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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi dan Fisiologi Otak 

Otak manusia kira-kira mencapai 2% dari berat badan dewasa. Otak menerima 

15% dari curah jantung memerlukan sekitar 20% pemakaian oksigen tubuh, dan 

sekitar 400 kilokalori energi setiap harinya. Otak bertanggung jawab terhadap 

bermacam-macam sensasi atau rangsangan terhadap kemampuan manusia untuk 

melakukan gerakan-gerakan yang disadari, dan kemampuan untuk melaksanakan 

berbagai macam proses mental, seperti ingatan atau memori, perasaan emosional, 

intelegensi, berkomuniasi, sifat atau kepribadian, dan pertimbangan. Berdasarkan 

gambar dibawah, otak dibagi menjadi lima bagian, yaitu otak besar (serebrum), 

otak kecil (serebelum), otak tengah (mesensefalon), otak depan (diensefalon), dan 

jembatan varol (pons varoli) (Russell J. Greene and Norman D.Harris, 2008 ). 

 

Gambar 2.1 Anatomi Otak 

2.1.1 Otak Besar (Serebrum)  

Merupakan bagian terbesar dan terdepan dari otak manusia. Otak besar 

mempunyai fungsi dalam mengatur semua aktivitas mental, yang berkaitan 

dengan kepandaian (intelegensi), ingatan (memori), kesadaran, dan pertimbangan. 

Otak besar terdiri atas Lobus Oksipitalis sebagai pusat pendengaran, dan Lobus
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frontalis yang berfungsi sebagai pusat kepribadian dan pusat komunikasi. 

2.1.2 Otak Kecil (Serebelum)  

Mempunyai fungsi utama dalam koordinasi terhadap otot dan tonus otot, 

keseimbangan dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau 

berbahaya maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Otak 

kecil juga berfungsi mengkoordinasikan gerakan yang halus dan cepat. 

2.1.3 Otak Tengah (Mesensefalon)  

Terletak di depan otak kecil dan jembatan varol. Otak tengah berfungsi 

penting pada refleks mata, tonus otot serta fungsi posisi atau kedudukan tubuh. 

2.1.4 Otak Depan (Diensefalon)  

Terdiri atas dua bagian, yaitu thalamus yang berfungsi menerima semua 

rangsang dari reseptor kecuali bau, dan hipotalamus yang berfungsi dalam 

pengaturan suhu, pengaturan nutrien, penjagaan agar tetap bangun, dan 

penumbuhan sikap agresif. 

2.1.5 Jembatan Varol (Pons Varoli)  

Merupakan serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan 

kanan. Selain itu, menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. 

2.2 Definisi Stroke 

Stroke merupakan sindrom yang dapat berkembang pesat dengan timbulnya 

gejala klinis dan tanda-tanda lokal seperti hilangnya fungsi otak yang berlangsung 

lebih dari 24 jam dan dapat menyebabkan kematian tanpa akibat yang jelas selain 

pembuluh darah (Craig J. Smith, 2008). Stroke dapat terjadi dalam waktu kapan 

saja dimana penyebabnya berasal dari pembuluh darah yang dapat muncul secara 

mendadak, progresif, dan cepat (RISKESDAS, 2013). Menurut WHO (World 

Health Organization) stroke didefinisikan suatu gangguan fungsional otak yang 

terjadi secara mendadak dengan tanda dan gejala klinik baik fokal maupun global 

yang berlangsung lebih dari 24 jam, atau dapat menimbulkan kematian yang 

disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak.Strokedikenal juga dengan istilah 

Gangguan Peredaran darah Otak (GPDO) yang merupakan suatu tanda atau 

gejalaakibat adanya gangguan aliran darah pada salah satu bagian otak yang 

menimbulkan gangguan fungsional otak berupa defisit neurologis atau 

kelumpuhan saraf (Safrita Yet al, 2013). 
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2.3 Epidemiologi Stroke 

Satu dari setiap 10 kematian yang terjadi disebabkan penyakit stroke, oleh 

karena itu stroke merupakan penyebab paling umum ketiga kematian di negara-

negara maju, melebihi penyakit jantung koroner dan kanker. Seluruh dunia, China 

memiliki salah satu tingkat tertinggi kematian (19,9% dari semua kematian di 

Cina), bersama dengan Afrika dan bagian dari Amerika Selatan. Pengukuran 

global yang dilakukan oleh WHO mengungkapkan hingga perbedaan sepuluh kali 

lipat angka kematian usia disesuaikan dan jenis kelamin disesuaikan dan beban 

(diukur dalam tarif kehidupan tahun hilangnya cacat disesuaikan) di antara 

negara-negara. Keduanya jauh lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan 

rendah (Asia Utara, Eropa Timur, Afrika Tengah, dan Pasifik Selatan) 

dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi (Eropa Barat, Amerika 

Utara). Dalam waktu 5 tahun dari stroke, lebih dari separuh pasien berusia ≥ 45 

tahun yang menyebabkan kematian 52% laki-laki dan 56% perempuan (Ingale 

V.B, 2013). Di Indonesia diperoleh data yang telah terdiagnosis oleh tenaga 

kesehatan sebesar 12,1 per mil. Prevalensi Stroke berdasarkan diagnosis nakes di 

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

Jakarta masing-masing 9,7 per mil (RISKESDAS , 2013). 

Tabel II.1Epidemiologi Stroke Berdasarkan Kelompok Ras dan Etnis (Kimble 

M.A.K et al, 2009) 
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2.4 Klasifikasi Stroke 

Secara umum, stroke dapat diklasifikasikan menjadi iskemik atau 

hemoragik. Stroke iskemik paling banyak terjadi sekitar 88% dari kasus stroke. 

Hal ini disebabkan oleh trombosis atau emboli sebagai akibat dari penyakit arteri 

kardioembolik atau aterosklerosis. Stroke hemoragik dapat dibagi menjadi 

intracerebral hemorrhage(ICH) (biasanya disebabkan oleh pecahnya pembuluh 

yang menembus di otak) dan subarachnoid hemorrhage(SAH) (yang disebabkan 

oleh pecahnya aneurisma intrakranial yang terdapat di dalam ruang subarachnoid 

sekitar otak). Stroke dapat lebih diklasifikasikan berdasarkan penyebab atau 

wilayah yang terkena dampak dari otak (Paresh P, 2011). Stroke hemoragik 

terjadi sekitar 12 % lebih sedikit dibandingkan stroke iskemik, namun lebih 

mematikan dalam waktu 30 hari terjadinya kasus ini dua sampai enam kali lebih 

tinggi. Klasifikasi stroke dengan mekanisme berbagai perkiraan kategori pada 

penyebabnya terdapat pada gambar 2.2 (Dipiroet al, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Klasifikasi Stroke Dengan Mekanisme Frekuensi Berbagai Kategori 

Kelainan (Dipiro et al, 2008). 
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2.5 Etiologi Stroke 

 

Gambar 2.3Tipe Stroke Iskemik (Kiri) ; Stroke Hemoragik (Kanan)           

(Lampl Y et al, 2014) 

Semua cerebrovascular diseases (CVD) atau penyakit serebrovaskular 

berasal dariadanya gangguan pada pembuluh darah yang berfungsi menyuplai atau 

mengalirkan darah ke otak. Adanya perubahan pada dinding pembuluh 

mengakibatkan terhalangnya aliran darah yang dapat menyebabkan trombosis dan 

sumbatan aliran darah di bagian pembuluh. Selain itu, adanya gangguan suplai 

darah dan infark yang berturut-turut dapat terjadi oleh emboli yang timbul dari 

bagian jaringan vaskular yang lemah di bagian proksimal pada cabang otak yang 

sehat dan banyak terletak di bagian distal utama arteri atau dari pembuluh arteri 

yang terletak di jantung(Hossman K.A, 2010). 

