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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Otak 

2.1.1 Gambaran umum struktur otak 

 

Gambar 2.1 Anatomi fisiologi otak (Anonim, 2017). 

2.1.1.1 Anatomi otak 

Otak merupakan organ vital bagi manusia.Otak dilindungi oleh cranium, yaitu: 

tengkorak yang dibentuk oleh tulang pipih yang tebalnya kurang dari setengah 

sentimeter. Bagaian bawah tengkorak lebih tebal dari tengkorak atas. Otak terdiri dari 

lobus (sekat) yaitu:  

a) Frontalis:  

Merupakan bagian lobus yang ada dipaling depan dari Otak Besar. Lobus ini 

berhubungan dengan kemampuan membuat alasan, kemampuan gerak, kognisi, 

perencanaan, penyelesaian masalah, memberi penilaian, kreativitas, kontrol perasaan, 

kontrol perilaku seksual dan kemampuan bahasa secara umum (Raya, 2017). 

b) Parietalis:  

Pada lobus parietalis terdiri dari area 3, 1, dan 2 yang merupakan daerah sensorik 

postsentralis yang utama, serta area 5 dan 7 yang merupakan daerah asosiasi sensorik 

(Saputri, 2015). 
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c) Occipitalis: 

Pada lobus occipitalis dikenal daerah-daerah fungsional yaitu korteks area 

penglihatan primer. Area 17 terutama terdapat pada permukaan medial lobus occipitalis 

sepanjang sulcus calcarinus ke arah frontal area 17 pada daerah pertemuan sulcus 

parietooccipitalis dengan sulcus calcarinus. Hubungan korteks area penglihatan primer 

terhadap sulcus calcarinus adalah konstan pada manusia yang berfungsi untuk fungsi 

penglihatan yang disadari. Selain itu korteks area ini juga berfungsi sebagai reaksi 

optokinetik mata untuk memfokuskan dan mengikuti gerakan-gerakan suatu benda 

secara terus-menerus (Marpaung dan Sareharto, 2017). 

d) Cerebellum: 

Cerebellum besarnya kira-kira seperempat dari cerebrum.Antara cerebellum dan 

cerebrum dibatasi oleh tentorium serebri. Fungsi utama cerebellum adalah koordinasi 

aktivitas muskuler, control tonus otot, mempertahankan postur dan keseimbangan 

(Hasanah, 2017). 

e) Temporalis: 

Lobus temporalis berfungsi untuk persepsi terhadap suara, bahasa, pendengaran 

bahasa, dan emosi, sedangkan pada lobus oksipitalis terdapat korteks visual primer dan 

area asosiasi visual (Sembiring, 2017). 

f) Brain sistem: 

Menurut Pearce (2009), batang otak terdiri atas otak tengah (diensefalon) pons 

varoli dan medula oblongata. Otak tengah (diensefalon) merupakan bagian atas batang 

otak. Akuaduktus serebri yang menghubungkan ventrikel ketiga dan keempat melintas 

melalui otak tengah ini (Sundari, 2013). 

Ruang sela antara permukaan dalam tengkorak dengan otak diisi oleh cairan otak 

yang disebut dengan cairan cerebrospinal dan berfungsi sebagai peredam kejutan jika 

suatu saat terjadi benturan. Cairan tersebut juga berfungsi sebagai bantalan otak dan 

merupakan cairan yang menjaga otak dari infeksi. Otak manusia dianalogikan seperti 

mengambang dalam cairan. Tidak semua zat yang terkandung dalam peredaran 

pembuluh darah bebas masuk ke dalam otak (Utami, 2017). Pembuluh darah terdiri dari 

pembuluh darah nadi (arteri), kapiler, arteriole, venule, dan pembuluh balik (Vena) 

(Wijayanto dan Sumirat, 2012).  



6 
 

Berikut penjelasan dari pembuluh darah nadi (arteri), kapiler, arteriole, venule, dan 

pembuluh balik vena: 

 

Gambar 2.2 Anatomi fisiologi otak pembuluh darah (Anonim, 2018). 

2.1.1.1.2 Arteri 

Arteri Serebri Media berjalan ke lateral melalui fosa syivii dan kemudian 

bercabang-cabang untuk selanjutnya menuju daerah insula relli. Daerah yang diberi 

suplai darah oleh arteri ini adalah fasies konveksa lobus frontalis korteks serebri mulai 

dari fasies lateralis sampai setinggi kira-kira sulkus frontalis superior, fasies konveksa 

lobus parietalis korteks mulai dari fisura lateralis sampai kira-kira sulkus temporalis 

media dan fasies medialis lobus temporalis korteks serebri pada ujung frontal (Irianto, 

2013). 

2.1.1.1.3 Kapiler 

Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil disebut juga 

pembuluh rambut. Umumnya darah kapiler ini meliputi sel-sel jaringan karena langsung 

berhubungan dengan sel, kapiler adalah tempat terjadinya pertukaran zat. Komposisinya 

terdiri dari campuran darah arteri, darah vena, cairan intertisiel dan intaseluler 

(Khasanah, 2016). 

2.1.1.1.4 Arteriole 

Arteriole, merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan kapiler dengan 

arteri (Wijayanto dan Sumirat, 2012). 
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2.1.1.1.5 Venule 

Venule, merupakan pembuluh darah kecilyang menghubungkan kapiler dengan 

vena (Wijayanto dan Sumirat, 2012). 

2.1.1.1.6 Vena 

Vena, berfungsi untuk mengalirkan darah dari kapiler menuju jantung. 

Dindingnya tipis dan kurang elastis. Arah aliran darah dalam vena menuju ke jantung. 

Tekanan darah di dalamnya lemah, sehingga jika terluka darah keluar menetes. Darah di 

dalam vena kaya akan     kecuali vena paru-paru. Letak pembuluh vena dekat dengan 

permukaan kulit, dan memiliki banyak katup untuk mencegah darah mengalir kembali 

ketubuh (Wijayanto dan Sumirat, 2012). 

