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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Definisi Stroke 

Stroke adalah tanda-tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan 

fungsi otak fokal (atau global), dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 

jam atau lebih, dan dapat menimbulkan kematian (WHO, 2016). Stroke disebabkan 

oleh gangguan suplai darah ke otak, biasanya karena pecahnya pembuluh darah atau 

penyumbatan pembuluh darah. Hal ini akan memotong pasokan oksigen dan nutrisi, 

menyebabkan kerusakan pada jaringan otak, gangguan fungsi otak ini akan 

memunculkan gejala stroke (Junaidi, 2011).  

Menurut   World Health Organization (WHO), gejala yang paling umum dari 

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

paling sering pada satu sisi tubuh. Gejala lain termasuk kebingungan, kesulitan 

berbicara atau memahami pembicaraan, kesulitan melihat dengan satu atau kedua 

mata; kesulitan berjalan, pusing, kehilangan keseimbangan atau koordinasi, sakit 

kepala parah tanpa diketahui penyebabnya pingsan atau tidak sadarkan diri. Stroke 

memiliki efek yang tergantung pada bagian mana dari otak terluka dan seberapa 

parah  dapat dipengaruhi. Stroke yang sangat parah dapat menyebabkan kematian 

mendadak. 

2. 2 Epidemiologi 

Stroke atau Cerebrovasculer Accident adalah penyebab utama kedua 

kematian dan penyebab utama ketiga dari kecacatan. Stroke, kematian mendadak 

beberapa sel otak karena kekurangan oksigen ketika aliran darah ke otak hilang oleh 

penyumbatan atau pecahnya arteri ke otak, juga merupakan penyebab utama 

demensia dan depresi. Secara global, 70% dari stroke dan 87% dari kedua kematian 

terkait stroke serta ketidakmampuan mencapai usia hidup terjadi di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2016). Di India, insiden dan 

prevalensi stroke yang terjadi berkisar 44 hingga 843 orang per 100.000 penduduk. 

Sedangkan di Pakistan prevalensi yang terjadi berkisar  250 orang per 100.000 

penduduk, dengan estimasi kejadian sebesar 350.000 kasus baru setiap tahun. 

Sebuah studi terbaru yang dilakukan di daerah kumuh perkotaan dari Karachi (kota
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metropolitan terbesar Pakistan) memperkirakan 21,8% prevalensi stroke dan atau 

Transient Ischemic Attack (TIA) pada individu yang berusia 35 tahun dan atau yang 

lebih tua (Mohammad Wassay, 2014).  

Stroke merupakan penyebab kematian utama di Indonesia berdasarkan data 

terbaru dan hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 jumlah penderita penyakit stroke di 

Indonesia tahun 2013 berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan (Nakes) diperkirakan 

sebanyak 1.236.825 orang (7,0%), sedangkan berdasarkan diagnosis Nakes gejala 

di-perkirakan sebanyak 2.137.941 orang (12,1%). Jadi sebanyak 57,9 persen 

penyakit stroke telah terdiagnosis oleh Nakes. Prevalensi stroke sama banyak pada 

laki-laki dan perempuan. Prevalensi Stroke berdasarkan diagnosis Nakes tertinggi 

di Sulawesi Utara (10,8%), diikuti DI Yogyakarta (10,3%), Bangka Belitung dan 

DKI Jakarta masing-masing 9,7 per mil. Prevalensi stroke berdasarkan terdiagnosis 

Nakes dan gejala tertinggi terdapat di Sulawesi Selatan (17,9%), DI Yogyakarta 

(16,9%), Sulawesi Tengah (16,6%), diikuti Jawa Timur sebesar 16 per mil 

(Riskesdas, 2013). 

2. 3 Klasifikasi dan Etiologi Stroke 

 

Gambar 2. 1 Tipe Stroke (sumber : Roger S. Blumenthal, 2016) 

Stroke terdiri dari dua jenis utama yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. 

Stroke iskemik jauh lebih sering terjadi daripada stroke hemoragik. Otak memiliki 

suplai darah yang cukup konsisten antara individu. Stroke iskemik dapat 

A. B. 
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disebabkan aterosklerosis pada pembuluh darah besar, aortocardioemboli, atau 

oklusi pembuluh darah kecil. Pada stroke hemoragik, paling sering disebabkan oleh 

hipertensi, kelainan pembuluh darah spesifik atau masalah medis lainnya (Joao 

Gomes, 2013). Lokasi terjadinya cedera otak dan pembuluh darah yang terkena 

dapat menentukan kelainan yang terjadi pada otak. Pengujian laboratorium dan 

imaging radiografi (CT Scan atau MRI) merupakan pemeriksaan penting yang dapat 

membantu mengidentifikasi jenis stroke yang terjadi (Sacco et al., 2013). 

2.3. 1 Stroke Iskemik 

Menurut data terakhir yang dirilis oleh American Heart Association, 87% dari 

stroke diklasifikasikan sebagai stroke iskemik. Stroke ini terjadi sebagai akibat dari 

terputusnya aliran darah ke area otak, biasanya disebabkan oleh penyumbatan 

arteri. 

 

Gambar 2. 2 Stroke Iskemik (Sumber : Faiza Patten, 2014) 

 Dibawah ini penyebab stroke iskemik (Roger VL, 2012) : 

2.3.1. 1 Trombosis 

Di usia muda, manusia memiliki arteri yang luas dan fleksibel, namun seiring 

bertambahnya usia dinding arteri menjadi lebih tebal dan kurang lentur. Sebuah 

kondisi yang disebut aterosklerosis kemudian dapat berkembang dimana 

menggambarkan pengerasan dan penebalan arteri besar dalam tubuh akibat 

deposito lemak, atau patch yang disebut 'ateroma' pada dinding bagian dalam arteri. 

Mereka dapat menjadi lebih tebal dan menyebabkan penyempitan dan mengurangi 

aliran darah yang melewati pembuluh darah tersebut sehingga akhirnya terjadi 

penyumbatan. (Stroke Association, 2012). 
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Penyumbatan yang terjadi dapat membuat dinding permukaan arteri menjadi 

rapuh dan mudah patah sehingga dapat menyebabkan pendarahan fokal dan 

terbentuk trombus. Trombus yang terbentuk dapat pecah dan mengalir ke pembuluh 

darah yang lain, sehingga terjadi penyumbatan didaerah lain (Joao Gomes, 2013).  

2.3.1. 2 Emboli  

Emboli pada umumnya disebabkan oleh bekuan darah yang terbentuk dilokasi 

lain dalam sistem peredaran darah seperti jantung dan arteri besar dada bagian atas 

dan leher. Kondisi jantung dan kelainan darah seperti denyut jantung yang tidak 

teratur atau Fibrilasi Atrium dapat menyebabkan pembentukan genangan darah 

dijantung dan meningkatkan resiko pembentukan gumpalan darah dibilik jantung. 

