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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Stroke Iskemik 

2.1.1 Definisi dan faktor risiko 

Menurut World Health Organization (WHO), stroke adalah sindroma 

klinis dari gangguan fungsi otak, baik fokal atau menyeluruh, yang 

berkembang secara cepat, berlangsung lebih dari 24 jam atau berakhir 

dengan kematian, tanpa adanya penyebab lain kecuali gangguan vaskuler. 

Stroke disebabkan oleh terganggunya suplai darah ke otak, yang biasanya 

disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah atau adanya sumbatan gumpalan 

darah. Terganggunya suplai oksigen dan nutrien ini menyebabkan kerusakan 

pada jaringan otak. Adapun stroke iskemik didefinisikan sebagai episode 

disfungsi neurologis yang disebabkan oleh infark fokal cerebral, spinal, 

ataupun retinal oleh American Heart Association pada tahun 2013.
1 

 Faktor risiko stroke diklasifikasikan menjadi 2, yaitu faktor risiko yang 

dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. 

1) Faktor risiko yang dapat dimodifikasi antara lain; riwayat penyakit 

kardiovaskular, penyakit jantung koroner, gagal jantung, penyakit arteri 

perifer, hipertensi, merokok, diabetes melitus, stenosis karotis 

asimtomatis, fibrilasi atrium, dislipidemia, penyakit sel sabit, obesitas, 
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aktivitas fisik yang rendah, faktor diet, serta terapi homon 

postmenopausal.
16

 

2) Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi antara lain; usia, jenis 

kelamin, ras, dan genetik.
17

 

2.1.2 Patofisiologi molekular stroke iskemik 

Pada stroke iskemik yang disebabkan oleh oklusi pada arteri serebri 

media, yaitu stroke yang paling sering terjadi, kerusakan lebih cepat dan 

serius terjadi pada inti iskemik, dimana aliran darah paling rendah. Pada 

perifer regio iskemik, atau yang biasa disebut iskemik penumbra, kerusakan 

neuronal terjadi lebih lambat karena aliran darah yang datang dari kolateral 

yang berdekatan mempertahankan perfusi serebral diatas ambang kematian 

sel seketika.
18

 

Pada inti iskemik, mekanisme utama yang menyebabkan kematian sel 

adalah kegagalan energi, tanpa oksigen dan glukosa, neuron tidak dapat 

membuat ATP yang diperlukan sebagai bahan bakar pompa ionik yang 

mempertahankan gradien ionik di sepanjang membran neuronal, umumnya 

Na
+
-K

+
 -ATPase.

19
 

Kehilangan energi menyebabkan ketidakseimbangan ion, pelepasan dan 

penghambatan penyerapan neurotransmitter. Khususnya pada glutamat, 

neurotransmitter eksitotoksik utama. Glutamat mengikat ionotropik N-

Metil-D-Aspartat (NMDA) dan α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-

isoxazolepropionic acid (AMPA) receptors (iGluRs), yang memicu 
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masuknya kalsium ke dalam sel. Kelebihan kalsium ini memicu pospolipase 

dan protease untuk mendegradasi membran dan protein. Selain itu, reseptor 

glutamat memicu masuknya natrium dan air yang berlebihan seiring dengan 

pembengkakan sel, edema, dan penyusutan ruang ekstraselular.
19 

 

Gambar 1. Patofisiologi selular stroke iskemik 

Sumber: Pathobiology of ischaemic stroke: an integrated view.
20 

 

Tingginya kadar kalsium, natrium, dan ADP pada sel-sel iskemik 

memicu produksi radikal oksigen mitokondria yang berlebihan di dalam 

proses produksi radikal bebas lain seperti sintesis prostaglandin dan 

degradasi dari hipoksantin. Spesies oksigen reaktif (ROS) secara langsung 

merusak lemak, protein, asam nukleat, dan karbohidrat. ROS sangat beracun 

untuk sel karena kadar dan peningkatan enzim antioksidan (superoxide 

dismutase (SOD), katalase, glutathione) dan mekanisme scavenging (α-
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tocopherol, vitamin C) terlalu lambat untuk mengimbangi produksi ROS. 