2.5.1 Stroke Iskemik 

Stroke iskemik memiliki presentasi 80-85% dari semua kasus stroke. Stroke 

iskemik terjadi karena adanya pengurangan atau penyumbatan suplai darah ke 

otak, terutama dari pembuluh darah yang memasok wilayah tersebut (Sue Pagh et 

al, 2004).Secara umum etiologistroke iskemik ialah kurangnya aliran darah yang 

cukup untuk perfusi jaringan otak(Matthew B.M,2009). Stroke iskemik 

disebabkan oleh adanya pembentukan trombusatau emboli, sehingga 

menyebabkan penyumbatan pada arteri serebral.Aterosklerosis terjadi pada 

pembuluh darah serebral utama, faktor lain penyebab terbanyak dari kasus stroke 

iskemik 30% adalah kriptogenik. Emboli bisa terjadi baik dari arteri intra atau 

ekstrakranial (termasuk arkus aorta) atau seperti pada 20% kasus stroke iskemik 
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berasal dari jantung. Emboli kardiogenik terjadi jika pasien memiliki fibrilasi 

atrium(denyut jantung tidak teratur), kelainan pada katup jantung, atau kondisi 

lain dari jantung yang dapat menyebabkan terbentuknya gumpalan (Fagan and 

David C. Hess,2008). 

2.5.1.1 Trombus 

 

Gambar 2.4Trombus pada Pasien Stroke Iskemik(Bender L et al, 2005) 

Trombosis merupakan pembentukan bekuan darah dalam arteri sehingga 

suplai pembuluh darah ke jaringan otak terganggu, apabila bertahan lama dapat 

menyebabkan stroke iskemik. Trombosis sering terkait oleh patologi dalam 

endotelium lokal seperti plak aterosklerosis. Berdasarkan lokasi penyumbatan 

diotak, trombosis terbagi menjadi dua yaitu trombosis pembuluh besar dan 

trombosis pembuluh darah kecil. Trombosis pembuluh besar disebabkan adanya 

plak ateromatosa yang dapat terdegradasi menjadi pecah dan menimbulkan lesi 

ulserasi yang bersifat trombogenik. Ulserasi dapat menyebabkan terjadinya 

trombosis atau embolisasi dari trombotik di lokasi ulserasi.Trombosis pembuluh 

kecil (diameter 400-900 m) disebabkan adanya microateromatosis dalam infark 

lakunar. Pembuluh darah dengan diameter kurang dari 200 m terjadi pada keadaan 

hipertensi dalam waktu yang lama atau hiperglikemia sehingga mengarah ke 

infark lacunar kecil yang sering bersifat asimtomatik (Joseph E.S, 2009). Adanya 

infark yang dihasilkan oleh trombosis biasanya lebih besar namun jarang secara 

tiba-tiba. Lokasi infark dapat berkembang pada pasien dengan aterosklerosis 

kronis. Apabila terdapat kelanjutan dari infark awal yang akan sering berkembang 

mengakibatkan memburuknya neurologis secara progresif(Bo Norrving, 2014). 
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2.5.1.2 Embolisme 

 

Gambar 2.5Emboli pada Pasien Stroke Iskemik(Bender L et al, 2005) 

Emboli adalah gumpalan darah yang dapat terpecah secara luas untuk 

melakukan perjalanan melalui pembuluh darah. Lokasi emboli di pembuluh darah 

otak atau koroner kemungkinanakan berdampak fatal. Terjadinya emboli dapat 

disebabkan karena adanya gumpalan lemak yang dikeluarkan oleh suntikan udara 

atau benda asing yang dimasukkan ke dalam aliran darah melalui infus atau 

intraarteri. Embolus dapat menyebabkan kematian jaringan akibat aliran darah ke 

otak tersumbatsehingga mengakibatkan stroke iskemik (Martin M.Z, 

2003).Meskipun hati merupakan sumber yang paling umum terjadinya emboli, 

tidak sedikit yang terjadi ke otak melalui pembuluh darah serebral dan menumpuk 

di pembuluh sehingga mengarah pada stroke. Hal yang dapat diakibtkan oleh 

terjadinya embolisme yaitu infeksi endokarditis, dimana  terdiri dari campuran 

trombosit, fibrin, dan fragmen bakteri yang lebih mengarah ke emboli pembuluh 

serebral. Nonbakterial trombotik (marantic) endokarditis dapat terjadi dalam 

konteks keparahan atau kondisi peradangan lainnya. Plak ateromatosa dalam aorta 

dan arteri karotis dapat menjadi luka atau secara mekanis terganggu dan mengarah 

ke embolisasi kolesterol. Hal ini dikenal sebagai embolisasi arteri ke arteri, 

dimana terjadi dalam konteks diseksi arteri akibat gumpalan darah yang terbentuk 

di lokasi gangguan endotel (Matthew B.M, 2009). 

2.5.1.3 Aterosklerosis 

Salah satu penyakit paling umum yang mempengaruhi arteri adalah 

aterosklerosis. Hal ini disebabkan oleh adanya endapan plak lemak pada dinding 

pembuluh arteri. Sementara pembentukan lesi aterosklerosis dapat mempengaruhi  
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Gambar 2.6Aterosklerosis pada Pasien Stroke Iskemik(Hurst M, 2008) 

arteri terutama pada arteri koroner jantung yang paling sering terkena. 

Manifestasiaterosklerosis ialah terjadinyaiskemik karena berkurangnya aliran 

darah pada otak, aneurisma atau perdarahan akibat mengecilnya dinding 

pembuluh darah dan adanya plak aterosklerotik sehingga membentuk emboli yang 

dapat berjalan jauh ke seluruh pembuluh (Martin M.Z, 2003). 

2.5.2 Stroke Hemoragik 

Stroke hemoragik termasuk dalam patologi primer dimana area perdarahan 

secara langsung menyebabkan kerusakan jaringan otak. Stroke hemoragik 

memiliki prevalensi sekitar 10-15% dari semua stroke dan signifikan lebih tinggi 

terhadap morbiditas dan mortalitas dibandingkan stroke iskemik. Stroke 

hemoragik terbagi dua yaitu subarachnoid hemorrhage(SAH) dan intracerebral 

hemorrhage(ICH). Dalam pembuluh darah berpotensi untuk terakumulasi 

disekitar ruang dan di dalam otak yang biasanya ditemukan cairan serebrospinal, 

sedangkan ekstravasasi darah terjadi secara langsung menuju bagian parenkim 

perdarahan intrakranial yang berhubungan dengan etiologi berikut :  

2.5.2.1 Intracerebral hemorrhage (ICH) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7Intracerebral hemmorhage Pada Pasien Stroke Hemoragik 

(Thompson BG, 2003) 
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Pada intracerebral hemorrhage (ICH) terjadi sebanyak 5-15% dari semua 

stroke, hal ini mengakibatkan perdarahan langsung dari arteri ke parenkim otak. 

Faktor resiko utama dari intracerebral hemorrhage (ICH) ialah hipertensi, selain 

itu terdapat faktor lain seperti usia tua, ras, merokok, alkohol dan kadar kolesterol 

serum yang tinggi. Dalam sejumlah kasus intracerebral hemorrhage (ICH)yang 

bukan karena faktor hipertensi antara lain malformasi kecil vaskular, vaskulitis, 

tumor otak dan obat simpatomimetik (misalnya kokain). Intracerebral 

hemorrhage (ICH) juga bisa disebabkan oleh angiopati amiloid serebral dan 

kerusakan yang ditimbulkan oleh perubahan tekanan darah. Lokasi utama 

terjadinya intracerebral hemorrhage (ICH)ialah di bagian dalam dari belahan 

otak dan yang  paling umum terdapat di daerah putamen (35-50% kasus). Bagian 

kedua yang paling sering terjadi ialah subkortikal putih(sekitar 30%). Perdarahan 

yang terjadi di bagian-bagian otak seperti di talamus ditemukan 10-15%, di bagian 

pons (bagian dari otak yang terletak di atas medulla oblongata dan di bawah otak 

tengah)  5-12% dan di otak kecil 7%. Kebanyakan intracerebral hemorrhage 

(ICH)berasal dari pecahnya pembuluh arteri dengan diameter 50-200 mm, yang 

dipengaruhi oleh lipohialinosis akibat hipertensi kronis. Pecahnya pembuluh 

darah kecil ini menyebabkan melemahnya dinding pembuluh darah dan 

microaneurysm milier, juga perdarahan lokal kecil yang mungkin terjadi pada 

hematoma akan terus-menerus membesar sehingga mengakibatkan kerusakan 

klinis pada otak (Michael B, 2010). 