Sebagian bekuan darah tersebut lepas dan berjalan memasuki pembuluh darah otak 

hingga mencapai pembuluh darah otak kecil dan menyebabkan penghambatan 

aliran darah (National Institute of Health, 2016).  

2.3. 2 Stroke Hemoragik 

 

Gambar 2. 3 Stroke Hemoragik (Sumber : Anonim, 2011) 

Stroke hemoragik (13% dari stroke) termasuk perdarahan subarachnoid 

(SAH), perdarahan intraserebral, dan hematoma subdural. SAH mungkin akibat 

dari trauma atau pecahnya aneurisma atau arteriovenous malformation intrakranial 

(AVM). Perdarahan intraserebral terjadi bila pembuluh darah pecah di dalam otak 

menyebabkan hematoma. hematoma subdural biasanya disebabkan oleh trauma. 
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Darah di kerusakan parenkim otak jaringan di sekitarnya melalui massa efek dan 

neurotoksisitas komponen darah dan produk degradasi mereka (Dipiro et al., 2015). 

2.3.2. 1 Perdarahan Intraserebral 

Perdarahan intraserebral (ICH) hasil dari pecahnya pembuluh intraserebral 

mengarah pada pengembangan dari hematoma dalam substansi otak (Acharya, 

2011). Perdarahan intraserebral adalah jenis pendarahan yang sangat sering 

dikaitkan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Sekitar 30% pendarahan 

intraserebral akan terus membesar selama 24 jam pertama, paling sering dalam 

waktu 4 jam, dan lokasi dan volume gumpalan adalah prediktor yang paling 

penting. Sebagian besar kematian dini stroke hemoragik disebabkan oleh 

peningkatan mendadak tekanan intrakranial yang dapat menyebabkan herniasi dan 

kematian. Ada juga bukti untuk mendukung bahwa edema memperburuk kondisi 

pasien setelah perdarahan intraserebral (Dipiro et al., 2008). 

2.3.2. 2 Perdarahan Subarachnoid 

Perdarahan subarachnoid merupakan tanda-tanda disfungsi neurologis yang 

cepat berkembang dengan tanda sakit kepala karena perdarahan  ruang 

subarachnoid (ruang antara membran arachnoid dan pia mater dari otak atau 

sumsum tulang belakang). Dampak dari SAH adalah terjadinya cedera permanen 

pada (SSP) sistem saraf pusat (Sacco et al., 2013). Jenis perdarahan sangat sering 

dikaitkan dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dan efek samping terapi 

antitrombotik atau trombolitik (Silva et al., 2011). 

2.3.2. 3 Hematoma subdural 

Hematoma subdural mengacu pada penumpukan darah di bawah dura (bagian 

yang menutupi otak), dan disebabkan paling sering oleh trauma. Stroke hemoragik 

secara signifikan lebih mematikan dibanding stroke iskemik, dengan 30 hari tarif 

kasus kematian yang dua sampai enam kali lebih tinggi (Dipiro et al., 2011). 
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2. 4 Patofisiologi Stroke Iskemik 

Penyakit serebrovaskular iskemik terutama disebabkan oleh trombosis, 

emboli dan hipoperfusi, yang semuanya dapat menyebabkan pengurangan atau 

gangguan dalam CBF (Cerebral Blood Flow) yang mempengaruhi fungsi 

neurologis. Otak hanya menerima 20% dari output jantung, hal tersebut merupakan 

bagian awal terjadinya iskemik, periode iskemik yang singkat dapat memicu 

terjadinya suatu kejadian yang komplek sehingga menyebabkan kerusakan otak 

permanen (Guo et al., 2013).  

CBF pada orang dewasa adalah sekitar 50-55ml/100g/menit dan ini 

dipertahankan melalui berbagai tekanan darah (tekanan arteri 50-150 mmHg) 

dengan proses yang disebut autoregulasi serebral. Pembuluh darah otak melebar 

dan menyempit dalam menanggapi perubahan tekanan darah, tetapi proses ini dapat 

terganggu oleh arterosklerosis, hipertensi kronis, dan cedera akut, seperti stroke. 

Ketika CBF menurun di bawah 20mL/100g/menit maka terjadi adanya iskemik, dan 

ketika pengurangan lebih lanjut di bawah 12mL/100g/menit terjadi adanya 

kerusakan permanen otak yang disebut infark. Jaringan yang iskemik tetapi 

mempertahankan 9  integritas membran disebut sebagai penumbra iskemik karena 

biasanya mengelilingi inti infark. Penumbra ini berpotensi diselamatkan melalui 

interfensi terapeutik (DiPiro et al., 2011). Adanya stenosis arteri dapat 

menyebabkan terjadinya turbulensi aliran darah. Energi yang diperlukan untuk 

menjalankan kegiatan neuronal berasal dari metabolisme glukosa dan disimpan di 

otak dalam bentuk glukosa atau glikogen untuk persediaan pemakaian selama 1 

menit. Bila tidak ada aliran darah lebih dari 30 detik gambaran EEG akan mendatar, 

bila lebih dari 2 menit aktifitas jaringan otak berhenti, bila lebih dari 5 menit maka 

kerusakan jaringan otak dimulai, dan bila lebih dari 9 menit manusia dapat 

meninggal (Maas, 2009).  
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Gambar 2. 4 Patofisiologi Stroke Iskemik  (sumber : Mehta dan Vemuganti, 

2014) 

Apabila aliran darah jaringan otak berhenti maka terjadi kekurangan oksigen, 

dimana sel-sel otak kehilangan kemampuan untuk menghasilkan energi terutama 

ATP (adenosine triphosphate). Sel yang berada disekitar area akan mengalami 

metabolisme anaerobik yang mengarah pada  produksi ATP yang lebih rendah  dan 

menghasilkan asam laktat. Asam laktat dapat menyebabkan terganggunya 

keseimbangan asam-basa normal dalam otak yang berpotensial menghancurkan sel 

otak. Apabila terjadi kegagalan pompa ionik, menyebabkan terjadinya depolarisasi 

membran sehingga terjadi efflux K+ dan influx Ca2+. Kadar kalsium intraseluler 

menjadi terlalu tinggi dan memicu pelepasan neurotransmitter asam amino 

glutamat. Glutamat menstimulasi reseptor AMPA dan reseptor NMDA Ca2+ 

permeable sehingga Ca2+ intraseluler menjadi berlebihan dan mengaktivasi 

protease, lipase dan radikal bebas membentuk kaskade iskemik yang disebut 

eksitotoksisitas. Kemudian membran sel dipecah menjadi lebih permeabel oleh 
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phospholiphase dan menyebabkan banyak ion dan zat beracun masuk dalam sel. 

