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BAB II

TNJAUAN PUSTAKA

A. STROKE

1. Pengertian Stroke

Black dan Hawks (2009) mengatakan bahwa stroke adalah perubahan

neurologis yang diakibatkan oleh interupsi aliran darah menuju kebagian-

bagian otak tertentu. Menurut Smeltzer & Bare (2008) stroke atau cedera

cerebrovaskuler (CVA) adalah ketidak normalan fungsi sistem saraf pusat

yang disebabkan oleh gangguan aliran darah cerebral. Stroke merupakan

kumpulan gejala klinis berupa gangguan dalam sirkulasi darah ke bagian otak

yang menyebabkan gangguan fungsi baik lokal maupun global yang terjadi

secara mendadak, progresif dan cepat yang umumnya menyebabkan

hemiparesis pada penderita stroke (WHO, 2010).

2. Epidemiologi

Di Indonesia stroke merupakan penyebab kematian utama di rumah

sakit pemerintah, penyebab kematian ketiga dan menimbulkan kecatatan

utama di rumah sakit (Pdpersi, 2010). Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar

(Riskesdas) tahun 2013, insidensi stroke di Indonesia ditemukan sebesar 7 per

1.000 penduduk dan yang telah didiagnosis oleh tenaga kesehatan adalah 12,1

per 1.000 penduduk. Di rumah sakit merupakan penyebab kematian utama

akibat stroke 15%, dengan tingkat kecatatan mencapai 65%.



11

3. Klasifikasi

1. Klasifikasi Stroke Menurut Etiologinya

a. Stroke Iskemik yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan

aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti. Stroke iskemik

secara umum diakibatkan oleh aterotrombosis pembuluh darah cerebral

baik yang besar maupun yang kecil. Sumbatan terjadi di sepanjang jalur

pembuluh darah arteri yang menuju ke otak. Darah ke otak disuplai oleh

dua arteri karotis interna dan dua arteri vertebralis. Arteri-arteri ini

merupakan cabang dari lengkung aorta jantung (Yueniwati, 2016).

Ateroma (endapan lemak) bisa terbentuk di dalam pembuluh

darah arteri karotis sehingga dapat menyebabkan berkurangnya pasokan

aliran darah. Keadaan ini sangat serius karena setiap pembuluh darah

arteri karotis normalnya memberikan darah ke sebagian besar otak.

Endapan lemak juga bisa terlepas dari dinding arteri dan mengikuti aliran

darah kemudian menyumbat arteri yang lebih kecil (Yueniwati, 2016).

b. Stroke Hemoregik yaitu stroke yang disebabkan oleh perdarahan ke

dalam jaringan otak (disebut hemoregia intrasereblum atau hematom

intraserebrum) perdarahan ke dalam ruang subaracnoid. Stroke

hemoregik merupakan jenis stroke yang paling mematikan dan

merupakan sebagian kecil dari keseluruhan stroke yaitu sebesar 10-15%

untuk perdarahan intraserebrum dan sekitar 5% untuk perdarahan

subarachnoid (Yueniwati, 2016).
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Gambar 2.1 : Klasifikasi Stroke Berdasar Etiologi
Sumber : (Widyo, 2016)

2. Klasifikasi Stroke Menurut Defisit Neurologisnya

a. Transient Ischemic Attack (TIA)

Merupakan gangguan pembuluh adarah otak yang menyebabkan

timbulnya defisit neurologi akut yang berlangsung kurang dari 24 jam.

Stroke ini tidak akan meninggalkan gejala sisa sehingga pasien tidak

terlihat pernah mengalami stroke. Akan tetapi adanya TIA merupakan

suatu peringatan akan serangan stroke selanjutnya sehingga tidak boleh

diabaikan begitu saja (Irfan, 2012).

b. Reversible Ischemic Neurological Deficit (RIND)

Kondisi RIND hampir sama dengan TIA, hanya saja berlangsung

lebih lama, maksimal 1 minggu (7 hari). RIND juga tidak meninggalkan

gejala sisa (Irfan, 2012).
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c. Complete Stroke

Merupakan gangguan pembuluh darah otak yang menyebabkan

deficits neurologis akut yang berlangsung lebih dari 24 jam. Stroke ini

akan meninggalkan gejala sisa (Irfan, 2012).

d. Stroke in Evolution (Progresive Stroke)

Stroke ini merupakan jenis yang terberat dan sulit ditemukan

prognosanya. Hal ini disebabkan kondisi pasien yang cenderung labil,

berubah-ubah, dan dapat mengarah ke kondisi yang lebih buruk (Irfan,

2012).

4. Faktor Resiko

Junaidi (2011), menjelaskan bahwa faktor resiko stroke pada

umumnya dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor resiko yang tidak

dapat dikendalikan atau diubah dan faktor resiko yang dapat dikendalikan.

1. Faktor Resiko yang Tidak Dapat Dikendalikan

a. Faktor keturunan

Sampai sekarang belum dapat dipastikan gen mana sebagai penentu

terjadinya stroke. Brass dkk (2005), yang menenliti lebih dari 1.200 kasus

kembar monozygot dibandingkan 1.100 kasus kembar dizygot, berbeda

bermakna antara 17,7%  dan 3,6%. Jenis stroke bawaan adalah cerebral

autosomal-dominant arteriophaty dengan infrak subkortikal dan

leukonselopati (CADASIL) telah diketahui lokasi gennya pada kromosom

19q12 (Junaidi, 2011).
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b. Umur

Insiden stroke meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Setelah

umur 55 tahun resiko stroke iskemik meningkat 2 kali lipat tiap dekade.

Menurut Schutz (2002), penderita yang berumur antara 70-79 tahun banyak

menderita perdarahan intrakranial (Junaidi, 2011).

c. Jenis kelamin

Laki-laki lebih cenderung untuk terkena stroke lebih tinggi

dibandingkan dengan wanita, dengan perbandigan 1,3:1, kecuali pada usia

lanjut laki-laki dan wanita hampir tidak ada beda. Pada laki-laki cenderung

terkena stroke iskemik sedangkan wanita lebih sering menderita perdarahan

subarakhnoid dan kematiannya 2 kali lebih tinggi dibanding laki-laki

(Junaidi, 2011).

d. Ras

Tingkat terjadinya stroke di seluruh dunia tertinggi dialami oleh orang

Jepang dan Cina. Menurut Broderick dan kawan-kawan (2004), melaporkan

orang negro Amerika cenderung beresiko 1,4 kali lebih besar mengalami

perdarahan intraserebral (dalam otak) dibandingkan kulit putihnya. Orang

Jepang dan Afrika-Amerika cenderung mengalami stroke perdarahan

intrakranial. Sedangkan orang kulit putih cenderung terkena stroke iskemik,

akibat sumbatan ekstrakranial lebih banyak (Junaidi, 2011).