2.5.2.2 Subarachnoid hemorrhage (SAH) 

 

 
Gambar 2.8Subarachnoid hemorrhage pada Pasien Stroke Hemoragik (Loveren 

V, 2002) 
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Penyebab paling umum dari Subarachnoid hemorrhage (SAH)ialah trauma 

dimana akibat pecahnya aneurisma sakular sekitar 85% dari kasus Subarachnoid 

hemorrhage (SAH) yang mendadak. Dari 15% yang tersisa, dua pertiga terjadi 

karena perdarahan perimesencephalic idiopatik yang merupakanbentuk bukan 

aneurisma yang tidak berbahaya dibandingkanSubarachnoid hemorrhage 

(SAH)yang kemungkinanbesar berasal dari pembuluh vena. Pada bagian pertama, 

Subarachnoid hemorrhage (SAH)berpusat suprasellar atau pusat basal dan 

meluas ke perifer secara difusi. Hal ini terjadi karena pecahnya aneurisma sakular 

yang dapat terjadi dengan bagian lain, seperti pecahnya aneurisma non sakular 

atau malformasi vaskuler. Bagian kedua,subarachnoid hemorrhage (SAH) 

berpusat di perimesencephalic atau bagian basal rendah yang tidak meluas ke 

perifer. Hal ini terjadi akibat perdarahan perimesencephalicidiopatik, namun 

pecahnya aneurisma pada bagian belakang otak terjadi sekitar 5% dari kasus 

stroke. Penyebab lainnya yang jarang terjadi pada perimesencephalicialah seperti 

tumor T-cervicomedullary, malformasi vaskular, atau diseksi arteri akut (Marder 

C.P, 2014). 

2.6 Patofisiologi Stroke Hemoragik 

Pada umumnya stroke merupakan serangan otak yang disebabkan 

berkurangnya asupan darah ke bagian-bagian tertentu otak. Penyebabnyaakibat 

dari gumpalan yang menghambat aliran darah sehingga terjadi penyempitan arteri 

serebral atau bahkan pecahnya pembuluh darah. Stroke hemoragik juga dapat 

terjadi dari pecahnya pembuluh darah (aneurisma) dan pembentukan pembuluh 

darah yang tidak normal di otak (Nair M, 2015). 

Stroke hemoragik yang terjadi dalam parenkim otak menyebabkan kerusakan 

pada jaringan sekitarnya melalui efek mekanik yang dihasilkan (efek massa) dan 

neurotoksisitas dari komponen darah serta timbulnya degradasi. Sekitar 30% dari 

intracerebral hemorrhage (ICH) terus berkembang selama 24 jam pertama dan 

dalam waktu 4 jam kemungkinan menghasilkan sejumlah gumpalan darah atau 

plak. Volume pendarahan ≥ 60 mL berhubungan dengan 71% - 93% kematian 

pada 30 hari. Sebagian besar kematian yang terjadi di awalstroke hemoragik 

(hingga 50% pada 30 hari) disebabkan oleh peningkatan tekanan intrakranial 
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secara mendadak yang dapat menyebabkan herniasi dan kematian (Fagan and 

David C. Hess, 2008). 

 

Gambar 2.9Lokasi Stroke Hemoragik (Peate I, 2015). 

Patofisiologi intracerebral hemorrhage(ICH)berasal ketika terjadinya faktor 

resiko pada pembuluh darah seperti hipertensi arteri sulit dikendalikan) dan 

kerusakan saraf akibat tekanan hidrostatik intracerebral hemorrhage(ICH). 

Kebanyakan kasus intracerebral hemorrhage(ICH) terjadi ketika penetrasi 

mengecil(50-700 μm) mengakibatkan arteri pecah hingga darah arteri bocor ke 

parenkim otak. Volume perdarahan intracerebral hemorrhage(ICH) sering dibagi 

menjadi tiga kategori: kecil ketika <30 cm, menengah antara 30 dan 60 cm, dan 

besar ketika > 60 cm (Constanza R.and Charlotte C, 2014). 

 

Bagan 2.10PatofisiologiStroke Hemoragik (Mracsko E, 2014) 
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Adanya gangguan blood barinbarier, kebocoran cairan dan protein dapat 

memicu edema berkontribusi dengan otak, yang biasanya meningkat selama 

beberapa hari dan secara lebih lanjut dapat merusak otak. Beberapa edema 

terbentuk pasca intracerebral hemorrhage(ICH), dimana edema yang terbentuk 

merupakan edema vasogenik. Terdapat dua fase pembentukan edema 

pascaintracerebral hemorrhage(ICH): (i) tahap sangat dini (beberapa jam 

pertama) yang melibatkan tekanan hidrostatik dan penyusutan koagulasi dengan 

adanya pembekuan serum ke jaringan sekitar; (ii) tahap kedua (beberapa hari 

pertama) dimana pembekuan kaskade dan trombin diproduksi (yang juga 

menginduksi inflamasi infiltrasi dan pembentukan bekas luka) (Constanza R, 

2014). 

Subarachnoid hemorrhage (SAH) terjadi akibat pembuluh darah pecah 

sehingga mengakibatkan darah mengalir keluar dari otak. Ruang berisi cairan 

yang mengelilingi otak (ruang subarachnoid) akan cepat terisi penuh dengan darah 

sehingga disebut Subarachnoid hemorrhage(SAH), penyebab umum yang paling 

sering terjadi ialah gangguan seperti tekanan yang tinggi pada pembuluh darah 

yang disebut aneurisma. Aneurismamerupakan pembengkakan yang berbentuk 

bulat atau tidak teratur dalam arteri di mana dinding pembuluh darah menjadi 

lemah dan rentan terjadinya terhadap rupturyang pecah (Silva D.A.D, 2014).Hal 

ini menimbulkan defisit neurologis fokal padasubarachnoid 

hemorrhage(SAH)yang bisa terjadi pada perdarahan intraparenchymal (aneurisma 

intrakranial yang mungkin sebagian terdapat dalam parenkim otak). Jika 

permukaan intraparenchymal dari dinding aneurisma terlihat lemah akan 

mengakibatkan pecah dan dapat menyebabkan intracerebral hemorrhage(ICH) 

bisa juga terjadi saat awal masukterjadinya serangan stroke sekitar 17-30% pasien 

dengan pecahnya aneurisma. Intracerebral hemorrhage(ICH)yang terjadi saat 

awal masuk serangan stroke setelah pecahnya aneurisma maupun adanya 

kekeliruan dengan penyebab lain dari perdarahan non aneurisma (Norrving B, 

2014). 

2.7Faktor Resiko Stroke 

American Stroke Association memperkirakan bahwa 80% dari stroke dapat 

dicegah. pengetahuan medis tentang faktor resiko stroke berdasarkan penelitian 
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epidemiologi. Sebagian besar faktor-faktor resiko yang berhubungan dengan 

infark serebral dan bukan perdarahan otak. Faktor resiko dapat dibagi menjadi dua 

yatu dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi (Sheetal S, 2011). 

2.7.1 Faktor Yang Tidak Dapat Dimodifikasi 

2.7.1.1 Umur 

Umur merupakan faktor kemungkinan paling sering terjadistroke. Resiko 

stroke dua kali lipat untuk setiap berturut-turut dalam 10 tahun pada usia > 55 

tahun. Hal ini juga berlaku untuk stroke iskemik, sedangkan usia yang berkaitan 

untuk intracerebralhemorrhage (ICH)paling sedikit dan paling banyak terjadi 

padasubarachnoid hemorrhage(SAH)dengan usia sekitar 45-55 tahun. Stroke 

adalah penyakit yang terjadi pada laki-laki dan perempuan, tetapi lebih umum 

pada pria dalam rentang usia 45-84 tahun (Michael B, 2010). 