2.1.1.2 Fisiologi otak dan pembuluh darah 

Fungsi otak berkaitan dengan kegiatan berfikir (otak) dan merasa (jantung). Otak 

membutuhkan oksigen, oleh karena oksigen mengikat haemoglobin yang terdapat 

didalam darah. Apabila otak kekurangan oksigen, maka darah tidak dapat mengalir ke 

otak dan tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik (Utami, 2017). Pada keadaan 

normal aliran darah ke otak adalah 58 ml/100 gr jaringan otak per menit. Bila hal ini 

turun sampai 18 ml/100 gr jaringan otak setiap menit maka aktivitas listrik neuron 

terhenti tetapi struktursel masih baik, penurunan aliran darah ini apabila semakin parah 

dapat menyebabkan jaringan otak mati dan dapat menyebabkan perubahan fungsional 

dan struktural otak yang irreversibel (Prayoga et.al., 2016). Pembuluh darah terdiri dari: 

2.1.1.2.1 Arteri  

Arteri, adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung, arteri 

membawa darah yang mengandung makanan dan oksigen untuk disebarkan ke seluruh 

bagian tubuh manusia tetapi apabila makanan yang di bawa oleh darah adalah makanan 

yang mengandung gizi buruk maka akan terjadi endapan di arteri yang mengakibatkan 

penyempitan pada pembuluh darah arteri, endapan ini akan menjadi ancaman kesehatan 

bagi manusia sehingga menggangu aliran darah pada tubuh manusia (Harun et.al., 

2016). 

2.1.1.2.2 Vena 

Vena, berperan menghentikan darah ke jantung, dimulainya sebagai pembuluh 

darah kecil yang terbentuk dari penyatuan kapiler. vena kecil-kecil ini bersatu menjadi 
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vena lebih besar dan membentuk batang vena, vena kecil-kecil ini bersatu menjadi vena 

lebih besar dan membentuk batang vena yang makin mendekati jantung makin besar 

ukurannya. Vena lebih banyak dari arteri dan ukurannya pun lebih besar. Dinding vena 

terdiri tiga lapisan terluar terdiri atas jaringan ikat fibrus disebut tunika adventisia, 

lapisan tengah berotot lebih tipis, kurang kuat, lebih mudah kempes, dan kurang elastis 

dari pada arteri. Lapisan dalam anggota gerak berjalan melewati gaya berat, vena 

mempunyai kutup yang disusun sedemikian rupa sehingga darah dapat mengalir ke 

jantung tanpa jatuh kembali kearah sebaliknya (Herawati et.al., 2017). 

2.1.1.2.3 Kapiler  

Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil, tempat arteri terakhir. Makin 

kecil arteriol makin menghilangkan ketiga lapisan dindingnya sehingga ketika sampai 

pada kapiler dinding hanya terdapat satu lapis saja yaitu lapisan endotolium. Lapisan 

yang sangat tipis itu memungkinkan limfe meresap keluar membentuk cairan jaringan 

dan membawa air, mineral, dan zat makanan untuk sel, dan melalui pertukaran gas 

antara pembuluh kapiler dan jaringan sel, menyediakan oksigen, serta menyingkirkan 

bahan buangan karbondioksida. Kapiler melaksanakan fungsi yang sangat penting 

sebagai distributor zat-zat penting ke jaringan yang memungkinkan berbagai proses 

dalam tubuh berjalan (Herawati et.al., 2017). 

2.2 Tinjauan tentang Stroke 

2.2.1 Definisi stroke 

Stroke adalah penyakit yang ditandai akibat defisit neurologis yang disebabkan 

karena cedera akut dari sistem saraf pusat (SSP) termasuk infark serebral, perdarahan 

intraserebral, dan perdarahan subarakhnoid, stroke merupakan penyebab utama 

kecacatan dan kematian di seluruh dunia (Lisiswanti dan Putra, 2016),  sedangkan 

menurut WHO  mendefinisikan  stroke  merupakan suatu tanda klinis yang berkembang 

cepat akibat gangguan otak fokal (atau global) dengan gejala-gejala yang berlangsung 

selama 24  jam  atau  lebih  dan  dapat  menyebabkan kematian  tanpa  adanya  

penyebab  lain  yang jelas selain vaskuler (Shazari, 2016). Stroke dapat menyebabkan 

kelumpuhan separuh anggota tubuh sehingga tubuh tidak seimbang dalam bergerak 

karena sisi yang kuat harus menopang sisi yang lemah, kesulitan yang muncul pertama 
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kali adalah gangguan mobilitas fisik atau ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari-

hari (Fatmisua dan Martini, 2016). 

2.2.2 Epidemiologi stroke 

Stroke merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian di dunia, berdasarkan 

data WHO (2012) stroke merupakan penyabab kematian terbanyak ketiga dan 

membunuh 2,7 juta orang (6,8 %) pada tahun 2012, sedangkan di Amerika stroke 

merupakan penyebab kematian No 5 dimana 129.000 orang per tahun meninggaldan 1 

dari setiap 20 kematian di Amerika Serikat disebabkan karena stroke (Azwarli et.al., 

2017). Angka kematiandinegara-negara ASEAN lebih bervariasi. Data dari South East 

Asia Medical Information Centre (SEAMIC) menunjukkanbahwa strokeadalah 

penyebab kematian nomor empat dinegara-negara ASEANsejak 1992, nomor satu di 

Indonesia, ketiga di Filipina dan Singapura,keempat di Brunei, Malaysia, dan Thailand 

(Hutajulu et.,al, 2014). Dan menurut penelitian epidemiologi stroke regional Asia 

Timur selama tahun 1984-2004 menemukan angka insiden di Cina sebesar 483 per 

100.000 penduduk, di Jepang 201 per 100.000 penduduk. Insiden stroke di Singapura 

pada tahun 2007 adalah 174,5 per 100.000 penduduk, dan pada tahun 2013 menjadi 

158,3 per 100.000 penduduk. Thai Epidemiologic Stroke Study (TES) pada tahun 2004-

2006 mendapatkan prevalensi stroke di Thailand sebesar1,88 persen (95%) (Rahajeng 

dan Riyadina, 2016). Indonesia merupakan negara dengan angka kematian akibat stroke 

tertinggi di kawasan AsiaTenggara. Di Indonesia, stroke merupakan penyebab kematian 

utama pada semua kelompok usia mencapai 15,4% diikuti hipertensi sebanyak 6,8%, 

cedera sebanyak 6,5%, diabetes melitus sebanyak 5,7%, penyakit saluran nafas bawah 

kronis sebanyak 5,1%, dan penyakit jantung iskemik sebanyak 5,1%. Diperkirakan 

setiap tahun, sekitar 500.000 penduduk Indonesia menderita stroke, sekitar 25% atau 

125.000 orang meninggal dan sekitar 75% atau 375.000 orang mengalami cacat ringan 

hingga berat.  Data Riskesdas 2013 menunjukkan terjadi peningkatan prevalensi stroke 

di Indonesia yaitu dari 8,7 per 1000 penduduk pada tahun 2007 menjadi 12,1 per 1000 

penduduk pada tahun 2013 dan terdapat 12 provinsi dengan prevalensi stroke berada di 

atas prevalensi stroke nasional yaitu Sumatera Barat, Bangka Belitung, DKI Jakarta, 

Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Barat (Rahayu, 2016). 
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2.2.3 Etiologi stroke 

Umumnya stroke diderita oleh orang tua, karena proses penuaan menyebabkan 

pembuluh darah mengeras dan menyempit (arteriosclerosis) dan adanya lemak yang 

menyumbat pembuluh darah (atherosclerosis). Tapi beberapa kasus terakhir 

menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja dan usia produktif 

(15 – 40 tahun). Stroke  biasanya  diakibatkan  oleh beberapa kejadian:  

 Trombosis (bekuan  darah  dalam  pembuluh  darah  otak  atau  leher). 