2. Faktor Resiko yang Dapat Dikendalikan

a. Tekanan darah tinggi (hipertensi)

Hipertensi mempercepat pengerasan dinding pembuluh darah arteri

dan mengakibatkan penghancuran lemak pada sel otot polos sehingga

mempercepat proses arterosklerosis. Hipertensi berperan pada proses
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arterosklerosis melalui efek penekanan pada sel endotel atau lapisan

dalam dinding arteri yang berakibat pembentukan plak pembuluh darah

semakin cepat (Junaidi, 2011).

b. Merokok

Merokok dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung

dan stroke serta penyakit lainnya. Peranan rokok dalam proses

arterosklerosis adalah :

1) Meningkatkan kecenderungan sel-sel darah menggumpal pada

dinding arteri. Ini mengakibatkan resiko terbentuknya trombus atau

plak.

2) Merokok menurunkan jumlah HDL atau kolesterol baik dan

menurunkan kemampuan HDL dalam menyingkirkan koesterol LDL

yang berlebihan.

3) Merokok meningkatkan oksidasi lemak yang berperan pada

perkembangan arterosklerosis.

c. Kencing manis (diabetes)

Diabetes menyebabkan kadar lemak darah meningkat karena

konversi lemak tubuh yang terganggu. Bagi penderita diabetes

meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Diabetes mempercepat

terjadinya arterosklerosis baik pada pembuluh darah kecil

(mikroangiopati) maupun pembuluh drah besar (makroangiopati)

diseluruh pembuluh darah termasuk pembuluh darah jantung dan otak

(Junaidi, 2011).
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d. Obesitas

Obesitas atau kegemukan dapat meningkatkan kejadian stroke

terutama bila disertai dengan dislipidemia dan atau hipertensi, melalui

proses arterosklerosis. Obesitas juga dapat meningkatkan resiko stroke

melalui efek snoring atau mendengkur dan sleep apnea, karena terhenti

suplai oksigen secara mendadak di otak (Junaidi, 2011).

e. Faktor lainnya

Faktor lain dari terjadinya resiko stroke yang dapat dikendalikan

antara lain : peminum alkohol, kurang olahraga, stres, hiperkolesterol,

pola makan, faktor obat, dan lain-lain (Junaidi, 2011).

Salah satu dari sekian banyak defisit neurologis adalah disebabkan

oleh stroke. Stroke disebabkan oleh adanya gangguan supply darah yang

mengalir ke otak dan tentunya selalu akan menyebabkan kehilangan atau

gangguan yang bersifat permanen pada fungsi otak dan prilaku. Pada kasus

lesi area unilateral parietal atau area motorik, akan menyebabkan partial

paresis atau kelemahan sebagian yang sering disebut sebagai hemiparesis.

Dan hal ini dapat menurunkan mobilitas fisik dan sering mengakibatkan

deterioration pada fungsi otot di satu atau lebih tungkai pada sebagian tubuh

(Salama, 2011).

5. Penyebab Stroke

Beberapa penyebab stroke dapat dikelompokkan menjadi dua

kelompok, yaitu stroke yang disebabkan karena faktor pembuluh darah dan

disebabkan faktor dari luar pembuluh darah (Mahendra & Rachmawati,

2008).
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1. Faktor Pembuluh Darah

a. Aterosklerosis Pembuluh Darah Otak

Aterosklerosis adalah penumpukan aterom atau lemak pada lapisan

dalam pembuluh darah. Jika aterom ini sudah menutupi seluruh lumen

pembuluh darah maka aliran darah akan tersumbat. Akibatnya, jaringan

yang terdapat di depan pembuluh darah yang tersumbat akan mengalami

kekurangan oksigen dan akibat selanjutkan menyebabkan kematian

jaringan (Mahendra & Rachmawati, 2008).

b. Malformasi Arteri (Pembuluh Nadi) Otak

Adanya aneurisma (kelemahan) pembuluh darah otak dan juga

tipisnya pembuluh darah akan memudahkan dinding pembuluh darah

mengalami robek jika terjadi peningkatan pada tekanan aliran darah.

Aneurisma terdapat dua pembagian yaitu congenital (bawaan sejak lahir)

dan bukan bawaan (didapat setelah lahir). Aneurisma tidak menyebabkan

gejala berupa apapun sampai suatu saat dapat pecah sendiri jika terjadi

peningkatan aliran darah menuju otak dan mengakibatkan stroke

(Mahendra & Rachmawati, 2008).

c. Trombosis Vena (Penyumbatan)

Penyebab trombosis vena menyerupai thrombus, emboli, cacing,

parasit atau leukemia (Mahendra & Rachmawati, 2008).

d. Pecahnya Pembuluh Darah Di Otak

Pecahnya pembuluh darah di otak dapat terjadi di ruang

subarachnoid (di bawah selaput otak) atau intracerebral (di dalam

jaringan otak). Akibat yang ditimbulkan yaitu darah dari arteri otak akan

terus mengalir keluar tanpa ada yang dapat menghentikan. Darah akan
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menutup dan menekan sebagian besar dari jaringan otak sehingga jaringan

otak yang tertekan akan mengalami hipoksia disertai dengan kematian

jaringan otak, bahkan mungkin disertai dengan kematian biologis

(Mahendra & Rachmawati, 2008).

2. Faktor Dari Luar Pembuluh Darah

a. Penurunan Perfusi (Aliran) Darah Menuju Otak

Hal ini dapat disebabkan karenan berbagai faktor seperti hipertensi

menahun yang menyebabkan terjadinya perubahan anatomi jantung, gagal

jantung kongestif, atau hiperkolesterol. Disebabkan oleh perubahan

tersebut menyebabkan darah menjadi relatif lebih pekat dan alirannya

mengalami perlambatan (Mahendra & Rachmawati, 2008).

b. Embolus atau Thrombus yang Mengalir di Dalam Pembuluh Darah

Darah tersangkut di salah satu pembuluh darah otak yang kecil

sehingga mengakibatkan penyumbatan aliran darah. Kejadian ini akan

menyebabkan kematian jaringan otak (Mahendra & Rachmawati, 2008).

Embolus atau thrombus dapat berasal dari pembuluh darah di

tungkai yang terlepas saat kita beraktivitas, dari paru-paru, embolus lemak

terutama terkena pada orang yang mengalami obesitas atau post operasi

besar, sepert operasi caesar dan patah tulang (Mahendra & Rachmawati,

2008).
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6. Tanda dan Gejala Stroke

1. Kelumpuhan Anggota Gerak

Kelumpuhan anggota gerak umum dijumpai pada pasien penderita

stroke. Bila seseorang tiba-tiba merasa kehilangan kekuatan pada salah satu

lengan dan tungkai atau lengan dan tungkai pada satu sisi, pikirkanlah ini

sebagai gejala stroke. Gangguan peredaran darah otak disebelah kanan akan

menyebabkan kelemahan anggota gerak sebelah kiri. Sebaliknya, gangguan

pada otak sebelah kiri akan menyebabkan kelemahan anggota gerak sebelah

kanan (Pinzon & Asanti, 2010).

