, abses, kelainan bawaan 

 

 

Ketidakseimbangan neurotransmitter otak 

Peningkatan neurotransmitter 

eksitasi asam glutamate atau 

asetilkolin 

Penurunan neurotransmitter 

inhibisi GABA 

Mengaktifasi 3 sistem ionotropik : n- 

metil- d-aspartat (NMDA) yang bersifat 

voltage dependent.Kainat (KA) dan 

alpha-amino-3-hidroxy-5-isozole 

propionic acid (AMPA) yang bersifat 

non-voltage dependent 

Hyperpolarisasi    extabilitas otak menurun 

Misalnya pada keadaan demam atau hipoksia   

menimbulkan kerusakan neuron GABAergik 

Kejang Depolarisasi meningkat  

meningkatnya influk     dan      kedalam sel    arus masuk akibat NMDA meningkat 

cepat   muncul gelombang      yang memicu terjadinya ledakan muatan listrik. 
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Gambar 2.5 Mekanisme terjadinya serangan kejang (SAGE Therapeutics, 

2017) 

Eksitasi terjadi melalui beberapa neurotransmitter dan neuromodulator, akan 

tetapi reseptor glutamat yang paling penting dan paling banyak diselidiki untuk 

eksitasi pada epilepsi. Sedangkan inhibitor utama neurotransmitter pada susunan 

saraf pusat adalah Gamma Amino Butiric Acid ( GABA ). Semua struktur otak 

depan menggunakan aksi inhibitor dan memegang peranan fisiopatogenesis pada 

kondisi neurologis tertentu, termasuk epilepsi, kegagalan fungsi GABA dapat 

mengakibatkan serangan kejang ( Rho dan Stafstron, 2012; Christensen dkk., 

2007; Kleigman, 2005).  

Serangan seizure epilepsi akan muncul apabila sekelompok kecil neuron 

abnormal mengalami depolarisasi yang berkepanjangan dengan terjadinya cetusan 

potensial aksi secara cepat dan berulang. Cetusan listrik ini akan menyebabkan 

neuron-neuron sekitar atau neuron yang terkait di dalam prosesnya. Secara klinis 

serangan seizureakan tampak apabila cetusan listrik dari sejumlah neuron 

abnormal muncul secara bersama-sama di dalam otak. Aktivitas listrik ini akan 

menyebabkan berbgai macam jenis serangan seizure yang berbeda, tergantung 

pada daerah dan fungsi otak yang terkena. Sehingga epilepsi menyebabkan 

manisfestasi yang bervariasi (Hantoro, 2013). 

2.3 Pemeriksaan Penderita Epilepsi 

2.3.1 Pemeriksaan Klinis 

Tujuan dari pemeriksaan terutama adalah untuk mencari kelainan 

fokal/simptomatik:  

 Tentukan ada/ tidaknya aura. Bila ada aura, berarti kelainan fokal. 
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 Perhatikan apa ada pemutaran kepala. Bila waktu kejang kepala tidak di 

tengah-tengah, tetapi menoleh ke salah satu sis, berarti ada kelainan fokal 

(dengan focus berlawanan dengan arah kepala). 

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

hemiparesis berarti ada kelainan fokal.  

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

akan tidur, berarti ada kelainan fokal.  

 Umur. Epilepsi grandma yang murni terjadi mulai dari umur 3 tahun – 

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

pubertas, cari kelainan fokal.  

 Pada anak perhatikan pertumbuhan ekstremitas. Sering pada sisi yang 

hemiparesis ringan terlihat atrofi otot, kuku lebih kecil. Pemeriksaan 

neurologi (reflex tendon, reflex patologis, tonus, termasuk pemeriksaan 

fundus okuli) perlu dikerjakan (Bahrudin,2013). 