Mitokondria memecah, melepaskan racun dan faktor apoptosis ke dalam sel 

sehingga sel mengalami apoptosis. Sel yang melepaskan glutamat dan zat beracun 

ke area sekitar dapat menyebabkan nekrosis (kematian sel) pada sel didekatnya. 

Hilangnya integritas struktural pembuluh darah dapat mengurangi proteksi 

BBB(Blood Barrier Brain) dan memberikan kontribusi untuk edema serebral yang 

dapat menyebabkan perkembangan sekunder dari cedera otak (Gund M.D et 

al.,2013). 

 

Gambar 2. 5 Proses Pembentukan Plak Aterosklerosis (sumber : Roland 

Klinkenberg and Hansson, 2009) 

Aterosklerosis adalah radang pada pembuluh darah yang disebabkan 

penumpukan plak ateromatosus. Proses peradangan yang terjadi pada dinding 

pembuluh darah terjadi dengan beberapa fase. Pada fase awal terjadi disfungsi 

endotel sehingga memungkinkan senyawa yang terdapat di dalam plasma darah 

seperti LDL dapat menembus dan mengendap pada ruang subendotel akibat 

peningkatan permeabilitas. Endapan tersebut dengan perlahan akan mengecilkan 

penampang pembuluh darah dalam rentang waktu tertentu. Keberadaan makrofag 

pada arteri intima memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan 

aterosklerosis, dengan melakukan sekresi beragam sitokin yang mempercepat 

patogenesis. Aterosklerosis adalah senyawa asam lemak bebas yang terdiri dari 

foam cell, sejenis makrofag yang kaya lipid, disebut ateroma. Ateroma akan 

berkembang menjadi plak fibrous yang terdiri dari lipid yang tertutup oleh sel otot 

halus dan kolagen. Proses penutupan mula-mula berjalan lambat, namun dengan 

penumpukan keping darah dan fibrin, proses ini akan berkembang lebih cepat 

seiring dengan mekanisme fibrotik yang bergantung pada trombosis. 

Aterosklerosis dapat menimbulkan bermacam-macam manifestasi klinik dengan 

cara menyempitkan lumen pembuluh darah dan mengakibatkan insufisiensi aliran 

darah, oklusi mendadak pembuluh darah karena terjadinya trombus atau 
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peredaran darah aterom, atau menyebabkan dinding pembuluh menjadi lemah dan 

terjadi aneurisma yang kemudian dapat robek (Francis and Pierce, 2011). 

Trombosis adalah pembentukan bekuan darah dalam arteri yang bertahan 

cukup lama untuk menyebabkan iskemik pada jaringan otak yang disuplai oleh 

pembuluh darah yang terkena. Trombosis sering dipicu oleh patologi di lokal 

endotelium seperti plak aterosklerosis yang memicu terjadinya protrombotik, 

kelebihan inhibitor plasminogen (Maas and Safdieh, 2009). Penelitian di Taiwan 

menyatakan bahwa 72% risiko terjadinya stroke iskemik meningkat pada 

pengamatan individu dengan fibrinogen ≥8.79 μmol/L dibandingkan dengan 

fibrinogen <7.03μmol/L, hal ini menunjukkan fibrinogen secara independen 

berpengaruh terhadap terjadinya stroke iskemik (Guo et al., 2013). 

Mekanisme ketiga stroke iskemik adalah hipoperfusi sistemik karena 

hilangnya tekanan arteri. Beberapa proses yang dapat menyebabkan hipoperfusi 

sistemik adalah infark miokard dan aritmia yang diakui paling banyak dipelajari 

dan menjadi serangan jantung. Daerah otak di tepi paling distal dari pohon arteri 

dalam arteri serebri cenderung terpengaruh. Hipotensi berat dapat memiliki pola 

iskemik yang sama, terutama pada konteks stenosis signifikan atau pada arteri 

karotid internal dan dapat menyebabkan unilateral DAS iskemik (Maas and 

Safdieh, 2009). 

2. 5 Faktor Resiko Stroke 

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

mendasari terjadinya stroke pada masing-masing individu. Beban akibat stroke 

mencapai 40 miliar dollar setahun, selain untuk pengobatan dan perawatan, juga 

akibat hilangnya pekerjaan serta turunnya kualitas hidup. Kerugian ini akan 

berkurang jika pengendalian faktor risiko dilaksanakan dengan ketat (Setyopranoto, 

2011). Berbagai penelitian telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor risiko 

stroke antara lain herediter, usia, jenis kelamin, sosioekonomi, letak geografi, 

makanan tinggi lemak dan kalori, kurang makan sayur buah, merokok, alkohol, 

aktifitas fisik kurang, hipertensi, obesitas, diabetes melitus, aterosklerosis, penyakit 

arteri perifer, penyakit jantung (heart failure), dan dislipidemia. Air E.L dan Kissela 

dalam literature review menunjukkan bahwa diabetes secara signifikan 

meningkatkan kejadian stroke. Hipertensi,  termasuk  borderline  hipertensi, 
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menjadi faktor risiko paling penting berdasarkan derajat risiko terjadinya stroke 

(Ghani L et al., 2013). 

2.5. 1 Faktor Resiko Dapat Diubah 

2.5.1. 1 Hipertensi 

Hipertensi merupakan faktor resiko utama pada stroke iskemik maupun 

stroke hemoragik. Peningkatan tekanan darah secara progresif meningkatkan faktor 

terjadinya stroke, sehingga modifikasi atau pencegahan hipertensi diperlukan untuk 

menurunkan kasus terjadinya stroke. Pencegahan hipertensi dapat dilakukan 

dengan pendekatan non-farmakologi menjaga pola hidup seperti pola asupan 

garam. Tekanan darah harus tetap terjaga pada sistolik <140mmHg dan diastolik 

<90 mmHg, bila pasien telah memiliki riwayat hipertensi maka dapat dilakukan 

pendekatan farmakologi dengan agen antihipertensi (Fahimfar, 2012). 

2.5.1. 2 Atrial Fibrilasi 

Jantung memiliki sejumlah ruang yang berbeda yang mempersiapkan darah 

untuk mengambil oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh sebelum memompa keluar 

tubuh. Atrial Fibrilasi adalah suatu istilah dimana denyut jantung tidak teratur. 

Irama normal jantung sehat mengosongkan ruang jantung darah yang masuk dan 

mengangkut seluruh tubuh. Jika jantung berdetak tidak teratur dan cepat, tidak 

bergerak darah dengan cepat melalui jantung, dan aliran darah dapat menjadi 

lamban. Hal ini dapat mengakibatkan pembekuan darah yang melepaskan diri dan 

perjalanan ke otak atau bagian lain dari tubuh. Jika bekuan menuju otak dapat 

memblokir arteri dan menyebabkan stroke. Sel-sel otak kekurangan darah karena 

arteri yang tersumbat, menyebabkan cacat permanen atau kematian (Stroke 

Foundation, 2016). 