Mekanisme kematian neuron juga diinduksi oleh pembentukan pori transisi 

mitokondria, kaskade lipoksigenase, aktivasi poly ADP-ribose polymerase 

(PARP) dan amplifikasi ketidakseimbangan ionik melalui perekrutan 

sekunder saluran permeabel kalsium transient receptor potential ion 

(TRPM). Pada akhirnya, kaskade ini akan menyebabkan kematian neuronal 

yang terdiri atas nekrosis, apoptosis, dan autofagi.
21-26  

2.1.3 Edema serebri akibat iskemik 

Edema serebri adalah proses kompleks mulai dari edema sitotoksik sel 

neuroglial (yang tidak membutuhkan aliran darah aktif), edema ionik, dan 

vasogenik (yang terjadi saat jaringan iskemik mengalami reperfusi). Edema 

sitotoksik, ionik, dan vasogenik timbul dari perubahan permeabilitas yang 

terinduksi iskemia pada pembatas sel otak. Perubahan permeabilitas ini 

terjadi karena adanya rangsang patologis atau peningkatan transkripsi 

saluran ion dan transporter pada sawar darah otak, pleksus koroid, dan sel 

neuroglial.
27,28 

Edema yang paling sering terjadi setelah adanya iskemia adalah edema 

sitotoksik. Edema sitotoksik memicu akumulasi solute aktif intraselular 

yang bukan hanya menyebabkan pembengkakan sel, tetapi juga perubahan 

gradien ionik dan membentuk sebuah jalur transendotelial untuk cairan 

keluar ke ruang ekstraselular. Karena kurangnya ATP pada sel iskemik, 

transpor aktif sekunder (kotransporter), yang menggunakan energi yang 
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disimpan di dalam gradien ionik, dibentuk oleh transpor aktif primer (Na
+
-

K
+
-ATPase). Adapun transpor pasif (kanal ion) merupakan mekanisme 

utama solute diakumulasi di dalam sel-sel saat edema sitotoksik.
28-30

 

Berbagai mediator molekular bertanggung jawab atas terjadinya 

akumulasi solute intraselular selama edema sitotoksik, termasuk berbagai 

kanal natrium dan transporter.
31

 Protein transpor ion ini dirangsang 

berhubungan dengan iskemia seperti peningkatan  kadar kalium dan proton 

ekstraselular, mediator inflamasi, dan neurotransmiter eksitatorik. Jalur 

tetrodoxin-sensitive sodium channels, NHE, dan NKCC1 yang biasanya 

memediasi masuknya natrium ke dalam sel juga mengalami peningkatan 

aktivitas oleh karena faktor-faktor tersebut.
32-34

 

Edema sitotoksik sel-sel otak tidak meningkatkan volume bersih otak 

kecuali CBF kembali seperti semula, karena edema sitotoksik hanyalah 

redistribusi cairan ekstraselular otak ke dalam ruang intraselular. Agar 

terjadi peningkatan volume otak, cairan tambahan harus diberikan ke dalam 

ruang ekstraselular otak. Pergerakan ion dan air ke dalam sel-sel pada 

edema sitotoksik menyebabkan hilangnya konstituen tersebut dari ruang 

ekstraselular. Gradien yang baru didirikan untuk natrium dan solute lain 

yang aktif osmosis, yang terletak diantara ruang intravaskuler dan ruang 

ekstraselular, merupakan kekuatan utama yang mendorong gerakan 

transendotelial cairan edema melalui sawar darah otak. Namun, energi 

potensial yang tersimpan pada gradien ionik ini tidak dapat bermanifestasi 
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menjadi gerakan air dan solute, kecuali apabila permeabilitas sel endotelial 

serebral pada sawar darah otak berubah. Peningkatan permeabilitas dari sel-

sel endotelial untuk natrium, klorida, dan air yang terjadi dengan 

meningkatkan ekspresi kanal ion transelular dan transporter, kanal air 

aquaporin (yang menyebabkan edema ionik), atau pembukaan pada tight 

junction antar sel-sel endotelial (yang menyebabkan edema vasogenik) 

menyebabkan aliran air dan solute melewati gradien konsentrasi.
25,35,36

 