2.7.1.2 Jenis Kelamin  

Stroke lebih sering terjadi pada pria dibandingkan pada perempuan. 

Sebagian besar akan terjadi lebih banyak pada pria dibandingkan wanita akan 

mengalami stroke pada tahun tertentu. Namun, lebih dari setengah dari total 

kematian stroke yang terjadi ialah pada wanita. Berdasarkan umur, lebih banyak 

perempuan lebih banyak meninggal karena dibandingkan laki-laki (Hashi S, 

2011). 

2.7.1.3 RAS 

Resiko 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 demikian, hal ini juga diketahui bahwa intracerebral hemorrhage(ICH) 

lebih sering terjadi pada populasi oriental, dansubarachnoid hemorrhage(SAH) 

yang paling umum di Finlandia dan Swedia (Michael B, 2010). 

2.7.2 Faktor Yang Dapat Dimodifikasi 

2.7.2.1 Hipertensi 
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Merupakan faktor resiko yang paling penting dimodifikasi untuk stroke. 

Dalam uji klinis, terapi anti hipertensi telah dikaitkan dengan penurunan kejadian 

stroke rata-rata 35-40%. Hipertensi meningkatkan resiko stroke iskemik dengan 

meningkatkan aterosklerosis pada pembuluh besar dan penyakit pembuluh darah 

kecil intrakranial (Parmar P, 2011). 

2.7.2.2 Diabetes Melitus  

Dalam tubuh menghasilkan energi dari pemecahan gula menjadi glukosa 

yang berasal dari karbohidrat yang kita makan. Glukosa  dalam darah yang tinggi 

terus-menerus mengakibatkan diabetes mellitus. Gukosa darah diuji setelah 8 

sampai 10 jam saat puasa. Kadar puasa tidak boleh melebihi 110 mg/dL. Diabetes 

mellitus seperti kadar kolesterol tinggi menyebabkan aterosklerosis. Diabetes 

mellitus dapat dikontrol dengan diet dan olahraga, serta jika diperlukan dilakukan 

pengobatan (Silva D.A.Det al, 2014). 

2.7.2.3 Hiperlipidemia 

Kolesterolterbagi menjadi dua yaitu "baik" (high density lipoprotein, HDL) 

atau "buruk" (low density lipoprotein, LDL). Terlalu sedikit kolesterol "baik", 

atau terlalu banyak kolesterol "buruk", dapat menempatkan seseorang pada resiko 

penyakit kardiovaskular (penyakit arteri koroner yaitu) dan stroke. Jadi selain dari 

kadar kolesterol total dalam darah, penting untuk mengetahui kadar HDL dan 

LDL, karena LDL yang tinggi (130 mg/dL dan di atas) atau HDL yang rendah 

(kurang dari 40 mg/dL untuk pria dan kurang dari 50 mg/dL untuk wanita) 

dikaitkan dengan resiko penyakit arteri koroner dan stroke (Silva D.A.Det al, 

2014). 

2.7.2.4 Merokok 

Untuk beberapa kasus, merokok dapat menyebabkan stroke, serangan 

jantung, penyakit paru-paru, dan berbagai macam jenis kanker. Penggunaan 

tembakau memiliki efek pada radikal bebas dan terdapat racun yang merusak 

pembuluh darah dan berkontribusi untuk membentuk "sumbatan" (trombus).  

Studi menunjukkan bahwa salah satu bagian dari rokok dapat meningkatkan 

denyut jantung dan tekanan darah, serta membuat arteri menyempit. Sejumlah 

penelitian telah menunjukkan potensi rokok berefek pada faktor-faktor resiko 

stroke lainnya seperti peningkatan tekanan darah dan penggunaan kontrasepsi 
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oral. Tanpa diduga, perokok pasif memiliki perkiraan terbesardari resiko perokok 

aktif (JR. Roxas A.A et al, 2014). 

2.8 Tanda Dan Gejala Stroke 

Gejala yang paling umum dari stroke adalah munculnya secara mendadak 

mati rasa pada wajah maupun setengah anggota badan atau merasa kelemahan 

pada lengan atau kaki, paling sering pada satu sisi tubuh. Gejala lain yang dapat 

terjadi ialahkebingungan, 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. Efek dari stroke tergantung pada 

bagian dari otak yang terluka dan seberapa parah itu dipengaruhi. Stroke yang 

sangat parah dapat menyebabkan kematian mendadak (WHO, 2014). 

Gejala stroke tergantung dari bagian otak yang rusak. Dalam beberapa 

kasus, seseorang bahkan mungkin tidak menyadari bahwa ia telah mengalami 

stroke. Gejala biasanya terjadi tiba-tiba dan tanpa tanda yang terlihat, atau dapat 

membuat seseorang meninggal langsung pada hari pertama atau dua. Gejala 

paling parah biasanya ketika stroke pertama terjadi, tetapi dapat juga memburuk 

dalam waktu  lambat. Sakit kepala dapat terjadi terutama jika stroke disebabkan 

oleh pendarahan di otak. Sakit kepala seperti tiba-tiba dan terasa berat, dapat 

terjadi ketika sedang berbaring , bangun dari tidur dan saat  mengubah posisi atau 

ketika membungkuk, ketegangan, serta batuk (Ingale V.B, 2013). 

2.9. Penatalaksanaan Terapi Stroke 

Pasien dengan stroke akut membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sekitar 

10-20% dari pasien tersebut akan mengalami penurunan fisiologi pada jam 

pertama serta kondisi fisik yang lebih buruk dibanding pasien yang kondisinya 

stabil (Misbach, 2004). 

Secara umum, pemberian terapi pada stroke bertujuan untuk stabilisasi jalan 

napas atau pernapasan dan stabilisasi hemodinamik. Pada stabilisasi jalan napas 

dilakukan dengan pemantauan secara terus menerus terhadap status neurologis, 

nadi, tekanan darah, suhu tubuh, dan saturasi oksigen dianjurkan dalam 72 jam, 

pada pasien dengan defisit neurologis yang nyata. Untuk penanganan terapi 

dianjurkan pemberian oksiden pada keadaan dengan saturasi oksigen < 95% atau 
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perbaiki jalan nafas termasuk pemasangan pipa orofaring pada pasien yang tidak 

sadar serta memberikan bantuan ventilasi pada pasien yang mengalami penurunan 

kesadaran. Pada stabilisasi hemodinamik dapat dilakukan dengan pemantauan 

kecukupan cairan, pemantauan jantung serta optimalisasi tekanan darah. Terapi 

umum yang dapat diberikan dapat berupa pemasangan CVC (Central Venous 

Catheter), dengan tujuan untuk memantau kecukupan cairan dan sebagai sarana 

untuk rnemasukkan cairan dan nutrisi serta apabila terjadi hipotensi arterial harus 

dihindari dan dicari penyebabnya, hipovolemia harus dikoreksi dengan pemberian 

larutan satin normal dan aritmia jantung yang mengakibatkan penurunan curah 

jantung sekuncup harus dikoreksi (PERDOSSI, 2011). 

Manajemen stroke hemoragik dapat dilihat dari penyebab perdarahan 

(misalnya, tekanan darah tinggi, penggunaan obat-obatan antikoagulan, trauma 

kepala, pembuluh darah malformasi). Kebanyakan pasien dipantau secara ketat di 

unit perawatan intensif selama dan setelah stroke hemoragik. Perawatan awal pada 

pasien stroke hemoragik mencakup beberapa komponen yaitu (1) menentukan 

penyebab perdarahan, (2) mengontrol tekanan darah (3) menghentikan semua obat 

yang dapat meningkatkan perdarahan (misalnya, warfarin, aspirin). Jika pasien 

telah menggunakan warfarin, perawatan khusus seperti faktor VIIa atau transfusi 

faktor pembekuan darah, dapat diberikan untuk menghentikan pendarahan yang 

sedang berlangsung, (4) mengukur dan mengendalikan tekanan dalam 

otak.Tekanan dalam otak dapat diukur dengan menggunakanalat yang dikenal 

sebagai tabung ventriculostomy, melalui tengkorak ke daerah otak yang disebut 

ventrikel. Jika tekanan yang ditinggikan, sejumlah kecil cairan serebrospinal dapat 

dihilangkan dari ventrikel. Alatventriculostomy juga dapat digunakan untuk 

mengalirkan darah yang telah dikumpulkan di otak akibat stroke. Prosedur ini 

dapat dilakukan di samping tempat tidur pasien atau di ruang operasi (Louis 

R.C,2015). 

