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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. STROKE 

2.1.1.  Definisi, Epidemiologi dan Klasifikasi 

Definisi stroke iskemik menurut AHA/ASA tahun 2013 adalah disfungsi 

neurologis yang disebabkan oleh infark fokal serebral, spinal maupun retina. Dimana 

infark pada susunan saraf pusat mempunyai definisi infark serebri, medula spinalis 

atau retina yang terkait kematian sel karena iskemia, dan bukti adanya iskemia 

berdasarkan : 

1. Patologi, imajing atau bukti obyektif lain adanya injuri akibat iskemik dari 

serebri, medula spinalis atau retina sesuai dengan distribusi vaskuler 

2. Bukti klinis adanya injuri  akibat iskemia fokal pada serebri, medula spinalis atau 

retina berdasarkan gejala yang menetap ≥ 24 jam atau sampai kematian dan 

etiologi lain sudah disingkirkan 22 

Insiden stroke di Eropa bervariasi, sekitar 2 – 2,5 setiap 1000 penduduk di 

Eropa Barat, dimana sekitar 25% pria dan 20% wanita diperkirakan akan mengalami 

stroke sepanjang 85 tahun kehidupan mereka.23,24 Hasil penelitian the Oxford 

Vascular Study didapatkan hasil bahwa insiden stroke di Inggris adalah 2,3/1000 dan 

insiden penyakit serebrovaskuler mempunyai angka yang sama dengan insiden 

penyakit jantung koroner.24 Insiden stroke pada salah satu negara berkembang di 
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Asia, India, adalah 147/100.000 penduduk pada tahun 1998-1999 dengan insiden 

pertahun sekitar 36/100.000 penduduk.25 Sekitar 75-85% pasien yang masih bertahan 

setelah serangan stroke iskemik yang pertama, 8-15% mengalami stroke ulang pada 

tahun pertama setelah onset stroke pertama.25,26 Di China insiden stroke meningkat 

setelah periode tahun 2000 dibandingkan sebelum tahun 2000 dari 5,54/1000 

penduduk menjadi 8,34/1000 penduduk.26  

Secara umum stroke dibagi menjadi 2 golongan besar :22,27 

1. Stroke perdarahan  

2. Stroke non perdarahan ( stroke infark / stroke iskemik ) 

Stroke perdarahan dibagi dalam 2 golongan :  

1. Perdarahan intraserebral (PIS) 

2. Perdarahan subarahnoid (PSA) 

Berdasarkan perjalanan klinis stroke iskemik dikelompokan menjadi : 

1. Transient Ischemic Attack (TIA) : Serangan stroke sementara yang 

berlangsung kurang dari 24 jam. 

2. Reversible ischemic Neurologic Deficit (RIND) : Gejala neurologis 

akan menghilang antara > 24 jam sampai 21 hari . 

3. Progressing stroke atau Stroke in evolution : Kelainan atau defisit 

neurologis berlangsung secara bertahap dari yang ringan sampai 

menjadi buruk . 

4. Completed stroke : Kelainan neurologis sudah menetap atau tidak  
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bertambah lagi.  

Berdasar lokasi area perdarahan menurut Bamford:23 

1. TACI (Total Anterior Circulation Infarct) 

2. PACI (Partial Anterior Circulation Infarct) 

3. LACI (Lacunar Cerebral Infarct) 

4. POCI  (Posterior Circulation Infarct). 

2.1.2. Patofisiologi 

Reaksi Seluler Pada Iskemia Akut  

Disfungsi neuronal diakibatkan reaksi biokimia yang patologis dimana pada 

daerah penumbra sel glia akan mengalami kerusakan yang lebih parah dan lebih cepat 

dari pada sel neuron sehingga pada daerah kortikal tidak mengalami kerusakan terlalu 

banyak. Pada periode iskemik kerusakan sel dan jaringan tergantung perubahan yang 

terjadi selama fase tersebut yang dimediasi oleh formasi dari infark di otak oleh 

mekanisme nekrosis dan apoptosis.28 

Sel glia dan sel neuronal sulit dibedakan karena sel neuron pada saraf pusat 

dikelilingi oeh neuroglia. Sel glia juga berperan pada sintesis sitokin, mediator 

imunitas, dan sinyal tingkat molekuler lainnya (cGMP, NO) yang ditransmisikan 

pada neuron dan juga sintesis BDNF yang memainkan peranan penting pada 

perbaikan neuronal. Respon sel glia terhadap iskemik adalah sebagai berikut : 1. 

Hipertrofi dan hiperplasia, 2. Munculnya bentuk sel yang udem, 3. Destruksi dari sel 

glia yang dimulai dengan fragmentasi dari astrosit yang terlihat pada menit-menit 
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awal fase iskemik. Perubahan pada sel glia akan diikuti dengan penurunan marker 

astrosit seperti glial fibrillar acid protein (GFAP). Pada onset iskemik sekitar 4-6 jam 

setelah paada stroke iskemik astrosit akan dikelilingi daerah iskemik, sehingga akan 

mensintesis GFAP dengan cepat sehingga mudah untuk dideteksi. Setelah 24 jam 

reaksi astrosit menjadi meningkat secara agresif dan menyebabkan formasi dari 

sikatrik glial pada minggu pertama sampai kedua setelah onset stroke.28,29 

Setelah 6-8 onset stroke terjadi  aktifasi dari mikroglia yang meningkat karena 

peningkatan dari sintesis sitokin faktor pro-inflamasi dan molekul adhesi sehingga 

netrofil pada pembuluh darah kecil menjadi reaktif. Aktifasi dari netrofil akan 

mengakibatkan terjadinya adhesi netrofil pada pembuluh darah kecil, menembus 

blood brain barrier dan infiltrasi pada jaringan otak yang iskemik. Infiltrasi netrofil 

maksimal terlihat pada 48-96 jam setelah onset stroke, walaupun ada beberapa variasi 

pada beberapa penelitian dan kemudian jumlah netrofil pada jaringan otak akan 

menurun.29 

Infiltrasi makrofag terjadi secara maksimal pada padahari ke lima sampai 

ketujuh onset stroke dimana proses infiltrasi tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak 