2. Asimetris Wajah

Asimetris wajah juga merupakan gejala yang sering muncul pada

penderita stroke. Asimetris wajah pada stroke muncul akibat terganggunya

saraf otak nomor 7 di sentral. Asimetris wajah pada stroke bisa berdiri sendiri

atau bersama dengan gejala yang lain, misalnya bicara pelo atau kelemahan

anggota gerak (Pinzon & Asanti, 2010).

3. Gangguan Bicara

Pasien stroke dapat pula menunjukkan gejala bicara tidak jelas (pelo)

atau tidak dapat berbicara (afasia). Hal ini pada umumnya disebabkan oleh

karena kelumpuhan saraf otak nomor 12 atau lobus frontal-temporal di otak

(Pinzon & Asanti, 2010).

4. Pusing Berputar

Pusing berputar atau vertigo adalah salah satu gejala stroke. Pusing

berputar dapat disertai dengan gejala mual atau muntah ataupun tidak.

Gangguan pada keseimbangan saraf otak kecil atau serebellum akan

menimbulkan gejala pusing berputar. Gejala pusing berputar dapat pula
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disertai dengan gejala lain, misalnya bicara pelo dan gangguan koordinasi.

Ada banyak penyebab pusing berputar. Tidak semua pusing berputar adalah

stroke (Pinzon & Asanti, 2010).

5. Nyeri Kepala

Nyeri kepala merupakan keluhan yang umum dijumpai. Hampir

semua orang mengalami nyeri kepala. Pada lebih dari 95% kasus, nyeri

kepala bersifat primer dan dihubungkan dengan ketegangan otot atau migren.

Pada 5%  kasus, nyeri kepala disebabkan oleh sakit sekunder termasuk

diantaranya adalah stroke (Pinzon & Asanti, 2010).

6. Penurunan Kesadaran

Kesadaran manusia dipertahankan oleh sebuah sistem di otak yang

disebut ARAS (Asending Reticular Activating System). Sistem ini berfungsi

untuk membuat seseorang tetap terjaga. Pada kasus stroke yang langsung

mengenai pusat sistem kesadaran atau mendesak sistem pusat kesadaran dapat

dijumpai penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran secara mendadak harus

dicurigai sebagai stroke, sampai terbukti bukan gejala stroke. Kasus stroke

dengan penurunan kesadaran biasanya akibat stroke perdarahan (Pinzon &

Asanti, 2010).

7. Gejala Lain

Gejala stroke sangat ditentukan oleh bagian otak yang terkena. Salah

satu kata kunci yang ada pada stroke adalah sifatnya yang mendadak.

Seseorang yang awalnya baik-baik saja dan menunjukkan gangguan sistem

saraf yang bersifat mendadak harus dicurigai sebgai stroke (Pinzon & Asanti,

2010).
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7. Patofisiologi

Setiap kondisi yang menyebabkan perubahan perfusi darah pada otak

akan menyebabkan keadaan hipoksia. Hipoksia yang lama dapat

menyebabkan iskemik pada otak. Iskemik yang terjadi pada waktu yang

singkat kurang dari 10-15 menit dapat menyebabkan defisit sementara dan

bukan defisit permanen. Sedangkan iskemik yang terjadi dalam waktu yang

lama dapat menyebabkan kematian sel permanen dan mengakibatkan infark

pada otak (Batticaca, 2008).

Setiap defisit fokal permanen akan bergantung pada daerah otak mana

yang terkena. Daerah otak yang terkena akan menggambarkan pembuluh

darah otak yang terkena. Pembuluh darah yang paling sering mengalami

iskemik adalah arteri serebral tengah dan arteri karotis interna. Defisit fokal

permanen dapat tidak diketahui jika klien pertama kali mengalami iskemik

otak total yang dapat teratasi (Batticaca, 2008).

Jika aliran darah ke tiap bagian otak terhambat karena disebabkan

trombus atau emboli, maka mula terjadi kekurangan suplai oksigen ke

jaringan otak. Kekurangan oksigen dalam waktu satu menit dapat

menunjukkan gejala yang dapat pulih seperti kehilangan kesadaran.

Sedangkan kekurangan oksigen dalam waktu yang lebih lama dapat

menyebbkan nekrosis mikroskopis neuron-neuron. Area yang mengalam

nekrosis disebut infrak (Batticaca, 2008).

Gangguan peredaran darah otak akan menimbulkan ganguan pada

metabolisme sel-sel neuron, dimana sel-sel neuron tidak mampu menyimpan

glikogen sehingga kebutuhan metabolisme tergantung dari glukosa dan

oksigen yang terdapat pada arteri-arteri yang menuju otak (Batticaca, 2008).
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Perdarahan intrakranial termasuk perdarahan ke dalam ruang

subarakhnoid atau ke dalam jaringan otak sendiri. Hpertensi menyebabkan

timbulnya penebalan dan degeneratif pembuluh darah yang dapat

menyebabkan rupturnya arteri serebral sehingga perdarahan menyebar

dengan cepat dan menmbulkan perubahan setempat serta iritasi pada

pembuluh darah di otak (Batticaca, 2008).

Perdarahan biasanya terhenti karena pembentukan trombus oleh fibrin

trombosis dan oleh tekanan jaringan. Setelah 3 minggu, darah mulai

direabsorbsi. Ruptur ulang merupakan resiko serius yang terjadi sekitar 7-10

hari setelah perdarahan pertama (Batticaca, 2008).

Ruptur ulang mengakibatkan terhentinya aliran darah ke bagian

tertentu, menimbulkan iskemk fokal, dan infrak jaringan otak. Hal tersebut

dapat menimbulkan gagar otak dan kehilangan kesadaran, peningkatan

tekanan cairan serebrospinal (CSS), dan dapat menyebabkan gesekan otak

(otak terbelah sepanjang serabut). Perdarahan mengisi ventrikel atau

hematoma yang merusak jaringan otak (Batticaca, 2008).

Perubahan sirkulasi CSS, obstruksi vena, adanya edema dapat

meningkatkan tekanan intrakranial yang membahayakan jiwa dengan cepat.

Peningkatan tekanan intrakranial yang tidak diobati mengakibatkan herniasi

unkus atau cerebellum. Di samping itu, terjadi bradikarda, hipertensi

sistemik, dan gangguan pernafasan (Batticaca, 2008).

