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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 

2.1.1 Definisi 

Obstructive Sleep Apnea (OSA) adalah keadaan terjadinya obstruksi 

jalan nafas atas secara periodik selama tidur yang menyebabkan nafas 

berhenti secara intermiten, baik komplit (apnea) atau parsial (hipopnea). 

Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) merupakan salah satu bagian 

dari gangguan pernafasan yang terjadi saat tidur atau sleep-disordered 

breathing (SDB). International Classification of Sleep Disorders (ICSD-3) 

membagi SDB menjadi 4 kategori utama yaitu Obstructive Sleep Apnea 

disorders termasuk di dalamnya OSAS, Central Sleep Apnea Syndrome 

(CSA), sleep-related hypoventilation disorders dan sleep–related 

hypoxemia disorders. Perbedaan antara OSAS dan CSA terletak pada 

patofisiologi yang mendasarinya. Pada OSAS, terjadi sumbatan yang 

disebabkan oleh kelainan anatomi maupun kelainan pada otot-otot yang 

mengatur terbukanya jalan nafas. Sedangkan pada CSA, letak kelainannya 

adalah pada neuron pusat yang mengatur pernafasan. OSAS dapat 

diklasifikasikan menjadi ringan jika Apnea–Hypopnea Index (AHI) ≥ 5 dan 

<15, moderate jika AHI ≥ 15 dan ≤30 dan severe jika AHI > 30.15,16,17,18,19 
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2.1.2 Faktor resiko 

2.1.2.1 Obesitas 

Sekitar 80 % pasien OSAS memiliki obesitas. Obesitas merupakan 

salah satu faktor predisposisi terjadinya OSAS. Terdapat hubungan yang 

erat antara indeks masa tubuh dengan kejadian OSAS. Peningkatan berat 

badan sebesar 10% akan meningkatkan AHI sebesar 32% dan meningkatkan 

kejadian OSAS sebesar 6 kali lipat. Sedangkan penurunan berat badan 

sebesar 10% dapat menyebabkan penuruan AHI 26%. Obesitas menyebakan 

penyempitan saluran nafas bagian atas karena terjadi akumulasi jaringan 

lemak yang berlebihan pada faring. Meskipun terdapat hubungan yang erat 

antara obesitas dan OSAS, penting untuk diketahui bahwa tidak semua 

subyek yang memiliki obesitas mengalami OSAS.20,21,22 

2.1.2.2 Usia 

Beberapa penelitian menunjukkan prevalensi OSAS yang tinggi 

pada usia tua. Penelitian yang dilakukan Sleep Heart Health Study 

menunjukkan bahwa 25% laki-laki dan 11% wanita memiliki AHI yang 

tinggi pada kelompok umur 40-98 tahun. Puncak usia pasien yang 

terdiagnosis OSAS pertama kali secara umum adalah pada usia 50 tahun. 

Namun demikian hubungan antara usia dengan OSAS masih kontroversial 

karena banyaknya faktor perancu dan penyakit-penyakit lain yang ikut 

mendasari terjadinya OSAS.23,24 
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2.1.2.3 Jenis Kelamin 