2.3.2 Pemeriksaan Tambahan  

2.3.2.1 EEG 

Satu kali EEG akan menunjukkan gelombang epileptogenik pada 29-38% 

pasienepilepsi dewasa. Setelah lima kali ulangan EEG dengan usaha ekstra maka 

kemungkinan untuk menangkap gelombang epileptogenik ini meningkat menjadi 

59-77%. EEG dapat menangkap gelombang epileptogenik pada 1,8-4% pasien 

normal. Spesifisitas EEG diperkirakan mencapai 96% dengan sensifitas minimal 

29% meningkat minimal 59% dengan EEG ulang. Kemungkinan mendapatkan 

gelombang epileptogenik pada EEG rutin tergantung dari durasi waktu rekaman, 

adanya gelombang tidur, serta segeranya direkam setelah terjadi kejang 

(Bahrudin,2013)  

Alat ini dapat mendeteksi berbagai jenis abnormalitas baik yang bersifat 

fokal maupun difus, dan juga bisa menentukan jenis dan lokasi seizure, namun 

hasil pemeriksaan EEG saja tidak dapat digunakan untuk menetapkan atau 

meniadakan diagnosis epilepsi (Hantoro,2013).  

2.3.2.1 Brain Imaging 

CT Scan dan MRI dapat memperlihatkan struktur jaringan otak, sedangkan 

neuroimaging lain memperlihatkan fungsi jaringan otak dan tata kerjanya. Hal ini 
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sering dilakukan pada pasien kandidat operasi.Untuk beberapa tipe epilepsi maka 

neuroimaging mungkin tidak diperlukan.Neuroimaging harus dipertimbangkan 

apabila penyebab epileptic seizure adalah suatu yang dapat berubah, seperti 

benign tumor yang dapat membesar dan malformasi vascular yang dapat pecah 

dan menimbulkan pendarahan. Pada keadaan ini serial imaging diperlukan untuk 

mencermati situasi.MRI juga berguna apabila kausa epileptic seizure, seperti 

trauma kepala ringan. 

CT atau MRI tidak diperlukan pada sindrom epilepsi yang tidak jelas, 

seperti absence, juvenile myoclonic epilepsi, atau benign rolandic epilepsi, yang 

kausanya genetik dan MRI atau CT scan hampir selalu normal atau tidak 

berhubungan dengan epilepsi (Bahrudin,2013).  

2.3.3 Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan darah dan urin berguna untuk mengetahui adanya gangguan 

metabolic, hiponatremia, hipoglikemia, hipokalsemia, uemia, dll sebagai 

penyebab kejang, pemeriksaan likuor, dilakukan bila dicurigai suatu radang otak 

(Bahrudin,2013). 

2.4 Prinsip Umum Terapi Pada Pasien Epilepsi 

Prinsip umum terapi epilepsi: 

 Terapi antiepilepsi dipilih yang sesuai dengan jenis epilepsi, efek samping 

dari obat antiepilepsi yang spesifik, dan kondisi pasien.  

 Monoterapi lebih baik untuk mengurangi potensi efek samping. 

Meningkatkan kepatuhan pasien, karena tidak terbukti bahwa politerapi 

lebih baik dari monoterapi.  

 Menghindari atau meminimalkan penggunaan antiepilepsi sedative untuk 

mengurangi toleransi, efek pada memori, kemampuan motorik bisa menetap 

selama pengobatan.  

 Jika memungkinkan, terapi diinisisasi dengan satu antiepilepsi mon-sedatif, 

jika gagal dapat diberikan antiepilepsi sedative atau politerapi.  

 Pemberian obat antiepilepsi diinisiasi dengan dosis terkecill dan dapat 

ditingkatkan sesuai dengan kondisi klinik pasien. Hal ini untuk 

meningkatkan kepatuhan pasien.  
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 Variasi individu pasien terhadap respon obat antiepilepsi, memerlukan 

pemantauan ketat dan penyesuaian dosis. 

 Apabila gagal mencapai target yang diharapkan, obat antiepilepsi dapat 

dihentikan secara perlahan dan diganti dengan obat lain. Pemberian obat 

antiepilepsi secara politerapi sebaiknya dihindari.  

 Jika memungkinkan dapat dilakukan monitoring kadar obat dalam darah 

sebagai dasar dilakukan penyesuaian dosis disertai dengan pengamatan 

terhadap kondisi klinik pasien.  

 Jika dosis obat yang dapat ditoleransi dapat mengontrol kejang atau efek 

samping dialami oleh pasien, obat pertama dapat diganti (disubtitusi dengan 

obat pilahan pertama lainnya dari obat antiepilepsi) (Ikawati,2011). 

2.5 Tujuan Utama Terapi Epilepsi 

Tujuan utama terapi epilepsi adalah tercapainya kualitas hidup optimal 

untuk pasien, sesuai dengan perjalanan penyakit epilepsi dan disabilitas fisik 

maupun mental yang dimilikinya. Untuk tercapainya tujuan tersebut diperlukan 

upaya antara lain: 

 Menghentikan bangkitan. 