Darah merupakan bagian yang merusak dan bila terjadi hemodialisa,

darah dapat mengiritasi pembuluh darah, meningen dan otak. Darah dan

vasoaktif yang dilepas mendorong spasme arteri yang mengakibatkan

meurunnya perfusi serebral. Spasme serebri atau vasospasme bisa terjadi
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pada hari ke-4 sampai hari ke-10 setelah terjadinya perdarahan dan

menyebabkan konstriksi arteri otak. Vasospasme merupakan komplikasi yang

mengakibatkan terjadinya penurunan fokal neurologis, iskemik otak, dan

infrak (Batticaca, 2008).

8. Manifestasi Klinis Stroke

Price and Wilson (2006), mengemukakan tanda dan gejala stroke

tergantung pada arteri serebral yang mengalami perdarahan maupun

sumbatan yang disebut dengan sindrome neurovaskular. Berikut tanda dan

gejala berdasarkan pembuluh arteri yang terkena :

a. Sindrome arteri karotis interna

Manifestasi yang muncul pada sindrome ini yaitu paralisis

kontralateral pada wajah, lengan dan tungkai, defisit sensori kontra

lateral pada wajah, lengan dan tungkai, afasia (jika hemisfer cenderung

terkena), apraksia, agnosia, unilateral neglect (jika hemisfer non

dominan terkena), homonimous hemianophia (Price and Wilson, 2006).

b. Sindrome arteri serebri media

Arteri serebri media lebih sering mengalami penyumbatan dan

menyebabkan infrak luas pada hemisfer yang diperdarahinya. Gejala

awalnya adalah muntah dan dengan cepat pasien mengalami koma.

Terjadi edema yang luas. Gejala sindrome ini termasuk ; hemiparesis

wajah, lengan dan tungkai sisi kontralateral, lengan lebih berat dibanding

tungkai. Gangguan sensori pada sisi yang sama dengan hemiparesis,

afasia global, dan hemianopsia (kebutaan) (Price and Wilson, 2006).
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c. Sindrom arteri serebri anterior

Sindrom ini lebih jarang terjadi. Gejala utamanya adalah

kebingungan, selain itu ada pula gejala lain sebagai berikut; paralisis

tungkai, gangguan pola jalan, defisit sensorik kontralateral, demensia,

gerakan menggenggam dan reflek patologik (Price and Wilson, 2006).

d. Sindrome arteri posterior

Koma, hemiparesis kontra lateral, afasia visual atau buta kata

(alteleksia), kelumpuhan saraf kranialis ketiga : hemianopsis (Price and

Wilson, 2006).

e. Sindrom sistem vertebrobasiler

Kelumpuhan ekstremitas, ataksia, tremor, vertigo, disfagia,

disartria, sinkop, stupor, koma, pusing, gangguan daya ingat,

disorientasi, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, rasa baal

diwajah, mulut dan lidah (Price and Wilson, 2006).

9. Gangguan Fisik dan Fungsi Akibat Stroke

Menurut Greenberg dkk (2009), menyatakan bahwa ada beberapa efek

yang dapat diakibatkan oleh stroke antara lain sebagai berikut :

a. Kelemahan: hemiparesis atau hemiplegia, gangguan koordinasi dan

keseimbangan, spastisistas, gangguan sensorik (propiosepsi dan sentuhan

atau raba), gangguan penglihatan (hemianophasia), nyeri (sindrome bahu

dan tangan), hemineglesi atau kurangnya perhatian sebagian sisi,

apraksia, gangguan menelan (disphagia), gangguan bahasa (aphasia),

gangguan artikulasi (disartria), masalah belajar, perhatian dan mengingat

serta gangguan fungsi eksekusi tindakan, emosi labil, depresi, disfungsi
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buang air besar dan kecil (bak dan bab), kelelahan dan keterbatasan

ketahanan kardiovaskular (Greenberg dkk, 2009).

b. Keterbatasan dalam beraktifitas sehari-hari : keterbatasan perawatan diri

(mandi, berpakaian dan makan), gangguan mobilitas (berpindah posisi

atau transfer, berjalan), instrumen aktivitas sehari-hari (memasak,

mencuci, mengatur keuangan, mengatur pengobatan dan perawatan diri),

berkendaraan (Greenberg dkk, 2009).

c. Kualitas hidup (partispasi) : fungsi peran fisik dan sosial, bekerja dan

bekerja secara nyaman (Greenberg dkk, 2009).

d. Komplikasi umum : aspirasi pneumonia, vena trombosis, jatuh,

gangguan pada kulit, malnutrisi, nyeri bahu, dan kontraktur (Greenberg

dkk, 2009).

Desvigne dan Nicknes (2009), menjelaskan bahwa stroke dapat

menyebabkan beberapa permasalahan sesuai dengan lokasi atau letak stroke

yang terjadi di otak. Stroke yang terjadi di bagian otak kanan mengakibatkan

masalah atau gangguan dalam mengukur jarak yang mengakibatkan ketidak

mampuan untuk mengarahkan tangan untuk meraih suatu benda, gangguan

dalam pengambilan keputusan dan prilaku yang menyebabkan ketidak

mampuan dalam mencoba melakukan sesuatu seperti menyetir kendaraan,

dan gangguan memori jangka pendek yang menyebabkan pasien bisa

mengingat ingatan yang sudah lebih dari tiga puluh tahun namun tidak dapat

mengingat apa yang tadi pagi dilakukan misalnya.

Stroke yang terjadi pada otak bagian kiri pada umumnya dapat

mengakibatkan masalah berbicara dan bahasa yang menyebabkan ketidak

mampuan berbicara dan memahami bahasa orang lain, masalah gerakan yang
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lambat dan perilaku hati- hati yang mengakibatkan pasien membutuhkan

banyak bantuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, gangguan memori

yang menyebabkan pasien tidak dapat mengingat kejadian beberapa menit

yang lalu dan kesulitan belajar hal yang baru (Desvine & Nicknes, 2009).

Stroke yang terjadi pada cerebellum atau bagian otak yang berfungsi

untuk mengatur keseimbangan dan koordinasi akan mengakibatkan gangguan

refleks abnormal pada kepala dan tubuh bagian atas, gangguan keseimbangan,

kebingungan, mual dan vomitus. Stroke yang terjadi pada batang otak (brain

stem) adalah yang sangat berbahaya karena batang otak memiliki fungsi

untuk mengontrol seluruh fungsi tubuh secara otonom seperti gerakan mata,

pernafasan, pendengaran, bicara, serta menelan. Disaat implus bermula dari

otak maka ia harus melalui batang otak sebagai jalan atau jalur menuju ke

lengan dan tungkai, pasien dengan stroke pada batang otak akan mengalami

kelemahan untuk mobilisasi atau tidak mampu untuk bergerak atau

merasakan satu atau kedua bagian tubuh (Desvine & Nicknes, 2009).