Beberapa penelitian epidemiologi melaporkan OSAS lebih sering 

terjadi pada pria dibanding wanita. Selain itu, terdapat beberapa hipotesis 

yang menjelaskan hubungan jenis kelamin dengan timbulnya OSAS antara 

lain karena efek hormonal yang dapat mempengaruhi muskulatur saluran 

nafas bagian atas, perbedaan distribusi lemak dan perbedaan struktur dan 

fungsi faring.21 

2.1.2.4 Ukuran lingkar leher 

Ukuran lingkar leher merupakan prediktor yang kuat dan 

merupakan salah satu karakteristik pemeriksaan fisik pada pasien dengan 

OSAS. Lingkar leher merupakan ukuran leher yang melewati batas atas 

membran krikotiroid yang diukur pada posisi berdiri. Penelitian melaporkan 

bahwa rata-rata ukuran lingkar leher pada pasien OSAS adalah 43,7 cm 

sedangkan pada pasien non OSAS adalah 39,6 cm. Penelitian lain 

melaporkan bahwa ukuran lingkar leher (>42,5 cm) berhubungan dengan 

peningkatan AHI.25,26 

2.1.2.5 Kelainan struktur saluran nafas bagian atas 

Beberapa penelitian menunjukan bahwa terdapat kelainan struktur 

anatomi pada kraniofasial sehingga berdampak pada menyempitnya saluran 

nafas bagian atas. Secara umum, terdapat kelainan pada mandibula, maksila, 

dan tulang hyoid. Mandibular yang kecil (micrognatia) dan retrognatia 

merupakan faktor resiko timbulnya OSAS. Micrognatia dan retrognatia akan 

menyebabkan palatum mole, lidah dan jaringan lunak sekitar faring 
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terdorong ke posterior sehingga saluran nafas akan menyempit. Selain itu, 

posisi maksila yang terlalu posterior juga dapat menjadi faktor resiko 

terjadinya OSAS. Hal ini terjadi karena palatum durum dan jaringan lunak 

di sekitar faring terdorong ke posterior sehingga ukuran lumen saluran nafas 

mengecil. Kelainan pada tulang hyoid dapat menyebabkan terjadinya 

OSAS. Hyoid yang terlalu inferior akan menyebabkan lidah tertarik ke 

posterior karena hyoid menjadi salah satu insersio dari otot-otot pembentuk 

lidah. Kelainan pada tonsil yang merupakan salah satu jaringan limfoid di 

saluran nafas atas dapat menyebabkan OSAS. Hipertrofi tonsil dapat 

menyebabkan OSAS terutama pada anak.27,28 

 

2.1.3 Sign & Symptom 

2.1.3.1 Mendengkur 

Secara klinis, kebanyakan pasien OSAS memiliki gejala 

mendengkur saat tidur. Mendengkur merupakan kunci diagnosis utama 

OSAS yang didapatkan dari anamnesis. Gejala mendengkur ini diikuti 

dengan episode tidak bernafas (apnea) dan paling sering muncul saat posisi 

tidur terlentang. Mekanisme terjadinya mendengkur adalah karena resistensi 

di saluran nafas atas disertai dengan peningkatan usaha nafas menyebabkan 

getaran pada daerah faring.29 

2.1.3.2 Mengantuk berlebihan pada siang hari 

Gejala paling sering kedua setelah mendengkur adalah rasa kantuk 

yang berlebihan pada siang hari atau Excessive Daytime Sleepiness (EDS). 



12 
 

 
 

EDS disebabkan oleh kualitas tidur pada malam hari yang menurun karena 

terjadi  tidur yang terputus-putus (fragmentasi tidur), berhubungan dengan 

respons saraf pusat yang berulang karena adanya gangguan pernafasan saat 

tidur. Gejala yang lebih parah dapat menyebabkan pasien tertidur saat 

melakukan aktivitas seperti menonton televisi, makan, atau saat berkendara. 

Gejala ini tidak dapat dinilai secara kuantitatif karena pasien sering sulit 

membedakan rasa mengantuk dengan kelelahan. Hampir 30% pria dan 40% 

wanita dewasa dengan nilai AHI >5x/jam mengeluh tidak segar saat bangun. 

Dilaporkan 25% pria dan 30% wanita dewasa mengeluh mengalami rasa 

mengantuk yang berlebihan di siang hari. Epworth Sleepiness Scale (ESS) 

adalah kuisioner yang mudah dan cepat untuk menilai gejala rasa 

mengantuk.30,31 

2.1.3.3 Gejala malam lainnya 

Gejala lainnya yang dialami pasien OSAS pada malam hari adalah 

gerakan motorik yang abnormal, mimpi buruk, perasaan sesak nafas pada 

malam hari dan nokturia.32 

2.1.3.4 Gejala siang lainnya 

Gejala lain yang dialami pasien OSAS pada siang hari dapat berupa 

nyeri kepala, merasa tidak segar saat bangun, perubahan perilaku, 

penurunan konsentrasi, depresi, cemas, impotensi dan penurunan libido. 

