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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

  

Stroke merupakan salah satu penyakit pembuluh darah otak yang hingga 

saat ini dikategorikan sebagai penyebab kematian ketiga setelah penyakit 

jantung dan keganasan, disamping sebagai penyebab kecacatan jangka panjang 

nomor satu di dunia.
1
  

Insiden stroke mencapai  0.5 per 1000 pada usia 40 tahun, dan meningkat 

menjadi  70 per 1000 pada usia 70 tahun. Angka kematian stroke mencapai  

20% pada 3 hari pertama dan 25% pada tahun pertama. Lebih dari 40% 

penderita tidak dapat diharapkan untuk mandiri dalam aktifitas kesehariannya 

dan 25% menjadi tidak dapat berjalan secara mandiri. Selain menghilangkan 

produktifitas kerja, stroke juga membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. 

Stroke dapat mengenai semua kelompok umur, terutama pada kelompok usia 

lanjut.
2
    

Secara umum, stroke diklasifikasikan menjadi stroke iskemik (80% kasus 

stroke) yang terdiri dari emboli ekstrakranial (25%) dan trombosis intrakranial 

(75%), serta stroke hemoragik (20% kasus stroke) yang terdiri dari perdarahan 

intraserebral dan perdarahan subaraknoid.
3 

 

Trombo-emboli akan menyebabkan gangguan pada aliran darah ke otak, 

sehingga otak mengalami kekurangan nutrisi penting seperti oksigen dan 

glukosa. Keadaan ini akan menyebabkan otak menjadi iskemik sampai dengan 
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infark.
4
 Pada keadaan iskemik, terutama saat reperfusi atau reoksigenasi akan 

terjadi peningkatan pembentukan radikal bebas.
3
  

Radikal bebas akan mengakibatkan kematian sel. Hal ini dapat dinetralisir 

dengan pemberian antioksidan. Asam askorbat merupakan vitamin yang larut 

dalam air.
5
 Sebagai antioksidan eksogen, asam askorbat merupakan 

antioksidan yang memiliki sifat istimewa karena setelah bereaksi terhadap 

radikal bebas dengan mengoksidasi satu elektronnya, ia akan menjadi radikal 

yang bersifat kurang reaktif.
3
 Peran tersebut antara lain tampak dalam proses 

oksidasi radikal tokoferol menjadi tokoferol.
6
 Selain itu asam askorbat juga 

dapat mereduksi inisiasi ROS, dalam hal ini radikal hidroksil (OH
-
), sehingga 

kelanjutan peroksidasi lipid dapat dihambat.
 

Asam askorbat sebagai 

antioksidan juga dapat mencegah pembentukan nitrosamin, sehingga proses 

pembentukan spesies nitrogen reaktif dapat dicegah.
7 

Asam askorbat dapat 

diberikan peroral maupun parenteral (injeksi), namun berdasarkan The 

Recommended Dietary Allowance (RDA), bioavailabilitas asam askorbat 

secara lengkap tercapai pada dosis 200 mg/hari melalui pemberian intravena.
8 

 

Hingga saat ini titik tangkap asam askorbat di otak belum diketahui dengan 

pasti, namun demikian dari penelitian yang telah dilakukan, diduga titik 

tangkap asam askorbat terletak di sel endotelial.
9
 

Beberapa penelitian mengenai hubungan antara asam aksorbat dan stroke 

iskemik yang telah dilakukan antara lain: Oriot dkk pada tahun 1998 

menemukan adanya penurunan kadar asam askorbat dalam plasma pada 

penderita stroke iskemik dan penderita stroke iskemik yang diikuti dengan 

reperfusi. Dari penelitiannya di tahun 2000, Kossi dkk menyimpulkan 
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rendahnya kadar asam askorbat berhubungan dengan risiko kematian pada 

penderita stroke iskemik. Tahun 2002 Cherubini dkk menemukan adanya 

penurunan kadar asam askorbat pada fase akut stroke iskemik, selanjutnya akan 

meningkat setelah minggu pertama awitan. Moreno dkk pada tahun 2004 

melaporkan adanya penurunan kadar asam askorbat dalam plasma penderita 

stroke iskemik. Pada tahun 2002 Gariballa dkk melaporkan adanya penurunan 

kadar asam askorbat serum penderita stroke iskemik fase akut. Penelitian 

mengenai penambahan asam askorbat untuk penderita stroke iskemik fase akut 

hingga saat ini belum pernah dikemukakan.  

Terdapat banyak instrumen yang dapat digunakan untuk menilai status 

neurologis penderita stroke, diantaranya adalah National Institute of Health 

Stroke Scale (NIHSS). Skala ini memiliki keunggulan karena penilaiannya 

meliputi beberapa aspek neurologis, yaitu: kesadaran, motorik, sensorik dan 

fungsi luhur.
10

  

Berdasarkan uraian diatas, kami akan melakukan studi mengenai pengaruh  

penambahan asam askorbat intravena sebagai antioksidan eksogen pada  stroke 

iskemik fase akut terhadap status neurologis berdasar NIHSS.  

1.2 Rumusan masalah 

Apakah penambahan asam askorbat 200 mg intravena/hari selama 7 hari pada 

terapi standar stroke iskemik fase akut dapat mempengaruhi status neurologis?  

1.3 Originalitas penelitian 

Hingga saat ini penelitian mengenai pengaruh penambahan asam askorbat 

intravena 200 mg/hari selama 7 hari pada terapi standar stroke iskemik fase 
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akut menggunakan NIHSS sebagai skala untuk mengevaluasi status neurologis 

belum pernah dikemukakan dalam literatur-literatur yang ada. 

1.4 Tujuan 

   1.4.1 Tujuan umum 

    Membuktikan pengaruh penambahan asam askorbat 200 mg intravena/hari 

selama 7 hari pada terapi standar stroke iskemik fase akut terhadap perbaikan 

status neurologis. 

   1.4.2 Tujuan khusus 

         1.4.2.1 Menilai status neurologis penderita stroke iskemik  fase akut  berdasar                  

                     NIHSS pada saat masuk RSUP Dr. Kariadi (hari ke-0).  

         1.4.2.2 Menilai status neurologis  penderita  stroke iskemik fase akut  berdasar   

                      NIHSS   hari  ke-7  dan  14  pada  kelompok  terapi   standar   dengan     

                      penambahan plasebo dan kelompok terapi standar dengan penambahan  

                      asam askorbat 200 mg intravena/hari selama 7 hari.  

         1.4.2.3 Menganalisis perubahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi  status    

                     neurologis  penderita  stroke iskemik  fase akut berdasar  NIHSS  pada    

                     hari ke-7 dan 14 masing-masing kelompok dan antar kelompok.           

1.5 Manfaat penelitian 

   1.5.1 Memperluas wawasan  pengetahuan  peranan antioksidan  terhadap radikal    

            bebas pada keadaan iskemik otak.  

   1.5.2 Jika  penambahan  asam  askorbat   200 mg  intravena/hari  selama  7  hari  

            terbukti bermanfaat,  maka dapat ditambahkan  pada  terapi standar  stroke  

            iskemik fase akut.            

1.5.3 Sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya. 


