
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Stroke

2.1.1 Definisi

Stroke didefinisikan sebagai manifestasi klinik dari gangguan

fungsi serebral yang terjadi mendadak dengan tanda dan gejala klinis

baik fokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam, atau

dapat menimbulkan kematian dan baik yang dianggap karena

perdarahan spontan di dalam otak (stroke hemoragik) atau kurangnya

pasokan darah yang memadai  ke otak (stroke iskemik) sebagai akibat

dari sumbatan bekuan darah, penyempitan pembuluh darah, atau

pecahnya pembuluh darah. Stroke juga merupakan gangguan peredaran

darah di otak yang mengakibatkan fungsi otak terganggu dan bila berat

dapat menyebabkan kematian sebagian sel-sel otak atau biasa disebut

dengan infark (Hartwig, 2005).
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2.1.2 Epidemiologi

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013,

prevalensi stroke di Indonesia mengalami peningkatan dari 8,3 per mil

pada tahun 2007 menjadi 12,1 per mil pada tahun 2013. Prevalensi

Stroke berdasarkan diagnosis oleh tenaga kesehatan tertinggi terdapat di

Sulawesi Selatan (17,9‰), Yogyakarta (16,9‰), Sulawesi Tengah

(16,6‰). Di Lampung prevalensi stroke berdasarkan diagnosis tenaga

kesehatan dan gejala yakni sebesar 5,4 per mil dan bertambah seiring

bertambahnya usia dimana prevalensi stroke sama banyak pada laki-laki

dan perempuan (Riskesdas, 2013). Stroke merupakan penyakit

kegawatdaruratan di Indonesia, selama 10 tahun terakhir dilaporkan

bahwa stroke menempati 50% dari bangsal penyakit saraf setiap

tahunnya. Sekitar seperlima dari jumlah tersebut meninggal selama

perawatan (Anggiamurni, 2010).

2.1.3 Klasifikasi Stroke

Ada beberapa klasifikasi yang telah dibuat untuk

mempermudahkan dalam penggolongan penyakit pembuluh darah otak.

Stroke dapat diklasifikasikan menjadi :

A. Berdasarkan patologi anatomi dan penyebabnya :

1. Stroke Iskemik atau Non Hemoragik dan berdasarkan perjalanan

klinisnya terdiri atas ;
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a. Transcient Ischaemic Attack (TIA) : Defisit neurologis

membaik dalam waktu kurang dari 24 jam.

b. Reversible Ischaemic Neurological Deficit (RIND) : Defisit

neurologis membaik kurang dari satu minggu.

c. Stroke in evolution atau progressing stroke : Kelainan

neurologis yang menunjukan perburukan secara tahap demi

tahap dalam waktu beberapa jam dan makin lama makin

berat.

d. Completed stroke : Kelainan neurologis yang menetap dan

tidak berkembang lagi  yang timbul dalam waktu beberapa

menit  hingga beberapa jam yang diakibatkan kurangnya atau

tidak adanya aliran darah pada salah satu arteri otak atau

cabang-cabangnya secara mendadak (Junaidi, 2011).

2. Stroke Hemoragik :

a. Perdarahan intraserebral (PIS) : Perdarahan primer yang

berasal dari pembuluh darah dalam parenkim otak.

b. Perdarahan subaraknoid (PSA) : Suatu keadaan terdapatnya

atau  masuknya darah ke dalam ruangan subaraknoid karena

pecahnya aneurisma atau sekunder dari perdarahan intra

serebral (Junaidi, 2011).

B. Berdasarkan sistem pembuluh darah (Rahmawati, 2009) :

1. Sistem karotis

2. Sistem vertebra-basilaris
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C. Berdasarkan sindrom klinis yang berhubungan dengan lokasi lesi

otak, maka  stroke dapat dikelompokkan menjadi (Irfan, 2010) ;

1. Total Anterior Circulation Syndromes (TACS)

2. Partial Anterior Circulation Syndromes (PACS)

3. Posterior Circulation Syndromes (POCS)

4. Lacunar Syndromes (LACS)

2.1.4 Faktor Risiko

Faktor  risiko stroke adalah suatu keadaan yang menyebabkan

orang menjadi lebih rentan atau mudah mengalami stroke. Terdapat dua

jenis faktor risiko pada stroke, yaitu faktor risiko yang tidak dapat

dikendalikan dan faktor risiko yang dapat dikendalikan (Junaidi, 2011).