Penatalaksaan terapi stroke hemoragik pada pasien ialah harus dirawat di 

ICUjika volume hematoma >30 mL, perdarahanintraventrikuler dengan 

hidrosefalus, dan keadaanklinis cenderung memburuk. Jika didapatkan tanda 

tekanan intrakranialmeningkat, posisi kepala dinaikkan 300, posisikepala dan 

dada di satu bidang, pemberianmanitol dan hiperventilasi (pCO2 20-35 mmHg). 
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Tekanan darah harus diturunkan sampaitekanan darah premorbid atau 15-20% 

bilatekanan sistolik >180 mmHg, diastolik >120mmHg, MAP >130 mmHg, dan 

volume hematomabertambah (Ismail S, 2011). 

2.10 Terapi Khusus Stroke Hemoragik 

2.10.1 Neuroprotektan 

Neuroprotektan secara khusus didefinisikan sebagai "perlindungan neuron" 

dan berpotensi digunakan untuk melindungi otak dalam sejumlah kondisi otak 

yang berbeda termasuk penyakit parkinson, cedera otak traumatis dan stroke 

iskemik. Secara farmakologis dapat mencegah pembentukan gumpalan seperti 

antitrombotik atau antiplatelets, dan untuk memecah gumpalan seperti 

trombolitik, juga dapat menghasilkan pelindung saraf, golongan ini terutama 

menargetkan pembuluh darah otak yang disebut neuroprotektan ekstrinsik atau 

tidak langsung. Dalam kaskade ini, banyak target molekul farmakologi dapat 

dimodulasi untuk menghasilkan pelindung saraf. Beberapa peristiwa molekuler 

yang dapat ditargetkan oleh neuroprotektan meliputi antara lain: pelepasan 

glutamat, aktivasi reseptor glutamat, excitotoxicity, masuknya Ca2 + ke dalam sel, 

disfungsi mitokondria, aktivasi enzim intraseluler, produksi radikal bebas, 

produksi oksida nitrat, apoptosis, dan inflamasi (Minnerup J, 2012). Dikenal dua 

jenis obat-obat neuroprotektanseperti piracetam dan citicoline yang didasarkan 

pada patogenesis kerusakan sel otak yaitu (1) mencegah kematian sel akibat 

iskemik injuri (2) mencegah kematian sel akibat reperfusi injuri (Perdossi, 2004).  

2.10.2 Citicoline 

Citicoline merupakan molekul organik kompleks yang terdiri dari ribosa, 

pirofosfat, sitosin dan kolin yang mempunyai peran penting dalam metabolisme 

sel dan berpartisipasi dalam biosintesis fosfolipid membran sel. Hal ini merupakan 

prekursor molekul penting untuk sintesis fosfatidilkolin serta komponen penting 

dalam integritas membran sel dan untuk perbaikan (Rajguru M, 2014). Kolin 

merupakan basa nitrogen trimethylated yang masuk tiga jalur metabolik utama: 

(1) sintesis fosfolipid melalui phosphorylcholine; (2) sintesis asetilkolin; dan (3) 

oksidasi betaine, yang berfungsi sebagai donor metil (Conant R, 2004).Citicoline 

meningkatkan metabolisme otak dengan meningkatkan sintesis asetilkolin dan 

memulihkan fosfolipid konten di otak. Citicoline digunakan sebagai insufisiensi 
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otak dan beberapa gangguan neurologis lainnya, seperti stroke, trauma otak, dan 

penyakit parkinson. Citicoline dapat melewati sawar darah otak dan memperbaiki 

gangguan otak yang terkait. Citicoline meningkatkan penurunan memori, 

konsentrasi, kemampuan belajar, kewaspadaan, cedera otak, penyakit alzheimer, 

sakit kepala, pusing, dan tinnitus, meningkatkan fungsi kognitif, glaukoma, 

penyakit Parkinson, vaskular demensia. Dosis citicoline optimal ialah 500 mg per 

hari dan dapat naik menjadi 2.000 mg. Dapat disimpulkan bahwa citicoline secara 

sederhana dapat meningkatkan memori dan perilaku pada hasil akhirnya (Baraskar 

et al, 2012). 

2.10.1.1 Piracetam 

Piracetam ditemukan pada tahun 1967, diklasifikasikan sebagai obat 

nootropik dan digunakan pada terapi dementia, alzheimer, dan penyakit neurologi 

yang lain. Piracetam mudah larut dalam air, memiliki inti pyrolidon dengan 

struktur kimia seperti pyroglutamat. Berdasarkan struktur kimia piracetam 

memiliki susunan nama 2-oxo-1-pyrolidinacetamid (Doijad et al, 2012). 

Piracetam merupakan turunan siklik dari GABA. Ini adalah salah satu 

kelompok dari racetams. Metabolisme otak pada GABA dan reseptor GABA tidak 

terpengaruh oleh piracetam. Telah ditemukan peningkatan aliran darah dan 

konsumsi oksigen dalam otak, tapi ini kemungkinan merupakan efek samping dari 

peningkatan aktivitas otak daripada efek primer atau mekanisme aksi piracetam 

sendiri. Piracetam meningkatkan fungsi neurotransmitter asetilkolin melalui 

reseptor kolinergik muskarinik yang terlibat dalam proses memori. Selain itu, 

piracetam mungkin memiliki efek pada reseptor glutamat NMDA(N-Metil-D-

Aspartate) yang terlibat dengan proses pembelajaran dan memori. Piracetam dapat 

meningkatkan permeabilitas membran sel, serta menggunakan efek global pada 

neurotransmisi otak melalui modulasi saluran ion (yaitu Na+, k+). Dalam 

metabolisme ATP dapat meningkatkan konsumsi oksigen di otak. Piracetam 

mempengaruhi fungsi saraf dan pembuluh darah dan pengaruh fungsi kognitif 

tanpa bertindak sebagai obat penenang atau stimulan. Terapi piracetam digunakan 

untukpengobatan degenerasi saraf dan untuk mengobati kecanduan alkohol, 

pembekuan, koagulasi, gangguan vasospastik alzheimer, pikun, demensia, depresi 

dan kecemasan pada stroke, dyspraxia dan dysgraphia serta trauma kranioserebral. 
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Dosis yang biasa digunakan mulai dari  4,8-9,6 gram dibagi menjadi tiga dosis 

sehari setiap 8 jam (Doijad et al, 2012). 

Tabel II. 2Perbandingan Farmakokinetik Obat Neuroprotektan 

Data Citicoline Piracetam 

Struktur 

kimia 

 

 

Berat Molekul 460.2708 (Anonim, 2016) 142.158 g/mol (Anonim, 2016) 

Indikasi Stroke iskemik akut dan 

cedera trauma otak, 

memberikan perlindungan dan 

perbaikan neurovaskular 

(Secades, 2011) 

Sebagai obat nootropik yang 

digunakan untuk mengobati gangguan 

neurologi seperti kognisi/membran, 

penyakit neurodegenarative, serta pada 

stroke/iskemik, (Khare et al., 2016) 

Dosis 150-200 mg/hari secara i.v 

dalam dosis terbagi 2-3 

kali/hari selama 2 – 14 hari. 