Edema ionik merupakan fase awal dari disfungsi endotelial yang dipicu 

oleh iskemia dan dilanjutkan dengan edema vasogenik selama 6 jam. Pada 

edema iskemik, peningkatan permeabilitas pada sel-sel endotelial biasanya 

terjadi karena peningkatan aktivitas atau ekspresi protein transpor ion yang 

dipicu iskemia atau metabolit toksik yang berhubungan. Cairan edema ionik 

kekurangan protein karena tight junction pada sel-sel endotelial sawar darah 

otak intak. Karena sel-sel endotelial tidak mengekspresikan voltage-gated 

sodium channels, tidak seperti neuron, astrosit, dan NKCC1, kotranspor 

aktif sekunder yang diekspresikan lumen pembuluh darah endotel, sel-sel 

endotelial memegang peranan penting dalam pembentukan edema ionik 

dengan memasukkan natrium dan klorida ke dalam sel-sel. Natrium dalam 

sel-sel kapiler kemudian dikeluarkan ke ruang ekstraselular otak dengan 

aktivitas Na
+
-K

+
-ATPase, yang diekspresikan pada adluminal membran sel 

kapiler; sedangkan klorida mengikuti melalui kanal anionik.
28
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Setelah edema ionik, fase kedua dari disfungsi endotelial yang dipicu 

oleh iskemia adalah edema vasogenik, yang ditandai dengan kerusakan dari 

tight junction pada sawar darah otak dan akumulasi cairan ke dalam ruang 

interstisial otak. Pembengkakan sel endotelial karena edema sitotoksik, 

actin polymerization-dependent endothelial cell retraction, pembentukan 

interendothelial gaps, kerusakan tight junction, dan degradasi enzimatik dari 

membran endotelial sel basal, merupakan mekanisme yang telah diajukan 

sebagai penyebab dari perubahan permeabilitas endotelial yang mengiringi 

kejadian edema vasogenik. Faktor-faktor yang memicu iskemia seperti 

thrombin telah terbukti menyebabkan meregangnya sawar darah otak 

dengan memicu retraksi sel endotelial yang dilanjutkan dengan episode 

iskemik fokal yang menyerupai stroke dan hematoma intraserebral. VEGF, 

yang juga diinduksi oleh iskemia, mengganggu integritas tight junction dan 

mendorong pembentukan edema vasogenik; VEGF inhibitor menurunkan 

edema vasogenik setelah reperfusi jaringan iskemik. Edema vasogenik juga 

terjadi saat membran basal kapiler putus akibat matriks metaloproteinase 

yang dipicu iskemia.
37-41

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mekanisme edema sitotoksik, ionik, dan vasogenik 

Sumber: Molecular mechanisms of ischemic cerebral edema: role of electroneutral 

ion transport.
28 

 

2.2 Ganguan Kalium Serum pada Stroke Iskemik 

2.2.1 Hipokalemia 

Hipokalemia terjadi pada lebih dari 21% pasien rawat inap dan sekitar 

2% sampai 3% pada pasien rawat jalan. Hipokalemia didefiniskan sebagai 

konsentrasi kalium serum kurang dari 3.5 mmol/L.
42,43

 Homeostasis ion 

kalium ditentukan oleh keseimbangan eksternal (asupan kalium, biasanya 
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100 mmol/hari), ekskresi (95% melalui saluran kemih; 5% melalui usus 

besar), dan keseimbangan internal (distribusi ion kalium antara 

kompartemen cairan intraselular atau ekstraselular). Ketidakseimbangan 

distribusi ion kalium di sepanjang membran sel, misal 1% pergeseran akan 

menyebabkan 50% perubahan pada konsentrasi plasma. Mekanise hormonal 

(termasuk insulin, agonis β-adrenergik dan aldosteron)  mengatur distribusi 

ion kalium dengan cara mendorong pemindahan secara cepat ion kalium 

untuk  menyeberangi membran plasma.
44 

Selain itu, redistribusi selular juga 

dikendalikan oleh pompa Na
+
-K

+
-ATPase, dimana ia menjaga konsentrasi 

kalium yang tinggi dan natrium yang rendah di dalam sel. Katekolamin, 

agonis selektif β2, dan insulin menurunkan kalium dengan meningkatkan 

aktivitas pompa Na
+
-K

+
-ATPase. Oleh sebab itu, hiperkatekolaminergik dan 

hiperinsulinergik pada umumnya menyebabkan pergeseran transelular yang 

pada akhirnya akan menyebabkan hipokalemia.
45

 