a. Faktor  risiko yang tidak dapat dikendalikan, antara lain :

1. Usia

2. Jenis kelamin

3. Riwayat keluarga atau genetik

4. Ras

b. Faktor  risiko yang dapat dikendalikan :

1. Hipertensi

2. Stress

3. Penyakit jantung

4. Diabetes mellitus

5. Merokok
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6. Alkohol

7. Aktivitas fisik rendah

8. Hiperkolesterol

2.1.5 Diagnosis

A. Anamnesis gejala dan tanda (Hartwig, 2005).

Anamnesis ditujukan untuk menentukan faktor risiko stroke yang

dimiliki oleh penderita. Anamnesis mencakup :

1. Gejala awal

2. Perkembangan gejala atau keluhan pasien atau keduanya

3. Aktivitas penderita saat serangan

4. Riwayat TIA

5. Faktor risiko, terutama hipertensi, fibrilasi atrium, diabetes,

merokok, dan pemakaian alkohol.

B. Pemeriksaan Fisik (Iskandar, 2006; Noerjanto, 2002).

Adapun pemeriksaan fisik yang dilakukan antara lain pemeriksaan

fisik secara umum, pemeriksaan fungsi saraf pusat, serta

pemeriksaan fisik lainnya sesuai indikasi.

1. Pemeriksaan fisik secara umum

Pemeriksaan fisik secara umum meliputi kesadaran penderita,

denyut nadi, tekanan darah, respirasi, suhu tubuh dan irama

jantung. Pemeriksaan kepala dan leher (misalnya cedera kepala

akibat jatuh saat kejang, bruit karotis, dan tanda distensi vena
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jugularis pada gagal jantung kongestif). Pemeriksaan kesadaran

penderita stroke dinilai berdasarkan Glasgow Coma Scale

(GCS). Penilaian GCS dilakukan melalui sistem scoring

(Iskandar, 2006; Noerjanto, 2002).

2. Pemeriksaan neurologis dan skala stroke

Pemeriksaan terutama pada saraf kranialis, sistem motorik, sikap

dan cara jalan, refleks, kordinasi, sensorik dan fungsi kognitif.

Skala stroke yang dianjurkan adalah National Institutes of

Health Stroke Scale (NIHSS) (Noerjanto, 2002; Ropper, 2009).

C. Pemeriksaan laboratorium dan teknik pencitraan (Iskandar, 2006;

Noerjanto, 2002).

1. Pemeriksaan darah rutin dalam kasus stroke perlu dilakukan

untuk mencari faktor-faktor risiko agar dapat mencegah

terjadinya stroke yang berulang dikemudian hari dan untuk

mencari kemungkinan penyebab lain dari stroke. Analisis

laboratorium standar antar lain : gula darah, elektrolit, fungsi

ginjal (urem, kreatinin serum), Activated Partial Trombin Time

(APTT), Prothrombin Time (PT), Laju Endap Darah (LED), dan

profil lipid serum (kolesterol total, trigiliserida, High Density

Lipoprotein/HDL, Low Density Lipprotein/LDL).

2. Computerized Tomography Scanning (CT-Scan) dan Magnetic

Resonance Imaging (MRI) : memperkuat diagnosis, menentukan

jenis patologi, lokasi lesi, ukuran lesi dan menyingkirkan lesi

non vaskuler.
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Densitas dari lesi bisa dibagi atas (pada window level normal).

a. High density (hiperdens). Memperlihatkan gambaran densitas

lesi lebih tinggi daripada jaringan normal sekitarnya.

Gambaran hiperdens terlihat pada stroke hemoragik.

b. Isodensity (isodens). Memperlihatkan gambaran densitas lesi

sama dengan jaringan sekitarnya.

c. Low density (hipodens). Memperlihatkan gambaran CT-Scan

dengan nilai absorbs yang rendah seperti pada stroke iskemik.

3. Angiografi serebral :

Angiogram dilakukan dengan menyuntikkan pewarna yang

kontras kedalam aliran darah dan mengambil serangkaian foto

Sinar-X pembuluh darah, digunakan untuk mengidentifikasi

sumber dan lokasi penyumbatan arteri dan untuk mendeteksi

aneurisma dan pembuluh darah.