Stroke yang telah merusak jaringa motorik pada otak dapat

mengakibatkan hemiparesis. Setidaknya pemulihan dari hilangnya fungsi

motorik ini berlangsung spontan beberapa hari bahkan beberapa bulan setelah

stroke. Proses pemulihan dapat ditingkatkan secara lebih cepat dengan

metode pelatihan tertentu. Namun, mayoritas pasien stroke pada fase akut

hemiparesis dapat kempali fungsi motoriknya secara penuh (Wittenberg dan

Schaechter, 2009).
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10. Sifat Plastisitas Otak

Plastisitas otak (neuroplasticity) adalah kemampuan otak untuk

melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf.

Plastisitas merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah

dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Mekanisme ini termasuk

perubahan kimia saraf (neurochemical), penerimaan saraf (neuroreceptive),

perubahan struktur neuron saraf dan organisasi otak. Plastisitas juga terjadi

pada proses perkembangan dan kematangan sistem saraf (Irfan, 2012).

Plastisitas dapat terjadi pada level sinaps, level kortikal dan level

system. Reorganisasi sistem saraf dapat terjadi dalam beberapa bentuk

yaitu:

a. Diaschisis (Neural Shock)

Diaschisis (neural shock) merupakan suatu keadaan hilangnya

komunikasi antarneuron yang bersifat sementara atau merupakan

gangguan laten dari aktivitas neural di dekat area kerusakan (Irfan,

2012).

b. Unmasking

Unmasking merupakan proses yang dapat terjadi seperti

denervation supersensitivity dan silent synapses recruitment. Dalam

aktivitas sehari-hari, banyak akson dan sinaps yang tidak aktif atau

belum terlibat dalam menghasilkan gerak (Irfan, 2012).

c. Sprounting

Sprounting merupakan respon neuron daerah yang tidak

mengalami cedera dari sel-sel yang utuh ke daerah yang denervasi

setelah cedera. Perbaikan fungsi SSP dapat berlangsung beberapa bulan
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atau tahun setelah cedera dan dapat terjadi secara luas diotak pada

daerah septal nucleus, hipokampus, dan sistem saraf tepi (Irfan, 2012).

B. HEMIPARESIS

1. Pengertian Hemiparesis

Kata “hemi” berarti satu sisi, sementara “paresis” berarti kelemahan.

Hemiparesis adalah kelemahan otot pada salah satu sisi bagian tubuh.

Hemiparesis terjadi akibat stroke, yang umumnya melibatkan otot-otot di

lengan, wajah dan kaki (Vega, 2008). Kondisi Hemiparesis adalah kondisi

dimana terjadinya kelemahan pada sebelah atau sebagian kanan atau kiri tubuh

(lengan, tungkai dan wajah) yang berlawanan dengan lesi yang terjadi di otak.

Ditemukan 70-80% pasien yang terkena serangan stroke mengalami

hemiparesis. Sekitar 20% pasien stroke akan mengalami peningkatan fungsi

motorik, tetapi pemulihan pasien yang mengalami hemiparesis bervariasi dan

lebih dari 50% mengalami gangguan fungsi motorik kronis (Rydwik, Eliasson &

Akner, 2006). Pasien yang mengalami hemiparesis dapat mengalami kesulitan

untuk menggerakkan kaki dan tangan, berjalan, dan kemungkinan dapat

kehilangan keseimbangan. Akibatnya pasien akan sulit untuk melakukan

kegiatan sehari-hari seperti berpakaian, makan, mengambil benda dan

menggunakan kamar mandi. Penatalaksanaan pasien stroke yang mengalami

hemiparesis secara tepat sedini mungkin akan memperbaiki fungsi motorik,

meningkatkan aktifitas, mengoptimalkan program rehabilitasi, dan

memperpendek lama rawat di rumah sakit (Smeltzer & Bare, 2008).
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Gambar 2.2 : Gangguan ekstremitas atas akibat hemiparesis
Sumber : Greenberg dkk., (2009)

2. Mekanisme Hemiparesis

Pada tahapan awal stroke, gambaran klinis yang biasanya muncul adalah

paralisis dan hilang atau menurunnya reflek pada tendon dalam. Apabila refleks

tendon dalam ini kembali muncul (biasanya dalam 48 jam), peningkatan tonus

disertai dengan spastisitas (peningkatan tonus otot abnormal) pada ekstremitas

yang terkena dapat di lihat (Smeltzer & Bare, 2008).

Hemiparesis adalah kelumahan pada salah satu sisi bagian tubuh.

Biasanya diakibatkan oleh adanya lesi saluran kortikospinalis, yang berjalan

turun dari kortikal neuron di lobus frontal ke motor neuron sumsum tulang

belakang dan bertanggung jawab untuk pergerakan otot-otot tubuh dan anggota

tubuhnya. Pada saluran tersebut melalui beberapa bagian batang otak, yaitu otak

tengah, pons dan medula, masing-masing saluran yang melintasi ke sisis

berlawanan pada bagian terendah dari medula (mementuk struktur anatomi

disebut sebagai piramida) dan turun di sepanjang sisi berlawanan dari sumsum

tulang belakang untuk memenuhi kontralateral motor neuron. Sehingga sebelah

sisi otak mengontrol pergerakan otot dari sisi yang berlawanan dari tubuh dan
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dengan demikin gangguan saluran kortikospinalis kanan pada batang otak atau

struktur otak atas menyebabkan hemiparesis pada sisi kiri tubuh begitu pula

sebaliknya (Smeltzer & Bare, 2008).

Di sisi yang lain, lesi pada saluran sumsum tulang belakang

menyebabkan hempirasesis pada sisi yang sama dari tubuh. Otot pada wajah

juga dikendalikan oleh saluran yang sama. Saluran yang mengaktifkan wajah

(ganglion) dan saraf wajah muncul dari nukleus mengaktifkan otot-otot wajah

selama kontraksi otot wajah. Karena inti wajah terletak pada pons atas

decussation tersebut, lesi pada saluran pons atau struktur atas menimbulkan

hemiparesis pada sisi tubuh yang berlawanan dan paresis pada sisi yang sama

pada wajah yang disebut dengan hemiparesis kontralateral. jika wajah pasien

tidak terlibat, ini sangat sugestif dari lesi saluran pada bagian bawah batang otak

atau sum-sum tulang belakang. Karena sumsum tulang belakang merupakan

satruktur yang paling kecil, sehingga apabila terjadi lesi tidak hanya terjadi

kelumpuhan di satu sisi, tetapi kedua sisi. Oleh karena itu, lesi pada sumsum

tulang belakang biasanya dapat menimbulkan kelumpuhan pada kedua lengan

dan kaki (quadriparesis) atau kedua kaki (paraparesis) (Mardjono & Sidarta,

2008).

