
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  STROKE ISKEMIK 

2.1.1.  Definisi stroke iskemik 

Stroke iskemik adalah tanda klinis disfungsi atau kerusakan jaringan otak  

yang disebabkan kurangnya alirah darah ke otak sehingga mengganggu 

kebutuhan darah dan oksigen di jaringan otak  (Caplan, 2000)
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2.1.2. Klasifikasi stroke iskemik 

Dikenal bermacam-macam klasifikasi stroke iskemik. Semuanya 

berdasarkan atas gambaran klinik, patologi anatomi, sistem pembuluh 

darah dan stadiumnya.Menurut modifikasi Marshall 
2
: 

2.1.2.1  Berdasarkan patologi anatomi dan penyebabnya:  

2.1.2.1.1 TIA ( Transient Ischemic Attack ) 

2.1.2.1.2 Trombosis serebri 

2.1.2.1.3  Emboli serebri.  

2.1.2.2. Berdasarkan stadium/ pertimbangan waktu : 

2.1.2.2.1 TIA ( Transient Ischemic Attack ) 

2.1.2.2.2 RIND ( Reversible Ischemic Neurologic Deficit ) 

2.1.2.2.3 Progressing stroke atau Stroke-in-evolution 

2.1.2.2.4 Completed stroke 

2.1.2.3. Berdasarkan sistem pembuluh darah : 

2.1.2.3.1 Sistem karotis 

2.1.2.3.2 Sistem vertebrobasiler 

  



 

2.1.3.   Etiologi stroke iskemik 

Stroke iskemik bisa disebabkan oleh berbagai macam problem yang bisa 

dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yaitu masalah-masalah pembuluh 

darah, jantung dan substrat darah itu sendiri.  

Tabel 1. Kondisi yang berhubungan dengan iskemia fokal serebral
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__________________________________________________________________ 

Kelainan Vaskular             Kelainan Jantung                        Kelainan Darah 

__________________________________________________________________ 

 

Aterosklerosis               Trombus mural   Trombositosis 

Displasia fibromuskular   Penyakit Jantung Rematik   Polisitemia 

Gangguan inflamasi      Aritmia                Penyakit sel sikle 

  Arteritis sel giant              Endokarditis                Leukositosis 

  SLE                Prolap katub mitral              status Hiperkoagulasi  

  Polyarteritis nodosa               Paradoxic embolus  

  Granulomatous angiitis  Atrial myxoma 

  Syphilitic arteritis              Prosthetic heart valves 

  AIDS 

Diseksi arteri karotis atau vertebralis 

infark lakuner 

Drug abuse 

Migren 

Sindrom moyamoya 

Trombosis sinus atau vena    

__________________________________________________________________ 

2.1.4.      Patofisiologi iskemik otak 

    Iskemik otak mengakibatkan perubahan dari sel neuron otak secara bertahap : 

2.1.4.1.   Penurunan aliran darah otak 

Terdapat dua mekanisme patofisiologi pada iskemik otak yaitu 

hilang atau berkurangnya suplai oksigen dan glukosa yang terjadi 

sekunder akibat oklusi vaskuler, serta adanya perubahan pada metabolisme 

seluler akibat gangguan proses produksi energi akibat oklusi 

sebelumnya.
2,17 



 

Suatu percobaan pada otak tikus menunjukkan respon metabolik 

tertentu pada penurunan aliran darah otak yang progresif. Akibat oklusi 

akan terjadi gangguan hemodinamik aliran darah otak yang secara 

bertahap dikenal beberapa  critical level berdasarkan beratnya oklusi, yaitu 

1.  Tingkat kritikal pertama 

Terjadi bila aliran darah otak menurun hingga 70-80% (kurang dari 50-55 

ml / 100 gr otak / menit). Menurut Hossmann pada keadaan ini respon 

pertama otak adalah terhambatnya sintesa protein karena adanya 

disagregasi ribosom  

2. Tingkat kritikal kedua 

Terjadi bila aliran darah otak berkurang hingga 50% (hingga 35 ml / 100 

gr otak / menit). Akan terjadi aktivasi glikolisis anaerob dan peningkatan 

konsentrasi laktat yang selanjutnya berkembang menjadi asidosis laktat 

dan edema sitotoksik. 

3. Tingkat kritikal ketiga 

Terjadi bila aliran darah otak berkurang hingga 30% ( hingga 20 ml / 100 

gr otak / menit ).  Pada keadaan ini akan terjadi berkurangnya produksi 

adenosine triphosphate (ATP), defisit energi, serta adanya gangguan 

transport aktif ion, instabilitas membran sel serta dilepaskannya 

neurotransmiter eksitatorik yang berlebihan.  

Pada saat aliran darah otak mencapai hanya 20% dari nilai normal 

(10-15 ml / 100 gr otak  /menit ), maka neuron-neuron otak mengalami 

hilangnya gradien ion dan selanjutnya terjadi depolarisasi anoksik dari 

membran . 



 

  Jika jaringan otak mendapat aliran darah kurang dari 10 ml / 100 

gr jaringan otak per menit akan terjadi kerusakan neuron yang ireversibel 

secara cepat dalam waktu 6-8 menit. Daerah ini disebut “ischemic core” 

(inti infark) .
4,6,10,16,17,18

 

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Respon jaringan otak terhadap         

penurunan  aliran darah  otak 
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2.1.4.2.   Pengurangan O2  

 Dalam keadaan normal konsumsi oksigen yang biasanya diukur 

sebagai cerebral metabolic rate for oxygen (CMRO2) normal 3,5 cc / 100 

gr otak / menit. Keadaan hipoksia juga mengakibatkan produksi molekul 

oksigen tanpa pasangan elektron. Keadaan ini disebut oxygen-free 

radicals. Radikal bebas ini menyebabkan oksidasi fatty acid di dalam 

organel sel dan plasma sel yang mengakibatkan disfungsi sel. 
17

  Dan bila 

suplai O2 berkurang (hipoksia) proses anaerob glikolisis akan terjadi dalam 

pembentukan ATP dan laktat sehingga akhirnya produksi energi menjadi 
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kecil dan terjadi penumpukan asam laktat, baik di dalam sel saraf maupun 

di luar sel saraf (lactic acidosis). Akibatnya fungsi metabolisme sel saraf 

terganggu.
17

 

2.1.4.3.   Kegagalan energi 

Berbeda dengan organ tubuh lainnya otak hanya menggunakan 

glukosa sebagai sumber energi utama dari otak. Dengan adanya oksigen, 

glukosa dirubah oleh mitokondria menjadi ATP. Otak normal 

membutuhkan 500cc O2 dan 75-100 mg glukosa setiap menitnya (total 

sekitar 125 mg glukosa per harinya). ATP digunakan oleh sel otak untuk 

semua proses yang membutuhkan energi. Energi yang berasal dari ATP 

digunakan untuk membuat dan mempertahankan komponen dan proses sel 

serta memacu fungsi motor, kognitif dan daya ingat.  Suplai produksi ATP 

secara konstan penting untuk mempertahankan integritas neuron mayoritas 

kation Ca
2+

, Na
+
 ekstraseluler dan K

+
 intraseluler.

6,10,19
 

Pada stroke aliran darah terganggu sehingga terjadi iskemik, yang 

menghambat penyediaan glukosa, oksigen dan bahan makanan lain ke sel 

otak. Hal tersebut akan menghambat mitokondria dalam menghasilkan 

ATP, sehingga tidak saja terjadi gangguan fungsi seluler, tetapi juga 

aktivasi berbagai proses toksik. Bila hal ini tidak dikoreksi pada waktunya, 

iskemik dapat menyebabkan kematian sel.
10

  

2.1.4.4.   Peranan neurotransmiter glutamat pada stroke iskemik 

Neurotransmiter eksitatorik ternyata berperanan pada tahap awal 

iskemik kaskade. Pada jaringan dengan perfusi yang kurang dengan 

adanya kegagalan energi akan terjadi depolarisasi membran dan pelepasan 



 

neurotransmiter eksitatorik, seperti glutamat yang terdapat pada ruangan 

ekstraseluler, dimana terminal presinap melepaskan glutamat dan 

konsentrasinya akan meningkat hingga 20 kali lipat.
20,21  

Setelah 

dilepaskan glutamat dapat ditangkap oleh neuron dan sel glia. Sel glia 

akan mengubah glutamat menjadi glutamin oleh aktifitas enzim glutamin 

sintetase. Glutamin dapat dilepaskan dan diambil kembali oleh neuron 

untuk dihidrolisis menjadi glutamat. Dalam keadaan normal, glutamat 

dengan cepat diklirens dari sinapsis dan kadarnya menjadi normal 

kembali. Tetapi pada keadaan iskemik terjadi pelepasan glutamat yang 

berlebihan dan terdapat adanya kegagalan pengambilan glutamat.
22

 

Glutamat merupakan neurotransmiter eksitatorik di jaringan otak. 