Semua gejala ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup pasien.30 
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2.1.4 Diagnosis 

2.1.4.1 Anamnesis 

Diagnosis OSAS ditegakkan dengan melakukan anamnesis 

mengenai pola tidur, pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi dan 

pemeriksaan penunjang khusus. Gabungan data yang akurat dari anamnesis 

dan pemeriksaan fisik yang baik dapat mengarahkan kepada indikasi untuk 

melakukan pemeriksaan baku emas OSAS. Kuisioner Epworth Sleepiness 

Scale dapat digunakan untuk menanyakan keluhan yang berhubungan 

dengan gejala OSAS. ESS digunakan untuk menilai bagaimana kebiasan 

tidur dan rasa mengantuk pasien dalam kegiatan sehari-hari. Pemeriksa juga 

harus menanyakan kepada pasien tentang pengalaman terbangun dari tidur 

karena tersedak, mendengkur (dapat ditanyakan pada teman tidur) dan 

bangun dari tidur dengan badan terasa tidak segar, serta gejala-gejala siang 

dan malam lainnya. Penting juga untuk menanyakan usia, riwayat penyakit 

yang berhubungan dengan OSAS seperti stroke, hipertensi, penyakit 

jantung.33 

2.1.4.2 Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik umum seringkali normal pada pasien dengan 

OSAS, selain adanya obesitas, pembesaran lingkar leher, dan hipertensi. 

Lakukan evaluasi saluran nafas bagian atas pada semua pasien, tetapi 

terutama pada orang dewasa nonobese dengan gejala yang sejalan dengan 

OSAS. Temuan pemeriksaan fisik yang mungkin adalah sebagai berikut: 

 Obesitas - indeks massa tubuh (BMI) lebih dari 30 kg / m2. 
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 Lingkar leher yang besar - Lebih dari 43 cm (17 inch) pada pria dan 

37 cm (15 inch) pada wanita. Lingkar leher 40 cm atau lebih 

memiliki sensitivitas 61% dan spesifisitas 93% untuk OSAS, 

terlepas dari jenis kelaminnya. 

 Skor Mallampati abnormal (meningkat). 

 Penyempitan dinding saluran nafas lateral, yang merupakan 

prediktor independen dari adanya OSAS pada pria tetapi tidak pada 

wanita. 

 Tonsil yang membesar. 

 Retrognatia atau mikrognathia.  

 Langit-langit keras (palatum durum) melengkung tinggi. 

 Hipertensi arteri sistemik, muncul pada sekitar 50% dari pasien 

dengan OSAS.34 

2.1.4.3 Pemeriksaan penunjang 

Baku emas untuk diagnosis OSAS adalah melalui pemeriksaan 

tidur semalam dengan alat polysomnography (PSG). Parameter-parameter 

yang direkam pada PSG  adalah electroencephalography (EEG), 

electrooculography (pergerakan bola mata), electrocardiography (EKG), 

electromyography (pergerakan rahang bawah dan kaki), posisi tidur, 

aktivititas pernafasan dan saturasi oksigen. Karakteristik OSAS pada saat 

dilakukan PSG adalah penurunan saturasi oksigen berulang, sumbatan 

sebagian atau komplit dari jalan nafas atas (kadang-kadang pada kasus yang 

berat terjadi beberapa ratus kali) yang disertai dengan ≥ 50% penurunan 



15 
 

 
 

amplitudo pernafasan, peningkatan usaha pernafasan sehingga terjadi 

perubahan stadium tidur menjadi lebih dangkal dan terjadi desaturasi 

oksigen.35 

Seseorang dikatakan menderita OSAS jika terdapat : 

1. Keadaan mengantuk berat sepanjang hari yang tidak dapat 

dijelaskan karena sebab lain. 

2. Dua atau lebih keadaan seperti tersedak sewaktu tidur, terbangun 

beberapa kali ketika tidur, tidur yang tidak menyebabkan rasa 

segar, perasaan lelah sepanjang hari dan gangguan konsentrasi. 

3. Hasil PSG menunjukkan ≥ 5 jumlah total apnea ditambah terjadi 

hypopnea per-jam selama tidur (AHI ≥ 5). 

