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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stroke adalah suatu sindrom neurologis yang dapat berkembang pesat 

dengan timbulnya gejala dan tanda klinis yang berlangsung lebih dari 24 jam, dan 

dapat menyebabkan kematian (Craig J. Smith, 2008).Stroke disebabkan adanya 

gangguan suplai darah ke otak akibat pembuluh darah pecah atau terhambat 

karena adanya gumpalan darah. Hal ini dapat mengurangi pasokan oksigen dan 

nutrisi sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Gejala dari stroke 

tergantung pada bagian otak yang terluka dan seberapa parah dampak yang terjadi 

seperti ketidakmampuan untuk berbicara, gangguan penglihatan, vertigo, atau bisa 

jatuh. Stroke yang sangat parah dapat menyebabkan kematian secara mendadak 

(WHO, 2014). 

Stroke merupakan penyebab kematian kedua di negara berpenghasilan 

rendah dan menengah (WHO, 2016). Menurut penelitian epidemiology stroke 

regional di Asia Timur seperti  Cina, Taiwan, dan Hongkong tahun 1984-2004 

sebanyak 4995 kasus stroke. Pada tahun 2005, di kawasanAsia Tenggara 

pravalensi stroke di Singapura 4,05%, dan di Thailand sebanyak 690 per 100.000 

penduduk (KEMENKES RI, 2013). Di Asia Selatan prevalensi stroke di India 

berkisar 44-843 per 100.000 penduduk (Wasay M, 2014). Di Indonesia diperoleh 

data yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan sekitar 1.236.825 orang (7,0%), 

berdasarkan diagnosis Nakes sekitar 2.137.941 orang (12,1%). Sebanyak 57,9% 

penyakit stroke telah terdiagnosis oleh Nakes. Prevalensi Stroke berdasarkan 

diagnosis Nakes tertinggi di Sulawesi Utara (10,8‰), Di Yogyakarta (10,3‰), 

Bangka Belitung dan DKI Jakarta diperoleh 9,7 per mil (RISKESDAS, 2013). 

Berdasarkan penyebabnya stroke terbagi menjadi dua yaitu stroke iskemik 

dan stroke hemoragik. Stroke iskemik merupakan jenis stroke yang paling sering 

terjadi yaitu sebanyak 87% dimana disebabkan oleh pembentukan trombus atau 

emboli sehingga dapat menghambat aliran darah pada arteri serebral dan terjadi 

pengurangan suplai darah serta oksigen ke otak. Stroke hemoragik merupakan 

jenis stroke yang paling sedikit terjadi yaitu sebanyak 13%, namun lebih 
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berbahaya daripada stroke iskemik. Apabila pembuluh darah di sekitar otak pecah 

maka akan menyebabkan perdarahan yang disebut stroke hemoragik (Stroke 

Association, 2012). Penyebab stroke hemoragik adalah kerusakan aliran darah 

pada jaringan parenkim otak di sekitarnya akibat penumpukan dan neurotoksisitas 

dalam komponen darah dimana dapat mengakibatkan peningkatan tekanan 

intrakranial yang mendadak sehingga menyebabkan kematian (Dipiro et al., 

2015). 

Secara umum, stroke hemoragik terjadi bila pembuluh darah di dalam otak 

pecah sehingga menyebabkan hematoma yang dapat menimbulkan kerusakan 

fungsi saraf, hal ini dapat menimbulkan reaksi inflamasi atau reaksi nyeri pada 

kepala. Hematoma dapat terjadi akibat adanya tekanan intrakranial yang 

meningkat sehingga menyebabkan hilangnya suplai darah dan akan berdampak ke 

jaringan otak sehingga menghasilkan infark atau edema. Penyebab utamanya 

adalah tekanan darah tinggi (hipertensi), yang menyebabkan sekitar dua pertiga 

dari semua stroke terjadi karena perdarahan. Tekanan darah tinggi akan 

menyebabkan arteri menjadi lemah dan lebih mudah sobek (Stroke Association, 

2012). Intracerebral hemorrhage(ICH) disebabkan pecahnya pembuluh darah dan 

penumpukan darah di dalam otak. Hal ini biasanya akibat dari kerusakan 

pembuluh darah oleh hipertensi kronis atau kelainan pembuluh darah. 

Subarachnoid hemorrhage(SAH) biasanya disebabkan oleh trauma pada kepala 

atau pecahnya aneurisma otak (Gund. B.M, 2013). 