 Mengurangi frekuensi bangkitan. 

 Mencegah timbulnya efek samping. 

 Menurunkan angka kesakitan dan kematian. 

 Mencegah timbulnya efek samping OAE (Oral Anti Epilepsy) 

(Bahrudin,2013). 

2.6 Terapi Pada Pasien Epilepsi 

Tujuan utama terapi epilepsi adalah untuk megontrol atau mengurangi 

frekuensi kejang dan memastikan kepatuhan pasien terhadap pengobatan sehingga 

tercapainya kualitas hidup optimal untuk pasien (Gidal and Garnet, 2005). 

Adapun terapi epilepsi meliputi terapi non-farmakologi dan farmakologi. 

2.6.1 Terapi Non-Farmakologi 

2.6.1.1 Diet 

Diet katogenik merupakan diet tinggi lemak, cukup protein (1gr/kgBB/hari) 

dan rendah karbohidrat (Gidal and Garnett, 2013). Mekanisme kerja belum 

diketahui hingga saat ini namun menunjukkan efek neuroprotektif terhadap 
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neurotransmitter eksitator (glutamate) dan meningkatkan GABA diotak (Gurnida 

and Qurbani,2013). 

2.6.1.2 Pembedahan 

Pembedahan merupakan pilihan utama untuk pasien yang tetap mengalami 

kejang meskipun sudah mendapat lebih dari tiga jenis antikonsulvan, adanya 

abnormalitas fokal, lesi epileptic yang menjadi pusat abnormalitas epilepsi 

(Ikawati,2011). Tindakan bedah yang dianjurkan yaitu pada lobus temporalis, 

karena epilesi yang disebabkan oleh adanya lesi pada lobus temporalis paling 

sering terjadi dan seringkali tidak peka terhadap penggunaan terapi antiepilepsi 

(Niantiarno,2012). 

2.6.1.3 StimulasiNervus Vegus 

Stimulasi nervus vagus ( Vagal nerve stimulator, VNS),  dapat mengubah 

konsentrasi neurotransmitter inhibitory dan exicatory pada cairan serebrospinal 

dan mengaktifkan area-area tertentu dari otak yang menghasilkan atau mengatur 

aktivitas korteks melalui peningkatan aliran darah. Adapun presentase pasien yang 

mengalami pengurangan frekuensi kejang berkisara antara 23% - 50% 

(Ikawati,2011). 

2.6.2 Terapi Farmakologi 

Sebelum memutuskan untuk memberikan obat antiepilepsi, maka harus 

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

dokter harus memilih obat yang paling tepat agar dapat mengendalikan serangan 

dengan efek toksisitas yang seminimal mungkin. Untuk meminimalkan efek 

toksik yang timbul sebaiknya memilih obat antiepilepsi tunggal, sedangkan terapi 

kombinasi digunakan jika pasien memiliki 2 atau lebih jenis serangan 

(McNamara,2003). 

Kerja obat antikonsulvan percobaan klem teganggan menunjukkan bahwa 

fenitoin meningkatkan proporsi kanal     inaktif untuk semua potensial 

membrane yang diberikan.Fenitoin cenderung terkat pada kanal Na yang inaktif, 

menstabilkan kanal dalam keadaan inaktif dan mencegah kembali ke keadaan 

istirahat yang harus dilalui sebelum kanal membuka kembali. Depolarisasi 

repetatif berfrekuensi tinggi meningkatkan proporsi kanal     inaktif dank arena 

kanal     rentan terhadap blockade oleh fenitoin aliran     berkurang secara 
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progresif sampai akhirnya tidak cukup untuk membangkitkan potensi aksi. 

Transmisi neuronal pada frekuensi normal relative tidak dipengaruhi karena 

proporsi     yang jauh lebih kecil berada dalam keadaan inaktif. Karbamazepin, 

lamotrigin, valproat mempunyai aksi yang serupa pada kanal     neuron. 

Valproat juga meningkatkan inhibisi sentral GABAergik melalui mekanisme yang 

bisa melibatkan stimulasi aktivitas dekarboksilase asam glutamate atau inhibisi 

aktivitas GABA-T (M.J.Neal ,2006). 