Terdapat  2 bentuk reseptor glutamat, yaitu : 

1. Reseptor metabotropik, dimana reseptornya bergandengan dengan protein 

G dan memodulasi second messenger dalam sel seperti inositol trifosfat, 

Ca dan nukleotid siklik. 

2. Reseptor inotropik, yang terdiri atas reseptor yang mempunyai hubungan 

 langsung dengan saluran ion membran. Reseptor ini terbagi lagi dalam 

reseptor N-Methyl-D-Aspartate (NMDA), reseptor Alpha-amino-3-

hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate (AMPA) dan kainat
10

  

 ATP sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan ionik dalam 

sitoplasma neuron dengan menyediakan energi pada pertukaran ion 

melalui Na
+
-K

+
-ATPase. Pada stroke iskemik terdapat kekurangan oksigen 

dan glukosa dalam sel, sehingga produksi ATP dan Na-K-ATPase 

berkurang, penurunan fungsi Na
+
-K

+
-ATPase akan menyebabkan kenaikan 



 

konsentrasi Na
+
 dalam sel meningkat sehingga timbul pembengkakan sel, 

serta pelepasan glutamat karena depolarisasi membran sel. Depolarisasi ini 

menyebabkan rangsangan pada berbagai reseptor glutamat dan masuknya 

ion bermuatan positif serta secara tak langsung merangsang pembukaan 

voltage-gated calsium-channels . 

 Dari beberapa macam reseptor glutamat, Batjer (1997) melaporkan 

reseptor NMDA  yang paling banyak teraktifkan pada kejadian iskemik 

fokal. Kekhususan reseptor NMDA terletak pada kemampuannya 

memasukkan ion Ca
2+ 

dan adanya ion Mg
2+

 ekstraselular yang menutup 

saluran ion tersebut pada keadaan hiperpolarisasi membran. Purves (2001) 

mengatakan bahwa saluran ion yang dibentuk oleh reseptor NMDA hanya 

terbuka bila Mg
2+

 yang menutupi saluran lepas karena depolarisasi akibat 

adanya input eksitatori yang cukup besar. Depolarisasi setelah iskemik 

menyebabkan terbukanya saluran ion pada reseptor NMDA yang 

mengakibatkan pemasukan ion Ca
2+

 yang berlebihan ke dalam sitoplasma. 

6,10,18,20 

Pada keadaan normal reseptor AMPA yang paling bereaksi 

terhadap efek glutamat. Tetapi pada waktu transmisi sinaptik berfrekuensi 

tinggi, aktivasi reseptor NMDA menyebabkan Ca intraseluler bertambah, 

yang merangsang constitutive Nitric Oxide Synthase (cNOS). NO yang 

terbentuk berdifusi kembali ke neuron presinaptik dan menambah lagi 

pelepasan glutamat. Pelepasan glutamat yang berlebihan menyebabkan 

aktivasi yang lebih besar dari reseptor glutamat post-sinaptik dan 

seterusnya menambah efektivitas sinap tersebut.  



 

Akibat stroke, uptake glutamat akan berkurang, sifat reseptor 

glutamat berubah, mengakibatkan terjadinya abberant cell signalling, 

terjadi peningkatan kadar kalsium. Masuknya Ca ke dalam neuron melalui 

ion channel yang dirangsang oleh aktivasi reseptor glutamat dapat 

menyebabkan kematian sel ( exitotoxicity ). 
6,10,19,20

 

2.1.4.5.    Peranan Ca dan radikal bebas pada stroke iskemik 

Masuknya Ca
2+ 

yang berlebihan akan memicu berbagai reaksi di 

dalam sel karena Ca
2+ 

dapat berfungsi sebagai second messenger yang 

akan mengaktifkan transduksi sinyal intraseluler.Berbagai enzim yang 

berikatan dengan Ca
2+

 akan teraktifkan secara terus menerus dan 

menimbulkan kerusakan struktur sel. Lodish (2000) mengatakan bahwa 

pengaktifan protein kinase C ( PKC ) dan 1,4,5-triphosphate ( IP3 ) juga 

menstimulasi pelepasan Ca
2+ 

dari penyimpanan intraseluler sehingga 

menambah konsentrasi Ca
2+ 

pada sitoplasma.
24

 Peningkatan Ca
2+

 pada 

sitoplasma akan menstimulasi enzim neuronal nitric oxide synthase  

(nNOS) yang akan memacu terbentuknya nitric oxide (NO ). Dalam 

keadaan normal NO  adalah molekul messenger namun ketika konsentrasi 

NO  meningkat NO  berkompetisi dengan superoxide dysmutase (SOD) 

untuk mengikat superoksida (O2 ) , SOD mengkatalisir reaksi O2  menjadi 

hidrogen peroksida (H2O2)  sedangkan reaksi antara NO  dengan O2  akan 

membentuk peroksinitrit ( ONOO
- 
) yang merupakan oksidan yang poten 

yang menyebabkan pembentukan free radical hydroxyl. 

 Chan (2001) melaporkan bahwa peroksinitrit beraksi langsung 

dengan berbagai struktur intraselular termasuk lipid, protein dan DNA. 



 

 Pan (2001) mengatakan bahwa pengeluaran Ca2
+
 dari retikulum 

endoplasmikum juga akan memacu translokasi Bax ke membran 

mitokondria . Bax adalah salah satu anggota Bcl-2 family yang bersifat 

proapoptotik sedangkan Bcl-2 adalah protein antiapoptosis pada membran 

mitokondria. Marzo (1998) mengatakan bahwa translokasi Bax ke 

membran mitokondria menyebabkan Bax membentuk protein dimer dan 

akan bergabung dengan permeability transition pore complex (PTPC) dan 

menyebabkan peningkatan permeabilitas membran mitokondria serta 

pelepasan cytochrome c .Cytochrome c normalnya terletak pada ruang 

diantara kedua membran mitondria dan akan dikeluarkan ke sitoplasma 

bila terjadi pacuan. Sims dan Anderson (2002) melaporkan bahwa K
+
 

channel pada mitokondria juga memerlukan ATP dan pengaktifannya akan 

menstabilkan fungsi mitokondria dalam mengatur protein proapoptotik 

dan antiapoptotik. Ketidakaktifan K
+
 channel pada mitokondria setelah 

iskemik menyebabkan penurunan ekspresi Bcl-2 dan menghilangkan 

hambatan lokalisasi Bax pada membran mitokondria.
24

 

Masuknya Ca kedalam neuron dapat mengaktivasi nuclear 

enzymes misalnya : protein kinase-C, calsium/calmodulin-dependent-

protein kinase II, phospholipase, phosphatase, nitric oxyde sythase, 

endonuclease, ornitin decarboxilase. Semuanya ini dapat menyebabkan 

kematian sel melalui pembentukan radikal bebas. 

 Radikal bebas adalah satuan molekul atau atom yang mempunyai 

elektron tidak berpasangan dilingkaran terluarnya. Adanya elektron bebas 

membuat radikal bebas ini menjadi sangat reaktif. Suatu radikal bebas 



 

mudah bereaksi dengan molekul / atom lain non radikal bebas, untuk 

membentuk radikal bebas baru.
10

 

Ca mengaktifkan berbagai proses yang menyebabkan produksi 

Reactive Oxygen Species (ROS), termasuk pelepasan asam arakhidonat, 

pembentukan NO, degradasi adenosin, kebocoran electron transport chain 

(ETC), Ca juga mengaktifkan fosfolipase termasuk fosfolipase A2  

(PLA2) yang memecah fosfolipid. Asam arakhidonat selanjutnya akan 

dimetabolisir oleh cyclo-oxygenase dan lipo-oxygenase menjadi 

prostaglandin dan leukotrien. Pada reaksi yang akhir ini akan terbentuk 

anion superoxide, suatu ROS.  

Pada keadaan iskemia, sintesis ATP dalam mitokondria sangan 

menurun dan ATP dirusak menjadi adenosine diphosphate (ADP), 

adenosine monophosphate (AMP) dan adenosin. Kemudian terjadi 

degradasi menjadi inosin, hypoxanthine dan xanthine. Reaksi yang terakhir 

ini dikatalisis oleh xanthine oxidase (XO), yang dikonversi dari xanthine 

dehydrogenase oleh Ca dependent process. Pembentukan xanthine dari 

hipoxanthine menghasilkan anion superoxide, suatu ROS.  