4. Pemeriksaan Elektrokardiografi (EKG) :

Pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai adanya kelainan

aritmia jantung dan penyakit jantung yang mungkin pernah

diderita, seperti penyakit infark miokardium (kematian sel-sel

otot jantung). Kelainan aritmia merupakan faktor risiko

terjadinya emboli, yang dapat menimbulkan stroke tipe infark

tromboemboli.
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2.1.6 Stroke Iskemik / Non Hemoragik

1. Definisi

Stroke stroke iskemik atau non hemoragik adalah stroke yang

terjadi karena terjadi obstruksi di pembuluh darah yang disebabkan

adanya trombus dan embolus (Ropper, 2009). Iskemia otak dianggap

sebagai kelainan gangguan suplai darah ke otak yang

membahayakan fungsi neuron tanpa memberi  perubahan yang

menetap. Manifestasi klinis yang muncul tergantung pada berat

ringannya gangguan pembuluh darah dan lokasinya (Hartwig, 2005;

Noerjanto, 2002).

2. Etiologi

Iskemia otak terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak. Aliran

darah yang terganggu disebabkan oleh (Hartwig, 2005) :

a. Trombosis pembuluh darah

Hal ini berhubungan erat dengan aterosklerosis (terbentuknya

ateroma) dan arteriosklerosis. Aterosklerosis menimbulkan

bermacam-macam manfestasi klinik dengan cara menyempitkan

lumen pembuluh darah dan mengakibatkan insufisiensi aliran

darah.

b. Emboli

Sumber emboli berasal dari berbagai tempat yakni kelainan

jantung atau ateroma (endapan lemak) yang terlepas dan
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mengikuti aliran darah sehingga menyebabkan obstruksi arteri

serebri.

3. Patofisiologi

Stroke iskemik terjadi apabila terjadi okulsi atau penyempitan

aliran darah ke otak. Otak membutuhkan oksigen dan glukosa

sebagai sumber energi agar fungsinya tetap baik. Pada otak sendiri

hampir tidak ada cadangan oksigen, dengan demikian otak sangat

tergantung pada keadaan aliran darah setiap saat. Aliran darah otak

atau Cerebral Blood Flow (CBF) dijaga pada kecepatan konstan

antara 50-150 mmHg (Ropper, 2009).

Aliran darah ke otak dipengaruhi oleh faktor :

a. Keadaan pembuluh darah

Bila menyempit akibat stenosis atau ateroma atau tersumbat oleh

thrombus atau embolus maka aliran darah otak terganggu.

b. Keadaan darah

Viskositas darah yang meningkat, polisitemia menyebabkan

aliran darah ke otak lebih lambat; anemia yang berat

menyebabkan oksigenasi otak menurun.

c. Tekanan darah sistemik

Autoregulasi serebral merupakan kemampuan intrinsik otak untuk

mempertahankan aliran darah ke otak tetap konstan walaupun

ada perubahan tekanan perfusi otak.
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d. Adanya kelainan jantung

Kelainan berupa fibrilasi, blok jantung menyebabkan menurunnya

curah jantung. Selain itu, lepasnya embolus juga menimbulkan

iskemia di otak akibat oklusi lumen pembuluh darah. Aliran darah

otak yang terganggu akan menimbulkan iskemia, dan ini

selanjutnya akan menyebabkan kerusakan sel otak di sekitarnya

hanya dalam waktu beberapa menit. Iskemia terjadi bila Cerebral

Blood Flow (CBF) kurang dari 30 ml/100 g jaringan otak per

menit. Bila CBF dibawah 10 ml/kg jaringan/menit akan terjadi

kegagalan homeostasis (Noerjanto, 2002).

Cerebral blood flow (CBF) yang tersumbat secara parsial

mengakibatkan daerah yang bersangkutan kekurangan oksigen.

Daerah tersebut dinamakan daerah iskemik. Pada pusat daerah

iskemik akan berkembang proses degenerasi yang irreversible, sel-

sel saraf daerah iskemik tidak bisa bertahan lama. Infark otak,

kematian neuron, glia dan vaskular disebabkan oleh tiadanya oksigen

dan nutrien atau terganggunya metabolisme. Infark bisa disebabkan

oleh iskemia sehingga terjadi hipoksia sekunder, terganggunya

nutrisi seluler dan kematian sel otak (Kumar, 2007).