Vigabatrin merupakan inhibitor irreversible GABA-T yang meningkatkan 

kadar GABA otak dan pelepasan GABA sentral. Benzodiazepin dan fenobarbital 

juga meningkatkan inhibisi sentral, tetapi dengan cara memperkuat kerja dari 

GABA yang dilepaskan pada sinaps di kompleks reseptor GABA pada kanal    . 

Etosuksimid obat yang mengendalikan absans menurunkan aliran      dan 

mengacaukan osilasi talamokortikal yang penting dalam terjadinya bangkitab lena 

(M.J.Neal ,2006). (Lihat gambar 2.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Mekanisme aksi obat antiepilepsi (Ikawati, 2011) 

 Meningkatkan inaktivasi kanal     

Mekanisme aksi 

obat antiepilepsi  

Menghambat perangsangan frekuensi tinggi pada konsentrasi yang efektif 

untuk batasi seizure yang diperantarai dengan mengjrangi kemampuan 

saluran     pulih dari inaktivasi sehingga kemampuan saraf 

menghantarkan muatan listrik menurun . 

Fenitoin, Karbmazepin, Lamortrigin, Okskarbazepin, Asam valproat 

 Meningkatkan transmisi inhibitor 

GABAergik 

Mengaktifasi kerja reseptor GABA : Benzodiazepin, 

Barbiturat 

Menghambat GABA transminase : Vigabatrin 

Menghambat GABA transporter : Tiagabin 

Menstimulasi pelepasan GABA : Gabapentin 

 Menurunkan nilai ambang arus ion      

Menghambat kanal ion      tipe T yang merupakan pacemaker dalam 

thalamus sebagai penyebab kejang  

Etosuksimid 
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Tabel II.3 Penatalaksanaan Terapi Epilepsi Berdasarkan Jenis Epilepsinya 

(Ikawati, 2011) 

Tipe Serangan Obat Lini Pertama Obat Alternatif 

Serangan Parsial   

Parsial Sederhana Karbamazepin  Vigabatrin  

Parsial Kompleks Fenitoin Klobazam  

Kejang umum 

sekunder 

Asam Valproat Fenobarbital 

 Lamotrigin Asetazolamid 

  Gabapentin 

  Topiramat 

Kejang Umum   

Tonik-klonik Asam Valproat Vigabatrin 

Tonik Karbamazepin Klobazam 

Klonik Fenitoin Fenobarbital 

 Lamotrigin  

Absen Ethosuksimid Klonazepam 

 Asam Valproat Lamotrigin 

  Asetazolamid 

Atypical absen Asam Valproat Fenobarbital 

Atonik Klonazepam Lamotrigin 

 Klobazam Karbamazepin 

  Fenitoin 

  Asetazolamid 

Mioklinik Asam Valproat Fenobarbital 

 Klonazepam Asetazolamid 

 

2.6.2.1 Fenitoin 

Fenitoin efektif untuk semua tipe seizure parsial dan seizure tonik-klonik 

tetapi tidak efektik untuk absence seizure (Goodman and Gilman,2009). 

Mekanisme kerja fenitoin mempengaruhi berbagai efek fisiologis. Obat ini 

mengubah konduktan               potensi membrane dan konsentrasi asam 

amino dan neurotransmitter norepineprin, asetilkolin, dan asam 

               (GABA). Fenitoin menghambat potensiasi pascatetanik dalam 

sumsum belakang, namu peran kemampuan obat menekan perluasan kejang 

belum diketahui (Katzung, 2015). Efek samping yang sering muncul dari obat ini 

adalah gastrointestinal (mual,muntah), hyperplasia gusi (tumbuh berlebihan) dan 

obstipasi (Tjay dan Rahardja, 2007).  
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Tabel II.4 Sediaan Fenitoin di Indonesia (Kasim et al, 2015; Hardjosaputra 

et al, 2008) 

Nama Generik / Produsen Obat Paten Bentuk Sediaan 

Phenytoin Generik Kapsul 100 mg, 300 mg 

Decatona Harsen Kapsul Natrium Fenitoin 

30 mg, 100 mg 

Dilantin Pfizer Kapsul Na Fenitoin 100 

mg, tablet 50 mg, 

suspensi anak 30mg/5ml, 

ampul 100mg/2ml 

(50mg/ml) 

Ikaphen  

 

