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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1   Latar Belakang 

 Menurut WHO (World Health Organization), Stroke merupakan penyakit 

yang disebabkan oleh gangguan suplai darah ke otak. Hal ini terjadi karena 

pecahnya pembuluh darah atau pembuluh darah yang diblokir jalannya oleh 

gumpalan darah. Stroke yang sangat parah dapat menyebabkan kematian 

mendadak (WHO, 2014). 

 Menurut American Heart Association, stroke merupakan penyebab nomor 5 

kematian di Amerika Serikat, dimana sekitar 795.000 orang mengalami stroke 

setiap tahun di Amerika Serikat dan menyebabkan 1 dari setiap 20 kematian di 

Amerika Serikat yang menewaskan hampir 129.000 orang per tahun (AHA, 

2015). Jumlah pasien penyakit stroke di Indonesia tahun 2013 berdasarkan 

diagnosis tenaga kesehatan (Nakes) diperkirakan sebanyak  1.236.825  orang 

(7,0%), sedangkan berdasarkan diagnosis/gejala  diperkirakan sebanyak 2.137.941 

orang (12,1%). Berdasarkan  diagnosis Nakes  maupun  diagnosis/gejala, provinsi 

Jawa Barat memiliki estimasi jumlah penderita terbanyak yaitu sebanyak 238.001 

orang (7,4%) dan 533.895 orang (16,6%), sedangkan Provinsi Papua Barat 

memiliki jumlah penderita paling sedikit yaitu sebanyak 2.007 orang (3,6%) dan 

2.955 orang (5,3%) (Litbangkes, 2013). 

 Stroke terjadi ketika pasokan darah ke bagian otak terputus. Stroke terbagi 

menjadi dua kategori yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke terjadi 

secara mendadak melalui berkurangnya neurologis lokal yang berlangsung 

setidaknya 24 jam dan diduga penyebabnya berasal dari pembuluh darah. Stroke 

iskemik merupakan stroke yang memiliki insidensi tinggi yaitu 87% dan stroke 

iskemik ini disebabkan oleh pembentukan trombus lokal di pembuluh darah. 

Stroke hemoragik memiliki insidensi lebih rendah dari pada stroke iskemik, yaitu 

13% dari stroke seluruhnya. Stroke hemoragik terjadi  akibat  kerusakan aliran 

darah pada  jaringan parenkim otak di sekitarnya akibat penumpukan dan 

neurotoksisitas komponen darah. Stroke pendarahan dapat mengakibatkan
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 peningkatan yang mendadak pada tekanan intrakranial yang mengarah pda hernia 

dan kematian (Wells, et al., 2015). 

 Gejala stroke terlihat tergantung pada bagian mana dari otak yang rusak. 

Gejala biasanya terjadi secara tiba-tiba dan tanpa peringatan, atau gejala ini dapat 

muncul dan tidak muncul kembali pada hari pertama atau hari kedua. Gejala yang 

timbul biasanya paling parah ketika serangan stroke pertama terjadi dan lambat 

laun semakin memburuk (Gund, B.M., 2013). Pada stroke iskemik maupun stroke 

pendarahan memiliki manifestasi klinis berupa gejala seperti kelemahan, 

ketidakmampuan untuk berbicara, kehilangan penglihatan, vertigo, defisit 

neurologis pada pemeriksaan fisik tergantung pada daerah otak yang terlibat 

(Wells, et al., 2015). 

 Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah ke otak tersumbat dengan 

penumpukan lemak yang disebut plak. Plak ini akan menghambat alirah darah ke 

sel-sel otak. Tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko yang paling penting 

untuk stroke iskemik ini. Stroke iskemik terbagi menjadi 2, yaitu stroke iskemik 

trombotik dan stroke iskemik emboli. Stroke iskemik trombus disebabkan oleh 

gumpalan darah (trombus) dari arteri ke otak. Gumpalan darah biasanya terbentuk 

di dinding arteri yang rusak sehingga menyebabkan terbentuknya plak. Sedangkan 

stroke emboli disebabkan oleh gumpalan yang terlepas dari suatu tempat (emboli) 

dan berpindah  ke tempat lain (biasanya di jantung atau leher arteri). Gumpalan 

darah dalam aliran darah akan memblokir akses pembuluh darah dari atau yang 

menuju ke otak (AHA, 2015). 