Peningkatan kadar kalium ekstraselular dan glutamat yang terjadi pada 

iskemik serebri diketahui dapat merangsang aktivitas NKCC1 pada neuron 

dan astrosit. Pada fase-fase awal iskemia, kegagalan aktivitas Na
+
-

K
+
 ATPase dan kerusakan neuron dan sel glia (dikarenakan eksitotoksisitas 

neuronal dan kematian sel onkotik) meningkatkan kadar kalium 

ekstraselular (beberapa menit anoksia/iskemia meningkatkan kadar kalium 

mencapai ~60 mM); bersamaan dengan itu, kadar natrium intraselular 

meningkat dengan bergeraknya ion natrium menyeberangi gradien 
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elektrokemikal melewati membran yang makin permeabel. Sebaliknya, 

peningkatan kadar kalium ekstraselular menambah efek osmotik dari 

natrium intraselular dengan merangsang influks sekunder dari kalium 

melalui mekanisme kotranspor. Dalam astrosit, NKCC1 memainkan 

peranan penting pada serapan kalium saat kondisi ion kalium yang tinggi. 

Pada saat kadar ion kalium sebesar 75 mM, influks kalium yang dimediasi 

NKCC1 secara signifikan distimulasi pada astrosit; kadar ion kalium tinggi 

yang memicu aktivasi NKCC1 ini sepenuhnya dihapuskan dengan cara 

penghilangan kalsium ekstraselular atau pemblokiran tipe-L kanal kalsium 

voltage-dependent dengan nifedipin. Data-data ini menunjukkan bahwa 

aktivitas NKCC1 dirangsang dalam keadaan ion kalium yang tinggi, melalui  

jalur transduksi sinyal yang dimediasi dengan kalsium. Akumulasi 

intraselular dari natrium dan klorida secara signifikan meningkat saat kadar 

ion kalium sebesar 75 mM. Dapat dipastikan bahwa mekanisme influks 

kalium yang dimediasi oleh NKCC1 saat iskemia ini terjadi pada fase-fase 

awal iskemia, saat beberapa aktivitas Na
+
-K

+
 ATPase masih ada dan gradien 

ion belum sepenuhnya hancur.
32,45,47

  

Stimulasi NKCC1 yang dimediasi oleh kadar ion kalium yang tinggi ini 

berakibat pada pembengkakan sel dengan meningkatkan jumlah natrium, 

kalium, klorida, dan air intraselular. Pada saraf yang berselubung mielin, 

transmisi ringan secara progresif meningkat bersamaan dengan kadar ion 

kalium, yang menyebabkan pembengkakan sel.
28
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Hipokalemia merupakan kondisi serius yang terbukti sering terlibat 

dalam berbagai penyakit kardiovaskular, diantaranya fibrilasi atrium, stroke, 

serangan jantung, hipertensi, dan sudden cardiac death. Hipokalemia juga 

merupakan prediktor kuat untuk kematian dini pada gagal jantung.
49

 

Dalam penelitian Macdonald dan Struthers tentang hubungan antara 

hipokalemia dan penyakit kardiovaskular, ditemukan bahwa; kadar kalium 

darah yang tinggi menghambat agregasi trombosit dan dengan begitu dapat 

mencegah terjadinya stroke iskemik. Studi lain yang dilakukan oleh Delhey 

et al, melaporkan bahwa sebuah kasus dengan nyeri tulang belakang, defisit 

neurologis, dan taktil setelah terjadinya trauma didiagnosis sebagai hernia 

diskus intervertebralis, dimana sebenarnya adalah hipokalemia.
50-51

 

Pasien dengan gagal jantung dan penyakit ginjal kronis sering 

mengalami kejadian hipokalemia. Dan ini menunjukkan peningkatan risiko 

mortalitas dan hospitalisasi. Beberapa pasien paralisis hipokalemik 

mengeluh akan kelemahan otot, terutama pada ekstremitas bawah. Adapun 

untuk kelemahan umum dan kelemahan otot skelet secara keseluruhan 

terjadi pada pasien yang kehilangan kalium derajat berat, tetapi dapat pula 

ditunjukkan dengan kelemahan pada sekelompok otot spesifik. Kematian 

mendadak karena kegagalan pernapasan dan aritmia seperti takikardi dan 

fibrilasi ventrikular juga dapat terjadi.
52-53

 

Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa, akumulasi dari faktor-faktor 

ringan pemicu hipokalemia dapat mempercepat terjadinya hipokalemia yang 
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bahkan dapat mengakibatkan adanya bangkitan. Pada hipokalemia berat 

biasanya disertai dengan paralisis otot simetrik, jarang disertai dengan 

paralisis otot asimetrik.
54-55 

2.2.2 Hiperkalemia 

Hiperkalemia adalah kondisi yang potensial untuk mengancam hidup 

dimana kalium serum melebihi 5.1 mmol/L. Keadaan ini dapat disebabkan 

oleh eksresi renal yang menurun, asupan kalium yang berlebihan, atau 

kebocoran kalium dari ruang instraselular. Kondisi-kondisi yang dapat 

berakhir dengan hiperkalemia antara lain gagal ginjal akut atau kronik, 

hipoaldosteronisme, dan rhabdomiolisis. Gejala-gejalanya nonspesifik dan 

kebanyakan berhubungan dengan disfungsi otot dan jantung.
56

  

Perubahan pada kalium (hiper- atau hipo-) memiliki efek yang 

signifikan pada otot jantung dan sistem konduksinya. Meskipun kadar 

kalium serum biasanya berhubungan dengan gejala klinis, kecepatan 

perubahannya lebih penting. EKG memiliki peranan penting dalam 

mendeteksi dan menjelaskan efek perubahan yan terjadi. EKG tidak terlalu 

sensitif (0.34-0.43) tetapi apabila terjadi perubahan, menjadi spesifik (0.85-

0.86). Kadar kalium serum normal yang paling umum digunakan adalah 3.5-

5.1 mmol/L. Berapapun nilai >6.5 mmol/L merupakan sebab penting dari 

morbiditas dan mortalitas. Perubahan EKG cenderung terjadi di atas nilai 

tersebut dan dengan pola tertentu. Pada saat kadar kalium serum telah 
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mencapai 7.0 dan 8.0 mmol/L, gambaran EKG akan memberikan indikasi 

akan terjadinya fibrilasi ventrikular dan gagal jantung.
57  

Hiperkalemia mendepolarisasi membran sel dan menurunkan durasi 

potensial aksi. Hiperkalemia dapat menyebabkan terjadinya parestesia, 

kelemahan progresif dari paralisis flasid, yang biasanya tidak mengenai 

difragma dan menurunkan reflks tendon. Nervus kranialis jarang terlibat dan 

perubahan sensoris terjadi minimal. Hiperkalemia berat harus segera 

diidentifikasi dan diobati karena dapat menyebabkan kematian.
58-59

  

Mekanisme terjadinya paralisis hiperkalemik sekunder belum jelas. 

Kelemahan yang terjadi dihubungkan dengan kelainan pada motor axis, 

termasuk di dalamnya otot, saraf, dan neuromuscular junction. Studi pada 

konduksi saraf menunjukkan penurunan kecepatan konduksi saraf, 

peningkatan latensi gelombang W, tetapi hasil elektromiografi yang normal. 

Pada studi konduksi saraf, depolarisasi abnormal membran sel saraf diduga 

sebagai penyebab terjadinya paralisis hiperkalemik sekunder, tetapi 

mekanisme pastinya masih belum diketahui. Meskipun jarang ditemukan, 

paralisis hiperkalemik dapat mengancam hidup dengan komplikasi non-

kardiak dari hiperkalemia.
60  

2.3 Keluaran Motorik Pasien Stroke Iskemik 

2.3.1 Gangguan motorik pasien stroke iskemik 

Gangguan motorik merupakan gangguan yang paling umum terjadi 

pada pasien stroke. Tercatat 80% penderita stroke mengalami gangguan 
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motorik baik berupa berkurangnya maupun hilangnya kontrol terhadap 