hari pertama onset stroke.28 

Perubahan pada endotelial pembuluh darah kecil terjadi mulai menit pertama 

dan sekitar 30 menit kemudian akan terlihat adanya udem pada endotel lalu akan 

terjadipeningkatan permeabilitas membrane 1 jam kemudian. Pada onset 6 jam akan 

terlihat gambaran nekrosis pada beberapa sel dan akan terlihat adanya proliferasi sel 
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endotel dan sel otot polos pembuluh darah kecil pada hari kedua dan hari ketiga. Pada 

hari kelima sampai hari ketujuh pada ekperimental stroke dengan binatang coba akan 

terjadi formasi dari kapiler yang terlihat pada daerah periinfark. 29,30 

Kaskade Glutamat-Kalsium 

Eksitasi yang berlebihan dari reseptor glutamat disebabkan adanya akumulasi 

dari neurotransmiter eksitatorik pada jaringan otak yang mengalami iskemik.29 

Glutamat akan diepaskan sebagai neuropeptida yang aktif dan akan berikatan dengan 

reseptor NMDA yang akan menyebabkan terjadinya influk dari kalsium ke intrasel 

yang akan menyebabkan terbentuknya radikal bebas dan terinduksinya endonuklease 

protein sehingga mengakibatkan kerusakan mitokondria dan kematian sel. Pada 

beberapa percobaan dengan binatang coba menunjukkan bahwa antagonis reseptor 

NMDA dapat menurunkan luas infark, menurunkan tingkat mortalitas dan 

meningkatkan keluaran neurologis pada pasien stroke iskemik.. 30 

Asidosis Metabolik pada Iskemik Otak 

Berkurangnya aliran darah otak (ADO) mengakibatkan iskemik pada otak 

sehingga respon primernya adalah terjadinya asidosis dan berkurangnya ATP sebagai 

dan mencetuskan terjadinya glikolisis anaerob sebagai kompensasinya. Hal tersebut 

mengakibatkan meningkatnya  produksi dari laktat dan H- menyebabkan terjadinya 

asidosis laktat. Mekanisme kompensasi dan adaptasi pada fase iskemik terjadinya 

peningkatan konsentrasi H pada awal terjadinya iskemik dan mempunyai peranan 
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pada perbaikan perfusi di daerah penumbra. Peningkatan kadar laktat pada jam-jam 

pertama terjadinya iskemik mengakibatkan pH akan turun menjadi 6,4-6,7. 22,29 

Pada studi eksperimental menunjukkan bahwa asidosis pada jaringan 

memainkan peranan penting pada perubahan neuronal menjadi fase iskemik. Terdapat 

interaksi antara terjadinya asidosis yang diakibatkan hiperglikemia iskemik dan 

kerusakan jaringan yang lebih luas yang disebabkan karena penurunan pH intra dan 

ekstra seluler. 

Asidosis akan menekan reaksi metabolik dan juga transport ion baik pasif 

maupun aktif pada membran. Inhibisi dari tanspor kalsium akan memberikan efek 

proteksi pada neuron terhadap efek glutamat dan anoksia dan kerusakan akibat efek 

asidosis meluas seiring dengan terjadinya iskemik fokal pada jaringan otak yang 

dikarenakan penurunan fosforilasi tingkat seluler dan terinduksinya kaskade 

metabolik iskemik.  Pada asidosis intraseluler akan menyebabkan peningkatan jumlah 

kalsium bebas yang diakibatkan karena adanya  gangguan pada skuestrasi kalsium di 

mitokondria dan  retikulum endoplasma, dimana karena efek kompetisi dengan ion H- 

pada tempat ikatan kalsium sehingga terjadi peningkatan jumlah kalsium bebas dan 

akan menyebabkan terjadinya mekanisme yang patologis seperti : 1. Stress oksidatif, 

2. Meningkatnya sintesis NO, 3. Aktivasi enzim intraseluler. 

Produksi dari radikal bebas yang banyak merupakan salah satu latar belakang 

dari timbulnya asidosis terkait dengan pelepasan dari zat besi yang berikatan dengan 

media asam yang akan mestimulasi mekanisme oksidatif. Hal tersebut akan 
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menyebabkan terlepasnya ikatan dari transferring-like protein yang menghasilkan 

kerusakan membran mitokondria yang terjadi secara cepat dan menurunnya aktifitas 

dari oksigenasi sitokrom. Asidosis metabolik dan hiperglikemia menghambat fungsi 

mitokondria pada periode paska iskemik.31 

Menurunnya pH pada ruang ekstra dan intra seluler menyebabkan efek 

sitotoksik yang langsung sehingga menyebabkan berkurangnya integritas membran.  

Perubahan kimia dan fisik tersebut akan mengakibatkan peningkatan permeabilitas 

dari neuron dan endotel sehingga menyebabkan udem dari sel endotel yang 

menyebabkan gangguan  mikro sirkulasi dan  hipoperfusi post iskemik. 

Beberapa percobaan telah menunjukkan bahwa hiperglikemia pre iskemik dan 

asidosis menyebabkan kondensasi dari kromatin nuklear pada neuron. Hiperglikemia 

juga dapat menyebabkan penurunan atau berhentinya ekspresi dari mRNA yang 

diakibatkan oleh iskemia dan reperfusi.29  

Astrosit lebih sensitif pada iskemia dibandingkan neuron yang terlihat pada 

kultur. Asidosis yang terjadi pada stroke fase akut akan menginduksi kerusakan dari 

astrosit yang dimediasi oleh kematian neuronal melalui transport glutamat dari celah 

sinaps dan dengan pengaruh derajad eksitotoksititas. 