Mitokondria merupakan sumber utama dari ROS selama dan 

segera setelah serangan stroke. Pada keadaan Ca overload dan atau 

manfaat dari ETC berkurang, maka elektron cenderung bocor dari ETC 

juga membentuk anion superoxide. Enzim SOD akan mengkatalisis H2O2 

yang sebagian besar akan diubah menjadi H2O oleh katalase. Namun 

apabila terdapat ion Fe, H2O2 akan membentuk hydroxyradical (.OH) , 



 

suatu ROS yang lain. Pada keadaan biasa, berbagai darah di otak juga 

mengandung banyak Fe yang mempermudah pembentukan (.OH) ini 
10 

  

ROS dapat bereaksi secara ireversibel dengan beberapa bahan 

seluler seperti protein, double bonds dari fosfolipid, serta nuclear DNA 

sehingga menyebabkan kebocoran membran, gangguan regulasi seluler 

dan mutasi gen. Kerusakan sel mengakibatkan gangguan homeostasis ion, 

gangguan signaling sel dan gangguan ekspresi gen.
10

 

2.1.4.6.    Peran nitrit oksida pada stroke iskemik 

Radikal bebas nitrit oksida (NO) dihasilkan 3 jenis isoform Nitric 

Oxide Synthase (NOS) yaitu neuronal NOS (nNOS), inducible NOS 

(iNOS) dan endotelial NOS (eNOS). eNOS dan nNOS merupakan enzim 

yang aktifitasnya tergantung pada kalsium dan stimulasi terhadap enzim 

tersebut dapat menghasilkan NO dalam jumlah kecil. iNOS adalah enzim 

yang tidak tergantung kalsium dan diinduksi oleh sitokin yang akan 

menhasilkan NO dalam jumlah yang besar. Terdapat isoform ke-empat 

yaitu mitochondrial NOS (mtNOS), tetapi hingga saat ini belum dapat 

dikarakteristikkan dengan jelas. mtNOS dilokalisisir di mitokondria 

dengan menggunakan teknik mikro sensor biokimia dan teknik 

imunohisokimia. Beberapa sumber mengatakan bahwa mtNOS 

diidentifikasikan sebagai isoform alfa dari nNOS. Aktivitasnya tergantung 

ion kalsium. Fungsinya belum diketahui secara pasti, namun diduga 

berhubungan dengna kontrol respirasi mitokondria, mengkontrol potensial 

transmembran mitokondria dan melindungi mitokondria dari Ca overload. 

24,25,26
 



 

Peran NO pada iskemia serebri adalah kompleks. NO dapat 

memberikan efek protektif maupun efek merusak pada sel. Dalam keadaan 

iskemik, NO yang dihasilkan oleh nNOS melalui aktivasi Ca dapat 

merusak sel-sel otak melalui reaksi NO dengan superoksida yang 

menghasilkan peroksinitrit yang sangat reaktif, sedangkan iNOS yang 

dihasilkan oleh makrofag terlibat dalam proses inflamasi dan bersifat 

sitotoksik yang menyebabkan kematian sel. NO yang dihasilkan oleh 

eNOS mempunyai efek protektif yaitu menurunkan agregasi trombosit, 

mencegah adesi leukosit dan meningkatkan vasodilatasi pembuluh darah 

arteri dan aliran darah serta mengatur kontraktilitas. Dalam keadaan 

normal, otak dapat menghasilkan NO yang berperan pada pengontrolan 

aliran darah, perfusi jaringan, trombogenesis dan modulasi aktitifitas 

neuronal. 
27,28,29 

Aktivasi eNOS menghasilkan peningkatan produksi NO 

didalam sel endotel. NO berdifusi keluar dari sel endotel ke dalam sel otot 

polos dimana NO akan mengaktifkan guanilat siklase yang akan 

menyebabkan relaksasi sel otot, vasodilatasi dan peningkatan aliran darah 

serebri. Pelepasan NO juga dapat menurunkan agregasi dan perlekatan 

trombosit dak leukosit serta menghambat Vascular Cell Adesion Molecule-

1 (VCAM-1) 

Pada tempat inflamasi akan dihasilkan iNOS yang akan 

menghasilkan NO yang dapat beraksi dengan radikal superoksida 

membentuk peroksinitrit yang kemudian beraksi dengan protein dan 

menyebabkan fragmentasi protein. Penurunan glukosa dan oksigen dapat 

menginduksi ekspresi iNOS pada sel endotel. Sedangkan sejumlah besar 



 

NO yang dihasilkan oleh iNOS akan menyebabkan kematian sel endotel 

melalui mekanisme apoptosis, juga menyebabkan disfusi sel endotel yang 

meghasilkan disregulasi vaskular dan mempercepat iskemik. 

Penelitian menunjukan bahwa pada stroke iskemik akut, 

peningkatan kadar metabolit NO berkorelasi dengan keparahan kerusakan 

sel otak. Meskipun penurunan aliran darah serebri pada daerah sentral 

sema iskemik merupakan faktor utama yang bertanggung jawab terhadapa 

kerusakan nekrotik, faktor lain yang juga terlibat adalah derajat metabolik, 

densitas kapiler, eksitotoksisitas asam amino dan mungkin perbedaan dari 

aktifitas NOS lokal. 
29,30

 

2.1.4.7.  Apoptosis 

Mitchel (1997) menyebutkan ada 2 pola kematian sel yaitu : 

1. Nekrosis, paling sering adalah nekrosis koagulatif, terjadi setelah 

menghilangnya aliran darah atau karena racun, dan ditandai dengan 

adanya pembengkakan sel, denaturasi protein dan kerusakan 

organela 

2. Apoptosis, kejadian yang lebih teratur, merupakan kematian 

terprogram dari pada populasi spesifik dalam keadaan normal 

seperti embriogenesis atau juga pada beberapa keadaan patologis
10

  

Beberapa gambaran dari apoptosis yaitu : 

a. pengkerutan (shrinkage) dari sel, sehingga ukurannya lebih 

kecil dari normal, sitoplasma lebih padat, organela 

meskipun relatif normal tampak lebih mampat. 



 

b. Kondensasi kromatin. Ini merupakan tanda yang paling 

khas pada apoptosis kromatin menggumpal di perifer, 

dibawah membran inti. Inti sendiri dapat terpecah menjadi 

dua fragmen atau lebih 

c. Fagositosis dari apoptotic cells atau apoptotic bodies oleh 

sel sehat didekatnya baik oleh sel parenkim atau makrofag
10

  

2.1.4.7.1.    Kaskade apoptosis 

Iskemik mengaktifkan kaspase ( famili cystein protease ) yang 

mengakibatkan apoptosis dan sel bunuh diri. Ini berupa kondensasi dan 

fragmentasi nukleus, organel sitoplasma menjadi padat, pengurangan 

volume sel serta perubahan membran plasma. 

Protease sistein yang disebut kaspase bekerja sebagai eksekutor 

dari apotosis. Selama iskemik kaspase yang telah diaktifkan “membuka” 

sel dengan memecah protein dan enzim sitoskletal yang penting bagi 

perbaikan sel. 
10

.  Terdapat 3 fase pada kejadian apoptosis kematian sel : 

1. Fase Induksi : Pada fase ini terdapat pemicu kematian sel seperti: hipoksia 

/ iskemik, trinucleotide repeats dan presenilin mutation. 

2. Fase Perkembangan (Propagation) : Anggota famili Bcl-2 dapat 

melaksanakan 2 tugas yaitu mengkontrol pelepasan sitokrom-C dari 

mitokondria dan mengikat APAF-1 ( apoptosis protein activating factor ) 

3. Fase Eksekusi : kaspase initiator yang aktif mengaktifkan kaskade 

proteolitik dan berakhir dengan apoptosis serta kemati sel 
32

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kaskade apoptosis pada iskemia 
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Kaspase dapat dibagi dalam 2 golongan : 

1. Kaspase yang mengatur aktivasidari kaspase lain (kaspase 1,2,4,5,8,9,10) 

2. Kaspase yang berhubungan dengan fase eksekusi (kaspase 3,6,7,dan 14) 

Aktivasi kaspase-1 menyebabkan toksisitas dan reaksi inflamasi. 

Sedangakan aktivasi kaspase-3  menyebabkan apoptosis. 

2.1.4.7.2.    Kematian neuron pada iskemik serebri :proses campuran 

Stoll dkk (1998) mengatakan bahwa pada iskemik fokal neuron 

mati pada fase akut dengan nekrosis dan pada bentuk lambat dengan 

programmed cell death / apoptosis. 

Semula nekrosis dan apoptosis dianggap sebagai dua macam jalur 

yang terpisah pada kematian sel. Pada lesi serebri akut seperti pada 

iskemik fokal, adanya campuran tanda morfologis dan biokemis dari 

apoptosis dan nekrosis. 

 



 

Didapati bahwa pada stadium awal dari iskemik otak, neuron pada 

daerah yang disebut inti infark menunjukkan gambaran morfologis, 

fisiologis dan biokemis suatu apoptosis awal yang meliputi kondensasi 

sitoplasma dan inti, serta kaskade aktivasi kaspase yang khas. Kaskade 

aktivasi awal melibatkan death receptor pathway yang berhubungan 

dengan kaspase-8 dan kaspase 1 pathway. Tidak ada hubungan dengan 

perubahan respirasi mitokondria atau aktivasi kaspase-9. Sebaliknya 

pathway yang diaktifkan pada ekspansi sekunder dari lesi didaerah 

penumbra meliputi kaspase-9. Sedangkan aktivasi kaspase-3 menunjukan 

perjalanan waktu bifasik. 