Secara peroral digunakan 200-

600 mg/hari dalam dosis 

terbagi  (Perdossi, 2004) 

Pemberian pertama 12 gram perinfus 

habis dalam 20 menit, dilanjutkan 

dengan 3 gram bolus intravena per 6 

jam atau 12 gram/24 jam dengan drip 

kontinyu sampaihari ke 4. Hari ke 5 

sampai akhir minggu ke 4 diberikan 

4,8 gram 3 kali/hari secara oral. 

Minggu ke 5 - 12 diberikan 2,4 gram 2 

kali sehari peroral (Perdossi, 2007) 

Absorbsi Cepat (Ashraf et al., 2014) Cepat ( Khare et al., 2016) 

Waktu 

puncak 

Satu jam setelah konsumsi 

diikuti oleh puncak yang lebih 

besar kedua pada 24 jam 

pasca-dosis (Ashraf et al., 

2014) 

1,5 jam dari pemberian awal (Doijad et 

al., 2012) 

Metabolisme Dimetabolisme di dinding 

usus dan hati (Ashraf et al., 

2014) 

Tidak dimetabolisme dihati sehingga 

tidak membentuk metabolit apapun 

(Khare et al., 2016) 

Paruh waktu 56 jam (Ashraf et al., 2014) 5 jam (Doijad et al., 2012) 

Bioavaibilitas 90% (Ashraf et al., 2014) 100% (Doijad et al., 2012) 

Ekskresi Melalui pernafasan dan Melalui urin dengan melewati filtrasi 
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2.10.2 Diuretik Osmotik 

Diuretik osmotik secara bebas disaring di glomerulus, reabsorpsi terbatas 

oleh tubulus ginjal, dan farmakologi. Diuretik osmotik diberikan dalam dosis yang 

cukup untuk meningkatkan secara signifikan osmolalitas plasma dan cairan 

tubular. Diuretik osmotic memberikan empat sifat farmakokinetik yaitu diuretik-

gliserin (osmoglyn), mononitrate (ismotic), manitol (osmitrol), dan urea 

(ureaphil). Tempat mekanisme aksi diuretik osmotik adalah lengkung Henle. 

Adanya ekstraksi  air dari kompartemen intraseluler dapat memperluas volume 

cairan ekstraseluler sehingga menurunkan kekentalan darah, dan menghambat 

pelepasan renin. Efek ini akan meningkatkan aliran darah di medula ginjal serta 

menghilangkan NaCl dan urea dari medula ginjal sehingga mengurangi tonisitas 

meduler (Brunton L, 2008). 

Efek terapi osmotik terhadap tekanan intrakranial diduga dapat 

menyebabkan penyusutan otak setelah pergeseran air keluar dari substansi otak. 

Berbagai zat yang digunakan sebagai terapi osmotik, antara lain urea, gliserol, 

sorbitol, manitol, dan salin hipertonik. Meskipun efektif, urea tidak lagi digunakan 

karena memiliki berbagai efek samping termasuk mual, muntah, diare, 

hemoglobinuria, koagulopati, dan rebound hipertensi intrakranial. Gliserol dan 

sorbitol dapat menurunkan tekanan intrakranial akan tetapi dapat menyebabkan 

hiperglikemia yang signifikan. Manitol cukup efektif dan aman serta 

direkomendasikan oleh Brain Trauma Foundation dan European Brain Injury 

Consortium sebagai terapi osmotik pilihan (White dkk, 2006).Pasien dengan 

udem serebri dan kenaikan tekanan intrakranial dapat diberi larutan hipertonik 

mannitol (diuresis osmotik). Mannitol 25% dapat diberikan dalam dosis 0,5 – 1 

g/kgBB dalam waktu 2-10 menit parenteral (PERDOSSI, 2011). 

urin(Ashraf et al., 2014) glomerulus (Doijad et al., 2012) 

Efek samping Sakit kepala, diare, sakit perut, 

hipotensi, takikardia (Ashraf 

et al., 2014) 

Efek samping yang sedikit, namun 

kadang-kadang  menunjukkan seperti 

kecemasan, insomnia, agitasi dan 

tremor ( Khare et al., 2016) 
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2.10.3 Antikoagulan 

Antikoagulan merupakan obat yang biasa digunakan untuk mencegah 

pembentukan gumpalan darah berbahaya yang mengakibatkan stroke. Sering 

disebut “pengencer darah,” antikoagulan merupakan obat pertama yang 

diresepkan oleh dokter setelah stroke. Dengan mengurangi kemampuan darah 

untuk membeku dan dengan demikian mengurangi kemungkinan antikoagulan 

emboli koroner atau pembuluh darah yang sering digunakan pada pasien yang 

sudah berisiko tinggi untuk stroke. Berikut adalah informasi tentang jenis tertentu 

antikoagulan digunakan untuk pencegahan stroke (Ingale V.B, 2013). 

Warfarin merupakan vitamin K antagonis yang menghambat γ-karboksilasi 

faktor pembekuan II, VII, IX, dan X. Efeknya diukur dengan rasio normalisasi 

internasional (INR), yang merupakan waktu protrombin pasiendibagi dengan rata-

rata PT normal, indeks sensitivitas internasional reagen yang digunakan: (1) INR 

= 2,0-3,0 biasanya terapi; beberapa katup jantung (mis Starr-Edwards) 

membutuhkan INR dari 3,0-4,0 , (2) INR ≤2.0 memberikan tindakan terapeutik 

yang tidak memadai dan kelebihan trombosis, (3) INR> 3.0 dikaitkan dengan 

peningkatan resiko perdarahan.Meskipun warfarin cepat menghambat vitamin K, 

penggumpalan atau plak protein yang produksinya akan terhambat dan memiliki 

waktu paruh setengah. Hal ini diperlukan penahan untuk menunda terjadinya 

tindakan terapeutik (perpanjangan INR) selama beberapa hari. Oleh karena itu, 

jika antikoagulan diperlukan untuk memiliki efek langsung, heparin dan/atau 

warfarin harus digunakan. Efek samping dari terapi warfarin meliputi pendarahan 

yang dapat terjadi dimana saja atau meluas ke pembuluh lain (Davey P,2014). 

Pada pasien yang mengalami perdarahan intrakranial atau pendarahan 

subarakhnoid, semua jenis koagulan dan antiplatelet harus dihentikan selama 

periode akut sekurang-kurangnya 1 sampai 2 minggu dan segera mengatasi efek 

dari warfarin dengan fresh frozen plasma atau dengan konsentrat protombin 

kompleks dan vitamin K (AHA/ASA, Class IIa, Level of evidence B). Protamin 

sulfat harus diberikan untuk mengatasi perdarahan intrakranial akibat pemberian 

heparin, dengan dosis tergantung pada lamanya pemberian heparin pada penderita 

tersebut. (AHA/ASA, Class I, Level of evidence B).Untuk pasien dengan infark 

hemoragik, pemberian antikoagulan dapat diteruskan tergantung kepada keadaan 
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klinis yang spesifik dan indikasi penggunaan terapi antikoagulan (AHA/ASA, 

Class IIb, Level of evidence C) (PERDOSSI,2011). 

2.10.4 Antifibrinolitik (trombolitik) 

Obat fibrinolitik biasanya diberikan secara intravena sehingga memberikan 

efek yang cepat. Golongan obat ini dapat dengan cepat melisiskan trombus 

dengan mengaktifkan plasminogen untuk membentuk plasmin yang merupakan 

enzim proteolitik untuk mendegradasi fibrin dan melarutkan trombus. Efek 

samping utama dari trombolitik adalah perdarahan, mual, muntah, dan obat 

streptokinase dapat menimbulkan reaksi alergi. Perdarahan biasanya dibatasi 

lokasinya untuk pemberian suntikan, akan tetapi terkadangstroke terjadi. 

Percobaan telah menunjukkan bahwa PCI (percutaneous coronary intervention) 

lebih efektif terhadap terapi lysis ketika dilakukan dalam waktu 90 menit dari 

pengobatan medis pertama. Streptokinase bukan merupakan enzim melainkan 

mengikat plasminogen yang beredar untuk membentuk kompleks aktivator yang 

mengkonversi plasminogen lebih lanjut menjadi plasmin. Karena terdapat 

kelebihan inhibitor plasmin dalam darah yang besar dapat menetralisir plasmin 

yang beredar sehingga perdarahan menjadi tidak terlalu parah. Dalam trombus 

konsentrasi inhibitor plasmin rendah, dan begitu juga streptokinase memiliki 

beberapa selektivitas terhadap plak (Neal M.J, 2012). 