Akumulasi dari H- yang menyebabkan asidosis tingkat seluler memainkan 

peranan penting pada perkembangan udem tingkat seluler. Peningkatan cairan pada 

jaringan meningkatkan terjadinya efek sitotoksik yang dimediasi oleh gangguan 
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metabolisme energi. Kerusakan neuron yang diinduksi oeh asidosis memegang 

peranan penting pada proses formasi infark.29,30  

Teori Neurovaskuler Unit 

Teori mengenai neurovaskuler unit mendasari patofisiologi dari berbagai 

kelainan pada otak seperti stroke, Alzheimer dan Parkinson. Neurovaskuler unit 

sendiri merupakan konsep yang menggambarkan interaksi yang terjadi antara 

berbagai macam sel yang berbeda pada serebral termasuk di dalamnya adalah sel glia 

(astrosit, mikroglia dan oligodendroglia), sel otot polos pada vaskuler dan sel 

neuron.32,33 Jalur utama terjadinya disfungsi vaskuler terkait dengan terjadinya 

kerusakan Blood Brain Barrier (BBB), hipoperfusi-hipoksia serta disfungsi 

metabolik endothelial.32,33 Pada patofisiologi stroke akut, jaringan otak yang 

mengalami hipoksia mengalami kerusakan pada ikatan dan konektifitas antar sel, 

sehingga terjadi peningkatan transport cairan dalam jumlah besar secara transitosis 

dan atau degradasi enzimatik pada dasar membran kapiler yang menyebabkan 

rusaknya BBB.34,35 

Pada stroke fase akut akan terjadi hipoperfusi dan hipoksia sehingga terjadi 

ketidakseimbangan pada fungsi coupling neurovaskuler yang memerlukan sirkulasi 

piamater yang intak dan untuk VSCM serta perisit untuk merespon secara normal 

stimuli vasoaktif. Konstriksi dan vasodilatasi yang dimediasi VSMC pada arteri 

serebral, memperlihatkan bahwa perisit akan memodulasi diameter kapiler otak 

selama fase konstriksi pada dinding pembuluh darah dengan mengobstruksi aliran 
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kapiler selama fase iskemik. Kontraktilitas dari arteri intraserebral akan diatur oleh 

astrosit.35 

Disfungsi metabolik endothelial yang terjadi pada stroke akan menyebabkan 

perubahan fungsi metabolism yang menyebabkan sekresi dari berbagai macam zat 

neurotoksik dan faktor inflamasi,seperti diantaranya TNF, TGFβ1, interleukin-1β 

(IL-1β), IL-6, kemokin, prostaglandin, MMP dan leukosyte adhesion molecules. 

Faktor inflamasi dan neurotoksik tersebut akan bersama-sama menghasilkan 

hubungan molekuler antara disfungsi metabolik dari vaskuler, injuri neuronal dan 

inflamasi pada kelainan serebral  termasuk diantaranya stroke.34,35 

 

2.2. PEMERIKSAAN IMAGING PADA STROKE ISKEMIK AKUT 

2.2.1. Pemeriksaan Computed Tomografi 

Pemeriksaan CT sken kepala yang rutin dilakukan pada bidang aksial dengan 

sudut kemiringan 15° sampai 20° dari garis kanto-meatal. Kemiringan tersebut 

dimaksudkan untuk mengurangi radiasi pada mata, selain itu sudut tersebut pararel 

dengan garis kanto-meatal yang sesuai dengan  potongan pada  pemeriksaan MRI. 

Ketebalan potongan dapat bervariasi pada beberapa alat dan dapat diatur berdasarkan 

area yang diperiksa dimana pada pemeriksaan rutin, ketebalan potongan berkisar 

antara 8 sampai 10 mm, untuk mengevaluasi daerah  orbita,  kelenjar pituary, daerah 

para sella dan supra sella juga pada cerebro-pontin angle (CPA) ketebalan dapat 
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dibuat dengan ketebalan menjadi 1,5 sampai 3 mm. Pada beberapa kasus potongan 

koronal mungkin diperlukan.36 

Pada pemeriksaan CT dan  MRI pada stroke akan didapatkan penurunanan 

densitas pada parenakim otak dikarenakan adanya efek udem sehingga kadar air 

dengan densitas yang lebih rendah daripada kadar air normal pada parenkim otak 

yang normal, yang pada visualisasi dari gambaran CT pada otak akan terlihat sebagai 

:36,37 

 Hilangnya perbedaan densitas di antara substansia alba dan grisea yang akan 

terlihat pada region kortikal dan juga pada dasar dari otak. 

 Penurunan densitas secara keseluruhan  pada suatu regio di otak yang merupakan 

salah satu efek udem sitotoksik di otak. Pada gambaran MRI akan terlihat adanya 

peningkatan sinyal pada T1 dan T2 yang terlihat pada jaringan yang terlibat. 

CT sken dapat mendeteksi efek iskemik dari jaringan otak yang merupakan 

keadaan abnormal dari aliran darah yang pada fase awal sehingga akan 

mengakibatkan  udem  sitotoksik baik pada neuronal dan endotelial. Peningkatan 

kadar air pada otak akan menyebabkan perubahan yang terlihat sebagai gambaran 

hipodensitas pada CT sken, terutama pada daerah watershed dari arteri, seperti pada 

nukleus lentiformis dan pada white matter junction. Pada suatu penelitian dikatakan 

bahwa 31% pasien dengen stroke akut dengan onset kurang dari 3 jam terlihat adanya 

tanda-tanda iskemik pada gambaran CT sken, termasuk di dalamnya gambaran 

hilangnya perbedaan gray-white matter juncton atau hipoatenuasi pada suatu daerah 
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baik fokal maupun difus,37 Gambaran yang terlihat pada gambaran CT sken pada 

pasien dengan stroke akut antara lain :36 

 Hilangnya sulkus 

 Hilangnya garis insula 

 Kaburnya gambaran gray-white matter junction 

 Tidak jelasnya gambaran pada nukeus lentiformis 

 Gambaran hiperdens pada arteri yang mengindikasikan adanya thrombus 

intravaskuler. 

Infark dapat dengan mudah diidentifikasi setelah 48 jam onset stroke namun 

pada infark yang luas dapat terlihat pada 6 jam onset, namun disarankan untuk 

melakukan pemeriksaan CT sken secepat mungkin.  Gambaran tipikal dari infark akut 

pada CT sken adalah adanya hipoatenuasi pada jaringan otak pada daerah teritori 

arteri yang terlibat. Pada onset 3 jam setelah terjadinya iskemik, kadar air dan 

natrium  intraseluler meningkat yang terbatas pada substansia grisea. Kadar air pada 

korteks serebri akan meningkat setelah terjadinya oklusi. Jika kadar air pada otak 

meningkat 1% pada atenuasi pada gambaran CT sken akan menurun sekitar 2-3 HU. 