2.5.1. 3 Diabetes 

Diabetes meningkatkan risiko stroke karena dapat menyebabkan penyakit 

pembuluh darah di otak (AHA, 2015). Tubuh kita membutuhkan hormon yang 

disebut insulin untuk mengubah gula (dari makanan kita) menjadi energi. Jika 

manusia memiliki diabetes tipe 1, tubuh tidak memproduksi insulin. Jika manusia 

memiliki diabetes tipe 2, tubuh tidak cukup memproduksi  insulin. Hal tersebut 
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menyebabkan tubuh memiliki kesulitan menyerap gula dari makanan. Jika diabetes 

tidak diobati atau tidak terkontrol meningkatkan risiko penyakit vaskular (penyakit 

pembuluh darah). Dinding arteri akan menjadi keras dan sempit. Hal ini 

meningkatkan risiko stroke, terutama stroke iskemik (Stroke Foundation, 2016). 

2.5.1. 4 Dislipidemia 

Kolesterol adalah substansi seperti lemak yang dibuat oleh hati atau 

ditemukan dalam makanan tertentu. Hati telah memproduksi kolesterol yang cukup 

untuk kebutuhan tubuh, tetapi kolesterol juga sering terdapat dari makanan yang di 

makan. Jika kolesterol diproduksi  lebih dari kebutuhan tubuh, kolesterol tambahan 

dapat membangun di arteri, termasuk otak. Hal ini dapat menyebabkan 

penyempitan pembuluh darah, stroke, dan masalah lainnya (CDC, 2014). 

2.5.1. 5 Merokok  

Merokok dapat meningkatkan risiko stroke atau stroke berupa peningkatan 

tekanan darah dan mengurangi oksigen dalam darah. Asap tembakau mengandung 

lebih dari 4.000 bahan kimia beracun yang disimpan di paru-paru atau diserap ke 

dalam aliran darah. Beberapa bahan kimia menyebabkan kerusakan dinding 

pembuluh darah, yang menyebabkan aterosklerosis (penyempitan dan pengerasan 

pembuluh darah). Hal ini meningkatkan kemungkinan terbentuknya  bekuan darah 

di arteri ke otak dan jantung. Merokok juga meningkatkan kekakuan darah. Hal ini 

semakin meningkatkan risiko membentuknya penggumpalan darah (Stroke 

Foundation, 2016). 

2.5.1. 6 Obesitas 

Obesitas adalah salah satu pemicu proses aterosklerosis yang dapat 

dihubungkan dengan hipertensi, hiperlipidemia, dan diabetes mellitus. Berat badan 

30% atau lebih di atas normal dapat memicu terkenanya serangan stroke. Obesitas 

dapat meyebabkan terjadinya stroke karena dapat memberhentikan suplai oksigen 

secara mendadak ke otak ( Junaidi, 2011). 
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2.5. 2 Faktor Resiko Tidak Dapat Diubah 

2.5.2. 1 Umur 

Stroke merupakan salah satu penyakit yang kebanyakan menyerang orang 

tua, tetapi pada akhir-akhir tahun ini peningkatan resiko terjadinya stroke telah  

dialami oleh anak. Meskipun kelompok muda ( 25 sampai 44 tahun ) berada dalam 

resiko terendah terkena stroke tetapi beban kehidupan yang tinggi dapat terjadi pada 

usia produktif. Resiko terkena stroke iskemik maupun stroke perdarahan meningkat 

pada setiap dekade setelah usia diatas 55 tahun (Goldstein et al., 2011). 

2.5.2. 2 Faktor Genetik 

Sebuah studi meta analisis menunjukkan bahwa riwayat keluarga yang positif 

terkena stroke memiliki resiko terkena stroke sekitar 30%. Pada jenis kelamin 

wanita yang orang tuanya memiliki riwayat terkena stoke akan lebih mungkin 

terkena stroke dari pada pria. Keluarga mempengaruhi budaya maupun gaya hidup 

seseorang, sehingga ada interaksi antara faktor lingkungan dengan faktor genetik 

(Goldstein et al., 2011). 

2.5.2. 3 Jenis Kelamin 

Jenis kelamin pria meningkatkan risiko stroke iskemik. Risiko stroke untuk 

pria adalah sekitar 1,3 kali lebih tinggi bagi perempuan di diberikan usia kecuali 

pada usia wanita yang lebih tua. Namun, menopause dini telah dikaitkan dengan 

peningkatan risiko stroke dan setelah menopause beberapa faktor risiko vaskular 

menjadi lebih umum pada wanita. Itu perbedaan risiko antara jenis kelamin 

tampaknya menghilang di tinggi usia lebih dari 80-85 tahun. Risiko gender berbeda 

untuk subarachnoid perdarahan di mana risiko lebih tinggi untuk wanita (Norrving, 

2014). 

2.5.2. 4 Ras 

Risiko stroke seperti  ras atau etnis sulit untuk diidentifikasi lebih spesifik. 

Dalam sebuah negara seperti Amerika Serikat perbedaan kelompok etnis seperti 

Afrika Amerika dan beberapa orang Amerika Hispanik memiliki tingkat insiden 

stroke dan kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Eropa dengan 

angka kematian stroke yang secara global tidak mengikuti pola etnis. Namun 
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demikian, hal ini juga diketahui bahwa perdarahan intraserebral lebih sering terjadi 

pada populasi oriental, dan SAH yang paling umum di Finlandia dan Swedia 

(Michael B, 2010). Pada studi ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities) ras 

kulit hitam memiliki kejadian semua jenis stroke yang 38% lebih tinggi 

dibandingkan ras kulit putih. Insiden dan tingkat mortalitas stroke pada ras kulit 

hitam kemungkinan dipengaruhi oleh  faktor risiko hipertensi, obesitas, dan 

diabetes (Goldstein et al., 2011). 

2. 6 Tanda dan Gejala Stroke 

Tanda utama stroke adalah munculnya secara mendadak satu atau lebih defisit 

neurologik fokal. Defisit tersebut bisa mengalami perbaikan dengan cepat, 

mengalami perburukan progresif atau menetap. Pemburukan situasi secara bertahap 

terjadi pada sepertiga jumlah penderita, duapertiga lainnya muncul sebagai 

transient ischemic attacks (TIA) yang kemudian berkembang menjadi defisit 

neurologik menetap (Wilkinson dan Lennox, 2005). Gejala awal yaitu penderita 

mungkin mengeluhkan kelemahan pada satu sisi tubuh, ketidakmampuan untuk 

berbicara, kehilangan penglihatan, vertigo, atau jatuh. Stroke Iskemik biasanya 

memiliki gejala yang tidak terlalu parah, tetapi  pada penderita stroke hemoragik 

mengeluh sakit kepala yang bisa sangat parah (DiPiro et al., 2008). 