Diduga bahwa apoptosis merupakan komitmen pertama untuk 

kematian sel setelah iskemik serebri akut dan bahwa gambaran morfologik 

terakhir yang dapat dilihat merupakan abortion dari proses karena 

gangguan energi yang berat pada inti. Sebaliknya kaskade aktivasi kaspase 

yang energy dependent dapat dilihat pada penumbra dimana apoptosis 

dapat berkembang penuh karena masih ada sisa aliran darah. 

Selain menghasilkan ATP dan mengatur homeostasis ion Ca, 

mitokondria juga mengatur 2 bentuk kematian sel tadi, yaitu nekrosis dan 

apoptosis. Segera setelah iskemik serebri, campuran dari dua proses 

kematian sel tersebut terjadi melalui pelepasan faktor dari mitokondria 

yang mengaktifkan kaskade reaksi kematian sel. Ion kalsium yang diambil 

oleh mitokondria akan mengaktifkan mitochondrial permeability 

transition pore (mPTP) yang berperan pada apoptosis. Pembukaan dari 

mPTP juga akan meningkatkan pelepasan ion Ca dan produksi 



 

mitchondrial mediated ROS yang menyebabkan calsium toxicity dan ROS 

damage mengakibatkan nekrosis. Leist (1997) menyebutkan bahwa 

ischemic cell death merupakan campuran dari nekrosis dan apoptosis. 

DNA laddering sering dipakai sebagai bukti adanya proses apoptosis. 

Nekrosis dan apoptosis tampaknya mengikuti distribusi spatial dalam 

jaringan . Pada daerah inti infark neuron mati dengan cepat lebih banyak 

dengan proses nekrosis, sedangkan pda daerah penumbra kematian neuron 

yang terjadi lebih lambat lebih banyak dijumpai tanda apoptosis.
10

 

2.1.5 Prognosis stroke 

Sangat penting membedakan antara prognosis dan kesembuhan 

alami (natural history) karena keduanya sangat berbeda.  Kesembuhan 

alamiah merujuk pada perkembangan penyakit dari awitan dan tidak 

diobati sedangkan prognosis merujuk kepada kemungkinan hasil yang 

didapatkan dari pengobatan yang diberikan setelah diagnosis pada pasien 

ditetapkan. Biasanya meskipun tidak selalu, prognosis lebih baik 

dibandingkan dengan kesembuhan alamiah. Pada kenyataannya tidak 

didapatkan kesembuhan alamiah (secara harfiah) karena meskipun pada 

negara sedang berkembang, pasien yang telah didiagnosis dengan stroke 

biasanya akan mendapatkan pengobatan minimal atau tanpa pengobatan 

serta tidak dilaporkan mengenai prognosis penyakit ini.
33

  

Secara umum perbaikan stroke  digambarkan sebagai berikut : 
 

1. 10% penderita stroke mengalami pemulihan hampir sempurna 

2. 25% pulih dengan kelemahan minimum 



 

3. 40% mengalami pemulihan sedang sampai berat tidak membutuhkan 

perawatan khusus 

4. 10% membutuhkan perawatan oleh perawat pribadi dirumah atau 

fasilitas perawatan jangka panjang lainnya 

5. 15% langsung meninggal setelah serangan stroke
34,35

 

   Terdapat dua tipe perbaikan stroke yang mempengaruhi perilaku 

aktifitas kehidupan sehari-hari yaitu tingkat defisit neurologis dan 

tingkat fungsional. Perbaikan neurologis merujuk adanya peningkatan 

hubungan spesifik antara stroke dengan defisit neurologis seperti defisit 

motorik, sensorik, visual atau bahasa. Perbaikan fungsional merujuk 

adanya peningkatan pada aktifitas perawatan diri sendiri dan mobilitas 

yang dapat terjadi sebagai konsekuensi dari perbaikan neurologis. 

Perbaikan paling sering melibatkan beberapa kombinasi dari 

peningkatan neurologis dan fungsional. 

 Pengelolaan stroke meliputi : (1) akut, (2) rehabilitasi aktif, (3) 

adaptasi terhadap lingkungan / sosialisasi.
36

 Pada fase akut pasien stroke 

menjalani penanganan medikamentosa yang intensif, pengendalian 

tekanan darah, gula darah dan rehabilitasi pasif. Setelah fase akut 

terlewati baru pasien ditangani rehabilitasi aktif, disamping itu 

beradaptasi dengan lingkungannya. 

 Adanya pengurangan defisit neurologis pada pasien stroke terjadi 

oleh karena (1) hilangnya edema serebri, (2) perbaikan sel saraf yang 

rusak, (3) adanya kolateral (4) ”retraining” (plastisitas otak) 



 

  Secara umum impairment (hendaya) disebabkan oleh stroke 

adalah hemiplegi atau hemiparesis yaitu sebesar 73%-88% pada stroke 

akut.
36  

Perbaikan fungsi motorik pada pasien stroke berhubungan 

dengan beratnya defisit motorik saat serangan stroke akut. Pasien 

dengan defisit motorik ringan akan lebih banyak kemungkinan untuk 

mengalami perbaikan dibandingkan dengan defisit motorik yang 

berat.
37

  

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa perbaikan status 

fungsional tampak nyata pada 3 bulan pertama dan mencapai tingkat 

maksimal dalam 6 bulan post stroke. Duncan PW (1993) dalam 

penelitiannya melaporkan bahwa perbaikan fungsi motorik daan defisit 

neurologis terjadi paling cepat dalam 30 hari pertama setelah stroke 

iskemik dan menetap setelah 3-6 bulan, walupun selanjutnya perbaikan 

masih mungkin terjadi.
33

  Sedangkan peneliti lain mendapatkan 50% 

pasien mengalami perbaikan fungsional paling cepat dalam 2 minggu 

pertama.
5 

Tabel 2 . Faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan risiko kematian 

dan jeleknya outcome sesudah stroke 
33 

 

Gambaran demografis  

 Peningkatan umur  

  

Gambaran klinis  

Umum Neurologis 

 Atrial fibrilasi  Penurunan tingkat kesadaran 

 Gagal jantung  Gangguan motorik berat 

 Serangan jantung iskemik  Gangguan proprioseptif 

 Diabetes mellitus  Disfungsi visuospasial 

 Panas  Gangguan kognitif 

 Inkontinensia urine  Total anterior circulation 

syndrome 

 Riwayat stroke sebelumnya  Rendahnya skala ADL 



 

Pemeriksaan sederhana Pemeriksaan canggih (CT / MRI) 

 Hiperglikemia  Lesi yang besar 

 Tingginya hematokrit  Adanya efek massa 

 Abnormalitas EKG  Darah intraventrikular 

  Hidrocephalus 

 

 

2.2. Leukosit neutrofil pada stroke iskemik 

 

2.2.1.  Leukosit  

Diduga bahwa sel asal pluripotensial setelah sejumlah pembelahan 

sel dan langkah diferensiasi, menjadi urutan sel progenitor untuk tiga jalur 

sel sumsum tulang utama : a. Eritroid; b. Granulosit dan Monositik; dan c. 

Megakariosit, sebagaimana sel asal limfoid. Walaupun penampilan sel asal 

pluripotensial mungkin serupa dengan limfosit kecil atau sedang, 

kehadirannya dapat ditunjukkan dengan tehnik kultur. Keberadaan sel 

progenitor terpisah untuk tiga garis sel tersebut juga telah diperlihatkan 

oleh tehnik biakan diluar tubuh (in-vitro). Prekursor mieloid yang paling 

dini dideteksi membentuk granulosit, eritroblas, monosit dan megakariosit 

dan diberi istilah CFU GEMM (CFU = colony forming unit in culture 

medium). Progenitor yang lebih matang dan khusus dinamakan CFUGM  ( 

granulosit dan monosit ), CFUEo ( eosinofil ), CFUe ( eritroid ) dan CFUmeg 

( megakariosit ), BFUe ( burst forming unit, eritrosit ) merupakan 

progenitor eritroid yang lebih dini daripada CFUe.  Sel asal ( stem sel ) 

juga memiliki kemampuan untuk memperbarui diri kembali, sehingga 

walaupun sumsum tulang adalah tempat utama produksi sel baru, jumlah 

sel keseluruhan tetap konstan pada keadaan seimbang dan normal.   Akan 



 

tetapi, sel prekursor sanggup memberi respon terhadap berbagai rangsang 

dan pesan hormonal dengan meningkatnya satu atau lain garis sel bila 

kebutuhan meningkat.
39 

 

                  Gambar  3.   Gambaran diagramatis sel asal sumsum tulang 
40

 

 

 

Tiga perempat dari sel-sel yang berinti di sumsum tulang 

memproduksi leukosit. Stem sel ini berproliferasi dan berdifferensiasi 

menjadi granulosit (neutrofil, eosinofil dan basofil), monosit dan limfosit, 

yang bersama terdiri absolut hitung leukosit.
 39

 

Pematangan sel leukosit di sumsum tulang dan penglepasan ke 

sirkulasi dipengaruhi oleh berbagai faktor interleukin, faktor nekrosis 

tumor (TNF) dan beberapa komponen complement. Kira-kira 90% dari 



 

leukosit berada di penyimpanannya di sumsum tulang, 2 – 3% di sirkuasi 

dan 7 – 8% berlokasi di jaringan 
39,41

 

Didalam sumsum tulang sel-sel digolongkan menjadi dua 

kelompok : satu kelompok adalah proses sintesa dan pematangan DNA, 

sedangkan kelompok yang lain pada fase penyimpanan yang menunggu 

pelepasan kedalam sirkulasi. Sel-sel yang dalam penyimpanan ini secara 

cepat dapat merespon berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan leukosit 

sampai 2 – 3 kali lipat leukosit di sirkulasi dalam 4 – 5 jam.
39,41

   

Setelah terjadi kematian sel, leukosit dilepaskan dalam sirkulasi 

dan jaringan, yang memerlukan waktu hanya beberapa jam (3 – 6 jam).   