 Embolisme serebral (bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari 

bagian tubuh lain). 

 Iskemia (penurunan aliran darah  ke  area  otak). hemoragi  serebral  (pecahnya 

pembuluh  darah  serebral  dengan  perdarahan ke jaringan  otak atau  ruang  

sekitar otak). Akibatnya adalah penghentian  suplai  darah  ke  otak,  yang  

menyebabkan kehilangan sementara atau permanen gerakan, berfikir, memori,  

bicara atau sensasi (Saraswati, 2015).  

2.2.4 Klasifikasi stroke 

Penyebab stroke ada 2 macam, yaitu adanya sumbatan di pembuluh darah 

(trombus) dan adanya pembuluh darah yang pecah (Noviyanti, 2013). Berdasarkan 

etiologi stroke diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

2.2.4.1 Stroke iskemik 

Stroke iskemik memiliki macam-macam etiologi, salah  satu  penyebab   stroke 

iskemik adalah ateroskelrosis. Pada aterosklerosis ditemukan penyumbatan pembuluh 

darah oleh plak aterotrombotik. Stroke iskemik berdasarkan  perjalanan klinisnya dapat 

dikelompokan menjadi Transient Ischemic Attack (TIA),  Reversible Ischemic 

Neurogical Deficits (RIND), stroke progresif, dan stroke  komplit. Berikut adalah 

penjelasan dari perjalanan klinis dari stroke, yaitu: 

a) Transient Ischemic Attack (TIA) atau serangan stroke sementara merupakan  

gejala defisit neurologis   yang   hanya berlangsung kurang dari 24  jam. 

b) Reversible  Ischemic  Neurogical Deficits (RIND) merupakan kelainan    atau    

gejala neurologis  yang  menghilang kurang lebih  24 jam sampai 3 minggu. 

c) Stroke progresif yaitu stroke yang gejala klinisnya secara bertahap berkembang 

dari yang ringan sampai semakin berat. 
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d) Stroke komplit merupakan stroke dengan defisit neurologis yang menetap dan 

sudah tidak berkembang lagi. 

Menurut The National Institute of Neurological Disorders Stroke Part III trial 

(NINDS III) membagi stroke iskemik berdasarkan penyebabnya dalam   empat 

golongan yaitu aterotrombotik, kardioemboli, lakuner, dan penyebab   lain. Stroke  

iskemik adalah tipe yang paling sering ditemukan, 85% dari  seluruh kasus stroke dan 

kejadian stroke iskemik  berjumlah  70-80%  dari  total  kejadian stroke (Humam dan 

Lisiswanti, 2015). 

2.2.4.2 Stroke hemoragik 

Stroke hemoragik yaitu pendarahan pada otak yang diakibatkan pecahnya 

pembuluh darah. Stroke hemoragik dibagi menjadi dua jenis berdasarkan letak 

pendarahan yaitu stroke haemoragik intraserebral dan pendarahan subarakhnoid: 

a) Perdarahan intraserebral biasanya disebabkan suatu aneurisma yang pecah 

ataupun karena suatu penyakit yang menyebabkan dinding arteri menipis dan 

rapuh. 

b) Perdarahan Subarakhnoid diakibatkan masuknya darah ke ruang subarakhnoid 

baik dari tempat lain berupa perdarahan subarakhnoid sekunder atau sumber 

perdarahan berasal dari rongga subarakhnoid itu sendiri seperti perdarahan primer 

(Amin et., al, 2018). 

2.2.5 Patofisiologi stroke 

Stroke jenis apapun akan menyebabkan defisit neurologis yang berbeda-beda 

tergantung kepada daerah otak yang terganggu aliran darahnya dan fungsi daerah otak 

yang mengalami iskemia tersebut (Prayoga et., al., 2016).  Mekanisme patofisiologi dari 

stroke bersifat kompleks dan menyebabkan kematian neuronal yang diikuti oleh 

hilangnya fungsi normal dari neuron yang terkena (Wijaya, 2013). Stroke secara 

keseluruhan dibagi menjadi dua, yaitu: 

2.2.5.1 Stroke iskemik 

Iskemia disebabkan oleh adanya penyumbatan aliran darah otak oleh thrombus 

atau embolus. Trombus umumnya terjadi karena berkembangnya aterosklerosis pada 

dinding pembuluh darah, sehingga arteri menjadi tersumbat, aliran darah ke area 

thrombus menjadi berkurang, menyebabkan iskemia kemudian menjadi kompleks 
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iskemia, akhirnya terjadi infark pada jaringan otak. Emboli disebabkan oleh embolus 

yang berjalan menuju arteri serebral melalui arteri karotis. Terjadinya blok pada arteri 

tersebut menyebabkan iskemia yang tiba-tiba berkembang cepat dan terjadi gangguan 

neurologis fokal. Perdarah otak dapat disebabkan oleh pecahnya dinding pembuluh 

darah oleh emboli (Santoso, 2017). 

 

Gambar 2.3 Stroke iskemik (Anonim, 2016). 

2.2.5.2 Stroke hemoragik 

Stroke hemoragik terjadi ketika pecahnya pembuluh darah yang berada di otak 

biasanya disebabkan karena tekanan darah yang sangat tinggi (Lisiswanti dan Putra, 

2016). Dari 13% seluruh stroke, termasuk stroke hemoragik meliputi hemorhage 

subarachnoid (SAH), perdarahan intraserebral dan hematoma subdural. SAH dapat 

terjadi akibat trauma atau ruptur aneurisma intrakranial atau malformasi arteriovenosa. 

Perdarahan intracerebral terjadi saat pembuluh darah pecah di otak menyebabkan 

hematoma. hematoma subdural biasanya disebabkan oleh trauma. Darah di parenkim 

otak merusak jaringan sekitar melalui neurotoksisitas komponen darah dan produk 

degradasinya. Stroke hemoragik dapat menyebabkan tekanan intrakranial yang tiba-tiba 

meningkat yang menyebabkan herniasi dan kematian (schwinghammer, 2015). 
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Gambar 2.4 Stroke hemoragik (Anonim, 2016). 