2. 7 Penatalaksanaan Terapi Umum Stroke 

Terapi yang dilakukan pada penderita stroke bertujuan utama untuk 

mengurangi cedera neurologis yang sedang berlangsung, penurunan angka 

kematian dan kecacatan jangka panjang, mencegah komplikasi imobilitas sekunder 

dan disfungsi neurologis, serta  mencegah kekambuhan stroke. Pendekatan awal 

yang dilakukan pada pasien stroke akut adalah memastikan pernafasan dan fungsi 

jantung yang memadai serta menentukan jenis stroke iskemik atau hemoragik 

secara cepat dari CT scan. Pada stroke iskemik dievaluasi beberapa lama onset 

gejala terjadi untuk menentukan terapi reperfusi.. Pasien dengan tekanan darah 

tinggi harus ditangani karena hal ini dapat berisiko menurunkan aliran darah yang 

dapat memperburuk gejala. Tekanan darah tersebut harus diturunkan jika melebihi 

220/120 mmHg atau terbukti adanya diseksi aorta, infark miokard akut, edema 

pulmonar atau ensefalopati hipertensi. Obat untuk menurunkan tekanan darah yang 
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dapat dipakai antara lain obat-obat short acting secara parenteral seperti labetalol, 

nikardipin, dan nitropusisid. Kondisi pasien harus selalu dipantau untuk mencegah 

komplikasi makin memburuk (Wells et al., 2015). 

 Pasien dengan disabilitas neurologis yang signifikan harus segera 

dirawat, terutama di unit spesialistik. CT scan segera dilakukan agar dapat 

membedakan lesi stroke iskemik atau hemoragik (Ginsberg, 2005). Dalam 

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

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

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

window inilah kesempatan yang terbaik untuk menyelamatkan sel saraf yang 

walaupun fungsinya terganggu namun strukturnya masih utuh yang disebut dengan 

penumbra. Jaringan penumbra ini bisa bertahan sampai 12 jam. Oleh sebab itu 

terapi yang dapat memberikan hasil optimal apabila stroke iskemik diobati sebelum 

12 jam setelah onset (Junaidi, 2011).   

 

Gambar 2. 6 Pemeriksaan CT Scan pada pasien Stroke (sumber : A.D.A.M INC., 

2017) 

Stroke merupakan diagnosis klinik. Pemeriksaan penunjang ditujukan untuk 

mencari penyebab, mencegah rekurensi, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 
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dapat menyebabkan perburukan fungsi SSP. Pemeriksaan penunjang yang biasa 

dilakukan pada pasien stroke  meliputi : 

1. Darah lengkap dan LED 

2. Ureum, elektrolit, glukosa, dan lipid 

3. Rontgen dada dan EKG 

4. CT scan kepala 

(Ginsberg L., 2008). 

Tindakan preventif juga merupakan hal penting untuk menjamin perbaikan 

kulitas hidup penderita stroke disamping penatalaksanaan yang lebih efektif untuk 

menekan angka kejadian stroke (Perdossi, 2011). 

2. 8 Terapi Khusus Stroke Iskemik 

Dibawah ini adalah rekomendasi yang diberikan pada pasien stroke iskemik 

(Wells et al., 2015) : 

Tabel II. 1 Rekomendasi Farmakoterapi untuk Stroke Iskemik (Wells et al., 2015) 

 

2.8. 1 Trombolitik 

Terapi trombolitik adalah penggunaan obat-obatan untuk memecah gumpalan 

yang menyebabkan terganggunya aliran darah ke otak. Lama waktu dari awal 

terjadinya stroke mungkin menjadi perbedaan antara hasil yang baik atau buruk. 

Pasien yang hadir ke rumah sakit dalam waktu 3 jam dari tanda pertama dari stroke 

mungkin dapat menerima alteplase yang merupakan penghancur bekuan yang dapat 

memulihkan aliran darah pada daerah stroke (Gund M.D et al.,2013). 
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Terapi trombolitik dengan intravena  Recombinant Tissue Plasminogen 

Activator (r-TPA) atau alteplase adalah obat hipe akut paling efektif terbukti 

mengurangi resiko akhir kematian dan cacat untuk stroke iskemik (National Stroke 

Foundation, 2010). Plasminogen activator (t-PA) memainkan peran sentral dalam 

menjaga kontrol homeostatik dalam kaskade pembekuan darah. Dengan membelah 

plasminogen molekul prekursor, itu menghasilkan plasmin enzim aktif, yang 

kemudian memecah bekuan berbasis fibrin di iskemia serebral fokal (Micieli, 

2009).  

Alteplase dimulai dalam 4,5 jam dari onset gejala mengurangi kecacatan dari 

stroke iskemik, dengan pemberian dan pengelolaan alteplase 0,9 mg/kg (maksimum 

90 mg)  IV lebih dari 1 jam, dengan 10% diberikan sebagai bolus awal atas 1 menit. 

Pada pemberian ini dihindari pemberian antikoagulan dan terapi antiplatelet selama 

24 jam dan memantau pasien dalam peningkatan tekanan darah, respon, dan 

perdarahan(Wells et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 

 
 

2.8. 2 Antiplatelet 

Semua pasien yang telah mengalami stroke iskemik akut atau TIA harus 

menerima terapi antitrombotik jangka panjang untuk pencegahan sekunder. Pada 

pasien stroke noncardioembolic, dapat diberikan terapi antiplatelet. Dalam meta-

analisis terakhir, manfaat keseluruhan terapi antiplatelet pada pasien dengan 

gangguan atherothrombotik diperkirakan sebesar 22% (DiPiro et al., 2008). 

 

Gambar 2. 7 Mekanisme kerja Antiplatelet (sumber : Zhao, 2005) 

Platelet diproduksi oleh megakariosit sumsum tulang belakang (Liesner et al., 

2003). Fungsi platelet diregulasi oleh substansi-substansi yang dibagi menjadi tiga 

kategori. Kelompok yang pertama zat-zat yang berada diluar platelet yang 

berinteraksi dengan reseptor membran platelet seperti katekolamin, kolagen, 

thrombin dan prostasiklin. Sedangkan kategori yang kedua terdiri dari zat-zat yang 

berada di dalam platelet yang berinteraksi dengan reseptor membran seperti 

adenosine diphosphate (ADP), prostaglandin D2, prostaglandin E2 dan serotonin. 

Serta kelompok ketiga yaitu zat-zat yang berada di dalam platelet dan berinteraksi 

dengan prostaglandin endoperoksida dan tromboxane A, 2 (TXA2)  ion kalsium 

(Katzung, 2012).  
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2.8.2. 1 Aspirin 

Aspirin memiliki peran sentral dalam pencegahan komplikasi tromboemboli 

dari penyakit aterosklerosis dan merupakan obat terapi utama antiplatelet (Hall and 

Mazer, 2011). 