3. Gejala Hemiparesis

Gejala yang timbul akibat hemiparesis adalah kelemahan pada wajah

40%, kelemahan ekstremitas 50% termasuk perubahan suara, nyeri bahu, serta

pembengkakan pada lengan. Kelemahan pada tangan menyebabkan

ketergantungan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Kelemahan pada kaki

45% dapat menyebabkan komplikasi imobilisasi seperti kesulitan berdiri,
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berjalan, dan lamanya perawatan di rumah sakit. Sebanyak 55% pasien

hemiparesis lebih banyak mengalami kelemahan pada tangan daripada kaki

(Warlow et al, 2007).

Secara umum gejala hemiparesis terjadi pada sisi yang berlawanan dari

cidera. Gejala hemiparesis antara lain 1)kelumpuhan satu sisi seluruh tubuh yang

melibatkan wajah, lengan dan kaki, 2)kesulitan berbicara dan pemahaman,

3)kesulitan makan dan menelan, 4)kesulitan berjalan atau berdiri, 5)kesulitan

mempertahankan posisi tegak saat duduk, 6)kesulitan mengatur keseimbangan

saat mata tertutup, 7)serta kesulitan dalam mempertahankan kontrol kandung

kemih. Tidak semua gejala yang disebutkan di atas muncul secara bersamaan

pada semua pasien dengan hemiparesis. Komplikasi yang dapat terjadi pada

pasien dengan hemiparesis adalah pembekuan darah di kaki, artropi otot, luka

dekubitus dan kontraktur sendi (Vega, 2008).

Menurut Warlow, et al (2007), secara spesifik area otak yang rusak dan

gejala yang terjadi dapat dibedakan sesuai dengan jenis hemiparesis, antara lain :

a. Sisi kanan hemiparesis : melibatkan cidera pada otak sisi kiri. Sisi otak kiri

memiliki fungsi untuk mengontrol berbicara dan berbahasa. Orang dengan

hemiparesis ini juga dapat mengalami kesulitan berbicara dan memahami

perkataan orang lain, serta sulit untuk menentukan perbedaan sisi tubuh kiri

atau kanan (Warlow et al, 2007).

b. Sisi kiri hemiparesis : melibatkan cidera pada sisi otak kanan. Yang

memiliki fungsi untuk mengontrol proses belajar, jenis perilaku tertentu, dan

komunikasi nonverbal. Cedera pada area ini akan mengakibatkan seseorang

berbicara berlebihan, memiliki rentang perhatian pendek, serta mengalami

gangguan memori (Warlow et al, 2007).
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c. Ataxia : cedera pada bagian bawah otak seseorang dapat mempengaruhi

kemampuan tubuh untuk mengkoordinasikan gerakan. Hal ini disebut

“ataksia”, dan dapat menyebabkan kesulitan berjalan, keseimbangan, dan

menegakkan postur tubuh (Warlow et al, 2007).

d. Motor hemiparesis murni : motor hemiparesis murni adalah yang paling

umum pada hemiparesis. Pasien yang mengalami hemiparesis jenis ini

memiliki kelemahan pada kaki, lengan dan wajah. Kondisi ini dapat

mempengaruhi bagian tubuh yang sama, atau mungkin mempengaruhi satu

bagian tubuh lebih berat dari yang lain (Warlow et al, 2007).

e. Ataxic hemiparesis syndrome : sindrome ini melibatkan kelemahan atau

kejanggalan pada satu sisi tubuh seseorang. Kaki seseorang sering lebih

dipengaruhi daripada lengan mereka. Gejala yang terjadi selama periode

beberapa jam dalam sehari (Warlow et al, 2007).

4. Mekanisme Kontraksi Otot

Mekanisme kontraksi otot diatur oleh saraf somatic melalui jalur saraf

aferen dan eferen. Saraf aferen dari sistem saraf perifer bertanggung jawab

untuk menyampaikan informasi sensorik ke otak, terutama dari organ-organ

indera seperti kulit. Pada otot-otot spindel menyampaikan informasi tentang

derajat panjang otot dan peregangan ke sistem saraf pusat untuk membantu

dalam mempertahankan postur dan posisi sendi. Beberapa gerakan dan posisi

tubuh merupakan informasi umpan balik dari propioseptif. Otak kecil berfungsi

untuk memperhalus suatu gerakan (Guyton & Hall, 2007).

Saraf eferen dari sistem saraf perifer bertanggung jawab untuk

menyampaikan perintah ke otot dan kelenjar untuk suatu gerakan tertentu. Sinyal
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dari otak akan menggerakkan otot-otot sadar maupun tidak sadar. Otot-otot

superficial, otot-otot wajah dan otot internal yang diatur oleh korteks motor

utama pada otak, sinyalnya melalui sulkusanterior sentral yang membagi lobus

frontal dan parietal. Selain itu otot bereaksi pada suatu rangsang refleks yang

sinyalnya tidak selalu sampai ke otak (Guyton & Hall, 2007).

Dalam hal ini, sinyal dari serat aferen tidak mencapai otak, namun

menghasilkan gerakan refleksif oleh koneksi langsung dengan saraf eferen di

tulang belakang. Namun, sebagian aktivitas otot sadar merupakan hasil dari

interaksi kompleks antara berbagai wilayah di otak. Saraf yang mengendalikan

otot-otot tulang pada manusia adalah sekelompok neuron sepanjang korketks

mototrik primer. Perintah dari otak melalui basal ganglia akan dimodifikasi oleh

sinyal dari sebelum disampaikan melalui saluran piramidale medula spinalis

sampai ujung saraf motorik pada otot. Sistem ekstrapiramidal berkontribusi

dalam umpan balik yang akan mempengaruhi reaksi otot dan respon. Otot yang

lebih dalam seperti keadaan postur tubuh dikendalikan oleh otak dan ganglia

basalis (Guyton & Hall, 2007).

Gambar 2.3 : Mekanisme Kontraksi Otot
Sumber : Campbell  (2012)
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Mekanisme kekuatan otot adalah seagai berikut : suatu potensial aksi

berjalan disepanjang saraf motorik sampai ke ujung pada serta otot. Pada setiap

ujung, saraf menyekresi substansi neurotransmitter yaitu asetil kolin yang

bekerja pada serta otot untuk membuka banyak saluran bergerbang melalui

molekul protein dalam membran serat otot. Terbukanya saluran asetilkolin

memungkinkan sejumlah besar ion natrium untuk mengalir ke bagian dalam

membrane serat otot pada pada titik terminal saraf yang akan menimbulkan

potensial aksi (Guyton & Hall, 2007).