Antara 10-21 hari gambaran infark akan menjadi isodens bila dibandingkan jaringan 

serebri yang normal. Fase ini disebut ‘fogging’ . Selah 2-3 bulan infark akan terlihat 

dengan densitas seperti halnya LCS dan dapat terlihat dengan mudah.8.Pada binatang 

coba dengan stroke pada teritori MCA rerata atenuasi menurun dari 50 sampai 48,4 

pada jam  pertama onset dan menjadi  42,5  pada onset 4 jam.38 
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2.2.2. Insular Ribbon Sign 

Insula atau  pulau  Reil adalah gambaran ‘pulau’ pada hemisfer serebri yang 

terletak pada basal dari fisura Sylvii  berada di atas  kapsula eksterna dan klaustrum. 

Insular ribbon sign adalah hilangnya batas antara substansia alba dan grisea, 

mencerminkan adanya udem sitotoksik yang terkait anatomi dari arteri yang spesifik. 

Insular Ribbon merupakan penyuplaian yang eksklusif oleh arteri serebri media 

(MCA) segmen insular dan cabang clautralnya. Dengan adanya hambatan aliran dari 

MCA insular ribbon akan  menjadi daerah yang paling distal dari sirkulari serebri 

posterior dan anterior kolateral. Insular ribbon akan menjadi daerah watershed. 

Faktor tersebut, dikombinasikan dengan faktor bahwa lilitan dari segmen operkular 

MCA sehingga merupakan daerah potensial untuk terjadinya emboli lebih sering.8,38 

Gambaran hipoatenuasi awal pada CT sken pada pasien dengan stroke akut 

menandai adanya udem sitotoksik sekunder karena kegagalan pompa ion sebagai 

respon dari tidak adekuatnya  suplai ATP. Atenuasi dari HU secara langsung  terkait 

dengan derajat udem sitotoksik. Secara klinis terdapat 2 tipe dari stroke insular yang 

harus dibedakan, yaitu minor dan mayor. Stroke insular mayor bila lebih dari 2/3 

insula terkena, jika lesi kurang dari 2/3 disebut stroke insular minor. Stroke insula 

tanpa keterlibatan MCA sangat jarang. Stroke insula mayor terkait dengan outcome 

fungsional dan abnormalitas neurologis yang buruk, termasuk keterlibatan 

somatosensorik, neuropsikologis, bahasa proses pendengaran, keseimbangan dan 

kelainan menelan. 38,39 
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Gambar 1 : Skematik potongan aksial dari CT imaging. 
Daerah yang di perdarahi MCA (kiri), gambaran CT imaging dari wanita berusia 78 tahun 

dengan stroke onset 2 jam dengan hemiparesis sinistra dan pada CT imaging terlihat adanya 
hipoatenuasi pada posterior nukleus lentiformis (L) dan hilangnya batas antara substansia 

alba dan grisea pada batas lateral insula (panah hitam) 
Sumber : Krumina G. CT or MRI in Acute Ischemic Stroke. Electronic Presentation 

Online System. 2010.34 

 

2.2.3. Penilaian dengan ASPECT  

ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) merupakan sistem yang 

pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 untuk menentukan derajad secara 

kuantitatif yang sudah distandarisasi pada stroke iskemik akut yang mengenai 

sirkulasi anterior. Penilaian ASPECTS dilakukan pada dua level yaitu pada level 

thalamus dan ganglia basalis dan yang berikutnya adalah level mulai dari rostral 

hingga struktur ganglionik untuk menentukan area otak yang mengalami iskemik 

melalui pemeriksaan imejing (gambar 2). Pada penilaian ASPECT teritori dari MCA 

dibagi menjadi 10 regio, dimana setiap region akan dibandingkan dengan region yang 

sama pada kontralateral. CT sken normal akan mempunyai nilai 10, 1 poin akan 
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dikurangi pada daerah dengan adanya perubahan pada fase iskemik awal, seperti 

udem fokal atau hipoatenuasi parenkimal. Skor 0 mengindikasikan adanya iskemik 

yang difus pada seluruh teritori yang diperdarahi oleh MCA.40,41 Nilai ASPECTS 

dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melihat respon dari terapi trombolisis baik 

intravena maupun intraarterial, outcome fungsional dan juga terjadinya perdarahan 

sekunder dalam waktu 3-6 jam setelah onset stroke. Pada individu dengan nilai 

ASPECTS 7 atau kurang, risiko untuk terjadinya perdarahan sekunder setelah 

dilakukannya terapi  tPA adalah 14 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pasien 

dengan nilai ASPECTS lebih dari 7. Nilai ASPECT kurang dari 7 dikaitkan dengan 

keterlibatan MCA kurang dari 1/3 bagian.42  

 

Gambar 2 : Skematik ASPECTS.  
Terbagia atas 10 regio : M1. M2, M3, M4, M5, M6, nucleus kaudatus (C), nucleus 

lentiformis (L), Insula (I), kapsula interna  (IC) 
Sumber : Kunst MM, Schaefer PW. Ischemic Stroke. Radiology Clinical Neurology 

American. 2011.43 

 



23 
 

Daerah penilaian ASPECTS terbagi menjadi (gambar 8) :43 

─ M1 : daerah di anterior fisura Sylvii pada gambaran CT sken setinggi  

thalamus dan ganglia basalis 

─ M2 :Lateral dari MCA, pada posterior fisura Sylvii 

─ M3 : daerah posterior dari MCA, setinggi thalamus dan ganglia basalis 

─ M4 : Anterior dari daerah MCA, terletak pada superior dari segmen  M1. 

─ M5 : Lateral dari daerah MCA, terletak pada superior dari segmen  M2. 

─ M6 : posterior dari daerah MCA, terletak pada superior dari segmen M3. 

─ C : daerah nukleus kaudatus 

─ L : daerah pada nukleus lentiformis 

─ IC : kapsula interna 

─ I : Insula 

 

2.3. FISIOLOGI ANATOMI MOTORIK 

2.3.1.  Anatomi dan Fungsi Insula 

Insula terletak pada dasar dari fisura Sylvii yang terletak di antara kapsula 

eksterna dan claustrum.2 Insula pada manusia mempunyai hubungan pada beberapa 

bagian otak seperti korteks serebri, ganglia basalis, amigdala, area limbik dan 

thalamus bagian dorsal.9  Posisi insula yang berada di dalam sulkus sehingga secara 

anatomis insula dikelilingi oleh suatu rangkaian vaskularisasi.44 
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Insula merupakan daerah dari kortek serebri yang terletak di dalam fisura 

Sylvii yang tersembunyai oleh lipatan lobus frontal, temporal dan parietal.21,45 

Korteks insula pertama kali digambarkan oleh JC Reil pada tahun 1809 sehingga 

insula pun disebut sebagai ‘pulau Reil’, namun dalam perjalanannya insula 

mempunyai beberapa nama seperti ‘lobus sentral’, lobus kelima’, ‘lilitan intersylvia’ 

dan ‘girus intraobuler’.45 

Berdasarkan pembagian oleh Cecheto dan Saper, insula terbagi menjadi 3 

bagian menurut sitoarsitekturnya pada bidang ventrodorsal, yaitu : 9,45,46 

1. Kortek insula bagian agranula (Ia) yang melingkupi fisura rhinalis dengan 

bagian yang memiliki sedikit granula. Bagian ini diduga berhubungan 

dengan fungsi olfaktori dan pengaturan autonom. 