Jenis leukosit yang dikerahkan pada peradangan akut ini adalah PMN        

(neutrofil) migrasi leukosit paling banyak terjadi pada 24 – 72 jam setelah 

awitan iskemik kemudian menurun sampai hari ke 7.
6
 Perkiraan lama 

hidup leukosit adalah 11 – 16 hari, termasuk pematangan disumsum tulang 

dan penyimpanannya yang merupakan sebagian besar masa 

kehidupannya.
41

. Penyebab peningkatan jumlah leukosit pada dasarnya 

didasari oleh dua penyebab dasar yaitu :
41

 

a. Reaksi yang tepat dari sumsum tulang normal terhadap stimulasi 

eksternal : infeksi, inflamasi (nekrosis jaringan, infark, luka bakar, 

artritis), stress (over exercise, kejang, kecemasan, anastesi), obat         

(kortikosteroid, lithium,  agonis), trauma (splenektomi), anemia 

hemolitik, leukomoid maligna. 

b. Efek dari kelainan sumsum tulang primer (leukemia akut, leukemia 

      kronis, kelainan mieloproliferatif) 



 

2.2.2.  Neutrofil 

Neutrofil merupakan salah satu jenis sel granulosit yang memiliki 

diameter 12 – 15 m dengan inti padat khas yang terdiri atas dua 

sampai lima lobus dan sitoplasma yang pucat dengan garis batas tidak 

beraturan mengandung banyak granula merah muda - biru (azurofilik) 

atau merah lembayung
39,42 

Produksi neutrofil distimulasi oleh 

granulocyte colony-stimulating factor. Pada orang dewasa produksi 

lebih dari 1x10
11

 neutrofil per hari.
40 

 Neutrofil mengandung tiga tipe granula yang berbeda yaitu : 

a. Granula primer / azurophilic yang terbentuk awal saat stadium        

premielosit. Granula primer mengandung mieloperoksidase, arginine-     

rich basic protein, mukopolisakarida sulfa, fosfatase asam,         

muramidase (lisozim) 

b. Granula sekunder / spesifik yang terbentuk setelah saat stadium 

mielosit dan mengandung lisozim, laktoferin, fosfatase asam, 

aminopeptidase  

c. Granula gelatinase terbentuk saat akhir stadium metamielosit .                               

 

Gambar 4. Dua buah inti batang netrofil dan dua buah inti segmen 

                 netrofil 
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Tabel 3. Granula neutrofil manusia 

 Granula 

Azurofilik 

Granula  

Spesifik 

Granula  

Gelatinase 

Soluble 

Proteins 

Protein 

mikrobisidal 

 

Enzim lain 

 

 

 

 

 

Protein lain 

 

 

Mieloperoksidase 

Lisozim 

Defensins 

Asam hidrolase 

lisosom 

Elastase 

Cathepsin G 

Proteinase 3 

Azurocidin 

 

Lisozim 

 

 

 

Kolagenase 

Gelatinase 

 

 

 

 

Laktoferin 

2-

mikroglobulin 

Vitamin B12-

binding protein 

 

 

 

 

 

Gelatinase 

 

Membrane 

Proteins 

Reseptor untuk: 

 

 

 

 

 

 

Protein lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD63 

 

 

Complement 

proteins (CR3) 

Kemokin 

N-formyl 

peptides 

Laminin 

Vitronektin 

Mac-1 (CD 11b 

/ CD 18) 

 

 

Complement 

proteins (CR1) 

Imunoglobin 

(Fc RIII) 

 

 

 

Mac-1 (CD 11b 

/ CD 18) 

 

Prekursor neutrofil secara normal tidak tampak dalam darah tepi 

normal tetapi terdapat dalam sumsum tulang. Prekursor yang paling awal 

yang dapat dikenali adalah mieloblas yaitu suatu sel dalam berbagai 

ukuran dengan inti yang besar berkromatin halus dan biasanya memiliki 

dua sampai lima anak inti (nucleolus). Sitoplasmanya bersifat basofilik 

dan tidak terdapat granula sitoplasma. Sumsum tulang normal 

mengandung sampai 4% mieloblas. Melalui pembelahan sel, mieloblas 

menghasilkan promielosit yang berukuran sedikit lebih besar dan telah 



 

membentuk granula primer dalam sitoplasmanya. Sel-sel ini kemudian 

menghasilkan mielosit yang mempunyai granula spesifik atau sekunder. 

Kromatin inti sekarang lebih padat dan anak inti tidak tampak.
43

 

Bentuk neutrofil antara metamielosit dan neutrofil yang benar-

benar matur disebut “batang”( band ,stab ) atau neutrofil muda ( juvenile ). 

Sel-sel ini dapat ditemukan dalam darah tepi normal. Neutrofil batang 

tidak mengandung pemisahan berupa filamen tipis yang jelas antara lobus-

lobus inti seperti yang tampak pada neutrofil matur.  

Granula sitoplasma neutrofil bereaksi dengan pewarna basa dan 

asam menghasilkan granula “netral” atau ungu muda pada pewarnaan yang 

paling sering digunakan yaitu Wright-Giemsa. Pada sel yang matang, 

nukleokromatin memadat menjadi gumpalan atau lobus diskret yang 

dihubungkan oleh semacam benang tipis. Sel-sel ini disebut leukosit 

polimorfonukleus karena gumpalan-gumpalan inti yang berikatan secara 

fleksibel ini dapat mengambil sedemikian banyak (poli-) bentuk (morf-). 

Singkatan untuk deskripsi polisilabik yang sering digunakan adalah 

“PMN” dan “poli”.  Nilai neutrofil 2,5 –7,5 x 10
9 

/L ( dewasa ) neonatus 

10,0  - 25,0 x 10
9
/L 

39
. Neutrofil  merupakan populasi terbanyak pada 

sirkulasi sel darah putih dan menjadi perantara fase yang paling awal dari 

respon inflamasi.
39

 

         Neutrofil aktif bergerak dan sebagian besar dapat berkumpul di 

tempat jaringan cedera dalam waktu singkat. Neutrofil merupakan lini 

pertama pertahanan tubuh apabila jaringan rusak atau benda asing masuk 

ke dalam tubuh. Fungsi sel-sel ini berkaitan erat dengan fungsi sistem 



 

pertahanan tubuh yang lain, termasuk pembentukan antibodi 

(imunoglobulin) dan pengaktifan sistem komplemen. Interaksi sistem -

sistem ini dengan neutrofil meningkatkan kemampuan sel ini melakukan 

fagositosis dan menguraikan beragam partikel. Neutrofil mampu 

mengeluarkan enzim ke dalam sitoplasmanya sendiri untuk 

menghancurkan bahan yang tertelan atau difagositosis, dan neutrofil juga 

dapat mengeluarkan enzim-enzim ke lingkungan sekitarnya. 

  Neutrofil-neutrofil yang keluar dari sumsum tulang mendekatkan 

dirinya ke pembuluh darah ( neutrofil yang mengalami marginalisasi ) atau 

tetap berada di dalam sirkulasi. Neutrofil marginal inilah yang mungkin 

keluar ke jaringan yang diperlukan. Dalam keadaan normal, kecepatan sel-

sel baru memasuki darah dari sumsum tulang setara dengan kecepatan sel 

keluar ke jaringan. Keluarnya neutrofil dari sirkulasi bersifat acak dan 

neutrofil matang tetap berada didalam aliran darah selama sekitar 7 sampai 

10 jam sebelum keluar ke jaringan atau rongga tubuh. Dalam sirkulasi, 

neutrofil di golongkan kedalam dua pool.   Satu pool di sirkulasi bebas dan 

yang kedua adalah pool di tepi dinding pembuluh darah. Ketika ada 

stimulasi oleh infeksi, inflamasi, obat atau toksin metabolik pool sel yang 

di tepi akan melepaskan diri ke dalam sirkulasi.
 41,42

 

           Fungsi normal neutrofil yaitu : 

1. Kemotaksis ( mobilisasi dan migrasi sel ). Fagosit tertarik ke bakteri atau 

lokasi inflamasi oleh zat kemotaktik yang dilepaskan dari jaringan yang 

rusak atau oleh komponen komplemen dan juga oleh interaksi molekul 

perlekatan leukosit dengan ligan di jaringan yang rusak. 