Potensial aksi akan menimbulkan depolarisasimembrane serat otot dan

menyebabkan reticulumsarkoplasma melepas sejumlah besar ion kalsium

sehingga menimbulkan kekuatan menarik anatara filament aktin dan myosin

secara bersamaan akan menghasilkan proses kontraks. Setelah satu detik ion

kalsium dipompa kedalam reticulum sarkoplasma tempat ion-ion ini disimpan

sampai potensial aksi otot yang baru datang lagi. Pengeluaran ion kalsium dari

myofibril akan menyebabkan kontraksi otot terhenti (Guyton & Hall, 2007).

Kekuatan otot dalam bergerak dan mengangkat benda merupakan hasil

kerjasama dari tiga faktor yaitu: kekuatan fisiologis (ukuran otot, luas

penampang, tersedianya crossbridging, tanggapan untuk latihan), kekuatan

neurologis (seberapa kuat atau lemahnya sinyal yang disampaikan ke otot untuk

melakukan kontraksi). Dan kekuatan mekanik (kekuatan otot pada sudut tuas,

saat lengan memanjang, dan kemampuan sendi). Kekuatan otot yang bekerja

pada tulang, tergantung pada panjang, kecepatan memperpendek, luas

penampang, sarkomer, aktin dan myosin (Guyton & Hall, 2007).
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Gambar 2.4 : Handgryp Dynamometer
Sumber : Topendsport.com

Penilaian kekuatan otot menggenggam dapat dinilai menggunakan

handgryp dynamometer dimana skala nilai dinyatakan dalam (Kg) seperti yang

tertera pada tabel dibawah ini (Humphreys, 2012):

Tabel 2.1 : Standar Kekuatan Genggaman Tangan Dalam Kilogram CAMRY

(Handgryp Dynamometer)

No Umur
(tahun)

Pria Wanita
Weak
(kg)

Normal
(kg)

Strong
(kg)

Weak
(kg)

Normal
(kg)

Strong
(kg)

1 10-11 < 12,6 12,6-22,4 >22,4 < 11,8 11,8-21,6 >21,6
2 12-13 < 19,4 19,4-31,2 >31,3 < 14,6 14,6-24,4 >24,4
3 14-15 < 28,5 28,4-44,3 >44,3 < 15,5 15,5-27,3 >27,3
4 16-17 < 32,6 32,6-52,4 >52,4 < 17,2 17,2-29,0 >29,0
5 18-19 < 35,7 35,7-55,5 >55,5 < 19,2 19,2-31,0 >31,0
6 20-24 < 36,8 36,8-56,6 >56,6 < 21,5 21,5-35,3 >35,3
7 25-29 < 37,7 37,7-57,5 >57,5 < 25,6 25,6-41,4 >41,4
8 30-34 < 36,0 36,0-55,8 >55,8 < 21,5 21,5-35,3 >35,3
9 35-39 < 35,8 35,8-55,6 >55,6 < 20,3 20,3-34,1 >34,1
10 40-44 < 35,5 35,5-55,3 >55,3 < 18,9 18,9-32,7 >32,7
11 45-49 < 34,7 34,7-54,5 >54,5 < 18,6 18,6-32,4 >32,4
12 50-54 < 32,9 32,9-50,7 >50,7 < 18,1 18,1-31,9 >31,9
13 55-59 < 30,7 30,7-48,5 >48,5 < 17,7 17,7-31,5 >31,5
14 60-64 < 30,2 30,2-48,0 >48,0 < 17,2 17,2-31,0 >31,0
15 65-69 < 28,2 28,2-44,0 >44,0 < 15,4 15,4-27,2 >27,2
16 70-99 < 21,3 21,3-35,1 >35,1 < 14,7 14,7-24,5 >24,5
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C. MIRROR THERAPY

1. Pengertian Mirror Therapy

Mirror therapy adalah kemampuan seseorang untuk membayangkan diri

mereka menggunakan bagian tertentu dari tubuh mereka. Area otak dan otot

dapat diaktifkan jika seseorang benar-benar melakukan kegiatan yang mereka

bayangkan. Mirror therapy ditujukan untuk memvisualisasikan atau

membayangkan anggota badan bergerak. Latihan ini dimungkinkan dapat

meningkatkan gerakan lengan pasien yang menderita hemiparesis (Vega, 2008).

Gambar 2.5 : Mirror Therapy
Sumber : Rothgangel & Braum (2013)

2. Indikasi Mirror Therapy

Mirror therapy dapat dilakukan dengan tujuan meningkatkan kekuatan

otot dan mobilitas pada pasien hemiparesis. Gerakan pada ekstremitas yang

sehat diikuti dengan imajinasi gerakan pada ekstremitas yang mengalami

hemiparesis dapat merangsang saraf yang mengalami gangguan. Pasien post

stroke diinstruksikan untuk secara simultan menggerakkan lengan mereka, baik

yang mengalami kelemahan maupun yang sehat, dengan cara yang sama. Sambil

menggerakkan lengan, pasien melihat refleksi dari lengan yang sehat di cermin.

Hal ini menimbulkan ilusi visual pada lengan yang bergerak normal (Vries &

Mulder, 2007).
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Penelitian yang dilakukn oleh Vries and Mulder (2007), beberapa pasien

melaporkan ilusi perasaan mereka bahwa lengan yang menalami hemiparesis

dapat bergerak secara normal walaupun pola gerakan secara signifikan

terganggu. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan signifikan pada informasi

yang dihasilkan oleh ilusi pada lengan cermin. Malouin et al, (2008)

mengemukakan untuk mengetahui apakah pasien dapat membayangkan dengan

cara melihat obyek yang bergerak baik dari dirinya maupun orang lain serta

membayangkan dari dalam dirinya sendiri digunakan skala Visual Imagery

Subscale (VIS) 1-5. Pada skala visual yaitu 1 = tidak ada bayangan; 2 =

bayangan tidak jelas atau kabur; 3 = bayangan agak jelas; 4 = bayangan jelas; 5

= bayangan jelas seperti terlihat. Pada skala kinestetik yaitu 1 = tidak ada

perasaan; 2 = ada perasaan halus atau samar; 3 = perasaan agak jelas; 4 =

merasakan; 5 = merasakan seperti melakukan pergerakan. Skala VIS telah

dirancang untuk mengevaluasi kemampuan membayangkan dan telah valid dan

reliable digunakan pada orang yang sehat dan sakit.

Penelitian yang dilakukan oleh Malouin et al, (2008) menunjukkan

bahwa nilai skor mirror therapy visual lebih tinggi dibandingkan mirror therapy

kinestetik. Pada mirror therapy visual responden diminta untuk melihat dan

membayangkan suatu gerakan yang dilakukan oleh ekstremitas yang sehat

diikuti oleh ekstremitas yang menglami gangguan. Pada mirror therapy

kinestetik responden diminta untuk membayangkan gerakan yang dilakukan

pada ekstremitas yang mengalami gangguan. Kedua latihan ini kemudian dinilai

menggunakan skala imaginasi visual dan kinestetik. Pada uji post hoc

menunjukkan bahwa skor mirror therapy visual lebih tinggi (P=0,0001)

dibanding dengan mirror therapy kinestetik.