Ikapharmindo 

Kapsul 100 mg, ampul 

50mg/ml 

Phenytoin 

Sodium 

Ampul 50 mg/ml 

Phenytoin Kapsul Na Fenitoin 100 

mg, ampul 100mg/2ml 

Kutoin  

Mersi Farma 

Kapsul 100 mg, ampul 

100mg/2ml 

Phenytoin 

Sodium 

Ampul 100mg/2ml 

Movileps Dexa Medika Tablet 50 mg, kapsul 100 

mg 

Phenilep Prafa Kapsul Na Fenitoin 100 

mg 

Zentopril Lucas Jaya Kapsul 100mg 

 

2.6.2.2 Karbamazepin 

Karbamazepin digunakan sebagai obatv antiseizure untuk penggunaan 

neuralgia trigeminal.Sekarang obat ini dianggap sebagai obat utama untuk 

penanganan seizure parsial dan seizure tonik-klonik (Goodman and Gilman, 
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2001). Mekanisme kerja dari obat ini adalah dengan menyekat     dan menyekat 

aktivitas berulang dengan frekuensi tinggi pada neuron, serta mengurangi 

transmisi sinaptik (Porter and Meldrum, 2002). Efek samping yang sering terjadi 

pada pemakaian jangka panjang karbamazepin berupa mual, muntah, vertigo, 

ataksia, diplopia, pandangan kabur dan steven jhonson syndrome (Utama dan 

Ganiswarna, 2009).  

2.6.2.3 Okskarbazepin 

Okskarbazepin merupakan suatu analog keto karbamazepin. Fungsi 

okskarbazepin adalah sebagai prodrug karena hamper segera diubah menjadi 

metabolit aktif utama. Mekanisme kerjanya mirip dengan karbamzepin, 

okskarbazepin merupakan penginduksi enzim yang kurang kuat dibandingkan 

dengan karbamazepin, dan penggunaan okskarbazepin untuk menggantikan 

karbamazepin menyebabkan peningkatan kadar fenitoin dan asam valproat, karena 

berkurangnya induksi enzim-enzim hati. Obat ini telah diizinkan sebagai 

monoterapi atau terapi pendukung untuk seizure parsial pada orang dewasa dan 

sebagai terapi pendukung untuk seizure pasial pada anak-anak usia 4 tahun 

sampai 16 tahun (Goodman and Gilman, 2001). 

2.6.2.4 Fenobarbital 

Fenobarbital merupakan senyawa organic antiseizure pertama yang efektif, 

senyawa ini memiliki toksisitas yang relative rendah, tidak mahal, dan masih 

merupakan salah satu obat yang lebih efektif dan lebih banyak digunakan sebagai 

antiseizure (Goodman and Gilman, 2001). Mekanisme fenobarbital adalah dengan 

menekan neuron abnormal secara selektif, menghambat penyebaran dan 

rangsangan depolarisasi dengan cara menyekat kanal      , memperlama 

pembukaan kanal     dan menyekat respon eksitatorik yang diinduksi oleh 

glutamate (Porter and Meldrum, 2002). Efek samping obat ini adalah sedasi, 

ataksia, vertigo, dan reaksi psikotik akut bisa terjadi pada pemakaian kronis 

(Mycek et al., 2001). 

2.6.2.5 Primidon 

Primidon efektif untuk seizure parsial dan seizure tonik-klonik.Primidon 

meyerupai fenobarbital pada banyak efek antiseizure tetapi jauh kurang poten 

dibandingkan fenobarbital dalam mengantagonis seizure yang diinduksi oleh 
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pentilentetrazol. Efek antiseizure primidon ditimbulkan oleh primidon sendiri dan 

metabolit-metabolit aktifnya, terutama fenobarbital (Goodman and Gilman, 2001). 

Efek samping obat ini adalah pusing, mengatuk, ataksia dan anoreksia (Tjay dan 

Rahardja, 2007). 

2.6.2.6 Etosuksimid 

Etosuksimid digunakan untuk sizure pada serangan absence dan serangan 

klonik (McNamara, 2003). Mekanisme kerja menghambat kanal       , 

menurunkan nilai ambang     tipe T (Porter and Meldrum, 2002). Efek samping 

yang sering terjadi adalah mual, sakit kepala, kantuk, dan ruam kulit (Utama dan 

Ganiswarna, 2009). 