2.10.5 Antihipertensi 

Berdasarkan PERDOSSI 2011 mengenai guideline stroke sebagian besar 

(70-94%) pasien stroke akut mengalami peningkatan tekanan darah sistolik >140 

mmHg. Sebesar 22,5- 27,6% diantaranya mengalami peningkatan tekanan darah 

sistolik >180 mmHg (BASC: Blood Preassure in Acute Stroke Collaboration 201; 

IST: International Stroke Trial 2002).  Penurunan tekanan darah yang tinggi pada 

stroke akut sebagai tindakan rutin tidak dianjurkan, karena kemungkinan dapat 

memperburuk keluarga neurologis. Pada sebagian besar pasien, tekanan darah 

akan turun dengan sendirinya dalam 24 jam pertama setelah serangan stroke. Pada 

pasien stroke intracerebral hemorrhage(ICH) akut (AHA/ASA, Class IIb, Level 

of evidence C), apabila TDS >200 mmHg atau Mean Arterial Preassure (MAP) 

>150 mmHg, tekanan darah diturunkan dengan menggunakan obat antihipertensi 

intravena secara kontiniu dengan pemantauan tekanan darah setiap 5 menit.  Pada 
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pasien subarachnoid hemorrhage (SAH) aneurismal, tekanan darah harus 

dipantau dan dikendalikan bersama pemantauan tekanan perfusi serebral untuk 

mencegah terjadinya perdarahan subaraknoid berulang Pada pasien subarachnoid 

hemorrhage (SAH) akut, tekanan darah diturunkan hingga TDS 140-160 mmHg. 

Sedangkan TDS 160-180 mmHg sering digunakan sebagai target TDS dalam 

mencegah resiko terjadinya vasospasme, namun hal ini bersifat individual, 

tergantung pada usia pasien, berat ringannya kemungkinan vasospasme dan 

kardiovaskular (PERDOSSI, 2011). 

Calcium channel blockersdapat mengurangi resistensi perifer dan tekanan 

darah yang tinggi. Mekanisme kerja CCB(calsium channel blocker) pada 

hipertensi menghambat masuknya kalsium ke dalam sel otot polos arteri. 

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

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

menurunkan tekanan darah, dan saat ini banyak disetujui untuk digunakan di 

Amerika Serikat. Nifedipine dan agen dihidropiridin lain yang lebih selektif 

sebagai vasodilator dan efek depresan pada jantung lebih rendah dari verapamil 

dan diltiazem. Pada beberapa studi epidemiologi peningkatan resiko infark 

miokard atau kematian terjadi pada pasien yang menerima short-acting nifedipine 

untuk hipertensi. Oleh karena itu disarankan bahwa dihidropiridin oral short-

acting tidak boleh digunakan untuk hipertensi. Sustained-release kalsium bekerja 

pada tekanan darah lebih tepat untuk pengobatan hipertensi kronis (Katzung, 

2012). 

Nimodipine dan nicardipine adalah obat calcium channel blocker (CCB) 

yang terbukti bermanfaat selama pengobatan perdarahan akut subaraknoid sebagai 

profilaksis untuk membantu mencegah spasme.Calcium channel blocker 

(nimodipin) telah diakui dalam berbagai panduan penatalaksanaan perdarahan 

subaraknoid karena dapat memperbaiki keluaran fungsional pasien apabila 

vasospasme serebral telah terjadi. Pandangan akhir-akhir ini menyatakan bahwa 

hal ini terkait dengan efek neuroprotektif dari nimodipin (Perdossi, 2011). 
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2.10.6 Antidislipidemia 

Tingginya kadar kolesterol dan LDL dapat meningkatkan resiko 

arterosklerosis. Aterosklerosis mempengaruhi berbagai daerah sirkulasi istimewa 

dan memiliki manifestasi klinis yang tergantung pada hambatan aliran darah 

tertentu yang terkena dampak. Salah satunya yaitu aterosklerosis pada arteri yang 

memasok darah ke sistem saraf pusat yang dapat menimbulkan stroke. Untuk itu, 

diperlukan terapi obat dalam pengelolaan dislipidemia, meningkatkan profil 

lemak, memperlambat perkembangan arterosklerosis, menstabilkan plak yang 

akan pecah, mengurangi resiko thrombosis arteri, dan memperbaiki prognosis 

(Goldszmidt and Capplan, 2013).  

Tujuan terapi farmakologis pada dislipidemia terutama ditujukan untuk 

penurunan kolesterol LDL, meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan kadar 

trigliserida. Salah satu obat yang direkomendasikan NCEP ATP-III (National 

Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III) adalah HMG CoA 

reduktase inhibitor (statin) (Isbandiyah, 2010). Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa statin tidak hanya aman namun dapat memberikan toleransi yang baik, 

tetapi juga secara bermakna dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat 

kardiovaskular. Oleh karena kadar LDL kolesterol kuat sekali kaitannya dengan 

kelainan asterosklerosis, maka diasumsikan bahwa terapi statin utamanya 

memakai patokan penurunan kadar kolesterol tersebut (Takemoto & Liao, 2001). 

2.11 Penggunaan Citicoline Pada Stroke Hemoragik 

Citicoline pertama kali ditemukan oleh Kennedy pada tahun 1950-an. 

Mempunyai nama generik atau Nonproprietary International Name (INN) dari 

cytidine-5-diphosphocholine (CDP-kolin, CDPCho) yang merupakan suatu bahan 

farmasi secara kimiawi identik dengan metabolit alami yang memilki peran 

penting dalam sintesis fosfolipid (Grieb P, 2014). 

Citicoline(CDP-choline, cytidine diphosphate kolin atau cytidine 

5'diphosphocholine) berasal dari kelompok biomolekul sebagai "nukleotida" yang 

memiliki peran penting dalam metabolisme sel. Citicoline merupakan prekursor 

asetilkolin yang akan terdisosiasi menjadi kolin dan cystidin. Kolin dapat 

memasuki berbagai jalur biosintesis melalui perantara dariciticoline. Oleh 
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karenaitu, citicolinememiliki efek penyimpanan kolin sistemik serta menghambat 

pemecahan fosfolipid membran (Mousavi S.A, 2010). 

 

Gambar 2.11Jalur cytidine-5-diphoshocholineDari Sintesis Enzimatik 

Fosfatidikolin (Hoseini T, 2010) 

2.11.1 FarmakologiCiticoline 

2.11.1.1 Mekanisme Kerja 

Mekanisma kerja citicoline terdapat pada dua lokasi yaitu neuronal 

(saraf) dan vaskular(sistem peredaran darah). Pada tingkat neuronal terdiri dari 

enam tahap yaitu (1)meningkatkan pembentukan kolin dan menghambat 

pengrusakan fosfatidilkolin (menghambat phospholipase), (2) pada metabolisme 

neuron meningkatkan ambilan glukosa, menurunkan pembentukan asam laktat, 

mempercepat pembentukan asetilkolin dan menghambat radikalisasi asam lemak 

dalam keadaan iskemia maupun perbaikan neuron, (3) Meningkatkan biosintesa 

dan mencegah hidrolisis kardiolipin, (4) memelihara asam arakidonat yang  terikat 

pada fosfatidilkolin, (5) merangsang pembentukan glutation yang merupakan 

antioksidan endogen otak terhadap radikal bebas hidrogen peroksida dan lipid 

peroksida, (6) mengurangi peroksidasi lipid, (8) mengembalikan aktivitas Na
+

/ K
+ 

ATP ase. Sedangkan pada tingkat vaskular terdiri dari tiga tahap yaitu (1) 

meningkatkan aliran darah otak, (2) meningkatkan konsumsi O
2.