2.2.6 Manifestasi klinik stroke 

Menurut Sidharta (1999), manifestasi klinis stroke berdasarkan neurologik yang 

umum dan mudah dikenal dari penyakit-penyakit neurologik lain oleh karena timbulnya 

mendadak dan dalam waktu yang singkat (Fitriyani, 2015). 

2.2.6.1 Transient ischemic attack (TIA) 

TIA merupakan bagian dari stroke iskemik ditinjau dari perkembangan waktunya. 

TIA merupakan defisit neurologis yang membaik dalam waktu kurang dari 30 

menit/gejala neurologik yang timbul akibat gangguan peredaran darah di otak dan akan 

menghilang dalam waktu 24 jam, TIA menjadi peringatan serius sebelum terjadi stroke 

Sekitar 43% orang yang mengalami stroke telah mengalami TIA dalam jangka satu 

minggu sebelumnya TIA yang terjadi dapat berasal dari berkurangnya aliran darah yang 

melalui pembuluh darah, seperti terjadinya penurunan tekanan darah dan penyumbatan 

oleh emboli seperti timbulnya plak di lengkung aorta atau pembuluh ekstrakranial atau 

dari hati. Pada pasien TIA mengalami defisit tanpa kerusakan yang permanen namun 

TIA dapat kambuh dan dapat diikuti oleh defisit permanen yang mengakibatkan 

terjadinya stroke. TIA dapat memiliki tingkat stroke berulang dalam waktu 48 jam dan 

oleh karena itu penanganan yang dilakukan secara cepat dapat menjadi bagian penting 

untuk menghindari terjadinya stroke. Lebih dari 1/3 pasien TIA mengalami stroke 

dalam kurun waktu 5 tahun. TIA merepresentasikan mengenai 10% dari gangguan otak. 

Selain itu diantara 10 sampai 50 persen dari tiap jenis stroke yang ada, didahului oleh 

TIA, jika hal tersebut tidak diobati sekitar sepertiga dari semua orang yang memiliki 

TIA dapat mengalami stroke dalam lima tahun terakhir. Gejala-gejala TIA mirip pada 
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pasien yang mengalami stroke yang mengalami kelemahan atau mati rasa pada salah 

satu sisi tubuh, ketidakmampuan untuk berbicara atau memahami bahasa, atau 

kurangnya koordinasi gerak kecuali pada mereka yang sudah sembuh dari TIA yang 

dialami sebelumnya. Pasien TIA harus segera dirujuk ke dokter saraf yang dapat 

memberikan pelayanan diagnosis dan tatalaksana secara tepat. Tatalaksana ini termasuk 

nasihat pencegahan sekunder, manajemen farmakologis, dan akses operasi vaskular 

bilamana dibutuhkan dalam waktu dua minggu. Menurutpenelitian yang dilakukan oleh 

Toole, et.al; Baker, et.al, Goldneet.al; Marshall usia rata-rata pasien TIA adalah 59,25 

tahun. Pada umur 30-54 tahun rata-rata jumlah pasien TIA sebesar 25,25%. Pada umur 

55-64 tahun rata-rata jumlah pasien TIA sebesar 42,25%. Pada umur lebih dari 64 tahun 

rata-rata jumlah pasien TIA sebesar 32,25%. Menurut Dyken. M.L umur rata-rata dari 

pasien TIA adalah 63 tahun. TIA terdapat lebih banyak pada laki-laki kecuali pada umur 

yang lebih dari 80 tahun yang menunjukkan lebih banyak dialami oleh wanita. Menurut 

Toole perbandingan laki-laki dan wanita adalah 2:1. Prevalensi TIA pada penduduk 

kulit putih lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk kulit hitam. Menurut Dyken. 

M.L. hal ini mungkin disebabkan karena pada penduduk kulit hitam sering tidak 

memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit sehingga tidak mengetahui jika mengalami 

TIA (Purnomo et., al, 2014). 

2.2.6.2 Afasia  

Afasia adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk mendefinisikan 

sekumpulan gangguan berbahasa yang terjadi setelah adanya kerusakan otak, yang 

sering mengenai hemisfer kiri. Afasia dapat mempengaruhi aspek ekspresif maupun 

reseptif dalam komunikasi termasuk berbicara, pemahaman, menulis, membaca dan 

gerak/isyarat, sehingga afasia merupa-kan salah satu defisit kognitif yang paling 

membatasi pasien karena menyebabkan cacat fungsional dan tekanan psikologis yang 

parah. Afasia terjadi akibat lesi yang secara akut dapat disebabkan oleh stroke atau 

cedera kepala, dan dapat juga terjadi perlahan akibat adanya tumor otak. Etiologi yang 

paling banyak mendasari afasia adalah penyakit serebrovaskular, yaitu stroke (Purnomo 

et., al, 2016). 
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2.2.6.3 Pendarahan intraserebral dan subarachnoid 

Pada perdarahan intraserebral perdarahan terjadi pada parenkim otak itu sendiri. 

Penyebab perdarahan intraserebral antara lain hipertensi, aneurisma, malformasi 

arteroivenous, neoplasma, gangguan koagulasi, antikoagulan, vaskulitis, trauma, dan 

idiopatik. Pada perdarahan subarachnoid, perdarahan terjadi di sekeliling otak hingga ke 

ruang subarachnoid dan ruang cairan serebrospinal. Penyebab perdarahan subarachnoid, 

antara lain aneurisma, malformasi arteriovenous, antikoagulan, tumor, vaskulitis, dan 

tidak diketahui (Mahmudah, 2014). 

2.2.7 Faktor resiko stroke 

Faktor resiko yang dapat menimbulkan stroke dibedakan menjadi faktor risiko 

yang tidak dapat diubah atau tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat 

diubah atau dapat dimodifikasi (Dinata et., al., 2013). Berikut penjelasan terkait faktor 

yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah, yaitu: 

Tabel II.1 Faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor fesiko yang dapat diubah 

(Noviyanti, 2013). 