4. Gejala dan Tanda

Gejala neurologis yang timbul bergantung pada berat ringannya

gangguan pembuluh darah dan lokasi, dibedakan atas (Hartwig,

2005) :
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1. Arteri karotis interna (sirkulasi anterior dengan gejala biasanya

unilateral) :

a. Dapat terjadi kebutaan satu mata di sisi arteria karotis yang

terkena, akibat insufisiensi arteri retinalis

b. Gejala sensorik dan motorik di ekstremitas kontralateral karena

insufisiensi arteria serebri media

c. Lesi dapat terjadi di daerah antara arteri serebri anterior dan

media atau arteri serebri media. Gejala mula-mula timbul di

ekstremitas atas dan mungkin mengenai wajah. Apabila lesi di

hemisfer dominan, maka terjadi afasia ekspresif karena

keterlibatan daerah bicara motorik Broca.

2. Arteri serebri media (tersering) :

a. Hemiparesis atau monoparesis kontralateral (biasanya

mengenai lengan).

b. Gangguan penglihatan dan kadang-kadang hemianopsia

(kebutaan) pada setengah lapang pandang, maunpun kebutaan

kontralateral.

c. Afasia global (apabila hemisfer dominan terkena): gangguan

semua fungsi yang berkaitan dengan bicara dan komunikasi.

3. Arteri serebri anterior (kebingungan adalah gejala utama)

a. Kelumpuhan kontralateral yang berkembang meluas dan

gangguan lebih nyata pada anggota gerak bawah dan proksimal

anggota atas.

b. Defisit sensorik kontralateral
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c. Demensia, gerakan menggenggam pada sisi anggota yang

terkena, refleks patologis

4. Sistem vertebrobasilaris (sirkulasi posterior dengan manifestasi

biasanya bilateral)

a. Gangguan nervi kranialis bila mengenai batang otak

b. Meningkatnya refleks tendon

c. Ataksia

d. Tanda Babinski bilateral

e. Disfagia, disartria

f. Rasa baal di wajah, mulut, atau lidah

g. Sinkop, stupor, koma, pusing, gangguan daya ingat,

disorientasi

h. Gangguan sensorik unilateral atau bilateral

5. Arteri serebri posterior

a. Koma

b. Hemiparesis kontralateral

c. Afasia visual atau buta kata (aleksia)

d. Kelumpuhan saraf kranialis ketiga: hemianopsia, koreoatetosis

2.1.7 Stroke Hemoragik

1. Definisi

Stroke hemoragik adalah disfungsi neurologis fokal yang akut dan

disebabkan oleh perdarahan primer substansi otak yang terjadi secara
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spontan bukan oleh karena trauma kapitis, disebabkan oleh karena

pecahnya pembuluh arteri, vena dan kapiler (Hartwig, 2005).

2. Etiologi

a. Hipertensi kronik

b. Malformasi arteriovenosa (hubungan yang abnormal)

c. Ruptur Aneurisma (Hartwig, 2005).

3. Patofisiologi

Perdarahan intrakranial meliputi perdarahan di parenkim otak dan

perdarahan subaraknoid. Insidensi perdarahan intrakranial kurang

lebih 20 % adalah stroke hemoragik, dimana masing-masing 10%

adalah perdarahan subaraknoid dan perdarahan intraserebral

(Ropper, 2009).

Perdarahan intraserebral biasanya timbul karena pecahnya

mikroaneurisma (Berry aneurysm) akibat hipertensi maligna. Hal ini

paling sering terjadi di daerah subkortikal, serebelum dan batang

otak. Hipertensi kronik menyebabkan pembuluh arteriola

berdiameter 100 – 400 mikrometer mengalami perubahan patologi

pada dinding pembuluh darah tersebut. Pada kebanyakan pasien,

peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba menyebabkan rupturnya

pembuluh arteri yang kecil. Keluarnya darah dari pembuluh darah

kecil membuat efek penekanan pada arteriole dan pembuluh kapiler

yang akhirnya membuat pembuluh ini pecah juga. Gambaran

patalogis menunjukkan ekstravasasi darah kerena robeknya

pembuluh darah otak, diikuti edema dalam jaringan otak di sekitar
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hematoma. Hal ini mengakibatkan volume perdarahan semakin besar

(Hartwig, 2005; Ropper, 2009).