 

2. Fagositosis. Bahan asing ( bakteri, jamur,dll ) atau pejamu yang mati atau 

rusak difagositosis. Fagosit, termasuk neutrofil dan makrofag merupakan 

sel dengan fungsi utama adalah untuk mengidentifikasi, ingest, dan 

menghancurkan mikroba.
40

 Pengenalan partikel asing dibantu oleh 

opsonisasi dengan imunoglobulin atau komplemen karena neutrofil 

maupun monosit mempunyai reseptor untuk fragmen imunoglobulin Fc 

dan C3b. Opsonisasi sel tubuh normal ( misal eritrosit atau trombosit) juga 

membuat sel tersebut dapat dirusak oleh makrofag sistem retikuloepitelial, 

seperti pada hemolisis autoimun, purpura trombositopenik idiopatik           

( autoimun ) atau sitoplasma yang diinduksi obat. Makrofag mempunyai 

suatu peran sentral dalam presentasi antigen memproses dan 

mempresentasikan antigen asing di molekul antigen leukosit manusia 

(HLA) ke sistem imun. Makrofag juga menyekresi sejumlah besar faktor 

pertumbuhan yang mengatur respons inflamasi dan respon imun. Neutrofil 

juga dapat mematikan sel-sel yang terikat antibodi melalui suatu proses 

yang disebut antibody-dependent cellular toxicity (ADCC). Manfaat 

neutrofil yang telah terbukti adalah mencegah invasi oleh mikroorganisme 

patogen, serta melokalisasi dan mematikan patogen-patogen tersebut 

apabila terjadi invasi.  

3. Kemokin adalah sitokin kemotaktik yang terdiri atas dua kelas utama- 

kemokin CXC ( ) yaitu sitokin pro inflamasi kecil (8-10000 MW) yang 

terutama bekerja pada neutrofil dan kemokin CC ( ) seperti protein 

inflamasi makrofag ( macrophage inflammatory protein = MIP )-1  dan 

RANTES yang bekerja pada monosit, basofil, eosinofil dan sel natural 



 

killer. Kemokin dapat dihasilkan secara konsitutif mengatur aktivitas 

limfosit pada kondisi fisiologi kemokin inflamatorik diinduksi dan 

diregulasi meningkat oleh rangsangan inflamasi. Kemokin berikatan 

dengan dan mengaktifkan sel lalui reseptor kemokin dan berperan penting 

dalam merekrut sel yang sesuai ke lokasi inflamasi.  

4. Membunuh dan mencerna. Ini terjadi melalui jalur bergantung oksigen 

atau tidak bergantung oksigen. Pada reaksi bergantung oksigen, 

superoksida (O2
- 
) hydrogen peroksida ( H2O2 ) dan spesies oksigen ( O2 ) 

teraktivasi lainnya dihasilkan dari O2 dan nikotinamida adenin 

dinukleotida fosfat tereduksi (NADPH). Dalam neutrofil H2O2 bereasi 

dengan mieloperoksidase dan halida intraseluler untuk membunuh bakteri; 

mungkin juga terdapat keterlibatan olesigen teraktivasi. Mekanisme 

mikrobisidal non oksidatif melibatkan penurunan pH dalam vakuol fagosit 

tempat dilepaskannya enzim lisosom. Faktor tambahan yaitu laktoferin 

suatu protein pengikat besi yang terdapat dalam granula neutrofil bersifat 

bakteriostatik dengan cara mengambil besi dari bakteri.
38,42

 

Neutrofil sebagai leukosit pertama untuk menjangkau daerah 

inflamasi dan mengawali pertahanan host melawan patogen. Aktifasi dari 

neutrofil juga berperan untuk melawan infeksi secara efektif, bersama 

dengan monosit dan makrofag lewat fagositosis dan mikroorganisme atau 

lewat pengeluaran komponen inflamasi sperti radikal oksigen, protease 

atau peroksidase. Emigrasi dari sirkulasi neutrofil dari darah  menuju 

jaringan inflamasi merupakan suatu proses yang komplek dan tergantung 

dari banyak fungsi selular. Reseptor adesi merupakan kunci dari salah satu 



 

proses. Migrasi transendotelial diawali oleh rollingnya neutrofil yang 

dimediasi oleh family selektin dari  reseptor adesi. Rolling neutrofil 

berhenti pada endotelium menjalani adesi, formasi dari adesi fokal seperti 

reseptor integrin. Integrin merupakan protein transmembran heterodimerik 

yang mengandung ikatan nonkovalen rantai - dan -. Pada neutrofil 

integrin 1 terdiri dari common rantai  dan distinct rantai  (CD49). 

Integrin famili 2 terdiri dari rantai - (CD18) dengan distict rantai  

(CD11). Integrin 2 sangat penting untuk adesi dari rolling neutrofil pada 

permukaan vascular dan migrasi transendotelial. Leukocyte function 

antigen (LFA)-1 ( 1 2, CD11a/CD18) dan Mac-1 ( M 2, CD11b/CD18) 

merupakan integrin 2  yang terbanyak pada neutrofil. Meskipun integrin 

ini bersama ICAM-1 sebagai ligan, regulasi dari ekspresi permukaan daan 

fungsinya saat migrasi neutrofil tampak jelas. Aktifasi neutrofil 

regulasinya signifikan meningkat pada permukaan Mac-1, tapi tidak di 

LFA-1. Meskipun kedua reseptor integrin ini penting pada adesi dari 

neutrofil pada ICAM-1 atau permukaan endothelial sudah jelas, namun 

pengerahan Mac-1 dari neutrofil pada lokasi inflamasi masih belum 

dimengerti jelas sementara LFA-1 nampaknya memainkan peranan lebih 

penting dibandingkan Mac-1 pada pengerahan ke lokasi inflamasi.
47 

2.2.3.  Peranan inflamasi pada stroke iskemik
 

Stoll dkk (1998) melaporkan bahwa iskemik otak juga akan diikuti 

respon inflamasi hebat yang melibatkan infiltrasi granulosit, limfosit T dan 

makrofag pada area iskemik dan daerah sekelilingnya 
24

 



 

Pada daerah pusat infark, sel mikroglia, yang merupakan 

komponen sel imun intrinsik, mati mulai jam ke - 4 setelah iskemik. 

Komponen sel imun ekstrinsik bermigrasi dari pembuluh darah masuk ke 

daerah infark. Komponen ekstrinsik tersebut berupa neutrofil yang 

menginfiltrasi pusat infark pada hari 1-3 dan makrofag yang akan 

memenuhi seluruh lesi 3-14 hari setelahnya. 
24   

Pengerahan leukosit ke jaringan otak pada pasien stroke iskemik 

akut merupakan salah satu hasil dari reaksi iskemik SSP, leukosit muncul 

setelah terjadi pelepasan sitokin pada daerah iskemik yang merangsang 

leukosit yang berada di marginal pool dan leukosit matur di sumsum 

tulang memasuki sirkulasi. Masuknya leukosit ke otak yang mengalami 

iskemik dimulai dengan adesi ke endotel sampai di jaringan otak melalui 

beberapa tahap yaitu migrasi leukosit dari darah ke otak dimulai dengan 

interaksi leukosit-endotel dengan rolling yang diperantarai oleh P-selektin 

dan E-selektin pada permukaan endotel, dan L-selektin pada leukosit.   

Sejak aktivasi ini leukosit melekat pada tepi endotel melalui reseptor 

glikoprotein dinding leukosit  (disebut sebagai CD-18 atau b2-integrin) 

dan ligand dari endotel, ICAM-1.
6,10,25,45,49

  Membran leukosit yang terdiri 

dari glikoprotein yang komplek yang bertanggung jawab terhadap 

perlekatan ini disebut CD-18 (b2-integrin).   Komplek ini terdiri dari 3 

heterodimers, ketiganya mempunyai unit beta yang sama (seringkali 

disebut sebagai CD-18) dan yang membedakan satu dengan lainnya adalah 

subunit .   Tiga subunit  ini (LFA-1 atau CD-11a, ada pada semua 

leukosit), MAC-1 (CD-11b, ada pada kebanyakan PMN dan monosit), dan 



 

P150 (CD-11c, ada pada neutrophil dan monosit).
6,45,49

   Reseptor-reseptor 

yang sesuai untuk CD-18 integrin complex adalah golongan molekul adesi 

seperti ICAM. ICAM-1 secara luas terdapat pada banyak sel dan berikatan 

dengan LFA-1 dan MAC-1, ICAM-2 hanya terdapat pada sel endotel dan 

leukosit dan hanya berikatan dengan LFA-1 saja.   Tidak seperti ICAM-2 

yang ada pada keadaan normal, ICAM-1 muncul dengan adanya induksi 

oleh sitokin peradangan seperti IL-1 dan TNF   Seperti yang disampaikan 

didepan bahwa CD-18/ICAM-1 merangsang peningkatan adesi neutrofil 

setelah stroke.
6,45,49 

  

            

             

 

 

          

 

 

 

  Gambar 5. Pengerahan leukosit 
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Kato dkk (1996) melaporkan bahwa pada tepi lesi infark, 

sebaliknya dalam 4-7 hari terjadi pengaktifan mikroglia yang 

memperlihatkan perubahan morfologi setelah sebelumnya terjadi infiltrasi 

neutrofil dan limfosit T sedangkan infiltrasi makrofag baru terjadi 

kemudian.  