4. Hasil PSG negatif untuk gangguan tidur lainnya.36 

2.1.5 Patofisiologi 

Ada tiga faktor yang berperan pada patogenesis OSAS, yaitu: 

2.1.5.1 Obstruksi saluran nafas atas 

Obstruksi saluran nafas daerah faring akibat pendorongan lidah dan 

palatum ke belakang yang dapat menyebabkan oklusi nasofaring dan 

orofaring sehingga menyebabkan terhentinya aliran udara, meskipun 

pernafasan masih berlangsung pada saat tidur. Hal ini menyebabkan apnea, 

asfiksia sampai periode arousal. 

2.1.5.2  Kelainan fungsi neuromuscular faring 

Ukuran lumen faring yang dibentuk oleh otot dilator faring (m. 

pterigoid medial, m. tensor veli palatini, m. genioglosus, m. geniohiod, dan 
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m. sternohioid) yang berfungsi menjaga keseimbangan tekanan faring pada 

saat terjadinya tekanan negatif intratorakal akibat kontraksi diafragma. 

Kelainan fungsi control neuromuskular pada otot dilator faring berperan 

terhadap kolapsnya saluran nafas. Defek kontrol ventilasi di otak 

menyebabkan kegagalan atau terlambatnya refleks otot dilator faring, saat 

pasien mengalami periode apnea-hipopnea.31 

2.1.5.3 Kelainan kraniofasial 

Kelainan kraniofasial mulai dari hidung sampai hipofaring yang 

dapat menyebabkan penyempitan pada saluran nafas atas. Kelainan daerah 

ini dapat menghasilkan tahanan yang tinggi. Tahanan ini juga merupakan 

predisposisi kolapsnya saluran nafas atas. Kolaps nasofaring ditemukan 

pada 81% dari 64 pasien OSAS dan 75% di antaranya memiliki lebih dari 

satu penyempitan saluran nafas atas.37 

Periode apnea adalah terjadinya henti nafas selama 10 detik atau 

lebih. Periode hipopnea adalah terjadinya keadaan reduksi aliran udara 

sebanyak kurang lebih 30% selama 10 detik yang berhubungan dengan 

penurunan saturasi oksigen darah sebesar 4%. Apnea terjadi karena 

kolapsnya saluran nafas atas secara total, sedangkan hipopnea kolapsnya 

sebagian, namun jika terjadi secara terus menerus dapat menyebabkan 

apnea.38 

Pasien dengan OSAS memiliki penyempitan jalur nafas bagian 

atas. Dengan adanya penyempitan jalan nafas tersebut, terjadi percepatan 

aliran udara (efek Venturi). Tekanan negatif ditimbulkan tepi arus aliran 
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udara. Semakin cepat aliran udara, semakin besar tekanan negatif (Prinsip 

Bernauli). Pada saat terbangun, tekanan negatif pada pasien OSAS diambil 

alih oleh peningkatan aktivitas otot genioglosus dan tensor palatina yang 

menjaga jalan udara tetap ada. Selama tidur, kompensasi muskular hilang 

dan aktivitas otot kembali ke level yang sama pada individu tanpa OSAS. 

Kehilangan tonus otot paling nyata selama fase rapid eye movement. 

Kombinasi penyempitan anatomi dan kehilangan kontrol neuromuskular 

menyebabkan kolapsnya jalan udara dan hambatan aliran udara.39 

 

2.2 FUNGSI KOGNITIF 

2.2.1 Definisi 

Fungsi kognitif adalah aktivitas mental secara sadar seperti berpikir, 

mengingat, belajar dan menggunakan bahasa. Fungsi kognitif juga 

merupakan kemampuan atensi, memori, pertimbangan, pemecahan masalah, 

serta kemampuan eksekutif seperti merencanakan, menilai, mengawasi dan 

melakukan evaluasi.40 

2.2.2 Aspek-aspek fungsi kognitif 

Fungsi kognitif terdiri dari:  

1. Atensi  

Atensi adalah kemampuan untuk memperhatikan satu stimulus dan 

mampu mengabaikan stimulus lain yang tidak dibutuhkan. Hal ini 

disebabkan karena atensi merupakan hasil hubungan antara batang otak, 

aktivitas limbik dan aktivitas korteks sehingga mampu untuk fokus pada 
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stimulus yang spesifik dan mengabaikan stimulus lain yang tidak relevan. 