Mekanisme Kerja 

Aspirin akan membantu mencegah platelet membuat darah terlalu kental, 

sehingga mengurangi risiko penggumpalan (Gund M.D et al., 2013). Enzim 

cyclooxygenase (COX) -1, bertanggung jawab untuk pembentukan prostaglandin 

(PG) H2, prekursor tromboksan (TXA2). Aspirin bekerja menghambat COX1, 

dimana terjadi inaktivasi platelet COX-1 dan penghambatan fungsi platelet TXA 

sehingga tidak terbentuk platelet (Patrono et al., 2011). 

Farmakokinetik 

Tabel II. 2 Farmakokinetik Aspirin (Tselepis et al., 2011) 
Farmakokinetik Aspirin  

Bioavaibilitas 80-100% (20 menit - 2jam) 

40-50% (3-8 jam) 

Waktu Paruh  15-30 menit 

Waktu Paruh Eliminasi Dosis Rendah : 2-3 jam 

Dosis Tinggi : 15-30 jam 

Ikatan Plasma 80-90% 

Waktu Konsentrasi Maksimal 30-40 menit 

Dosis 

Dosis biasa untuk stroke pencegahan / TIA adalah 30-325mg sehari. Pada 

umumnya dosis yang digunakan yaitu 81mg (aspirin bayi) sehari, namun pada 

beberapa individu dapat mengambil hingga 325mg aspirin sehari atau mungkin 

pada obat yang berbeda untuk pencegahan stroke (Gund M.D et al., 2013). 

Efek Samping 

Efek samping dari aspirin yang seringkali muncul adalah perdarahan 

gastrointestinal terkait dengan mekanisme kerjanya yang merubah metabolisme 
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dari prostaglandin sehingga menyebabkan penurunan integritas dan permeabilitas 

membran mukosa distal pada saluran gastrointestinal. Peningkatan resiko 

perdarahan gastrointestinal dipengaruhi oleh peningkatan dosis, sehingga 

peningkatan efektifitas dosis tinggi lebih merugikan dibandingkan dengan 

efektifitas dosis yang rendah dengan jangka penggunaan panjang, karena 

dinyatakan bahwa durasi penggunaan terapi tidak lebih tinggi pengaruhnya 

terhadap perdarahan gastrointestinal dibandingkan efektifitas dosis yang tinggi 

(Huang et al., 2011). 

Sediaan di Indonesia  

Tabel II. 3 Sediaan Aspirin (MIMS, 2016) 

Nama Dagang Obat Bentuk Sediaan, Kekuatan 

Ascardia ® Salut Enteric Tablet 80 mg 

Tablet 160 mg 

Aspilets ® chewable Tablet 80 mg 

Astika ® Tablet 100 mg 

Farmasal ® salut enteric Tablet 100 mg 

Miniaspi ® salut enteric Tablet 80 mg 

Thrombo aspilets ® salut enteric Tablet 80 mg 

 

2.8.2. 2 Dipiridamol 

Dipyridamole adalah vasodilator dan antiplatelet inhibitor 

Phosphodiesterase (Patrono et al., 2011). 

Mekanisme kerja 

Mekanisme kerja diperkirakan melalui peningkatan adenosin monofosfat 

(cAMP) siklik dengan menghambat nukleotida phosphodiesterase, blokade 

penyerapan adenosin sehingga meningkatkan jumlah adenosine di platelet 

antarmuka vaskular, atau stimulasi langsung dari pelepasan prostasiklin dari 

endothelium sehingga tidak terjadi penggumpalan (Hall and Mazer, 2011). 
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Dosis 

Kombinasi aspirin dosis rendah dan extended-release dipyridamole (200 mg, 

b.i.d) dianggap pilihan yang dapat diterima untuk pasien dengan non-kardioembolik 

kejadian iskemik serebral. Namun, tidak ada dasar untuk merekomendasikan 

kombinasi ini pada pasien dengan iskemik penyakit jantung (Patrono et al., 2011). 

Pada European Stroke Prevention Study 2 (ESPS-2), aspirin 25 mg dan 

extended-release dipyridamole (ERDP) 200 mg dua kali sehari dibandingkan 

sendirian dan dalam kombinasi dengan plasebo karena adanya kemampuan untuk 

mengurangi stroke berulang selama periode 2 tahun (DiPiro et al., 2008). 

Farmakokinetik  

Tabel II. 4 Farmakokinetik Dipiridamol (Wilson dan Lenz, 2003) 

Farmakokinetik Dipiridamole 

Bioavaibilitas 37-66 % 

Waktu Paruh  40-80 menit 

Waktu Paruh eliminasi 10 jam 

Ikatan Plasma 99% 

Waktu Konsentrasi Maksimal 2-6 jam 

 

Efek samping 

Penggunaan dipyridamole dikaitkan dengan peningkatan risiko peristiwa 

pendarahan. Efek samping yang paling umum dari administrasi kronis adalah sakit 

kepala (Hall and Mazer, 2011). 

Sediaan di Indonesia 

Tabel II. 5 Sediaan Dipiridamol (MIMS, 2016) 

Nama Dagang Obat Bentuk Sediaan, Kekuatan 

Persantin ® Tablet 75 mg 

Tablet 25 mg 

Vasotin ® Tablet 75 mg 

Tablet 25 mg 

Vasodamol ® Tablet 75 mg 
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Tablet 25 mg 

Vasokor ® salut selaput Tablet 75 mg 

Tablet 25 mg 

 

2.8.2. 3 Clopidogrel 

Clopidogrel adalah obat golongan thienopyridine, bersama dengan tiklopidin 

dan prasugrel, dan sebagai agen antiplatelet (Tselepis et al., 2011). Clopidogrel 

adalah obat antiplatelet/inhibitor agregasi platelet yang digunakan untuk membantu 

mencegah stroke. Hal ini dilakukan dengan mengurangi kemampuan darah untuk 

menggumpal (Gund M.D et al., 2013). 

Mekanisme Kerja 

 

Gambar 2. 8 Mekanisme Kerja Clopidogrel (sumber : Sangkuhl, 2010) 

Clopidogrel memiliki efek antiaggregatori platelet yang unik, dalam hal ini 

merupakan menghambat jalur dari adenosin difosfat (ADP) pada agregasi platelet 

yang merupakan stimulasi untuk agregasi platelet. Ini Efek menyebabkan 
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perubahan membran platelet dan gangguan dengan membran interaksi fibrinogenic 

yang mengarah ke pemblokiran trombosit glikoprotein reseptor IIb / IIIa (Gund 

M.D et al., 2013).  

Clopidogrel adalah prodrug, yang diserap dalam usus dengan bantuan dari 

transporter ABCB1 / protein MDR1. Selanjutnya, dikonversi menjadi aktif 

metabolit oleh beberapa isoform dari sitokrom P450 di hati, CYP3A4, CYP3A5, 

CYP1A2, CYP2B6 dan CYP2C9 serta terutama CYP2C19 (Tselepis et al., 2011).  