2. Korteks insula bagian disgranula (Id) yang berlokasi pada bagian dorsal 

dari fisura rinalis dan terdiri dari lapisan granula yang difus. Bagian ini 

diduga memiliki hubungan dengan fungsi pengecapan dan modulasi sistem 

viseral. 

3. Korteks insula bagian granula (Ig) yang terletak pada ventral korteks 

somatosensorik sekunder dan tidak didapatkan lapisan granula. Bagian ini 

diduga memiliki hubungan dengan fungsi somatosensoris, auditoris dan 

visual. 
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Pada bidang rostokaudal rostrokaudal insula terbagi menjadi 2 bagian besar, 

yaitu bagian rostral dan posterior, biasa disebut sebagai : posterior rostral dan 

anterior rostral.45 

 

Gambar 3 : Skematik dari insula pada bidang ventrokaudal 
Sumber : Agustine JR.  Circuitry and Fimctional Aspects of the Insular Lobe in 

Primates Including Humans. Brain Research Reviews.1996;22:229-2449 

 
Tidak ada konsensus yang secara jelas menyatakan dimana letak serta batas 

secara tegas dari insula dengan fisura korteks peririnalis. pada tikus insula terletak 

pada separuh rostral dari fisura rinalis, namun pada manusia insula terletak sepanjang 

tepi kaudal dari fisura rinalis Bagian rostral dari korteks insula bersinggungan pada 2 

mm bagian anterior rostral yang menuju ke anterior menuju bregma (genu anterior 

dari korpus kalosum). Hampir seluruhnya dari bagian ini merupakan bagian yang 

agranuler yang terbagi menjadi 2 subdivisi : dorsal dan ventral. 45 

Bagian agranuler berhubungan dengan periventrikuler, nukleus thalamikus 

viseral, nukleus gustatorius thamikus, nukleus lentikuler, substansia inominata, 
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nukleus somatosensorik talamikus bagian ventromedial, nukleus posterior thalamukus 

kompleks, nukleus sentromedial thalamikus, nukleus medial parabrankial 

mesensefalon dan nukleus traktus solitaries.9,45 

 

Gambar  4 : Skematik Fungsional dari Insula 
a)Insula pada tikus, b) insula pada manusia. Warna hijau menunjukkan fungsi 

terkait auditorik, krem terkait fungsi somatosensorik, ungu terkait fungsi 
nyeri, merah terkati fungsi kardiak, biru terkait fungsi pengecapan, abu-abu 

terkait fungsi kognitif, sian terkait fungsi sosial. 
Sumber : Moraga-Amaro R, Stehberg J The Insular Corteks and the Amigdala 

: Shared Function and Interactions. Available from : 
http://dx.doi.org/10.5772/48495. Published in 2012.45 

 

Insula terkait dengan fungsi motorik, dimana bagian bagian anterior dari area 

rostral behubungan langsung dengan area-area serebri yang terkait dengan fungsi 

motorik, yaitu : bagian lateral dari korteks frontal dan nukleus motorik thalamus dan 

menerima proyeksi utama dari bagian ventral dari nukleus mediodorsal, parafasikuler 

dan nukleus sentral medial thalamus, area yang terkait dengan motorik dari amigdala, 

yaittu lokus coeruleus dan nukleus raphe magnus. Bagian posterior dari bagian ini 

berbatasan dengan bagian sentral atau posterior dari bagian rostral.45 
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Insula mempunyai berbagai macam fungsi terkait dengan koneksi insula 

dengan berbagai area serebri. Penelitian oleh Lemineux dkk mendapatkan hasil 

bahwa pada stroke infark yang melibatkan daerah insula didapatkan gejala klinis 

yang muncul dapat berupa gejala somatosensorik, afasia, gangguan vestibuler dan 

defisit motorik 21 

Fungsi-fungsi insula pada manusia antara lain adalah : 

1. Fungsi kognitif 

Insula diduga memiliki hubungan dengan intaknya memori verbal , 

neglect dan patofisiologi dari penyakit Alzheimer.9,16,17 Pada pasien kinan 

dengan lesi pada insula kanan dapat muncul manifestasi klinis neglect dan 

mutisme. Insula juga memiliki proyeksi eferen pada sistem limbik 

sehingga mempengaruhi emosi.9  

2. Fungsi pengecapan 

Fungsi pengecapan utama pada manusia terletak pada insula bagian 

anterior.47 Pada percobaan dengan monyet didapatkan bahwa neuron 

dengan fungsi pengecapan didapatkan pada insula bagian rostral dan 

dorsal.9 

3. Fungsi kardiovaskuler 

Suatu percobaan dilakukan oleh Williamson dkk, mendapatkan hasil 

bahwa ada peningkatan secara signifikan pada insula kiri terutama bagian 

posterior pada probandus yang melakukan aktivitas bersepeda secara 
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pasif, bagian ini terkait dengan fungsi otonom kardiak (prasimpatis) pada 

manusia.19,47 Kerusakan pada insula kiri akan menyebabkan gangguan 

pada pemeriksaan EKG, peningkatan enzim jantung, aritmia, gangguan 

pada tekanan darah dan dapat berakibat kematian mendadak.47 

4. Fungsi berbicara 

Peneitian oleh Baldo dkk pada pasien stroke yang melibaatkan daerah 

insula menunjukkan adanya hubungan antara lesi pada girus presentralis 

superior dari insula kiri dengan pembentukan kata pada kata-kata dengan 

suku kata multiple.48 Salah satu dari proyeksi eferen dari insula adalah 

pada girus frontal inferior dimana pada girus tersebut terdapat area Broca. 