Konsentrasi merupakan kemampuan untuk mempertahankan atensi dalam 

periode lama. Gangguan atensi dan konsentrasi dapat mempengaruhi fungsi 

kognitif lain seperti memori, bahasa dan fungsi eksekutif. 

2. Bahasa 

Bahasa merupakan perangkat dasar komunikasi  yang membangun 

kemampuan fungsi kognitif. Jika terdapat gangguan bahasa, maka akan 

terjadi kesulitan dalam memori verbal dan fungsi eksekutif. Fungsi bahasa 

meliputi 4 parameter, yaitu :  

a. Kelancaran  

Kelancaran ditandai dengan kemampuan untuk menghasilkan 

kalimat dengan panjang, ritme dan melodi yang normal. Metode yang 

dapat digunakan untuk menilai kelancaran pasien adalah dengan 

meminta pasien menulis atau berbicara secara spontan.  

b. Pemahaman  

Pemahaman mengacu pada kemampuan untuk memahami suatu 

perkataan atau perintah, yang dibuktikan dengan kemampuan seseorang 

untuk melakukan perintah tersebut secara tepat.  

c. Pengulangan  

Kemampuan seseorang untuk mengulangi suatu pernyataan atau 

kalimat yang diucapkan oleh seseorang. 
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d. Penamaan  

Ditandai dengan kemampuan seseorang untuk menamai suatu 

objek beserta bagian-bagiannya. Gangguan bahasa merupakan gejala 

patognomik disfungsi otak dari lesi otak fokal maupun difus.   

3. Memori 

Fungsi memori terdiri dari proses penerimaan, penyimpanan serta 

proses mengingat informasi. Fungsi memori dibagi dalam tiga tingkatan 

berdasarkan pada lamanya rentang waktu antara stimulus dengan recall, 

yaitu: 

a.  Memori segera (immediate memory), terjadi hanya beberapa detik 

rentang waktu antara stimulus dengan recall. Sehingga hanya 

dibutuhkan pemusatan perhatian untuk mengingat (attention). 

b.   Memori baru (recent memory), rentang waktu antara stimulus dengan 

recall lebih lama yaitu beberapa menit, jam, bulan bahkan tahun.  

c.  Memori lama (remote memory), rentang waktu antara stimulus 

dengan recall bertahun-tahun bahkan seusia hidup.  

Gangguan memori merupakan gejala yang paling sering dikeluhkan 

oleh pasien. Efek dari gangguan fungsi memori disebut dengan istilah 

amnesia. Ketidakmampuan mempelajari materi baru setelah brain insult 

disebut dengan amnesia anterograd. Sedangkan amnesia retrograd merujuk 

pada amnesia yang terjadi sebelum brain insult. 
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4. Visuospasial  

Kemampuan visuospasial merupakan kemampuan konstruksional 

seperti menggambar atau meniru berbagai macam gambar seperti lingkaran 

dan menyusun balok-balok. Semua lobus berperan dalam kemampuan 

konstruksi terutama lobus parietal pada hemisfer kanan. Skrining 

kemampuan visuospasial dan fungsi eksekutif dapat dilakukan dengan 

menggambar jam dimana berkaitan dengan gangguan di lobus frontal dan 

parietal.  

5. Fungsi eksekutif  

Fungsi eksekutif dari otak didefenisikan sebagai suatu proses 

kompleks seseorang dalam memecahkan masalah. Proses ini meliputi 

kesadaran akan adanya suatu masalah, mengevaluasinya, menganalisa serta 

memecahkan atau mencari jalan keluar dari suatu permasalahan.41 

 