, (3) menurunkan 

resistensi vaskuler (Perdossi 2004). 
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Gambar 2.12 MekanismeCiticoline (Pathan A. B, 2012) 

Citicoline merupakan bentuk dari kolin yang ditemukan di semua 

sel.Pengelompokkan dari kolin initermasuk basa nitrogen trimethylated yang 

masuk tiga jalur metabolik utama (1) sintesis fosfolipid melalui 

phosphorylcholine (2) sintesis asetilkolin dan (3) oksidasi betain, yang berfungsi 

sebagai penyuplai metil. Endogen, pembentukan citicoline dari kolin yang 

merupakan langkah yang di batasidalam sintesis fosfatidilkolin yaitu sebuah 

fosfolipid membran utama. Cytidine merupakan komponen utama dari RNA yang 

mengalami konversi sitoplasma ke cytidine trifosfat (CTP). Dalam jalur citicoline 

metabolisme, kolin fosforilasi oleh enzim kinase kolin, phosphorylcholine yang 

dihasilkan menggabungkan dengan CTP untuk membentuk citicoline. Citicoline 

kemudian bergabung dengan diasilgliserol membentuk fosfatidilkolin, serta 

dengan kolin phosphotransferase yang berfungsi sebagai katalis enzim dalam 

reaksi ini. Citicoline eksogen dihidrolisis dalam usus kecil dan mudah diserap 

sebagai kolin dan cytidine, memasuki berbagai jalur biosintesis yang 

memanfaatkan citicoline sebagai perantara. Citicoline sehingga memiliki efek 

hemat cadangan choline sistemik, serta menghambat kerusakan membran 

fosfolipid(Gaikwad S.L, 2012). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

31 
 

 
 

 

2.11.1.2 Indikasi 

Penggunaan pasca rehabilitasi stroke baik stroke iskemik maupun stroke 

hemoragik, demensia, penyakit alzheimer, trauma otak, cedera tulang belakang, 

penyakit parkinson, gangguan bipolar serta pada glaukoma dan amblyopia 

(Hoseini T, 2010). 

2.11.1.3 Efek samping 

Dalam sebuah penelitian ini dilihatpemantauan obat citicoline terdapat 

adanya potensi efek samping yang terjadisekitar 95% dari seluruh pasien. Dari 

pasien yang tersisa, 4% efek samping mengalami gejala pencernaan (mual, sakit 

perut, dan diare), dan <1% mengalami gejala kardiovaskular (tekanan darah 

rendah atau lambat atau takikardi)(Wignall N.D, 2014). 

2.11.1.4 Dosis umum  

Dapat diberikan dalam waktu 24 jam sejak awal stroke. Penggunaan 

untuk stroke hemoragik ialah 150-200 mg/hari secara i.v dalam dosis terbagi 2-3 

kali/hari selama 2 – 14 hari. Secara peroral digunakan 200-600 mg/hari dalam 

dosis terbagi (Perdossi 2004). 

Profil keamanan dan toleransi citicoline sangat baik dan efek samping 

jarang terjadi (tidak pernah berat), namun apabila terjadi efek samping biasanya 

terdiri dari intoleransi pencernaan, ketidaknyamanan pencernaan dan gelisah. 

Citicoline disintesis oleh tubuh dari kolin dan makanan tertentu seperti hati, 

daging, kacang-kacangan, telur, dan sayuran yang merupakan sumber terbaik dari 

kolin (Kumar T.A, 2014). 

2.11.1.5 Peringatan 

Dalam keadaan akut dan gawat, citicoline harus diberikan bersama-sama 

dengan obat-obat yang dapat menurunkan tekanan intrakranial atau obat 

hemostatik, suhu badan dijaga agar tetap rendah. Pada strok hemoragik 

intraserebral jangan memberikan citicoline dosis lebih dari 500 mg sekaligus, jadi 

harus dosis kecil 100 mg – 200 mg, 2 – 3 kali sehari. Pemberian secara intravena 

harus perlahan-lahan (Perdossi, 2011). 
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2.11.1.6 Sediaan Obat di Pasaran 

Brainact Ampul: 250 mg, 500 mg, 1000 mg. Brainact tablet/sachet: 500 

mg dan 1000 mg.Citicholine OGB HJ sediaan ampulTiap mL mengandung 

sitikolin (CDP-Choline) 125 mg (Anonim, 2016). Incelin tablet : 500 mg, injeksi : 

1000 mg/8 ml, 250 mg/2 ml, dan 500 mg/4 ml.  Neulin injeksi : 250 mg/2 ml dan 

500 mg/4 ml. Actoline mengandung citicoline 250 mg sediaan dus, berisi masing 

masing 5 ampul kandungan 250 mg/2 mL injeksi. Citicoline mengandung cytidine 

diphospate choline 250 mg/2 mL, sediaan dus berisi, 10 ampul, masing-masing 

ampul  volume 2 mL injeksi(BPOM, 2012). 

2.11.2 Farmakokinetik Citicoline 

Citicoline merupakansenyawa yang larut dalam air dan memiliki 

bioavailabilitas lebih dari 90%. Absorbsi pemakaian dosis oral citicoline pada 

orang dewasa dapat dengan cepat diserap dan  kurang dari 1% diekskresikan 

melalui tinja. Kadar puncak plasma terlihat dalam waktu 1jam setelah 

mengkonsumsi dandiikuti kadar puncak yang lebih besar setelah 24 jam 

pemakaian. Proses metabolismeciticoline terjadi pada hati dan terhidrolisis di 

dinding usus menjadi kolin dan cytidin. Setelah proses tersebut, kolin dan cytidin 

akan tersebar di seluruh tubuh yang memasuki sirkulasi sistemik untuk digunakan 

dalam berbagai jalur biosintesis, melewati sawar darah otak yang kemudian 

diresintesis menjadi citicoline dalam otak. Proses eliminasi citicoline terutama 

terjadi melalui saluran  pernapasan dan diekskresikan melalui urim. Dalam dua 

tahap ini, citicolinemenunjukkan kadar puncak plasma biphasik setelah  kadar 

puncak awal plasma diikuti oleh penurunan konsentrasi yang cepat  dan kemudian 

konsentrasi diperlambat  selama 4-10 jam berikutnya. Pada tahap kedua ini terjadi 

penurunan awal yang cepat setelah kadar puncak plasma terlihat setelah 24 jam. 

Waktu paruh eliminasi citicolineadalah 56 jam untuk saluran pernafasan dan 71 

jam untuk ekskresi urin (Schauss A.G, 2004). 

2.12 Studi Penggunaan Citicoline Pada Stroke Hemoragik 

Studi penelitian Crossover double-blind yang dilakukan oleh Conant et al, 

(2004)dengan pemberian citicoline secara oral untuk 24 subjek lansia dengan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

33 
 

 
 

yang mengalami penurunan memori selama empat minggu. Citicoline diberikan 

dosis tunggal 500 mg atau 1.000 mg, atau dapat dikombinasikan dengan 

nimodipin (calcium channel blockers)yang digunakan untuk mengobati defisit 

neurologis pada pasien stroke hemoragik (citicoline 300 mg/hari ditambah 

nimodipin 90 mg/hari). Sebelum dan sesudah pengobatan dilakukan evaluasi 

kinerja memori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citicoline meningkatkan 

kemampuan untuk mengingat kata-kata dan benda-benda yangmereka melihat. 

Dalam tes recognition, di mana subyek berusaha untuk mengidentifikasi kata-kata 

yang sebelumnya dilihat terdapat hasil peningkatan yang telah diamati. 

Penelitian berdasarkan studi An overview of clinical and therapeutic 

implications of citicolinedikatakan bahwa pemberian citicoline oral 500-2000 

mg/hari dapat memberikan perlindungan saraf pada pasien stroke hemoragik 

dengan mengurangi kadar glutamat pada otak dan meningkatkan ATP sehingga 

dapat memulihkan keadaan pasien pada stroke hemoragik (Rajguru M, 2014). 

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. Citicolinesebagai 

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 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. 

 