Wood (1995) mengatakan bahwa inflamasi dihubungkan dengan 

pembersihan debris dan proses perbaikan. Mikroglia yang aktif mengalami 

transormasi menjadi fagosit dan bersama makrofag membatasi infark dan 

memfagositosis debris . 

Pada serangan stroke, leukosit teraktifasi dan menyebabkan 

inflamasi. Aktivasi ini akan meningkatkan adesi leukosit ke endotel dan 

selanjutnya migrasi ke dalam parenkim otak. Efek leukosit dalam 

patogenesis kerusakan iskemik serebral dengan cara :
6,10,11,12,13,14

 

1. Plugging mikrovaskuler serebral dan pelepasan mediator vasokonstriksi 

endotel sehingga memperberat penurunan aliran darah 

2.  Eksaserbasi kerusakan blood brain barrier dan parenkim melalui 

pelepasan  enzim hidrolitik, proteolitik, produksi radikal bebas dan lipid 

peroksidase. Reaksi inflamatoris ini tidak hanya berperan pada peroksidasi 

membran lipid namun juga memperburuk derajat dari kerusakan jaringan 

yang disebabkan oleh efek-efek rheologis dari leukosit-leukosit yang 

lengket dalam darah , yang menggangu perfusi mikrovaskular. Kerusakan 

juga bertambah karena produk-produk neurotoksik leukosit
44,45,46

 

 

 



 

2.2.4.    Peranan sitokin pada stroke iskemik  

Sitokin adalah mediator peptida molekuler merupakan protein atau 

glikoprotein yang dikeluarkan oleh suatu sel dan mempengaruhi sel lain 

dalam suatu proses inflamasi. Respon inflamasi yang timbul segera setelah 

stroke iskemik juga melibatkan berbagai sitokin utamanya sitokin pro-

inflamasi yaitu IL- 1, IL-6, IL-8 , TNF . 
45,46

 

Pada stroke iskemik akut pada umumnya didapati peningkatan 

sitokin proinflamasi seperti IL-1 dan TNF , sedangkan sitokin anti 

inflamasi tidak berubah seperti IL4 atau justru malah menurun seperti TGF 

1.
46

 Sitokin-sitokin seperti misalnya TNF  dan IL1  bertanggungjawab 

untuk akumulasi dari sel-sel inflamasi dalam otak yang mengalami 

kerusakan dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dari neuron-

neuron yang rusak. Selama iskemik, sitokin-sitokin menarik leukosit-

leukosit serta menstimulasi produksi dari reseptor-reseptor adesi pada 

leukosit dan sel-sel endothelial.
45

 

 Sitokin proinflamasi seperti TNF  dan IL-1  mengalami 

peningkatan ekspresi dalam beberapa jam setelah terjadi lesi iskemik. 

TNF  terekspresikan pada neuron pada pusat iskemik dan penumbra 

segera setelah iskemik dan setelahnya  sitokin ini ditemukan juga pada 

makrofag  pada jaringan infark.
45

  

Zaremba (2000) melaporkan bahwa sitokin memberikan kontribusi 

terhadap perluasan infark pada periode post-iskemik baik secara langsung 

maupun melalui induksi mediator neurotoksik seperti NO , TNF  juga 



 

memberikan kontribusi pada kematian neuron dengan keterlibatannya 

dalam proses apoptosis.
24

  

2.2.5.   Penumbra iskemik 

Loftus dan Biller (1994) mengatakan bahwa penumbra iskemik 

adalah keadaan iskemik otak dimana neuron-neuron secara fungsional 

tidak melakukan aktifitas, namun secara struktural masih intak dan masih 

bisa diselamatkan 
4,9

 

Hakim A (1998) mengatakan bahwa penumbra adalah bagian 

jaringan otak yang membatasi daerah yang mati dan daerah yang masih 

cukup mendapat aliran darah sehingga dapat berkomunikasi normal. Jadi 

merupakan daerah jaringan otak yang mengalami iskemik sedemikian, 

sehingga masih cukup energi untuk hidup dalam waktu pendek, tetapi 

sudah tidak cukup untuk melakukan fungsi dan komunikasi. Umur harapan 

hidup penumbra adalah pendek .
4,9

 

Jika aliran darah otak diantara 15 dan 10 ml/100g jaringan otak 

permenit keadaan iskemik dapat pulih kembali asalkan segera dikoreksi 

dengan tepat dan cepat. Love (1999) menyebutkan bahwa penumbra 

iskemik atau daerah misery perfusion adalah kondisi otak iskemik antara 

dua batas dimana beberapa neuron yang secara fungsional inaktif tetapi 

secara struktural masih intak dan potensial dapat diperbaiki.
4  

Pada daerah 

yang mengalami iskemik, aliran darah menurun secara signifikan. Secara 

mikroskopik daerah yang iskemik (penumbra) yang pucat akan dikelilingi 

oleh daerah yang hiperemis dibagian luar yaitu daerah yang disebut 

sebagai luxury perfusion, karena melebihi kebutuhan metabolik sebagai 



 

akibat mekanisme sistem kolateral yang mencoba mengatasi keadaan 

iskemik. Didaerah sentral dari fokus iskemik terdapat inti yang terdiri atas 

jaringan nekrotik atau jaringan dengan tingkat iskemik terberat.
4,9 

2.2.6.   Reperfusion injury 

Reperfusi yang dilakukan segera setelah sumbatan pada pembuluh 

darah dapat menormalkan kembali fungsi neuron. Namun bila reperfusi 

dilakukan setelah terjadi iskemik, maka tidak akan dapat menghambat 

kerusakan neuron. Oleh karena kembalinya aliran darah yang 

berlawananan dapat menyebabkan penghancuran progresif dari sel yang 

rusak yang mengakibatkan disfungsi jaringan dan infark.
6,21,44,45

 Terjadi 

gangguan bertahap dari perfusi otak yaitu 
6,20

: 

a. Tahap pertama berupa hiperemia paska iskemik (hiperperfusi)  

b. Tahap kedua berupa hipoperfusi paska iskemik. 

2.2.6.1.  Hiperemia paska iskemik  

Hiperemi post iskemik terjadi karena penyediaan aliran darah yang 

berlebihan lewat pembuluh darah kolateral, rekanalisasi pembuluh 

darah yang sebelumnya mengalami sumbatan, namun disertai 

pelepasan molekul proinflamasi dan metabolit vasoaktif dari 

jaringan iskemik dengan viskositas darah yang menurun serta 

perubahan mekanisme vasodilatasi neurogen. Aliran darah yang 

berlebihan ini tidak sesuai dengan kebutuhan metabolik otak. 

2.2.6.2. Hipoperfusi paska iskemik  

Stadium hiperemi ini diikuti penurunan aliran darah yang lebih   

rendah dibandingkan tingkat pra iskemik. Hipoperfusi post iskemik 



 

tersebut merupakan akibat dari perubahan-perubahan metabolik 

yang tertunda dalam jaringan iskemik yang disebabkan aktivasi 

mikroglia dan astrosit untuk memproduksi sintesis sitokin-sitokin 

proinflamasi dalam jumlah yang berlebihan, selain juga aktivasi 

sekunder protein-protein tertentu. Faktor-faktor ini menyebabkan 

gangguan berat sirkulasi darah serta obstruksi dari pembuluh- 

pembuluh kecil yang selanjutnya memicu kematian sel jaringan 

otak.  

Peneliti lain berpendapat reperfusi paska iskemik (hiper disusul 

hipoperfusi) yang merupakan peristiwa paling parah menimbulkan 

kerusakan pada jaringan otak yang rentan, adalah akibat penurunan yang 

cepat dari ATP dan supresi jangka lama sintesa protein. Penurunan ATP 

disertai depolarisasi dan peningkatan ion Ca intrasel. Selanjutnya 

menimbulkan lipolisis disertai metabolisme asam lemak bebas dan 

terbentuknya radikal bebas peroksida lemak. Hipoperfusi yang kemudian 

muncul makin memperparah iskemik sehingga disebut secondary iskemik.
6
 

Dengan demikian pemulihan dari aliran darah arterial 

menyebabkan perfusi ulang yang tidak menyeluruh dari jaringan yang 

sebelumnya mengalami iskemik. Fenomena ini disebut no reflow.
12,19

 . 