2.2.3 Montreal Cognitive Assesment versi Indonesia (Moca-INA) 

Tes skrining kognitif bertujuan untuk membuktikan adanya 

gangguan kognitif. Keberhasilan tes skrining fungsi kognitif tergantung 

dari spesifisitas dan sensitivitas serta nilai prediksi positif yang tinggi pada 

populasi. Selain itu, tes juga sebaiknya dilakukan dalam waktu yang 

singkat dan mudah untuk dilakukan. Pemeriksaan skrining kognitif yang 

sering dilakukan di Indonesia antara lain MoCa INA (Montreal Cognitive 

Assesment Indonesia Neurological Association), dan MMSE (Mini mental 

State Examination). Tes skrining fungsi koginitif Montreal Cognitive 
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Assesment  telah divalidasi di Indonesia. Montreal Cognitive Assessment 

versi Indonesia (MoCa-Ina) menilai banyak aspek fungsi kognitif sehingga 

dapat digunakan untuk mendeteksi gangguan fungsi kognitif dan demensia 

ringan. Penilaian dalam aspek fungsi memori dalam hal ini delayed recall, 

yaitu dengan cara pemeriksa membacakan 5 kata lalu subjek menyebutkan 

5 kata tersebut sebanyak dua kali lalu menyebutkan kembali kata-kata 

tersebut setelah 5 menit (5 poin). Fungsi Atensi yaitu dengan menilai 

kewaspadaan (1 poin), mengurangi berurutan (3 poin), dan digit forward 

and backward (2 poin). Penilaian fungsi bahasa yaitu dengan meminta 

subjek menyebutkan 3 nama binatang yaitu singa, unta dan badak (3 poin), 

mengulang 2 kalimat (2 poin), serta kelancaran dalam berbahasa (1 poin). 

Fungsi Visuospasial dinilai dengan menggambarkan jam (3 poin) dan 

menggambarkan kubus 3 dimensi (1 poin). Fungsi eksekutif dinilai dengan 

trail-making B (1 poin), Phonemic Fluency Test (1 poin) dan two item 

verbal abtraction (2 poin). Sedangkan fungsi orientasi dinilai dengan 

menyebutkan tanggal, bulan tahun, hari, tempat, dan kota (masing-masing 

1 poin). 42,43 

MMSE (Mini mental State Examination) baik digunakan dalam 

menilai fungsi memori dan atensi, akan tetapi kurang sensitif dalam menilai 

fungsi bahasa. Selain itu, hanya terdapat sedikit penilaian terhadap fungsi 

visuospasial bahkan tidak ada penilaian pada fungsi eksekutif. Sensitivitas 

dan spesifisitas MMSE dalam skrining gangguan kognitif ringan (Mild 

Cognitive Impairment) berada di bawah alat pengukuran lainnya seperti 
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MoCa-Ina. Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

kuesioner MoCA-Ina karena lebih sensitif dan lebih lengkap dalam menilai 

fungsi kognitif seseorang.44 

2.3 HUBUNGAN OSAS DAN FUNGSI KOGNITIF 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

OSAS dengan penurunan fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif ini 

meliputi gangguan pada learning, memory dan attention. Penelitian juga 

menunjukkan bahwa OSAS yang berat dapat meningkatkan risiko terjadinya 

demensia pada usia lanjut. Pasien OSAS mengalami penurunan fungsi 

kognitif yang meliputi fungsi attention, memory, psychomotor speed dan 

visuospatial abilities, constructional abilities, executive functions dan 

language abilities.9 

Mekanisme terjadinya penurunan fungsi kognitif pada pasien dengan 

OSAS adalah melalui proses hipoksia. Hipoksia akan meningkatkan 

pembentukan reactive oxygen species (ROS) yang berpotensi merusak sel di 

otak. Mekanisme lain yaitu excessive daytime sleepiness atau rasa kantuk 

yang berlebihan yang dialami pasien dengan OSAS  menyebabkan 

perlambatan pemrosesan informasi di otak. Penelitian yang dilakukan oleh 

Gale (2004) menunjukkan bahwa pada pasien OSAS terjadi penurunan 

volume hipokampus. Hipokampus terletak pada lobus temporal bagian 

medial yang berperan penting dalam proses memori, sehingga gangguan 

pada struktur ini akan mengakibatkan gangguan memori seperti amnesia 

antegrade dan amnesia retrograde. Penelitian dengan menggunakan tikus 
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model OSAS menunjukkan peningkatan level glutamate yang akan memicu 

excitotoxic sehingga mengakibatkan apoptosis pada neuron hipokampus 

pada region cornu ammonis. 10,11,45,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Patogenesis gangguan fungsi kognitif pada OSAS47 
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2.4  HUBUNGAN STROKE ISKEMIK DENGAN FUNGSI KOGNITIF 

Terdapat hubungan antara fungsi kognitif dengan stroke iskemik. 