otot ataupun keterbatasan gerak, 77% diantaranya mengenai ekstremitas 

atas. Pada pasien stroke dengan onset 1 minggu pertama, 72% diantaranya 

mengalami gangguan motorik ekstremitas bawah. Gangguan 

keseimbangan tubuh berupa kesulitan dalam berdiri dialami oleh 50% 

pasien satu bulan setelah onset stroke dan gangguan yang paling umum 

adalah gangguan motor kontralateral ke sisi lesi stroke.
13,61-63 

Gangguan motorik lainnya dapat berupa kelumpuhan pada satu sisi 

tubuh (hemiplegi), kelemahan pada satu sisi tubuh (hemiparesis), dan 

berkurangnya keseimbangan tubuh. Kelemahan atau paresis adalah 

gangguan dominan yang menyebabkan disfungsi pasca stroke. Hal tersebut 

merupakan konsekuensi langsung dari berkurangnya transmisi sinyal dari 

tempat terbentuknya impuls yaitu korteks motorik ke sum-sum tulang 

sebagai penyalur sinyal ke otot sehingga terjadi gerakan. Kurangnya 

transmisi akan menyebabkan inisiasi tertunda dan penghentian kontraksi 

otot dan keterlambatan dalam membentuk kekuatan, bermanifestasi 

sebagai ketidakmampuan untuk bergerak atau bergerak cepat dengan 

konsekuensi fungsional negatif.
64-66

 Kelemahan gerak pada akhirnya 

berujung pada imobilitas yang dapat menyebabkan masalah lain terkait 

gangguan motorik yaitu perubahan jaringan lunak perifer yang mengurangi 

penyesuaian jaringan, potensiasi mekanisme refleks, dan spastisitas, 
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akhirya mengarah ke fibrosis otot dan berkontribusi terhadap postur 

anggota gerak abnormal, rasa sakit, dan penurunan fungsi.
66,67 

Ketika anggota gerak yang mengalami paresis dipaksa untuk bergerak, 

kelemahan gangguan sensorik dan rasa sakit dapat mencegah gerakan 

normal. Sebagai gantinya mekanisme kompensasi digunakan untuk 

menyelesaikan tugas.
68

 Spastisitas merupakan salah satu akibat dari 

kompensasi mekanik dan terkait dengan efek sekunder dari kelemahan dan 

imobilitas otot rangka.
66

 Spastisitas umum terjadi setelah stroke dan 

muncul pada 30% pasien. Biasanya terjadi pada beberapa hari atau minggu 

pertama. Pada tungkai atas, lengan atas, tanda lengan spastik yang paling 

sering ditemukan adalah rotasi internal dan adduksi dari bahu ditambah 

dengan fleksi pada siku, pergelangan tangan dan jari-jari. Pada tungkai 

bawah, adduksi, dan ekstensi lutut dengan kaki equinovarus adalah pola 

yang paling sering diamati.
69 

Gangguan sensorik dapat menyebabkan keluaran motorik yang  tidak 

akurat, meskipun kapasitas motoriknya adekuat untuk melakukan tugas. 

Gangguan sensorik taktil, proprioseptif, dan atau modalitas sensorik lebih 

tinggi kejadiannya, seperti defisit dalam siskriminasi 2 titik, stereognosis, 

dan graftesia adalah umum terjadi setelah stroke. Ini mungkin terkait 

dengan kelamahan dan tingkat keparahan stroke, serta imobilitas, 

kemandirian dalam kegiatan sehari-hari dan pemulihan.
70

 Hilangnya 

gangguan sensasi secara kronis dapat  menyebabkan gangguan motorik  
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karena representasi internal yang tidak akurat dari tugas dan atau 

ketidakmampuan untuk mengontrol keluaran motorik secara tepat karena 

kurangnya umpan balik terhadap konsekuensi dari tindak motorik.
66 

Gangguan motorik akibat stroke merupakan suatu keadaan yang 

kompleks pada pasien stroke akut terkait dengan edema, fase reperfusi, 

lokasi lesi, terkait dengan area kortikal yang terlibat, area pada substansia 

grisea yang terlibat, seperti ganglia basalis, talamus ataupun batang otak.
62

 

Perubahan pada kemampuan motorik dapat terjadi melalui beberapa 

mekanisme seperti restitusi, substitusi dan kompensasi. Restitusi relatif 

tidak tergantung dari variabel eksternal seperti stimulasi fisik dan kognitif. 

Restitusi meliputi reduksi edema, penyerapan darah, pemulihan arus ion, 

dan pemulihan transportasi aksonal, dan juga reperfusi karena rekanalisasi 

pembuluh darah. Substitusi termasuk adaptasi fungsional jaringan saraf 

yang berkompensasi karena hilang atau terganggunya komponen saraf oleh 

cedera. Kompensasi bertujuan untuk memperbaiki ketidak sesuaian antara  

gangguan keterampilan pasien dan kebutuhan oleh pasien atau 

lingkungan.
13,71 

2.3.2 Faktor yang mempengaruhi keluaran motorik pasien stroke iskemik 

2.3.2.1 Lokasi Infark 

Kemampuan motorik dan keluaran fungsional satelah stroke iskemik 

akut sangat berhubungan dengan lesi otak.
72

 Keluaran motorik sangat 

bergantung pada keutuhan traktus kortikospinalis sehingga kerusakan 
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pada traktus kortikospinalis termasuk krus posterior kapsula interna 