2.2.7.1 Faktor resiko yang tidak dapat diubah atau tidak dapat dimodifikasi 

Faktor resiko stroke yang tidak dapat diubah atau tidak dapat dimodifikasi: 

2.2.7.1.1 Usia dan jenis kelamin 

Umur dan jenis kelamin merupakan dua di antara faktor risiko stroke yang tidak 

dapat dimodifikasi. Stroke dapat menyerang semua umur, tetapi lebih sering dijumpai 

pada populasi usia tua. Setelah berumur 55 tahun, Risikonya berlipat ganda setiap kurun 

waktu sepuluh tahun. American Heart Association mengungkapkan bahwa serangan 

stroke lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan dibuktikan dengan 

hasil penelitian yang menunjukkanbahwa prevalensi kejadian stroke lebih banyak pada 

laki-laki (Sofyan et., al., 2015). 

 

   

Faktor resiko yang tidak tapat diubah Faktor resiko yang dapat diubah 

- Usia dan jenis kelamin - Diabetes melitus 

- Transient Ischaemic Attack (TIA) - Hiperkolesterolemia 

- Ras atau Etnis - Merokok 

- Herediter - Hipertensi 
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2.2.7.1.2 Transient Ischaemic Attack (TIA)  

TIA merupakan keadaan darurat dan sepertiga pasien mengalaminya. TIA 

termasuk faktor resiko stroke tertinggi dalam waktu 48 jam pertama, sehingga dapat 

dengan mudah tenaga medis melakukan diagnosis pada pasien TIA dengan cara melihat 

penyebab awal dengan pemeriksaan neurovaskular dan jantung yang berfungsi sebagai 

pemberian terapi nantinya (Siket dan Edlow, 2013). 

2.2.7.1.3 Ras atau etnis 

Dari berbagai penelitian, ditemukan bahwa ras kulit putih memiliki peluang  yang 

lebih besar untuk terkena stroke dibanding ras kulit hitam. Dari berbagai penelitian, 

ditemukan bahwa ras kulit putih memiliki peluang yang lebih besar untuk terkena stroke 

dibanding ras kulit hitam (Riyadina dan Rahajeng, 2013). 

2.2.7.1.4 Herediter  

Terkait dengan riwayat stroke di keluarga, orang dengan riwayat stroke pada 

keluarga memiliki risiko yang lebih besar untuk terkena penyakit stroke dibanding 

orang yang tanpa riwayat stroke pada keluarganya (Noviyanti, 2013). 

2.2.7.2 Faktor resiko yang dapat diubah atau dapat dimodifikasi 

Stroke memiliki faktor resiko yang dapat diubah atau dimodifikasi antara lain: 

Diabates melitus, hiperkolesterolemia, merokok, dan hipertensi. Faktor tersebut 

dijelaskan sebagai berikut:  

2.2.7.2.1 Diabetes melitus   

Diabetes melitus adalah suatu keadaan yang ditandai dengan hiperglikemia yang 

terjadi karena adanya gangguan sekresi insulin atau kerja insulun ataupun keduanya, 

dan termasuk suatu kelompok penyakit metabolik. Diagnosis diabetes melitus 

ditegakkan jika konsentrasi darah sewaktu (plasma vena) ≥ 200 mg/dL atau konsentrasi 

glukosa darah puasa > 126 mg/dL atau konsentrasi glukosa darah >200 mg/dL pada 2 

jam sesudah beban glukosa 75 gram pada Tes Toleransi Glukosa Oral. Diabetes melitus 

menyebabkan stroke melalui kemampuannya menebalkan pembuluh darah otak yang 

berukuran besar. Penebalan tersebut akan mengakibatkan diameter pembuluh darah 

mengecil yang akhirnya menyebabkan gangguan aliran darah ke otak yang berujung 

pada kematian sel-sel otak (Dinata et., al, 2013). 
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2.2.7.2.2 Hiperkolesterolemia  

Hiperkolesterolemia merupakan peninggian kadar kolesterol dalam darah yang 

nilainya ≥ 200 mg/dL. Tingginya kadar kolesterol darah pasien yang datanya diperoleh 

berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya dicantumkan dalam status 

penderita, Risiko Tinggi: Jika pasien mempunyai kadar kolesterol darah ≥200 mg/dl dan 

Risiko Rendah: Jika pasien mempunyai kadar kolesterol darah <200 mg/dl (Rau dan 

Koto, 2014). Kadar kolesterol yang tinggi mempromosikan pembentukan plak di arteri 

yang memasok jantung dan otak. Rendahnya tingkat HDL dan tingginya tingkat LDL 

merupakan faktor risiko stroke. Peningkatan trigliserida juga dapat mempromosikan 

pembentukan plak dan menyebabkan stroke (Patricia et., al., 2015). 

2.2.7.2.3 Merokok  

Merokok merupakan faktor risiko stroke yang sebenarnya paling mudah diubah. 

Perokok berat menghadapi risiko lebih besar dibandingkan perokok ringan. Merokok 

hampir melipatgandakan risiko stroke iskemik, terlepas dari faktor risiko yang lain, dan 

dapat juga meningkatkan risiko subaraknoid hemoragik hingga 3,5 persen. Merokok 

adalah penyebab nyata kejadian stroke, yang lebih banyak terjadi pada usia dewasa 

muda ketimbang usia tengah baya atau lebih tua. Sesungguhnya, risiko stroke menurun 

dengan seketika setelah berhenti merokok dan terlihat jelas dalam periode 2-4 tahun 

setelah berhenti merokok. Perlu diketahui bahwa merokok memicu produksi fibrinogen 

(faktor penggumpal darah) lebih banyak sehingga merangsang timbulnya aterosklerosis. 

Pada pasien perokok, kerusakan yang diakibatkan stroke jauh lebih parah karena 

dinding bagian dalam (endothelial) pada sistem pembuluh darah otak (serebrovaskular) 

biasanya sudah menjadi lemah. Ini menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi pada 

otak sebagai akibat bila terjadi stroke tahap kedua (Nur, 2017). 

2.2.7.2.4 Hipertensi 

Hipertensi merupakan faktor risiko utama terjadinya stroke. Sering disebut 

sebagai the silent killer karena hipertensi meningkatkan risiko terjadinya stroke 

sebanyak 6 kali. Dikatakanhipertensi bila tekanan darah lebih besar dari 140/90 mmHg. 

Semakin tinggi tekanan darah pasien kemungkinan stroke akan semakin besar, karena 

terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah sehingga memudahkan terjadinya 

penyumbatan bahkan pecahnya pembuluh darah di otak. Jika serangan stroke terjadi 
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berkali-kali, maka kemungkinan untuk sembuh dan bertahan hidup akan semakin kecil. 

Dengan mengetahui pengaruh hipertensi terhadap kejadian stroke iskemik dan stroke 

hemoragik, maka diharapkan dapat mencegah terjadinya stroke iskemik maupun stroke 

hemoragik dan strokeulangan (Usrin, 2013). 