Prevalensi gangguan fungsi kognitif sekitar 30% pada pasien stroke 

iskemik. Gangguan fungsi kognitif pada pasien stroke berhubungan dengan 

usia dan tingkat pendidikan. Pada usia lebih dari 65 tahun terdapat 

peningkatan prevalensi  gangguan fungsi kognitif. Selain itu, tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan hasil fungsi kognitif yang lebih 

baik dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Gangguan 

fungsi kogntif pada pasien stroke diperberat dengan adanya riwayat 

hipertensi, hiperlipidemia, diabetes melitus, merokok, dan atrial fibrilasi. 

Volume hipokampus pada pasien dengan riwayat diabetes melitus dan 

hiperlipidemia lebih kecil karena mengalami atrofi. Gangguan fungsi 

kognitif juga lebih berat pada pasien stroke berulang. Prevalensi gangguan 

fungsi kognitif pada stroke serangan pertama kali sekitar 10% sedangkan 

pada stroke berulang 30%.48,49,50,51,52 

Mekanisme terjadinya gangguan fungsi kognitif pada pasien stroke 

adalah karena adanya lesi neuroanatomi akibat stroke. Pada stroke iskemik 

terjadi penurunan aliran darah menuju sel otak. Hal ini menyebabkan jumlah 

glukosa dan oksigen menuju sel otak akan menurun. Penurunan glukosa dan 

oksigen menuju sel otak mengakibatkan iskemik dan bahkan timbul 

kematian sel otak (infark). Volume infark berkaitan dengan gangguan fungsi 

kognitif. Semakin besar volume infark akan memperburuk fungsi kognitif. 

Lokasi infark juga menentukan derajat penurunan fungsi kognitif. Infark 
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pada daerah yang spesifik seperti hipokampus dan substansia alba (white 

matter) memiliki derajat gangguan fungsi kognitif yang lebih buruk. Infark 

pada hipokampus kiri menyebabkan gangguan fungsi memori jangka 

panjang verbal sedangkan infark pada hipokampus kanan menyebabkan 

gangguan fungsi memori jangka panjang non-verbal. Lesi pada substansia 

alba menyebabkan gangguan fungsi kognitif terutama pada fungsi 

psikomotor, fungsi eksekutif dan fungsi kognitif global.53,54,55,56 

Mekanisme lain terjadinya gangguan fungsi kognitif pada stroke 

adalah melalui mekanisme cerebral micro bleed (CMB). Cerebral micro 

bleed adalah perdarahan yang kecil dengan ukuran kurang dari 5 mm yang 

bisa dideteksi dengan MRI. CMB terdapat pada 35% pasien stroke iskemik 

dan  65% pasien stroke hemoragik. CMB menurunkan fungsi kognitif 

terutama pada fungsi atensi dan kalkulasi, serta orientasi.57,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Patogenesis gangguan fungsi kognitif pada stroke59 
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Gangguan fungsi kognitif juga dapat disebabkan melalui mekanisme 