38

3. Hubungan Antara Mirror Therapy dengan Peningkatan Kekuatan

menggenggam

Di dalam korteks manusia terdapat wilayah F5 dengan sebutan lain

mirror neuron. F5 ini akan bertanggung jawab terhadap tindakan eksekusi dari

kedua tangan ketika melihat orang lain melakukan hal yang sama atau tampak

serupa. Saraf ini disebut miror neuron karena aktivitas observasinya yang akan

cenderung meniru terhadap apa yang diperhatikan, sehingga motorik akan

melakukan aksi yang sama berdasarkan observasi tersebut. Pada saat melakukan

mirror therapy makan mirror neuron akan mengirimkan sinyal yang akan

mengaktifkan area korteks prefrontal area motor korteks, korteks parietalis dan

otak kecil selama latihan. Dengan adanya stimulasi berulang yang diberikan

akan memicu terjadinya kontraksi otot sehingga mengakibatkan peningkatan

kekuatan otot untuk menggenggam (Rizzollati, et al. 2010).

Bukti terbaru dari keberadaan mirror neuron pada manusia datang dari

penelitian menggunakan TMS (Transcranial Magnetic Stimulation). Stimulasi

dari TMS dikirim ke korteks motorik sementara subjek mengobservasi objek dan

hal ini akan meningkatkan amplitudo potensial motorik (MEP- Motor Evoked

Potential) yang menyebabkan otot tangan bereaksi ketika subjek mengobservasi

objek. TMS telah membuktikan bahwa mirror neuron pada manusia mengatur

tindakan eksekusi setiap gerakan yang diobservasi (Rizzollati, et al. 2010).

4. Prosedur Mirror Therapy

Menurut Rothgangel  & Braun (2013), prosedur mirror therapy

dilakukan dengan cara mengatur posisi tubuh pasien sewaktu melakukan latihan

seperti, posisi duduk dan meletakkan cermin di antara kedua lengan. Selanjutnya
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fisioterapist menginstruksikan kepada pasien agar lengan digerakkan, pasien

dianjurkan melihat cermin yang ada kemudian pasien disarankan untuk

merasakan dan membayangkan bahwa lengan yang mengalami kelemahan ikut

bergerak. Dari beberapa literatur penelitian durasi yang direkomendasikan untuk

melakukan mirror therapy dalam setiap latihan dengan durasi minumum 10

menit. Durasi maksimum setiap sesi tergantung pada kemampuan pasien namun

pada banyak kasus sekitar 30 menit hal ini juga dimungkinkan untuk dibagi

menjadi dua sesi yang lebih pendek dari 10 sampai 15 menit dengan jeda

istirahat. Posisi saat melakukan mirror therapy yaitu :

a. Posisi lengan yang mengalami kelemahan :

Lengan yang mengalami kelemahan diposisikan di atas meja yang

tinggi sehingga posisinya dapat disesuaikan dengan panjang lengan pasien.

Lengan yang mengalami kelemahan diletakkan diposisi yang mana dan

nyaman di belakang cermin. Dalam kasus kelemahan otot yang parah ,

bantuan mobilisasi mungkin diperlukan untuk membantu memposisikan

lengan (Rothgangel  & Braun, 2013).

b. Posisi lengan yang sehat :

Pasien harus mencoba untuk membayangkan “mirror illusion”

(bayangan pada cermin dianggap sebagai lengan yang mengalami

kelemahan) dengan mencocokkan posisi dan bayangan lengan yang sehat ke

lengan yang lemah. Sebagai contoh,  lengan yang sehat harus diposisikan

dalam posisi yang sama dengan lengan yang lemah, karena ini memfasilitasi

intensitas ilusi pada cermin (Rothgangel  & Braun, 2013).
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c. Posisi cermin

Umumnya, cermin diposisikan di depan garis tengah pasien, sehingga

anggota tubuh yang terkena sepenuhnya ditutupi oleh cermin refleksi dari

ekstremitas yang mengalami kelemahan benar-benar terlihat. Dalam kasus

kelemahan otot yang parah posisi cermin dapat disesuaikan sedemikian rupa

menunjuk posisi lebih diagonal ke arah yang mengalami kelemahan. Titik

penting ketika menyesuaikan posisi cermin adalah untuk memastikan bahwa

ilusi pada cermin masih cocok dengan persepsi anggota tubuh yang terkena

(Rothgangel  & Braun, 2013).

Menurut Rothgangel  & Braun (2013), gerakan di dalam mirror

therapy dibagi menjadi 6 fase antara lain yaitu: fase 1 =  Pada fase pertama,

biasanya fisioterapist memulai dengan latihan sederhana seperti fleksi dan

ekstensi, gerakan jari-jari serta pergelangan tangan dan siku; fase 2 = setelah

latihan pertama disepakati selanjutnya yaitu latihan motorik seperti latihan

aktif dan pasif; fase ke 3 = mengidentifikasi gerakan dasar dengan cara

mengulng setiap gerakan sebanyak 15 kali; fase 4 = menggunakan latihan

fungsional menggunakan objek yang berbeda seperti menggenggam bola,

memegang gelas dan balok; fase 5 = mengidentifikasi cara terbaik untuk

melakukan latihan fungsional; fase 6 = mengidentifikasi pendekatan dasar

yang digunakan sebagai latihan aktivitas fungsional. Pertama gerakan

fungsional sederhana dapat dilakukan seperti menggeser obyek di atas

permukaan seperti gambar 2.4 di bawah, ditingkatkan dengan gerakan yang

kompleks seperti menggenggam, membawa dan memindahkan cangkir

seperti gambar 2.6 dibawah.
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Gambar 2.6 : Latihan Menggeser Benda diatas Permukaan
Sumber : Rothgangel & Braun (2013)

Gambar 2.7 : Latihan Menggenggam dan Memindahkan Benda
Sumber : Rothgangel & Braun (2013)

Tindakan yang dilakukan fisioterapist dapat membantu pasien untuk

mendapatkan kembali kekuatan ototnya. Tindakan rehabilitasi

memungkinkan pasien dapat beradaptasi dengan keadaannya. Dengan

menjalani rehabilitasi yang secara rutin dilaksanakan oleh tim kesehatan

diharapkan pasien dapat memiliki kekuatan otot penuh di kedua sisi tubuh

mereka. Penggunaan alat bantu seperti walker, kruk dan kursi roda dapat

berguna bagi orang yang mengalami kesulitan berjalan akibat hemiparesis

(Smeltzer & Bare, 2008).