2.2.8 Penatalaksanaan terapi stroke 

Rendahnya kesadaran akan faktor resiko stroke, kurang dikenali gejala stroke, 

belum optimal pelayanan, dan rendahnya ketaan terhadap program terapi untuk 

pencegahan stroke berulang merupakan permasalahan yang muncul pada pelayanan 

stroke di Indonesia sehingga perlu pengembangan pelayanan yang komprehensif. 

Kemudian tujuan terapi adalah untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat 

penyakit kardiovaskuler dan serebrovaskuler. Tujuan terapi stroke ada yang dilakukan 

secara non farmakologi dan farmakologi. Terapi stroke secara medis antara lain dengan 

pemberian obat-obatan, fisioterapi, dan latihan fisik untuk mengembalikan kemampuan 

gerak sehari-hari (Ekayani et.,al, 2016).  

2.2.8.1 Terapi non farmakologi stroke  

2.2.8.1.1 Latihan fisik 

Latihan fisik secara rutin merupakan upaya terapi rehabilitasi yang umumnya 

dianjurkan untuk dilakukan pasca stroke. Terapi fisik yang umumnya dilakukan berupa 

latihan duduk sendiri, berdiri dari tempat duduk dan berjalan. Terapi fisik lainnya 

meliputi latihan kegiatan melakukan kegiatan sehari-hari Activities of Daily Living 

(ADL) seperti mandi, makan, buang air, berpakaian dan berdandan, serta latihan 

kegiatan yang bersifat hobi seperti memasak dan berkebun (Hariandja, 2013). 

2.2.8.1.2 Modifikasi pola hidup 

Modifikasi pola hidup dengan cara menghindari konsumsi alkohol dan rokok, 

konsumsi makanan sehat dan seimbang, mengurangi berat badan bila kegemukan, sikap 

hidup rileks dan menghindari stres (Assaufi et.,al, 2016). 

2.2.8.2 Terapi farmakologi stroke 

Terapi farmakologi stroke dibedakan menjadi dua, yaitu: 

2.2.8.2.1 Terapi farmakologi stroke iskemik 

Tujuan terapi stroke iskemik adalah mengurangi cedera neurologis yang sedang 

berlangsung dan menurunkan angka kematian dan kecacatan jangka panjang, mencegah 
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komplikasi sekunder akibat imobilitas dan disfungsi neurologis dan mencegah 

kekambuhan stroke atau stroke berulang (DiPiro et., al, 2014). 

a) Aktivator plasminogen (tissue plasminogen activator/ tPA) 

Alteplase adalah enzim serine-protease dari sel endotel pembuluh yang dibentuk 

dengan teknik recombinant-DNA. Bekerja sebagai fibrinolitikum dengan jalan mengikat 

pada fibrin dan mengaktivasi plasminogen jaringan. Plasmin yang terbentuk kemudian 

mendegradasi fibrin dan dengan demikian melarutkan thrombus (Mukmin dan Tantri, 

2016). 

b) Antiplatelet 

Golongan obat ini sering digunakan pada pasien stroke untuk pencegahan stroke 

ulangan dengan mencegah terjadinya agregasi platelet. Aspirin, clopidogrel maupun 

dipiridamol merupakan antiplatelet yang direkomendasikan penggunaannya untuk 

pasien stroke (Jauch et., al, 2013). Kombinasi clopidogrel dengan asetosal atau aspirin 

mempunyai resiko perdarahan yang sama dengan pemberian warfarin. Oleh karena itu, 

pemberiannya tidak direkomendasikan kepada pasien-pasien yang kontraindikasi 

terhadap warfarin (Perdossi, 2011). Senyawa antiplatelet lain yang tampaknya tidak 

mengganggu metabolisme prostaglandin saat ini telah tersedia dalam bentuk antagonis 

adenosine difosfat tiklopidine (TICLID) dan clopidogrel (PLAVIX). Walaupun kedua 

senyawa tersebut terbukti efektif untuk mencegah terjadinya iskemia, sejauh ini baru 

sedikit data mengenai penggunaannya pada pasien gagal jantung (Hardman dan 

Limbird, 2014). 

c) Pemberian neuroprotektan 

Neuroprotektor merupakan obat yang dapat mengatur fungsi serebral dengan 

meningkatkan kemampuan kognitif pada otak yang menurun. Neuroprotektor ini telah 

banyak digunakan di berbagai negara, terutama di Indonesia. Obat-obat yang sering 

digunakan, yaitu pirasetam dan sitikolin (Wahyuddin et.al, 2013). 

d) Pemberian Antikoagulan  

Salah satu jenis antikoagulan yaitu warfarin yang mampu menurunkan risiko 

stroke iskemik dengan atrial fibrilasi hingga 68%. Sampai saat ini, penggunaan 

antikoagulan sebagai terapi pencegahan masih dalam penelitian. Sebagian besar, studi 

mengenai warfarin untuk pasien yang berada dalam kondisi akut di rumah sakit. 
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Warfarin menunjukkan penurunan risiko stroke pada pasien dengan atrial fibrilasi 

hingga 62%. Peningkatan faktor risiko pendarahan dari penggunaan warfarin 

dipengaruhi oleh waktu dan durasi pemakaian dari warfarin. Penelitian terbaru 

Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the Aged (BAFTA) menunjukkan bahwa 

penggunaan warfarin pada pasien lanjut usia dapat mengurangi risiko atrial fibrilasi 

pada pasien stroke tanpa meningkatkan risiko terjadinya pendarahan intrakranial 

dibandingkan aspirin. Selain itu, warfarin juga dapat diberikan kepada pasien yang telah 

mengalami stroke dengan atrial fibrilasi berulang (Nisa et.al., 2013). 

2.2.8.2.2 Terapi farmakologi hemoragik 

Tidak ada strategi farmakologis standar untuk mengobati perdarahan intraserebral. 

Ikuti petunjuk medis untuk mengelola BP, meningkatkan tekanan intrakranial dan 

komplikasi medis lainnya pada pasien akut di unit perawatan saraf. SAH karena ruptur 

aneurisma sering dikaitkan dengan iskemik serebral yang tertunda dalam waktu 2 

minggu setelah pendarahan berikutnya. vasosparm dari pembuluh darah serebral 

dianggap bertanggung jawab atas iskemia yang tertunda dan terjadi antara 4 dan 21 

setelah perdarahan. penghambat saluran diberikan terapi kalsium nimodipine 60 mg 

setiap 4 jam untuk 21 hari, bersamaan dengan pemeliharaan volume intravaskular 

dengan terapi pressor, direkomendasikan untuk mengurangi kejadian dan tingkat 

keparahan defisit neurologis akibat iskemia tertunda (Schwinghammer, 2015). 

a) Terapi untuk hipertensi 

Stroke hemoragik dapat terjadi pada perdarahan intraserebral (berkaitan dengan 

hipertensi), perdarahan intraventrikular, dan perdarahan subarakhnoid (terjadi akibat 

aneurisma sakular atau malformasi arteriovena) (Oktaria dan Fazriesa, 2017). Hipertensi 

dikaitkan dengan stroke iskemik dan stroke hemoragik. Hipertensi pada stroke 

hemoragik bila tekanan darah tidak diturunkan dengan segera akan terjadi hematoma. 