2.6.2.7 Asam Valproat 

Natrium valproat (depakote), juga digunakan sebagai asam bebas, asam 

valproat (depakane) yang memiliki sifat antiepilepsi ketika digunakan sebagai 

pelarut dalam penelitian obat anti kejang. Obat ini telah dipasarkan di Prancis 

pada tahun 1969. Asam valproat terionisasi penuh pada pH tubuh, sehingga 

bentuk aktif obat tersebut diperkirakan adalah ion valproat (Porter an Meldrum, 

2002). Asam valproat merupakan obat pilihan utama pada epilepsi karena 

menimbulkan efek samping yang relative sedikit dan efek terhadap kognitif 

maupun perilaku paling rendah (Neal,2005). 

2.6.2.7.1 Struktur Kimia Asam Valproat 

Asam valproat (depakene) adalah sejenis asam lemak atau karboksilat aktif 

yang mempunyai aktivitas antiepilepsi. Aktivitas ini tampak lebih kuat jika rantai 

karbon terdiri dari 5 hingga 8 atom. Percabangan dan ketidakjenuhan tidak akan 

mempengaruhi, namun dapat meningkatkan lipofilitasnya sehingga 

memperpanjang masa kerjanya (Porter an Meldrum, 2002). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Kimia Asam Valproat 
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2.6.2.7.2 Mekanisme Kerja Asam Valproat 

Asam valproat menghasilkan efek terhadap neuron yang diisolasi mirip 

dengan efek fenitoin dan etoksimid. Kerja yang mirip dengan kerja fenitoin 

maupun karbamazepin diperantarai oleh bertambah lamanya pemulihan saluran 

    yang diaktivasi teganggan dari tegangan terinaktivasi. Asam valproat tidak 

mengubah respon neuron terhadap GABA yang diberikan secara non spesifik. 

Pada neuron yang diisolasi dari daerah yang berbeda, yaitu golongan nodose, 

valproat juga menyebabkan sedikit penurunan      bernilai ambang rendah (arus 

T) pada konsentrasi relevan secara klinis tetapi sedikit lebih tinggi dari pada 

konsentrasi yang membatasi perangsangan berulang terus menerus efek pada arus 

T ini mirip dengan efek etoksuksimid pada neuron thalamus. Kedua mekanisme 

ini kemungkinan secara bersamaan berkontribusi terhadap keefektifan asam 

valproat sebagai antiseizure, yaitu membatasi perangsangan berulang terus 

menerus efektif terhadap seizure parsial dan seizure tonik-klonik dan mengurangi 

arus T efektif terhadap absence seizure (Goodman and Gilman, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Mekanisme kerja asam valproat 

Mekanisme lain yang mungkin ikut serta dalam kerja anti-seizure valproat 

melibatkan metabolisme GABA. Meskipun valproat tidak memiliki efek pada 

respon terhadap GABA tetapi valproat meningkatkan jumlah GABA yang dapat 

diperoleh kembali dari otak, sehingga meningkatkan kadar GABA menjadi 

suksinik simialdehid (Goodman and Gilman, 2009). 
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2.6.2.7.3 Penggunaan Klinis Asam Valproat 

Asam valproat dapat digunakan untuk generalized seizure, (termasuk 

mioklonus dan lena, seagai drug of choice), sindrom Lennox-Gastaut, sindrom 

epilepsi pada anak dan kejang demam (Hantoro, 2013). 

2.6.2.7.4 Farmakokinetik Asam Valproat 

Valproat diabsorbsi dengan baik pada pemberian oral, dengan bioavaibilitas 

lebih dari 80%. Kadar puncak dicapai dalam waktu dua jam (satu sampai empat 

jam). Makanan dapat memperlambat absorpsi dan akan menurunkan toksisitas 

jika obat diberikan setelah makan (Porter an Meldrum, 2002). 

Asam valproat memiliki pKa 4.7 sehingga terionisasi sempurna pada pH 

plasma fisiologis. Obat ini juga 90% terikat protein plasma, meskipun fraksi yag 

terikat akan berkurang jika kadar darah lebih dari 150       Karena valproat 

terionisasi sempurna dan terikat protein plasma, didistribusi sangat berpengaruh 

pada air ekstraseluler, dengan volume distribusi sekitar 0.15 L/kg (Porter an 

Meldrum, 2002).  