Lesi pada area tersebut akan mengakibatkan terjadinya apraksia bahasa, 

disartria maupun afasia.9,21,47.  

5. Fungsi keseimbangan 

Pada pasien stroke yang mengalami infark pada insula sebagian 

mengalami gangguan keseimbangan.21 Penelitian oleh Naidich dkk 

mendapatkan hasil bahwa irigasi telinga dengan air dingin akan 

menstimulasi insula bagian posterior kontralateral, sementara stimulasi 

system vestibuler secara visual akan meng-deaktifasi korteks asosiasi 

visual selain menstimulasi insula posterior.47 Fungsi keseimbangan pada 

insula diduga terkait dengan koneksi insula dari vestibularis thalamikus 

dan nukleus ventral posterior inferior9 
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6. Fungsi motorik 

Insula memiliki proyeksi aferen menuju area motorik tambahan (area 

Broca 6) dan juga bagian lateral dari area premotorik. Pada percobaan 

didapatkan hasil adanya peningkatan aliran darah pada insula ipsilateral 

bagian disgranuler dan granuler (Id dan Ig) pada probandus yang 

melakukan gerakan oposisi jari tangan dan fleksi bahu.9,45 Penelitian oleh 

Lemineux didapatkan hasil dari 23 pasien yang mengalami stroke dengan 

lesi pada insula, 6 diantaranya mengalami defisit motorik.21 Insula juga 

diduga memiliki peran pada perbaikan motorik pada pasien stroke.9 

7. Fungsi modulasi nyeri 

Percobaan yang dilakukan oleh Starr dkk didapatkan adanya peningkatan 

aktifitas pada beberapa daerah otak, seperti insula, dorsolateral dari 

korteks prefrontal, area motorik tambahan, ACC, SII dan serebelum, pada 

stimulasi noxious (dengan suhu 49°C, fase on dan off 30 detik, selama 5 

siklus) pada kornu dorsalis.49 Sensasi nyeri pada kerusakan insula diduga 

terkait dengan proyeksi eferen insula menuju korteks somato sensorik.9 

Bagian insula yang terkait dengan modulasi nyeri terdapat pada posterior 

dari insula.9,46 Agustine dkk menjelaskan bahwa lesi padainsulaakan 

menyebabkan hilangnya inhibisi dari thalamus (salah satu proyeksi aferen 

menuju insula) sehingga menimbulkan sindroma pseudo-thalamikus9 
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2.3.2. Fungsi Motorik Pada Manusia 

Bagian dari hemisfer serebri yang bertanggung jawab terhadap fungsi motorik 

antara lain adalah girus motorik primer (MI), girus premotorik lateral (PMI), girus 

motorik tambahan (SMA) dimana  untuk menghasilkan suatu gerakan yang baik 

diperlukan juga bantuan dari fungsi visual (gambar 9).5,7 Girus motorik primer 

diperdarahi oleh arteri serebri anterior dan arteri serebri media, dimana arteri serebri 

anterior memperdarahi pada bagian medial dari girus motorik primer, sementara 

arteri serebri media memperdarahi bagian lateral dari MI yang bertanggung jawab 

pada pergerakan dari ekstremitas atas dan kepala.7 Pada suatu studi eksperimental 

menunjukkan bahwa stimulasi pada girus ini dapat merangsang bangkitnya gerakan 

pada ekstremitas.5,7 Gerakan-gerakan yang lebih kompleks membutuhkan keterlibatan 

dari area yang lain seperti SMA dan PMI. 

1. Korteks Motorik Primer (MI) 

Korteks motorik primer terdapat pada lipatan pertama dari bagian 

frontal lobus anterior sampai ke sulkus sentralis . Area korteks ini terletak 

mulai dari lateral fisura Sylvii menyebar ke arah superior menuju bagian 

paling atas otak, dan kemudian membelok ke dalam fisura longutidinalis. 

Area ini secara topografis merupakan perwakilan dari berbagai area otot tubuh 

pada korteks motorik primer, dimulai dari daerah wajah dan mulut, di dekat 

fisura Sylvii; area lengan dan tangan dibagian tengah korteks motorik primer; 

batang tubuh di dekat apeks otak; dan area tungkai dan kaki di bagian korteks 
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motorik primer yang membelok ke dalam fisura longitudinalis. Lebih dari 

separuh dari seluruh korteks motorik primer dikaitkan dengan pengendalian 

tangan dan otot-otot bicara.7,50 

2. Area Pre motorik (PMI) 

Area ini terletak tepat di anterior bagian leteral korteks motorik primer 

hingga 1 sampai 3 cm ke arah inferior menuju fisura Sylvii dan ke arah 

superior kurang lebih dua pertiga jalan ke fisura longitudinalis, daerah ini 

berbatasan dengan area motorik tambahan. Susunan topografis area 

premotorik sama dengan yang terdapat pada korteks motorik primer. Area 

premotorik menempati bagian yang luas pada area 6 klasifikasi Brodmann. 6 

Korteks premotorik, ganglia basalis, thalamus dan korteks motorik 

primer merupakan kompleks keseluruhan sistem untuk mengatur banyak pola 

aktivitas otot tubuh yang terkordinasi.5 

3. Area Motorik Tambahan (SMA) 

Area motorik tambahan masih memiliki susunan topografis lain untuk 

mengatur fungsi motorik. Area ini terletak tepat di sebelah superior dari area 

premotorik terutama terletak di fisura longitudinalis tetapi meluas beberapa 

sentimeter melebihi tepi ke bagian paling superior dari korteks lateralis. 