Usaha penurunan tekanan darah merupakan manajemen spesifik stroke hemoragik akut 

yang harus segera dilakukan mengingat dampak yang buruk yang ditimbulkannya. 

Berdasarkan data tingginya jumlah penderita stroke di Indonesia dan dampak yang 

ditimbulkannya, maka penilaian tentang faktor prediktor tidak tercapainya target 

tekanan darah pada pasien stroke hemoragik yang menggunakan obat antihipertensi 

menjadi sangat penting sebagai indikator dalam menilai keberhasilan terapi dan kualitas 
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perawatan penderita stroke hemoragik akut yang menggunakan antihipertensi yang 

target tekanan darahnya tidak tercapai ≤ 140/90 mmHg dengan kelompok kontrol yang 

target tekanan darahnya tercapai ≤ 140/90 mmHg. Obat penyerta yang paling banyak 

untuk stroke ini adalah antifibrinolitik yaitu sebanyak 129 (18,8%). Menurut Gofir 

(2009) pemberian antifibrinolitik untuk perdarahan merupakan salah satu bagian dari 

manajemen spesifik stroke hemoragik akut disamping hipertensi, ABC (Airway, 

breathing, dan circulation), kenaikan tekanan intrakranial, dan balans cairan. 

Penggunaan obat antihipertensi yang paling banyak adalah diuretik sebanyak 122 

(38,9%) (Amboro et.al., 2015). 

b) Terapi untuk perdarahan ulang  

Perdarahan ulang mempunyai mortalitas 70%, 4% dalam 24  jam  pertama,  

selanjutnya 1% hingga 2% per hari dalam kurun waktu 4 Minggu. Adanya  perbaikan 

aneurisma dan pemberian terapi primer secara signifikan mengurangi  risiko  

perdarahan  ulang. Untuk mengurangi  risiko  perdarahan ulang sebelum dilakukan 

perbaikan aneurisma, tekanan darah harus dikelola hati-hati (Setyopranoto, 2012). Obat-

obat yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel II.2 Obat-obat yang digunakan untuk mempertahankan tekanan darah pada 

pasien perdarahan subaraknoid (Setyopranoto, 2012). 

Hipotensi  Hipertensi 

- Fenilefrin - Labetalol 

- Norepinefrin - Esmolol  

- Dopamin  - Nikardipin  

Tekanan darah sistolik harus dipertahankan di atas 100  mmHg untuk semua 

pasien selama kurang lebih 21 hari.Sebelum ada perbaikan, tekanan darah  sistolik harus 

dipertahankan di bawah 160 mmHg, dan selama ada gejala vasospasme, tekanan darah 

sistolik  akan  meningkat  sampai  200  hingga  220 mmHg (Setyopranoto, 2012). 
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c) Terapi untuk peredaran darah 

Secara alami hal ini dapat diatasi dengan remodelling pembuluh darah melalui 

proses vaskulogenesis, arteriogenesis dan atau angiogenesis. Kebanyakan penelitian 

yang sampai ke tahap uji klinik lebih diarahkan untuk tindakan terapi pasca stroke. 

Penapisan genetik (genetic screening) tidak dapat dilakukan pada semua orang karena 

alasan efisiensi dan efektivitas, dan saat ini hanya dianjurkan pada individu yang 

beresiko tinggi yang mempunyai keluarga yang menderita SAH dan ICH pada usia < 40 

tahun (Lyrawati, 2013). 

d) Terapi neurologis 

Terapi neurologis, penghentian perdarahan, ekspansi hematoma dalam 24 jam 

pertama sesudah perdarahan intraparenchymal, umumnya menyebabkan penurunan 

fungsi neurologis pada lebih dari 40% pasien, dan hal ini merupakan petanda outcome 

klinis yang buruk. Dilakukan penurunan tekanan darah sistolik 20 % dari 24 jam 

pertama, atau kurang dari 160 mm/Hg. Diberikan labetalol atau nicardipine melalui 

intravena. Untuk mencegah herniasi pada perdarahan intraparenchymal yang masif 

dapat dilakukan hemicraniectomy. Mencegah kerusakan neurologis lebih lanjut. 

Diberikan terapi osmotik seperti manitol 0,25-1 g/kgBB bolus dan elevasi kepala 40 

derajat untuk membantu mengurangi tekanan intrakranial. Mencegah kekambuhan 

dengan memberikan obat antihipertensi. Indikasi pembedahan pada stroke hemoragik 

adalah jika perdarahan yang terjadi dengan diameter lebih dari 3 cm atau adanya tanda 

klinis terjadinya kompresi batang otak (Suwati, 2015). 
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2.3 Tinjauan tentang Clopidogrel 

2.3.1 Identifikasi clopidogrel 

 

Gambar 2.5 Struktur clopidogrel (Anonim, 2017). 

Clopidogrel yang dikenal sebagai obat antiplatelet generasi kedua dari golongan 

thienopyridine yang berbentuk sediaan oral digunakan dalam pengobatan penyakit arteri 

koroner, penyakit pembuluh darah perifer dan penyakit serebrovaskular (Rahman, 

2015). Menurut Farmakope Indonesia Edisi V Clopidogrel bisulfate memiliki rumus 

kimia yaitu, Metil(+)-(S)-α-(o-klorofenil)-6,7-dihidrotieno[3,2-c] piridin-5(4H)-asetat, 

sulfat (1:1)[120202-66-6] dengan                    dan BM: 419,90. Clopidogrel 

bisulfate mengandung tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih dari 101,5% 

                  dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan (Farmakope 

Indonesia Ed. V, 2014). 

2.3.1.1 Kelarutan clopidogrel 

Mudah  larut  dalam  air  dan  dalam  metanol, praktis tidak larut dalam eter 

(Farmakope Indonesia Ed. V, 2014). 

2.3.1.2 Pemerian clopidogrel 

Clopidogrel mempunyai pemerian, yaitu: Serbuk: putih sampai hampir putih 

(Farmakope Indonesia Ed. V, 2014). 