Asam valproat sebagian besar (95%) mengalami metabolisme dihati dan 

kurang dari 5% diekresi dalam bentuk tidak berubah. Klirens valproat 

berlangsung sangat lambat, waktu paruhnya bervariasi dari 9 hingga 18 jam. Pada 

kadar darah yang sangat tinggi, klirens valproat bergantung pada dosis. Kira-kira 

20% obat diekresikan sebagai konjugat langsung valproat. Sisanya mengalami 

metabolism oleh oksidat beta dan omega menjadi sejumlah senyawa yang 

selanjutnya akan dikonjugasi dan di ekresi (McNamara, 2003). 

2.6.2.7.5 Kadar Terapeutik dan Dosis Asam Valproat 

Dosis awal sehari biasanya 15mg/kg dan ditingkatkan tiap interval 

seminggu 5mg/kg hingga 10mg/kg sampai dosis sehari maksimum 60mg/kg 

(Wells, 2009). 

Untuk beberapa pasien, dosis 25-30mg/kg/hari sudah cukup namun ada juga 

yang membutuhkan 60mg/kg atau bahkan lebih. Kadar terapi valproat berkisar 

antara 50      hingga 100     . Dalam uji efikasi, pemberian obat sebaiknya 

tidak dihentikan hingga kadar puncak waktu pagi hari minimal mencapai 80   

  , namun beberapa pasien membutuhkan dan menoleransi waktu puncak yang 

lebih dari 100      (Porter and Meldrum, 20015).  
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Tabel II.5 Kadar Plasma Efektif Obat (Porter and Meldrum, 2015) 

Obat Kadar 

Efektifitas 

(       

Kadar Efektifitas 

Tertinggi (   
    

Kadar Toksik 

(       

Carbamazepine 4-12 7 >8 

Primidone 5-15 10 <12 

Phenytoin 10-20 18 >20 

Phenobarbital 10-40 35 >40 

Ethoxuximide 50-100 80 >100 

Valproat 50-100 80 >100 

Di Indonesia valproat mulai dikenal dan digunakan di klinik pada tahun 

2000 (Hantoro,2013).  

Tabel II.6 Obat Asam Valproat yang beredar di Indonesia (MIMS ed.14, 

2013) 

Nama obat Jenis sediaan Dosis 

Depakote 

(Abbott 

Indonesia) 

Table salut enteric 

(250 mg) 

Dosis awal 15 mg/kgBB/hr. Ditingkatkan 

dengan interval 1 minggu sebesar 5-

10mg/kgBB/hari hingga kejang terkendali. 

Maksimal 60mg/kgBB/hr. 

Depakene 

(Abbott 

Indonesia) 

Sirup (250mg/5ml) Dosis awal 15 mg/kgBB/hr. Ditingkatkan 

dengan interval 1 minggu sebesar 5-

10mg/kgBB/hari hingga kejang terkendali. 

Maksimal 60mg/kgBB/hr. 

Depakote ER 

(Abbott 

Indonesia) 

Tablet (500mg) Dosis awal 15 mg/kgBB/hr. Ditingkatkan 

dengan interval 1 minggu sebesar 5-

10mg/kgBB/hari hingga kejang terkendali. 

Maksimal 60mg/kgBB/hr. 

Ikalep sirup 

(Ikapharmind

o) 

Sirup (250mg/5ml) Dosis awal 15 mg/kgBB/hr. Ditingkatkan 

dengan interval 1 minggu sebesar 5-

10mg/kgBB/hari hingga kejang terkendali. 

Maksimal 60mg/kgBB/hr 

2.6.2.7.6 Interaksi Obat Asam Valproat 

Valproat terutama menghambat obat yang dimetabolisme oleh CYP2C9 

termasuk fenitoin dan fenobarbital.Valproat juga menhambat UGT dan dengan 

demikian menghambat metabolism lamotrigin dan lorazepam. Valproat dalam 

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

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

albumin oleh valproat. Terutama berkaitan dengan fenitoin, penghambatan 

metabolisme obat oleh valproat diimbangi oleh perggeseran fenitoin dari albumin. 

Pemberian valproat dan klonazepam bersamaan berkaitan dengan berkembangnya 
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absence status epilepticusna namun komplikasi ini jarang terjadin (Goodman and 

Gilman , 2009).  