Konversi clopidogrel menjadi metabolit aktif membutuhkan dua langkah oksidatif 

berurutan. Langkah pertama menyebabkan pembentukan 2-okso-clopidogrel, 

kemudian menjadi metabolit aktif. CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, dan 

CYP3A4/5 yang terlibat sebagai enzim sitokrom P450 yang terlibat dalam 

metabolisme clopidogrel. Ketika 2-oxo-clopidogrel digunakan sebagai substrat, 

enzim CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, dan CYP2B6 menghasilkan metabolit aktif. 

CYP2C19 kontribusi besar untuk kedua langkah oksidatif dan CYP3A4 kontribusi 

besar ke langkah oksidatif kedua. Metabolit aktif dari clopidogrel berisi kelompok 

thiol yang berikatan dengan sistein bebas pada reseptor P2RY12 dan memblok  

ikatan ADP dan aktivasi reseptor secara ireversibel sehingga tidak terbentuk 

gumpalan (Sangkuhl et al., 2010). 

Farmakokinetik 

Tabel II. 6 Farmakokinetik Clopidogrel ((Tselepis et al., 2011) (Sangkuhl et al., 

2011)) 

Farmakokinetik Clopidogrel 

Bioavaibilitas 85 %  

Waktu Paruh 2 jam 

Waktu Paruh Eliminasi 6 jam (parent drug), 30 menit (active 

metabolite) 

Ikatan Plasma 94-98% 

Waktu Konsentrasi Maksimal 60 menit 

 

Dosis 

Dosis clopidogrel yang digunakan untuk antiplatelet yaitu 75 mg sehari 

(Wells et al., 2015).  
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Efek Samping 

Clopidogrel memiliki efek samping gastrointestinal lebih dari 10% termasuk 

mual, muntah, dispepsia, gastritis, nyeri perut dan konstipasi (Lacy et al., 2008) 

Sediaan Di Indonesia 

Tabel II. 7 Sediaan Clopidogrel (MIMS, 2016) 

Nama Dagang Obat Bentuk Sediaan, Kekuatan 

Artepid ® salut selaput Tablet 75 mg 

Clopidogrel® 

ikapharmindo 

Tablet 75 mg 

Clopisan ® salut selaput Tablet 75 mg 

Clotix ® salut selaput Tablet 75 mg 

Plavix ® Tablet 75 mg 

Tablet 300 mg 

Vaclo ® salut selaput Tablet 75 mg 

 

2.8. 3 Antikoagulan 

Antikoagulan bekerja mencegah terjadinya gumpalan darah dan emboli 

thrombus. Contoh dari antikoagulan adalah warfarin dan heparin. Antikoagulan 

teutama digunakan untuk penderita stroke yang memiliki kelainan pada jantung 

yang dapat menimbulkan emboli (Bansal, 2013). Sebuah antagonis vitamin K 

(warfarin) adalah lini pertama yang dapat diberikan, tetapi obat lainnya 

antikoagulan (misalnya, dabigatran) dapat direkomendasikan untuk beberapa 

pasien (Wells et al., 2015). Saat yang tepat untuk menggunakan obat ini belum 

ditentukan tergantung pada luas daerah yang mengalami infark, perdarahan yang 

menyertai, adanya penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, heparin digunakan 

secara akut untuk memperpanjang partial thromboplastin time menjadi 1,5-2 kali 

normalnya. Penggunaan antikoagulan warfarin dalam pencegahan sekunder stroke 

nonkardioemboli tidak lebih baik dari aspirin 325 mg/hari dalam pencegahan 

berulangnya kejadian stroke. Pada penelitian lain menunjukkan bahwa penggunaan 

aspirin lebih aman pada yang bersumber dari kardioemboli, terutama di atrium 

(Bansal, 2013). Karena Warfarin adalah pengencer darah yang cukup kuat, 
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kesempatan perdarahan lebih besar dari biasanya apabila terdapat luka, goresan dan 

jatuh. Luka yang umum bisa lebih lama dalam menghentikan pendarahan dalam 

penggunaan warfarin (Gund M.D et al., 2013). 

2.8. 4 Neuroprotektan 

Terapi neuroprotektan digunakan untuk mencegah cedera ireversibel pada 

neuron yang masih mampu berpotensi dalam area iskemik.  Salah satu tindakan 

agen neuroprotektif bertujuan pencegahan awal cedera iskemik. Banyak agen ini 

memodulasi neuronal reseptor untuk mengurangi pelepasan rangsang 

neurotransmitter, yang berkontribusi merusak efek dari iskemia pada sel (Norrving 

Bo, 2014). 

Neuroprotektan bekerja dengan melindungi sel neuron dari kematian akibat 

stroke iskemik akut. Beberapa diantaranya adalah penghambat kanal kalsium 

(nimodipin), antagonis reseptor glutamat (Aptiganel, selfotel, srestat, magnesium), 

agonis GABA (klomethiazol), penghambat oksidasi lipid (trilizad, antibody anti-

ICAM-1 (enlimobab), dan aktivator metabolik (pirasetam, sitikolin). Pemberian 

neuroprotektan diharapkan dapat menurunkan angka kecacatan dan kematian pada 

pasien stroke iskmeik (Mc Evoy, 2008).  

Di Indonesia, neuroprotektan yang banyak digunakan yakni dari golongan 

activator metabolik, yakni sitikolin dan piracetam. Citiholin dan pirasetam, 

neuroprotektan tersebut bekerja dengan cara mencegah kematian sel akibat iskemik 

injury. Piracetam diindikasikan stroke iskemik akut dalam 7 jam pertama onset 

stroke, sedangkan citicholin diindikasikan untuk stroke iskemik dalam kurang dari 

24 jam pertama dari onset stroke (PERDOSSI, 2004). 

 

2.8. 5 Anti Hipertensi 

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

darah sistolik >140 mmHg. Penelitian di Indonesia didapatkan kejadian hipertensi 

pada pasien stroke akut sekitar 73,9%. Sebesar 22,5- 27,6% diantaranya mengalami 

peningkatan tekanan darah sistolik >180 mmHg . Penurunan tekanan darah yang 

tinggi pada stroke akut sebagai tindakan rutin tidak dianjurkan, karena 

kemungkinan dapat memperburuk kondisi neurologis. Pada sebagian besar pasien, 
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tekanan darah akan turun dengan sendirinya dalam 24 jam pertama setelah awal 

serangan stroke (Perdossi, 2011). 