Diperlukan rangsangan listrik yang lebih kuat pada area motorik tambahan 

untuk menimbulkan kontraksi otot dibandingkan pada area mototik lain dan 

timbulnya kontraksi melalui rangsangan pada daerah ini lebih sering bersifat 
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bilateral daripada unilateral saja. Fungsi daerah ini berkaitan dengan area 

premotorik untuk menghasilkan gerakan sikap tubuh, gerakan posisional 

tangan dan mata, dan sebagainya, sebagai pendukung untuk mengatur gerakan 

motorik halus pada lengan dan tangan oleh area premotorik dan korteks 

motorik primer.6,50 

4. Area khusus dengan fungsi motorik 

Area Broca 

Kerusakan pada area Broca menyebabkan hilangnya vokalisasi pada 

penderita.Area Broca sendiri terletak tepat di sebelah anterior  korteks 

motorik primer dan tepat di atas fisura Sylvii atau pada girus inferior lobus 

frontal.6 

Lapang gerak mata ‘volunter’ 

Tepat di superior area Broca merupakan area yang dipakai untuk 

mengatur gerakan mata. Bila area ini rusak maka penderita secara volunter 

tidak dapat menggerakkan matanya ke berbagai obyek, mata penderita 

cenderung terfiksasi pada satu obyek yang spesifik sesuai dengan efek yang 

diatur oleh sinyal yang berasal dari korteks oksipitalis. 6,50 

Area Rotasi Kepala 

Daerah yang terletak pada superior dari area pergerakan mata yang 

bila dirangsang listrik akan menimbulkan rotasi kepala. Area ini berkaitan 
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dengan lapang gerakan mata dan diperkirakan berhubungan dengan 

pergerakan kepala kepada pengarahan pada suatu obyek.6 

Area keterampilan tangan 

Pada area premotorik tepat di anterior korteks motorik primer yang 

dipakai untuk gerakan tangan dan jari-jari, terdapat suatu daerah yang disebut 

area keterampilan tangan. Bila area ini rusak maka penderita kehilangan 

kemampuan untuk melakukan gerakan yang terkoordinasi atau yang disebut 

apraksia.6 

Ada 3 traktus desenden dari hemisfer serebri yang bertanggung jawab 

menghasilkan gerakan tangkas maupun tidak tangkas berdasarkan perintah 

secara sadar :5 

1. Traktus vestibulospinal, terbentang dari neuron-neuron besar yang spesifik 

pada nukleus vestibuler dari medula oblongata dimana akson akan berakhir 

pada bagian medial dari kornu anterior pada susbstansia grisea medula 

spinalis, yang akan teraktivasi pada perubahan posisi dan gerakan dari kepala, 

dan menstimulasi kontraksi dari otot ekstensor dari batang tubuh dan 

ekstremitas inferior serta fleksi dari ekstremitas atas. 

2. Jaras retikulospinal yang terbentang dari neuron pada bagian medial dari 

formatio retikularis dan pons dan medulla oblongata menuju medula spinalis. 

Neuron tersebut mempunyai dendrit yang panjang yang terhubung dengan 
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cabang kolateral dari akson desending maupun asending yang melalui batang 

otak. 

3. Traktus kortikospinal, yang terdiri dari akson pada area motorik primer (MI), 

area premotorik (PMI) dan area motorik tambahan (SMA). SMA dan PMI 

akan mengirimkan jaras menuju MI dan seluruh area motorik pada korteks 

akan menerima input secara tidak langsung dari ganglia basalis dan 

serebelum.  

 
2.3.3. Ganglia Basalis dan Fungsi Motoriknya 

Ganglia basalis merupakan sistem tambahan motorik lain yang merupakan 

daerah yang diperdarahi oleh arteri serebri media. Area ini berfungsi tidak secara 

tunggal namun berkaitan dengan korteks serebri dan sistem motorik kortikospinal. 

Ganglia basalis sebenarnya menerima input dari korteks dan kemudian 

mengembalikan seluruh sinyal tersebut ke korteks kembali. 50 

Ganglia basalis terdiri dari nukleus kaudatus, putamen, globus pallidus, 

substansia nigra dan nukleus subtalamikus. Seluruh bangunan ini terletak di sebelah 

lateral dari thalamus dan menempati regio yang cukup luas.6,7,50 

Ganglia basalis mempunyai beberapa proyeksi ke arah batang otak dan 

medula spinalis (tidak termasuk dalam UMN), sehingga menghasilkan gerakan dan 

fungsi lain dengan modifikasi output dari korteks serebri. Bagian yang merupakan 

input dari ganglia basalis adalah striatum (nukleus kaudatus, putamen dan nukleus 

akumben) dan globus pallidus internus/medial (GPi) sebagai output-nya. Seluruh 
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akson meninggalkan striatum dan globus pallidus menggunakan γ-aminobuthyric 

acid (GABA) sebagai neurotransmiter dan membentuk suatu inhibisi sinaps pada 

targetnya. Neuron pada GPi menghambat neuron di thalamus, sehingga 

keseimbangan pada inhibisi dan eksitasi pada tiap neuron di GPi menentukan efek 

dari ganglia basalis pada output dari korteks. 5,6,50 

Jalur utama yang melewati ganglia basalis melibatkan suatu lingkaran yang 

berawal dari area yang luas pada korteks serebri, diproyeksikan pada striatum, lalu 

proyeksi diteruskan menuju ke GPi. Output dari GPi berjalan melintasi atau 

mengelilingi kapsula interna dan sampai pada thalamus, dimana akan diproyeksikan 

kembali menuju korteks serebri. Seluruh proyeksi ini tidak bersilangan, sehingga 

setiap gangguan gerak yang berasal dari salah satu sisi ganglia basalis akan tampak 

pada sisi kontralateral tubuh. Jaras kortikostriata merupakan suatu eksitator 

(glutamat) yang meningkatkan input pada sirkuit tersebut yang mengakibatkan 

inhibisi pada neuron-neuron GPi, sehingga mengakibatkan eksitasi transmisi 

talamokortikal (glutamat).5,6,51 

 

2.4. DEFISIT MOTORIK PADA PASIEN STROKE 

80% penderita stroke datang dengan keluhan disfungsi motorik, baik itu 

berupa keterbatasan gerak ataupun hilang/berkurangnya kontrol terhadap otot.2 

Disfungsi motorik pada stroke akut terkait beberapa keadaan yang kompleks, seperti 

diantaranya adalah adanya udem, fase reperfusi, lokasi lesi, terkait dengan area 
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kortikal yang terlibat, area pada substansia grisea yang terlibat, seperti ganglia 

basalis, talamus ataupun batang otak.3,4 Restitusi, substitusi dan kompensasi 

merupakan beberapa mekanisme yang terkait dengan perubahan pada fungsi motorik 

pada pasien stroke.52 Restitusi dipengaruhi secara independen pada stimulasi 

eksternal, seperti stimulasi fisik dan kognitif, dan juga termasuk didalamnya adalah 