2.6.2.7.7 Toksisitas Asam Valproat  

Efek samping yang paling sering terjadi berupa gejala gastrointestinal 

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

terhadap SSP mencakup sedasi, ataksia, dan tremor. Gejala-gejala tersebut jarang 

terjadi dan biasanya berespon terhadap pengurangan dosis. Ruam, alopesia, serta 

perangsangan nafsu makan kadang-kadang teramati. Asam valproat memiliki 

beberapa efek terhadap fungsi hati. Peningkatan enzim hepatic dalam plasma 

teramati pada 40% pasien dan sering terjadi tanpa gejala selama beberapa bulan 

pertama terapi (Goodman and Gilman, 2009). 

Valproat hanya menyebabkan sedikit efek toksik pada penggunaannya 

seperti terjadinya hepatotoksik yang umumnya reversible saat pengobatan 

dihentikan. Tetapi hal ini bisa menjadi lebih parah sehingga perlu dilakukan 

monitoring fungsi hati pada saat penggunaanya.Selain itu ada respon idiosinkrasi 

lainnya yang jarang terjadi yaitu trombositopenia (Porter and Meldrum, 2015). 

Tabel II.7 Pemilihan Obat Antikonvulsi (Utama dan Ganiswarna, 2009) 

Jenis Bangkitan  Obat Pilihan Utama  Obat Alternatif 

I. Bangkitan Parsial 

1. Parsial Sederhana Karbamazepin, 

fenitoin, valproat 

Fenobarbital(a), 

lamotrigin, primidon, 

gabapentin(b), 

levetirasetam(b), 

tiagabin, topiramat 

(b), zonisamid (b) 

2. Parsial Kompleks Karbamazepin, 

fenitoin, valproat 

Lamotrigin, 

primidon, 

gabapentin(b), 

levotirasetam(b), 

tiagabin, 

topiramat(b), 

zonisamid(b) 

3. Parsial Yang Menjadi 

Umum  

Karbamazepin, 

fenitoin, valproat, 

fenobarbital, primidon 

lamotrigin, 

gabapentin, 

levetirasetam, 

tiagabin, topiramat , 
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zonisamid  

II. Bangkitan Umum 

1. Bangkitan Umum 

Tonik-Klonik (Grand 

mal) 

Karbamazepin(c), 

fenitoin(c), 

valproat(a/c), 

fenobarbital, primidon 

Lamotrigin(d), 

topiramat, zonisamid, 

felbamat 

2. Bangkitan Lena (Petit 

mal)/ absence 

Valproat, Etosuksimid Lamotrigin, 

klonazepam 

3. Bangkitan Lena Yang 

Tidak Khas (atipikal) 

bangkitan tonik-

mioklonik-atonik 

Valproat, 

klonazepam(c) 

Lamotrigin, 

felbamat, 

topiramat(b) 

III. Obat-obat untuk keadaan konvulsi yang khusus 

1. Kejang Demam Pada 

Anak  

Fenobarbital Primidon 

2. Status epileptikus 

Tipe Grand Mal 

Diazepam 

Fosfenitoin 

Fenitoin, 

fenobarbital, 

lidoakain 

3. Status Epileptikus 

Tipe Absence 

Benzodiazepine Valproat IV 

 

a. Juga dipakai sebagai obat pilihan utama pada beberapa rujukan 

b. Sebagai terapi tambahan 

c. Kadang dipakai juga sebagai obat alternatif  

Tabel II.8 Profil Kinetik Obat Antiepilepsi (Wibowo & Gofir, 2011) 

 

Obat  Dosis terapi 

(mg/kg) 

Anak/dewasa 

Waktu paro 

(jam) 

Anak/dewasa 

Waktu untuk 

mencapai kadar 

efektif (hari) 

Anak/dewasa 

Kadar 

efektif 

(   
    

Kadar 

toksik 

(   
    

Karbamazepin 20-25/20 8-19/10-25 4-6 6-10 15 

Klonazepam 0,2/0,2 13-33/19-46 4-6 0,03-0,6 0,08 

Etoksuksimid 20/15 30/60 2-5/4-8 40-100 150 

Fenobarbital 4-7/2 40-70/50-120 10-18/14-21 15-40 50 

Fenitoin 5-8/4-5 18-22/22 5-7 10-20 25 

Primidon 20-25/20 6-8 2-3 8-12 15 

Asam Valproat 30-50/30-40 5-8/7-8 2-3 50-100 150 