2.3.2 Tablet clopidogrel 

Clopidogrel merupakan tablet salut selaput mengandung clopidogrel bisulfat, 

setara dengan clopidogrel,                  , tidak kurang dari 90,0% dan tidak 

lebih dari 110,0% dari jumlah yang tertera pada etiket (Farmakope Indonesi Ed. V, 

2014). 
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2.3.2.1 Wadah dan penyimpanan clopidogrel 

Untuk wadah dan penyimpanan clopidogrel harus tertutup baik dan pada suhu 

ruang terkendali (Adan, 2013).  

2.3.3 Farmakologi clopidogrel 

2.3.3.1 Farmakodinamik clopidogrel 

Clopidogrel secara selektif menghambat pengikatan Adenosin Difosfat (ADP) 

pada reseptor ADP di platelet, dengan demikian menghambat aktivasi 

kompleksglikoprotein GPIIb/IIIa yang dimediasi ADP, yang menimbulkan 

penghambatan terhadap agregasi platelet. Biotransformasi Clopidogrel diperlukan untuk 

menghasilkan penghambatan agregasi platelet. Clopidogrel juga menghambat agregasi 

platelet yang diinduksi oleh agonis lain dengan menghalangi amplifikasi aktivasi 

platelet dengan merilis ADP. Clopidogrel bertindak dengan memodifikasi reseptor ADP 

platelet secara ireversibel. Akibatnya, platelet yang terkena Clopidogrel terpengaruh 

untuk sisa jangka hidup mereka dan pemulihan fungsi platelet normal terjadi pada 

tingkat yang konsisten dengan pergantian platelet. Pengulangan dosis 75 mg per hari 

menghasilkan penghambatan besar dari ADP-induksi agregasi platelet dari hari 

pertama; ini meningkat secara progresif dan mencapai keadaan tunak antara hari ke-3 

dan hari ke-7. Pada keadaan tunak, tingkat rata-ratahambatan diamati dengan dosis 75 

mg per hari adalah antara 40% dan 60%. Agregasiplatelet dan waktu perdarahan secara 

bertahap kembali ke nilai awal, biasanya dalamwaktu 5 hari setelah pengobatan 

dihentikan (Putramas, 2013). 

2.3.3.2 Dosis clopidogrel 

Dosis clopidogrel untuk pasien dewasa pada kasus stroke iskemik adalah 75 

mg/hari diberikan secara oral (DiPiro et., all, 2014). Kemudian untuk pasien stroke 

iskemik akut yang hipersensitif terhadap asetosal atau aspirin dapat diberikan 

clopidogrel tunggal dengan dosis 75 mg/hari. Dapat juga mencegah terjadinya infark 

miokard yang telah berlangsung selama 35 hari dan stroke iskemik yang berlangsung 

selama 6 bulan dengan pemberian dosis 75 mg/hari diberikan secara oral, atau dapat 

diberikan pada pasien arteri trombotik koroner yang belum menggunakan clopidogrel 

sama sekali dapat diberikan dengan dosis muatan (loading dose) 300 mg/hari, atau 

diberikan dosis muatan (loading dose) 600 mg/hari sebagai alternatif yang dapat 
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menghambat agregasi trombotik secara lebih cepat dapat diberikan melalui oral (Ah-

see, et.,al, 2016). 

2.3.3.3 Mekanisme kerja clopidogrel  

Clopidogrel bekerja dengan memblok reseptor adenosine difosfat (ADP) sehingga 

tidak terjadi aktivasi platelet dan pembekuan darah (Micheal dan Ramadhania, 2017). 

Clopidogrel juga merupakan inhibitor reseptor P2Y sebagai antiplatelet yang 

irreversible tetapi lebih poten dan memiliki profil toksisitas yang lebih baik dari pada 

ticlopidine dengan trombositopenia dan leukopenia yang jarang terjadi (Chabner dan 

Knollman, 2011). 

2.3.3.4 Interaksi clopidogrel 

Keamanan pemberian bersamaan aspirin dengan clopidogrel secara kronik belum 

dibuktikan. Penggunaan bersamaan antara heparin dan clopidogrel harus dilakukan 

dengan perhatian khusus karena keamanannya belum dibuktikan. Selama penelitian 

interaksi obat, tidak ada interaksi obat dengan obat yang penting secara klinis diamati 

dengan clopidogrel dan aspirin (diberikan 500 mg dua kali sehari selama satu hari) 

heparin, atenolol, nifedipin, estrogen, digoksin atau teofillin. Aktivitas farmakodinamik 

klopidogrel tidak terlalu dipengaruhi oleh pemberian bersama fenobarbital atau 

simetidin. Pemberian bersamaan clopidogrel dengan naproksen menghasilkan 

peningkatan kehilangan darah samar GI. Tidak ada interaksi obat atau uji laboratorium 

yang diketahui dengan clopidogrel (Mozayani dan Raymon, 2014). 

2.3.3.5 Indikasi clopidogrel 

Mencegah kejadian aterotrombosis pada pasien yang menderita infark miokard, 

stroke iskemik atau penyakit arteri perifer tahap lanjut, pasien dengan sindrom korner 

akut, sindrom coroner akut tanpa peningkatan segmen-ST (angina tak stabil atau infark 

miokard non gelombang Q), infark miokard akut dengan peningkatan segmen-ST, 

dalam kombinasi dengan asetosal pada pasien yang memenuhi syarat untuk mendapat 

terapi trombolitik (Pramudianto dan Evaria, 2013). 

2.3.3.6 Kontraindikasi clopidogrel 

Hipersensitivitas terhadap suatu obat perdarahan patologis aktif seperti ulkus 

peptikum atau perdarahan intrakranial (Kastrup, 2011). 
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2.3.3.7 Efek samping clopidogrel 

Terapi antiplatelet efektif untuk mengurangi kejadian stroke, namun antiplatelet 

mempunyai efek samping pendarahan saluran cerna dan dapat meningkatkan angka 

kematian. UK Transient Ischemic Attack study melaporkan bahwa 3,1% pasien yang 

mendapatkan terapi antiplatelet mengalami pendarahan saluran cerna. Sebuah penelitian 

dengan metode randomized, double-blind, placebo controlled melibatkan 5.170 pasien 

dengan hasil yang menunjukan penggunaan antiplatelet clopidogrel ganda atau 

kombinasi aspirin dan clopidogrel meningkatkan kejadian pendarahan pada saluran 

cerna dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan aspirin (Yanti, et.,al, 2018). 

 