 Stroke menimbulkan respons inflamasi sistemik yang merugikan, yaitu 

kerusakan jaringan. Tingkat serum sitokin yang dikeluarkan berkorelasi dengan 

volume infark otak, tingkat keparahan stroke dan hasil klinis, serta perubahan 

patologis tertentu. Pemberian terapi stroke tergantung pada fase sub-akut stroke 

dan proses kaskade pasca iskemik. Dengan demikian, terapi neurogenerative 

merupakan salah satu pilihan pengobatan untuk terapi stroke iskemik (Amos D., 

2015). 

 Neuroprotektan adalah terapi yang dapat memperbaiki jaringan otak atau 

menunda terjadinya infark yang disebabkan oleh penyumbatan pada pembuluh 

darah (iskemik). Terapi neuroprotektan cenderung aman dan  berpotensi untuk 
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memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh stroke iskemik maupun stroke 

hemoragik, maka terapi saraf di sarankan untuk dimulai sedini mungkin dalam 

terapi (Jauch, et al., 2013). 

Sitikolin adalah bentuk eksogen cytidine-50-diphosphocholine, yang 

merupakan perantara penting dalam pembentukan fosfatidilkolin dan sangat 

penting untuk biosintesis fosfolipid membran, yang terdegradasi selama iskemik 

otak hingga menjadi asam lemak dan radikal bebas (Overgaard, K., 2014). 

Sitikolin bermanfaat untuk pasien yang mengalami iskemik dengan mengurangi 

akumulasi asam lemak bebas di lokasi lesi, yang terjadi sebagai akibat dari 

kerusakan sel saraf (Gupta JK., 2016). 

 Sebuah penelitian dari Davalos, et al., 2012, pada 2298 pasien stroke 

iskemik akut yang mengikuti penelitian secara random diberikan sitikolin atau 

placebo dalam waktu 24 jam setelah onset gejala dengan dosis 1000 mg tiap 12 

jam secara intavena pada 3 hari pertama dan dilanjutkan secara peroral dengan 

dosis 2x500 mg tablet yang diberikan tiap 12 jam dengan total 6 minggu. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sitikolin aman, tetapi tidak memberikan bukti 

khasiat untuk pengobatan stroke iskemik akut sedang sampai berat. 

 Mittal dkk., pada tahun 2012 melakukan studi perbandingan edaravone dan 

sitikolin pada pasien stroke iskemik akut dengan randomisasi yang dibagi menjadi 

3 grup, yaitu grup Sitikolin (C), Edaravone (E) dan grup kontrol (N) yang tidak 

diberi agen neuroprotektan dan hanya diberi terapi tambahan. Edaravone dengan 

dosis 30 mg tiap 12 jam secara infus i.v selama 60 menit untuk 14 hari dan 

sitikolin 2x500 mg untuk 6 minggu. Penelitian dilakukan selama 3 bulan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terapi Edaravone menghasilkan outcome terapi 

yang lebih baik pada pasien stroke iskemik akut dibandingkan dengan sitikolin 

dan grup kontrol. 

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian diatas, maka  diperlukan 

penelitian mengenai pola penggunaan obat neuroprotektan khususnya sitikolin 

pada pasien stroke iskemik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan obat sitikolin pada pasien stroke iskemik? 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

4 
 

 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memahami pola penggunaan 

sitikolin pada pasien stroke iskemik. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah mengkaji pola penggunaan sitikolin 

terkait dengan dosis, kombinasi, frekuensi yang diberikan pada pasien stroke 

iskemik 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memahami pola penggunaan dan penatalaksanaan stroke iskemik. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam 

penatalaksanaan sitikolin pada pasien stroke iskemik untuk mencapai 

kualitas yang lebih baik dalam pelayanan rumah sakit. 

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya agar lebih optimal. 
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