merupakan prediktor kuat keluaran motorik yang buruk.
73

 Lesi pada 

hemisfer kiri, jalur motorik (krus posterior, kapsula interna, koron 

radiata), substansia alba (kapsula eksterna, fasikulus longitudinalis 

superior, fasikulus uncinatus) dan traktusnya, gyrus post sentral, 

puntamen dan operkulum berhubungan keluaran jangka panjang yang 

lebih buruk.
74

 

2.3.2.2 Volume infark 

Volume infark saat stroke fase akut dapat digunakan untuk 

memperkirakan keluaran pasien stroke. Volume infark serebral 

berhubungan dengan gangguan motorik dan keluaran fungsional  jangka 

panjang serta kualitas hidup pasien stroke.
75

 Terdapat hubungan yang 

cukup kuat antara volume lesi dengan status fungsional meliputi 

gangguan fisik dan keterbatasan aktivitas. Pasien dengan lesi besar 

>30ml) dibandingkan dengan lesi kecil memperlihatkan hubungan yang 

kuat antara volume lesi dengan gangguan motorik dan keterbatasan 

aktivitas. Hubungan antara volume lesi dan keluaran pada lesi di hemisfer 

kanan lebih kuat dibandingkan hemisfer kiri.
76

 Namun pada penelitian 

lain tidak didapatkan adanya hubungan antara volume infark dan keluran 

motorik yang dinilai pada hari ke sembilan puluh pasca stroke.
73 
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2.3.2.3 Usia
 

Usia yang bertambah memiliki efek sangat besar terhadap morbiditas, 

mortalitas, dan keluaran pasien stroke.
77

 Usia pasien memiliki hubungan 

negatif dengan keluaran motorik pasien saat keluar dari rumah sakit, 

sehingga semakin tua usia pasien stroke, maka keluaran fungsionalnya 

akan menjadi semakin buruk. Usia pasien sangat terkait dengan kondisi 

aktivitas sehari-hari dan secara terbalik meramalkan keluran fungsional 

yang lebih baik selama tiga bulan pasca stroke. Hal ini disebabkan karena 

mekanisme kompensasi vaskular dan plastisitas saraf yang lebih baik 

pada usia muda.
78,79

 Usia juga dapat digunakan sebagai prediktor 

kemampuan berjalan tiga puluh hari pasca stroke.
80

 

2.3.2.4  Kadar glukosa 

Hiperglikemia sering didapatkan pada pasien stroke iskemik dan 

berhubungan dengan peningkatan ukuran infark dan keluaran klinis yang 

buruk. Hubungan antara hiperglikemia dan hasil klinis yang buruk bahkan 

lebih jelas ketika hiperglikemia berlanjut selama beberapa hari pertama 

setelah onset stroke akut.
81

 Pasien dengan hiperglikemia saat masuk dan 

tidak memiliki riwayat diabetes melitus memiliki prognosis yang lebih 

buruk dari pasien yang memiliki riwayat diabetes melitus dan 

hiperglikemia.
82

 Pada penelitian lain didapatkan hasil bahwa diabetes 

tidak berpengaruh terhadap keluaran motorik dan fungsional pada stroke 

fase akut dan post akut.
83

 



28 
 

2.3.2.5 Profil lipid 

Hubungan antara profil lipid dan keluaran pasien stroke telah banyak 

diteliti dan sebagian besar hasilnya bertentangan dengan peran profil lipid 

sebagai faktor risiko stroke iskemik. Kadar kolesterol total, LDL-C, dan 

HDL-C berhubungan dengan keluaran pasien stroke iskemik akut.
84 

Kadar 

kolesterol total serum yang lebih tinggi pada fase akut berhubungan 

dengan pemulihan motorik yang lebih baik setelah stroke iskemik.
85

 Hal 

ini sejalan dengan penelitian lainnya yang mengatakan bahwa kadar 

kolesterol total, trigliserida (TG), dan HDL-C serum yang rendah 

merupakan prediktor keluran pasien yang lebih buruk pada stroke iskemik 

akut.
86

 Prognosis yang lebih baik ditemukan pada kadar TG yang tinggi 

setelah stroke iskemik.
87

 Namun pada penelitian lainnya diketahui bahwa 

baik hipertrigliseridemia maupun hipotrigliseridemia merupakan faktor 

risiko keluaran buruk pada stroke iskemik akut.
88

 Pada wanita, profil lipid 

terlihat tidak berpengaruh terhadap keluaran, sementara pada pria, kadar 

kolesterol total dan LDL yang lebih tinggi berhubungan dengan keluaran 

yang lebih baik.
89

 