Risiko stroke meningkat secara progresif dengan peningkatan nilai tekanan 

darah. Pada percobaan meta-analisis dari 23 sampel acak dengan hasil stroke, 

pengobatan antihipertensi mengurangi risiko stroke sebesar 32% dibandingkan 

dengan tanpa pengobatan. Salah satu dari meta-analisis mengevaluasi pengobatan 

hipertensi dengan  obat agen antihipertensi yang berbeda sebagai terapi lini pertama 

pada subyek dengan dasar BP> 140/90 mm Hg. Diuretik thiazide, Beta-blocker, 

angiotensin converting enzyme inhibitor, dan calcium channel blockers semua 

mengurangi risiko stroke dibandingkan dengan plasebo atau tanpa pengobatan. 

Percobaan meta analisis lain menemukan bahwa terapi diuretik lebih unggul 

dibandingkan terapi ACEI. Analisis subkelompok dari 1 percobaan utama 

menunjukkan bahwa manfaat dari terapi diuretik lebih baik dibandingkan terapi 

ACEI terutama menonjol pada ras kulit hitam (Goldstein et al., 2011).  

Pada uji coba PROGRESS dan ACCESS uji coba menunjukkan bahwa ACE 

inhibitor atau Angiotensin II Receptor Blocker (ARB) mungkin sangat efektif 

dalam pencegahan stroke sekunder. Uji coba HOPE juga menegaskan manfaat dari 

ACE inhibitor ramipril dalam mencegah stroke. Pada percobaan LIFE 

menyarankan bahwa ARB (losartan) unggul dengan β-blocker (atenolol) untuk 

pencegahan stroke (Kanyal et al., 2015). 

2.8. 6 Antihiperlipidemia 

Statin mengurangi risiko stroke sekitar 30% pada pasien dengan Penyakit 

arteri koroner dan lipid plasma yang meningkat. Mengobati pasien stroke iskemik, 

terlepas dari kolesterol awal, dengan terapi statin intensitas tinggi untuk mencapai 

pengurangan minimal 50% di LDL untuk pencegahan stroke sekunder (Wells et al., 

2015). 

Meskipun hubungan antara konsentrasi lipid dan risiko lebih lemah untuk 

stroke iskemik daripada miokard infark, modifikasi lipid masih penting di kedua 

pencegahan primer dan sekunder stroke. HMGCoA reduktase, atau statin, telah 

terbukti efektif dalam mengurangi semua kejadian kardiovaskular. Dalam meta-

analisis dari semua cobaan statin, termasuk lebih dari 165000 orang, statin 
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mengurangi risiko stroke sebesar 18%  dengan sedikit heterogenitas antara uji coba 

(Rothwell, 2011). 

Heart Protection Study memberikan bukti bahwa simvastatin 40 mg / hari 

mengurangi risiko stroke pada individu yang berisiko tinggi (termasuk pasien 

dengan riwayat stroke) sebesar 25%, bahkan pada pasien dengan konsentrasi LDL 

kurang dari 116 mg / dL. The Stroke Prevention by Aggressive Reduction in 

Cholesterol (SPARCL) studi menunjukkan pada pasien stroke yang menggunakan 

atorvastatin 80 mg setiap hari mengurangi risiko stroke berulang oleh 16% dan 

kejadian koroner sebesar 42% sementara menyebabkan peningkatan enzim hati , 

namun tidak ada peningkatan miopati. Terapi statin adalah cara yang efektif untuk 

mengurangi risiko stroke dan harus dipertimbangkan pada semua pasien stroke 

iskemik (DiPiro et al., 2008). 

2. 9 Penggunaan Clopidogrel pada Pasien Stroke Iskemik 

Suatu sub-analisis dari percobaan CHANCE (Clopidogrel in High Risk 

Patients with Acute Nondisabling Cerebrovascular Events) melakukan 

pengambilan sampel secara acak pada pasien yang menggunakan kombinasi 

clopidogrel dan aspirin serta pada pengguna aspirin saja dalam waktu 12 jam. 

Diantara 2573 pasien, 158 (12,34%) dari 1280 pasien yang memakai aspirin 

mengalami stroke iskemik dibandingkan dengan 124 (9,59%) dari 1.293 pasien 

yang memakai clopidogrel-aspirin. Hasil penelitian diketahui bahwa terapi 

kombinasi clopidogrel-aspirin lebih efektif dalam mengurangi stroke iskemik 

daripada aspirin pada pasien dengan resiko tinggi TIA (Transient Ischemic Attack) 

dalam waktu 12 jam dari onset awal namun tidak meningkatkan resiko pendarahan. 

Selain itu, kejadian reccurent ischemic berkurang dibanding dengan kejadian stroke 

progresif pada penggunaan kombinasi clopidogrel-aspirin (Zixiao Li, 2016). 

Suatu penelitian yang berjudul Aspirin plus Clopidogrel as Secondary 

Prevention after Stroke or Transient Ischemic Attack : A Systematic Review and 

Meta Analysis membandingkan penggunaan kombinasi aspirin dan clopidogrel 

dengan aspirin atau clopidogrel saja pada pencegahan setelah stroke atau TIA 

(Transient Ischemic Attack). Dari delapan penelitian RCT (Randomized Controlled 

Trial) terpilih menunjukkan bahwa terapi jangka pendek kombinasi secara 
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signifikan mengurangi resiko recurrent stroke dan tidak meningkatkan risiko stroke 

hemoragik serta pendarahan utama (Zhang, 2014). 

Sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa clopidogrel dengan dosis 75 mg  

memberikan potensi besar mengurangi resiko vaskular dan risiko kecil memiliki 

efek samping pendarahan. Clopidogrel memberikan profil keamanan yang secara 

klinis dapat diterima dan manfaat klinis yang lebih baik untuk pencegahan stroke 

iskemik (Uchiyama et al., 2012).  

Clopidogrel merupakan obat antiplatelet golongan Thienopyridines, dan saat 

ini  banyak diresepkan baik tunggal atau kombinasi dengan aspirin. Penghambatan 

trombosit oleh clopidogrel memiliki rawan variabilitas antar-individu yang 

signifikan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetika dan interaksi obat-

obat. PPI (Proton Pump Inhibitor) sering diresepkan  sebagai profilaksis dengan 

agen antiplatelet seperti clopidogrel untuk mengurangi risiko perdarahan 

gastrointestinal (GI) akibat terapi dual-antiplatelet. Namun, beberapa studi 

farmakodinamik memberikan bukti tambahan dari interaksi obat-obat dengan 

menunjukkan bahwa PPI, dengan menghambat CYP2C19,dapat mengurangi 

efikasi dari clopidogrel. Pada penelitian double-blind, acak, studi plasebo-

terkontrol, omeprazole secara signifikan berkurang efek antiplatelet clopidogrel 

pada pasien (n = 124) yang menerima terapi antiplatelet ganda dan menjalani 

pemasangan stent arteri koroner. Studi lain juga telah melaporkan interaksi antara 

clopidogrel dan PPI, yang mengarah ke peningkatan risiko kardiovaskular yang 

merugikan (Zou dan Goh, 2016). 