reduksi dari udem, absorbsi darah, restorasi ionik dan transport ion. Adaptasi 

fungsional dan kompensasi dari neuron yang mengalami injuri merupakan hal yang 

mempengaruhi subtitusi. Kompensasi berhubungan dengan keseimbangan kebutuhan 

pasien dengan kebutuhan lingkungan sekitar.53 

Pantano dkk melakukan penelitian dengan hasil bahwa volume dan sisi yang 

terlibat stroke iskemik tidak terkait dengan tingkat keparahan dari defisit motorik 

pada pasien stroke, seperti contohnya adalah pasien dengan infark murni pada 

subkortikal tidak memperlihatkan perbedaan yang bermakna pada tingkat keparahan 

defisit motorik dibandingkan pasien stroke dengan infark pada korteks serebri.51 

Alexander dkk mengatakan bahwa asimetris gait pada penderita stroke terkait dengan 

keterlibatan daerah posterolateral putamen. Untuk hubungan antara lokasi lesi dengan 

kelainan gait pada pasien stroke masih memerlukan penelitian lebih lanjut.53 Shelton 

dkk pada hasil penelitiannya mendapatkan hasil bahwa fungsi motorik akan menurun 

secara progesif pada pasien stroke yang melibatkan korteks, korona radiata dan 

kapsula interna.54 Alexander dkk pada penelitiannya juga mengemukakan adanya 

keterkaitan antara komulatif luas infark dengan tingkat keparahan dari defisit 
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motorik.53 Penelitian lain mengatakan bahwa lokasi infark lebih bermakna 

dibandingkan besarnya volume infark pada fungsi motorik pada pasien stroke.55 

Didapatkan adanya keterkaitan antara keterlibatan putamen pada pasien stroke 

dengan defisit motorik yang terjadi pada pasien stroke.  Hipoperfusi pada daerah 

putamen  terkait dengan adanya flaksiditas yang persisten tanpa memperhitungkan 

tingkat keparahan dari fungsi motorik dan keterlibatan nukleus lentiformis serta 

serebelum pada pasien stroke tidak secara signifikan terkait dengan keparahan dari 

disfungsi motorik atau perbaikan motorik3 Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Saunders dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pengukuran volume infark pada 

pasien stroke pada onset 72 jam pertama dengan MRI dapat memprediksi outcome 

pada pasien dengan infark pada teritori MCA56 

Keterkaitan stroke dengan fungsi motorik lebih kepada letak lesi yang 

mengenai korteks sensorimotor primer, serebelum,bagian inferior dari lobus lobus 

parietal, girus motorik tambahan, insula, girus cingulate, ganglia basalis dan 

serebelum dibandingkan volume. Keterlibatan hemisfer kontralateral yang intak juga 

diduga menjadi salah satu faktor yang berperan pada outcome motorik pasien 

stroke.55,57 

 

2.4.1. Motor Assessment Scale (MAS) 

Motor Assessment Scale (MAS) merupakan perangkat yang sering digunakan 

untuk melihat perbaikan motorik serta fungsional pada pasien stroke. MAS 
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dipublikasikan pertama kali pada tahun 1985. Perangkat ini disusun oleh Carr dan 

Shepherd dengan intrarater reability yang tinggi pada stroke kronis maupun stroke 

akut.58 MAS juga dapat dipergunakan sebagai prediktor untuk melihat keluaran 

motorik pada pasien stroke.59 MAS meliputi 8 domain dari aktifitas motorik, dengan 

masing-masing domain mempunyai 7 poin (kisaran antara 0 sampai 6, dimana nilai 6 

merupakan fungsi motorik optimal yang dapat dikerjakan).60(lampiran). Penilaian 

dengan perangkat ini memerlukan waktu sekitar 15 menit, namun pada penelitian 

yang lain lagi dikatakan bahwa penilaian dengan perangkat ini memerlukan waktu 

antara 15-30 menit.60,61 

Peralatan yang diperlukan pada pemeriksaan dengan perangkat MAS antara 

lain : stopwatch, 8 butir kacang merah, cangkir plastik, bola karet, kursi, sisir, sendok, 

pulpen, 2 buah cangkir, air, kertas, benda berbentuk silinder (seperti toples) serta 

meja. Perangkat ini dapat dikerjakan pada pasien dewasa mulai usia 18 tahun sampai 

lansia lebih dari 65 tahun.58   

Pada peniaian MAS terbagi menjadi : 

1. Poin 1 : menilai kemampuan pasien berubah posisi dari terlentang menjadi 

berbaring miring. 

2. Poin 2 : menilai kemampuan pasien dari posisi terlentang ke posisi duduk. 

3. Poin 3 : menilai kemampuan pasien menjaga keseimbangan saat duduk. 

4. Poin 4 : menilai kemampuan pasien dari duduk menjadi berdiri 

5. Poin 5 : menilai kemampuan pasien untuk berjalan 
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6. Poin 6 : menilai fungsi lengan atas 

7. Poin 7 : Menilai fungsi lengan atas dan bawah 

8. Poin 8 : menilai fungsi pergerakan jari-jari tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

2.5. KERANGKA TEORI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Teori 
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2.6.  KERANGKA KONSEP 

Setelah dilakukan pengendalian pada faktor-faktor yang berpengaruh pada 

keluaran motorik pasien stroke maka didapatkan kerangka konsep penelitian sebagai 

berikut : 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka Konsep 

 

2.7. HIPOTESIS PENELITIAN 

2.7.1. Hipotesis Mayor 

Terdapat hubungan letak lesi pada insula dengan fungsi motorik pasien stroke 

infark fase akut. 

2.7.2. Hipotesis Minor 

1. Terdapat hubungan letak lesi insula dengan fungsi motorik ekstremitas 

atas pada pasien stroke iskemik akut.  

LETAK LESI 
INSULA 

FUNGSI 
MOTORIK 

- Letak sisi lesi 
- Letak lesi 
  melibatkan korteks motorik 



42 
 

2. Terdapat hubungan letak lesi insula dengan fungsi motorik ekstremitas 

bawah pada pasien stroke iskemik akut  

3. Terdapat hubungan letak lesi insula dengan fungsi motorik ekstremitas 

atas dan bawah  pada pasien stroke iskemik akut. 

4. Terdapat hubungan letak lesi insula kanan dan kiri dengan fungsi motorik  

pada pasien stroke iskemik akut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