stres oksidatif yang terjadi pada otak. Stress oksidatif menghasilkan 

Reactive Oxygen Species (ROS) seperti peroxynitrite yang merupakan reaksi 

antara nitric oxide (NO) dan superoxide radical. Peroxynitrite menyebabkan 

proses oksidasi sistein, nitrasi tirosin, dan menyebabkan kerusakan pada 

membran lipid dan DNA. 60,61,62,63 

Mekanisme lain terjadinya gangguan fungsi kognitif pada pasien 

stroke adalah karena gangguan neurotransmisi kolinergik. Neurotransmisi 

kolinergik merupakan proses yang penting dalam fungsi kognitif terutama 

pada atensi, emosi dan memori. Pada stroke iskemik dapat menyebabkan 

terjadinya hipoperfusi pada nukleus basal meynert yang merupakan neuron 

penghasil kolinergik. Hipoperfusi pada struktur tersebut menyebabkan 

terputusnya koneksi dengan struktur korteks sehingga terjadi gangguan 

fungsi kognitif.64,65  

2.4.1 Gangguan Fungsi Kognitif pada Stroke Fase Akut 

Berdasarkan penelitian, pada minggu-minggu pertama setelah stroke 

terjadi perburukan fungsi kognitif terutama gangguan fungsi eksekutif dan 

persepsi. Masih sedikit penelitian yang memberikan data mengenai 

prevalensi dan sifat dasar defisit kognitif akut setelah stroke baik 

infratentorial maupun subkortikal.66 

Gangguan fungsi kognitif fase akut berhubungan dengan letak lesi, 

selain itu juga berhubungan dengan hipoperfusi dan dektivasi fungsional 
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dari area yang lebih jauh di otak. Pada stroke iskemik akut, terdapat 

beberapa jaringan otak yang menerima perfusi tidak adekuat dapat 

mengalami perbaikan aliran dengan pemberian alteplase intravena sehingga 

terjadi pula perbaikan pada fungsi kognitif. Selain diatur di bagian korteks, 

fungsi kognitif juga diatur di bagian subkorteks sehingga infark pada 

subkorteks dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Penyakit serebrovaskular 

subklinis seperti white matter disease atau infark subklinis dapat 

mempengaruhi disfungsi kognitif global. Adanya gangguan sensorik, visual 

dan motorik secara sekunder dapat mempengaruhi fungsi kognitif.67,68 

2.4.2 Gangguan Fungsi Kognitif pada Stroke Fase Subakut 

Pada periode subakut (sampai 3 bulan setelah stroke) terjadi 

perbaikan gangguan fungsi kognitif. Proporsi gangguan fungsi kognitif 

berkisar antara 50-90% pada fase subakut, hal ini tergantung pada populasi 

dan metode penelitian yang digunakan. Terjadinya perkembangan fungsi 

kognitif ditentukan oleh adanya perbaikan sirkulasi serebral karena 

rekanalisasi spontan, neuroplastisitas dan adanya penyulit yang menyertai. 

Daerah penumbra kebanyakan mengalami reperfusi dalam waktu 3 bulan 

pasca stroke. Ukuran infark dan defisit kognitif cenderung stabil setelah 3 

bulan.68 

2.4.3 Gangguan Fungsi  Kognitif Pasca Stroke 

Penelitian menunjukkan bahwa dalam waktu 6 bulan 83% pasien 

dengan defisit memori verbal, 78% pasien dengan gangguan konstruksi 
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visuospasial dan defisit memori spasial mngalami perbaikan dibandingkan 

dengan domain kognitif lain. Penelitian lain menunjukkan masih terdapat 

54% pasien dengan gangguan atensi setelah 1 tahun, sedangkan gangguan 

fungsi eksekutif, bahasa, memori jangka panjang memiliki frekuensi yang 

lebih sedikit. Pasien stroke yang memiliki riwayat hipertensi, diabetes 

melitus, dislipidemia memiliki fungsi kognitif yang lebih buruk.68,69,70 

Gangguan fungsi kognitif pasca stroke dapat merupakan kelanjutan 

dari gangguan fungsi kognitif saat fase stroke akut. Tidak terkendalinya 

faktor risiko stroke yang menyebabkan aterosklerosis, kekakuan arteri dan 

disfungsi endotel serta penyakit penyerta seperti penyakit sistemik, 

gangguan organ, penyakit alzheimer, parkinson dan depresi juga dapat 

mempengaruhi fungsi kognitif pada pasca stroke.71 
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2.5  KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka teori 

 

2.6 KERANGKA KONSEP 

  

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka konsep 
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2.7  HIPOTESIS 

Terdapat hubungan antara fungsi kognitif dengan riwayat Obstructive 

Sleep Apnea Syndrome (OSAS) pada pasien pasca stroke iskemik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