Manajemen stroke hemoragik dapat dilihat dari penyebab perdarahan yang 

terjadi seperti hipertensi, penggunaan obat-obat antikoagulan, trauma kepala, serta 

malformasi pembuluh darah (Louis R.C., 2015).  Perawatan medis yang dapat 

dilakukan secara farmakologis pada pasien stroke hemoragik adalah dengan terapi 

yang meliputi neuroprotektan, diuretik osmotik, antikoagulan, antifibrinolitik, 

antihipertensi, dam antidislipidemia. Secara umum, tujuan terapi farmakologis 

pada pasien stroke hemoragik adalah mengurangi cedera neurologis dan 

penurunan angka kematian serta kecacatan dalam jangka panjang. Selain terapi 

farmakologis, dapat dilakukan terapi invasif untuk stroke hemoragik 

menggunakan Computed tomography (CT) scan tes yang dapat dengan mudah 

mendeteksi pendarahan di dalam otak, juga dapat dilakukan dengan cepat, seperti 
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lumbar puncture (spinal tap), magnetic resonance imaging (MRI), transcranial 

doppler (TCD), cerebral angiography, electrocardiogram (ECG), dan carotid 

stenosis treatments (Jagtap P.N, 2013). 

Pada terapi farmakologis pasien stroke hemoragik digunakan obat golongan 

neuroprotektan sebagai first line seperti citicoline. Tujuan pemberian citicoline 

ialah (1) meningkatkan fungsi otak, (2) mengurangi kerusakan jaringan otak, (3) 

memperbaiki sirkulasi darah dalam jangka panjang pada  otak,(4) 

meningkatkanmemori belajar, memori, dan kemampuan berbicara pada orang 

dengan cedera otak karena trauma (5) meningkatkan kekuatan otot pada orang 

yang pulih setelah pendarahan otak yang tidak disebabkan oleh trauma (Mousavi 

S.A, 2010). Citicoline bekerja dengan memberikan nutrisi yang bermanfaat untuk 

kondisi dengan gejala disfungsi neurologis. Sintesis fosfatidikolin yang terdapat 

pada citicoline mempunyai peran penting dalam fisiologi manusia yaitu 

termasukpeningkatan integritas struktural dan sinyal untuk membran sel (Qureshi 

I, 2010).  

Berdasarkan studi penelitian yang dilakukan dengan pemberian citicoline 

pada uji klinis dari citicoline a novel therapeutic agent with neuroprotective, 

neuromodulatory, and neuroregenerative properties pada pasien stroke. Citicoline 

pada efek neuroprotektif dilakukan dengan pemberian 500 mg citicoline oral dan 

plasebo setiap hari selama 12 minggu. Penelitian ini untuk mengetahui efek 

citicoline pada volume lesi yang dapat menyebabkan kerusakan sel saraf dan 

kematian. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok citicoline mengalami 

peningkatan lebih kecil dalam volume lesi yaitu 34% dibandingkan dengan 

plasebo yaitu 180%. Kurangnya signifikansi statistik dari hasil ini mungkin 

disebabkan konsep penelitian yang kurang tepat untuk mendeteksi efek 

pengobatan karena respon plasebo yang tidak sesuai cukup tinggi. Citicoline 

terhadap aktivitas neuromodulatory dapat menekan efek kerusakan dari radikal 

bebas pada jaringan saraf di otak untuk meningkatkan aktivitas saraf dalam masa 

penyembuhan. Pada aktivitas neuroregenerative terapi citicoline dapat 

meningkatkan fungsi kognitif seperti kemampuan belajar dan fungsi memori 

akibat gangguan penyakit alzheimer dan parkinson. 
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Berdasarkan data diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pola penggunaan citicoline pada pasien stroke hemoragik, sehingga dapat 

mencapai efek terapetik yang maksimal. Penelitian ini dilakukan di RSUD 

Sidoarjo karena sudah diakui pemerintah dan termasuk rujukan pasien terbesar di 

kota Surabaya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan citicoline pada pasien stroke hemoragik di 

RSUD Sidoarjo ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan citicoline pada pasien stroke hemoragik untuk 

mendapatkan profil pengobatan yang rasional. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah mengetahui pola penggunaan 

citicolineterkait dengan dosis, rute, dan frekuensi daridata klinik dan data 

laboratorium yang diberikan pada pasien stroke hemoragik di Instalasi rawat inap 

RSUD Sidoarjo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memahami pola penggunaan citicoline pada pasien stroke hemoragik sehingga 

farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian dan bekerja sama dengan 

tenaga kesehatan lain. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penatalaksanaan citicoline pada pasien 

stroke hemoragik untuk mencapai kualitas yang lebih baik dalam pelayanan 

rumah sakit umum daerah Sidoarjo. 

 