Mekanisme dasarnya adalah : 

1. Peningkatan viskositas darah dan koagulasi intravaskuler 

2. Oklusi mikrovaskuler yang disebabkan kompresi dari kapiler-kapiler oleh 

astrosit-astrosit edematosa di dekatnya 

3. Peningkatan tekanan intrakranial 



 

4. Pembengkakan endotel dan pembentukan mikrofili endothelial 

5. Hipotensi paska iskemik 

Iadecola memperlihatkan bahwa sirkulasi serebral dalam periode 

paska iskemik lumpuh, reaktivitas pembuluh arah terhadap hiperkapnia 

(kadar karbondioksida dalam darah berlebihan) secara menyolok menurun 

dan pengaturan serebrovaskuler berubah.
4,6,12,19,45  

Fenomena no- reflow sangat menonjol dalam kondisi iskemik yang 

lama selain juga pada iskemik yang disebabkan obstruksi dari vena yang 

menyebabkan stagnasi darah dalam pembuluh-pembuluh kecil. Perfusi 

ulang yang tidak menyeluruh membatasi kemampuan bertahan hidup dari 

jaringan iskemik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 6. Hemodinamik pada iskemik otak dan reperfusi 
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2.2.7 Perananan inflamasi pada reperfusion injury 

Salah satu komponen reperfusion injury adalah reaksi inflamasi 

yang melibatkan invasi polimorfonuklear leukosit terutama neutrofil, 

monosit dan makrofag berikut molekul-molekul protein seperti P-selectin, 

E-selectin, ICAM-1 dan PECAM 1 di daerah infark. Aktivasi sistem 

komplomen selama iskemik dan reperfusi dan kenaikan regulasi yang 

cepat atau induksi dari beberapa endothelium mengatur pengerahan 

neutrofil seperti margination dan rolling. Yang merupakan salah satu 

respon dari penyembuhan jaringan dan luka yang mengikuti nekrosis dan 

respon inflamasi yang penting untuk menunjukkan kerusakan sekunder 

selama reperfusi. 
46

 

Implikasi hal ini secara klinis kondisi pasien bisa kelihatan 

membaik, karena pada mulanya defisit neurologis yang muncul adalah 

refleksi dari luasnya inti nekrotik berikut penumbra. Dengan terjadinya 

regresi penumbra akibat reperfusi, terlihat ada perbaikan klinis. Pada saat 

yang sama kerusakan neuron yang irreversible pada inti nekrotik makin 

meluas secara konsentris dan ini nantinya menentukan beratnya defisit 

neurologis yang permanen.
44,45

 

Saat terjadi iskemik jaringan maka neutrofil akan melekat dan 

bermigrasi melewati endothelium dari mikrovaskular otak. Pada saat di 

ekstravaskular neutrofil akan memproduksi radikal bebas (O2
-
;OH

-
), 

melepaskan enzim proteolitik, dan menstimulasi pelepasan neutrofil dari 

sel tetangga, dan hal ini menyebabkan terjadinya pengerahan neutrofil dan 

leukosit lain.
48 

Neutrofil tinggi jumlahnya selama reperfusi dan ini 



 

memperlihatkan bahwa neutrofil merupakan mekanisme yang penting 

selama reperfusi. Neutrofil intravaskular dan akumulasi jaringan 

merupakan komponen dari respon inflamasi dari kebanyakan kerusakan 

jaringan dan infeksi.
46,47

  

 Dua mekanisme keterlibatan leukosit dalam reperfusion injury 

adalah pada tingkat sirkulasi menyumbat mikrosirkulasi dan mediator 

vasokonstriktor serta pada jaringan otak melepaskan enzim hidrolitik, lipid 

peroksidase dan pelepasan radikal bebas. 

2.2.8.  Peranan sitokin pada reperfusion injury 

Banyak dari respon inflamasi termasuk reperfusion injury 

nampaknya diperantarai oleh berbagai sitokin. Sitokin timbul sebagai 

reaksi primer terhadap stimulasi dari luar dan tidak ada pada hemostasis 

yang normal.
6,45

  

Sitokin proinflamasi timbul sebagai konsekuensi langsung 

ketidakseimbangan ion dan akumulasi kalsium bebas yang timbul akibat 

lesi iskemik otak yang memacu dilepaskannya asam amino bebas dan pro 

inflamasi lain hasil metabolisme lemak dan hal ini dipercaya 

meningkatkan, menimbulkan dan melepaskan kaskade sitokin pro 

inflamasi .
49

 Pada kaskade sitokin pro inflamasi yang pertama dikeluarkan 

adalah IL-1, TNF , sitokin ini yang kemudian merangsang dikeluarkannya 

sitokin pro inflamasi yang lain seperti IL-6 dan IL-8.
6,45,49

.  

Sitokin pro inflamasi dihasilkan oleh berbagai macam sel seperti 

sel mikroglia, astrosit, leukosit . Sitokin ini memacu sel sistem saraf pusat 

mengalami apoptosis, diferensiasi dan proliferasi .  



 

Peningkatan kadar IL-1, TNF , IL-6 dan IL-8 telah diamati pada 

iskemia SSP.
6,10,45

 Konsentrasi IL-1  mulai muncul setelah 1-3 jam 

maksimal pada 12 jam tetap ada samapai 5 hari dan konsentrasi TNF  

mulai muncul setelah 3-6 jam, maksimal pada 12 jam tetap ada sampai 5 

hari.
49

 Dari beberapa penelitian interleukin pada iskemik injury 

ditemukannya nilai IL-6 pada cairan serebrospinal dan plasma  yang 

memprediksi derajat fungsi pemulihan pasien dihubungkan dengan 

besarnya ukuran infark.
46 

Nagahiro dkk (1998) mengatakan bahwa 

sebaliknya reperfusi pada jaringan yang sudah mengalami iskemik justru 

akan berbahaya karena menimbulkan peningkatan infiltrasi sel inflamasi 

dan oksigen yang dapat menyebabkan peningkatan radikal bebas. 

DeGraba (1998) melaporkan bahwa reperfusi jaringan iskemik 

dengan cepat menimbulkan ekspresi sitokin inflamatori khususnya TNF  

dan IL-  . Jean dkk (1998) Pengaturan fungsi sitokin inflamatori tersebut 

di atas mungkin dapat digunakan dalam terapi untuk mengurangi cedera 

akibat reperfusi dan mengurangi perluasan infark 
47 

2.3. National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 

NIHSS merupakan instrumen untuk menilai gangguan neurologis 

penderita stroke dan telah distandarisasi. Penilaian diperoleh dari 

pemeriksaan fisik neurologis. NIHSS telah direkomendasi untuk menilai 

defisit neurologis saat penderita masuk perawatan, menilai perkembangan 

terapi dan rehabilitasi. Dari penelitian disebutkan, reliabilitas antara 

pemeriksa cukup tinggi.
50   

Pemeriksaan defisit neurologis pada pasien 

stroke ini , mempunyai sifat kuantitatif (skala 0 – 42), dan meliputi 



 

pemeriksaan : derajat kesadaran, gerakan mata konyugat horisontal, 

lapangan pandang, paresis wajah, kekuatan motorik, ataxia, sensorik, 

bahasa, disartria dan neglek.
49,50

   Untuk penggolongan secara klinis dapat 

digolongkan dengan batasan nilai > 25 sangat berat, nilai 16 sampai 25 

berat, nilai 5 sampai 15 sedang, nilai kurang dari 5 ringan 
52,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.   KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                       

 

                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

Stroke iskemik 
Fase akut 

( CT scan Kepala) 

    Reperfusi 

( Positron 

Emission 

Tomography) 

Inflamasi  

(Kadar IL-1 , 

TNF  dalam 

serum 

Kadar VCAM-1,ICAM-1 

dalam serum 

Kadar superoksida 

dalam serum 

Kadar enzim : 
protease, Lipase, 

kinase, calmodulin 
dalam serum 

Kadar Ca++ 

Dalam sel 

Jumlah sel mati di otak 

Jumlah neutrofil 

Di SSP 

Status Neurologis 

Skor NIHSS 











Infeksi 
(suhu 
tubuh, 
jumlah 

leukosit 

Alergi 
(jumlah 
eosinofil, 
kadar IgE) 

Kel. primer 
Sumsum 
tulang(ab 
normalitas 
hasil 
gambaran 
sediaan apus 
darah tepi) 

Penggunaan 

kortikoteroid 

Lithium,beta 

agonis 

Stress Fisik : 
Kerja 

berlebihan,  

Pemberian 
Anastesi,  
Frekuensi  & 
lama periode 

Kejang 

Hb,Ht, Tensi, 
Gula Darah, 
Kolesterol, 
Trigliserid 



 

2.5.   KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.  HIPOTESIS 

Pada stroke iskemik akut terjadi reaksi inflamasi dimana jumlah neutrofil  

absolut darah tepi dapat digunakan sebagai indikator keluarannya 
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