2.3.3 Motor Assessment Scale 

Motor Assessment Scale merupakan perangkat yang sering digunakan 

untuk melihat perbaikan motorik serta fungsional pasien stroke. MAS 

disusun pertama kali tahun 1985 oleh Carr dan Shepherd. Keluaran 

motorik pasien stroke juga dapat diukur dengan MAS.
90
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MAS terdiri atas 8 uji coba yang menggambarkan 8 area fungsi 

motorik, dengan masing-masing uji coba memiliki 7 poin (rentang nilai 0-

6), dimana nilai 6 merupakan nilai optimal untuk fungsi motorik yang 

dikerjakan. Penilaian fungsi motorik ini antara lain dilakukan dengan 

terlentang lalu berbaring ke samping ke sisi intak, terlentang lalu duduk ke 

samping tempat tidur, duduk dengan seimbang, duduk ke berdiri, berjalan, 

fungsi lengan atas, pergerakan tangan, dan aktivitas tangan lanjutan.
90

 

Menurut Carr, Shepherd, Nordholm, dan Lynne, penilaian MAS 

berlangsung kurang lebih selama 15 menit, tetapi beberapa penelitian lain 

menyebutkan penilaian MAS memerlukan waktu sekitar 15-60 menit. 

Peralatan yang diperlukan pada penilaian dengan MAS antara lain; 

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

sendok, pulpen, 2 buah cangkir, air, kertas, benda bentuk silinder, serta 

meja.
90

 

Menurut Salter K et al, pengukuran fungsi motorik dapat juga diukur 

dengan Fugl-Meyer Assessment of Motor Recovery after Stroke. Fugl-

Meyer terdiri atas lima bagian, yaitu fungsi motorik, fungsi sensorik, 

keseimbangan, range of motion sendi, dan nyeri sendi. Kelemahan Fugl-

Meyer adalah, pengukuran dilakukan dalam waktu yang amat lama, yaitu 

sekitar 30-40 menit. Penelitian lain bahkan menyebutkan bisa sampai 

dengan 110 menit. Fugl-Meyer hanya bisa dilakukan oleh terapis fisik atau 
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okupasional yang sudah dilatih. Selain itu, reliabilitas dan validitas pada 

bagian keseimbangan dapat dipertanyakan.
91

 

Disamping MAS dan Fugl-Meyer, terdapat pengukuran fungsi motorik 

lain, yaitu Motricity Index. Motricity Index adalah perangkat yang dapat 

mengukur pelemahan fungsi motor dengan memeriksa satu gerakan pada 

tiga sendi ekstremitas atas dan satu gerakan pada tiga sendi ekstremitas 

bawah. Kelemahan Motricity Index adalah, kemampuan tes ini rendah 

dalam mendeteksi adanya perubahan bermakna, atau penting secara klinis. 

Selain itu, apabila dibandingkan dengan MAS, Motricity Index bukanlah 

standar baku yang digunakan untuk mengukur Action Research Arm Test. 

Oleh sebab itu, penelitian ini memilih untuk menggunakan MAS sebagai 

perangkat ukur fungsi motorik pasien stroke iskemik.
 92, 93

 

2.4 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka teori 
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2.5 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka konsep 

2.6 Hipotesis 

2.6.1 Hipotesis mayor 

Kadar kalium serum saat masuk berpengaruh terhadap keluaran motorik 

pasien stroke iskemik. 

2.6.2  Hipotesis minor 

1) Pasien hipokalemia memiliki skor MAS yang lebih rendah dibanding 

skor MAS pasien normokalemia. 

2) Pasien hiperkalemia memiliki skor MAS yang lebih rendah dibanding 

skor MAS pasien normokalemia. 

3) Adanya hubungan antara kadar kalium serum saat masuk dengan 

keluaran motorik pasien stroke iskemik. 
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