Elemen-elemen vasoaktif darah yang keluar serta kaskade

iskemik akibat menurunnya tekanan perfusi, menyebabkan neuron-

neuron di dearah yang terkena darah dan sekitarnya lebih tertekan

lagi. Gejala neurologik timbul karena ekstravasasi darah ke jaringan

otak yang menyebabkan nekrosis. Selain kerusakan jaringan saraf,

perdarahan juga mengakibatkan gangguan aliran darah di arteri yang

terkena. Kerusakan dinding pembuluh darah menyebabkan

pembuluh darah berkontraksi dan aliran darah terhambat sehingga

otak yang disuplai mengalami iskemia (Hartwig, 2005; Ropper,

2009).

4. Gejala dan Tanda

Gejala Stroke Hemoragik, yaitu (Junaidi, 2011) :

1. Gejala Perdarahan Intraserebral (PIS)

Gejala perdarahan ini berupa gangguan kesadaran sering sampai

koma, nyeri kepala berat, nausea, muntah, pusing (vertigo), defisit

neurologis tergantung lokasi perdarahan.

A. Bila perdarahan ke kapsula interna dapat ditemukan

hemiparese kontralateral, hemiplegia, koma.

B. Perdarahan luas di serebelum akan ditemukan ataksia

serebelum (gangguan koordinasi), nyeri kepala di oksipital,

vertigo, nistagmus dan disartri.
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C. Perdarahan terjadi di pons, maka akan ditemukan

kuadriplegik dan flaksid, pupil kecil, deprsi pernapasann,

hipertensi, febris, penurunan kesadaran dengan cepat tanpa

didahului sakit kepala, vertigo, mual/muntah.

D. Perdarahan di talamus, defisit hemisensorik, hemiparesis,

afasia.

E. Perdarahan di lobus frontalis ditemukan hemiparesis

kontralateral dengan lengan lebih nyata. Parietalis ditemukan

defisit persepsi sensorik kontralateral dengan hemiparesis

ringan. Oksipitalis ditemukan hemianopsia dengan atau tanpa

hemiparesis minimal pada sisi ipsilateral. Temporalis

ditemukan afasia sensorik.

2. Gejala Perdarahan Subaraknoid (PSA)

Pada penderita perdarahan subaraknoid akan dijumpai gejala

seperti nyeri kepala yang hebat, kadang-kadang muntah, kaku

leher serta kehilangan kesadaran sementara dan setelah sadar

kembali terdapat gejala kaku kuduk, keluhan silau terhadap

cahaya, mual, rasa enek dan fotofobia.

2.2 Leukosit

Leukosit adalah sel darah yang mengandung inti, disebut juga sel darah

putih. Leukosit dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, fagosit dan

imunosit. Granulosit, yang mencakup tiga jenis sel (netrofil, eosinofil dan
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basofil) bersama dengan monosit membentuk kelompok fagosit. Sedangkan

limfosit, sel prekursornya dan sel plasma membentuk populasi imunosit.

Hanya sel fagosit dan limfosit matur yang ditemukan dalam darah tepi

normal. Didalam darah manusia normal didapati jumlah leukosit rata-rata

orang dewasa 4,00-11,0 x 109/l. Terdapat dua jenis leukosit agranuler:

1. limfosit yang selnya kecil dan sitoplasma sedikit.

2. monosit sel agak besar mengandung sitoplasma lebih banyak.

Terdapat tiga jenis leukosit granuler: neutrofil, basofil, dan asidofil

(atau eosinofil) yang dapat dibedakan dengan afinitas granula terhadap zat

warna netral basa dan asam. Granula dianggap spesifik bila ia secara tetap

terdapat dalam jenis leukosit tertentu dan pada sebagian besar prekursornya.

Leukosit mempunyai peranan dalam pertahanan seluler dan humoral

organisme terhadap zat-zat asing. Leukosit dapat melakukan gerakan

amuboid dan melalui proses diapedesis dan dapat meninggalkan kapiler

dengan menerobos antara sel-sel endotel dan menembus kedalam jaringan

penyambung (Hoffbrand, 2005).

Leukopenia adalah penurunan jumlah sel darah putih. Leukopenia dapat

disebabkan oleh berbagai sebab termasuk stress berkepanjangan, penyakit

atau kerusakan sumsum tulang, radiasi atau kemoterapi. Penyakit sistemik

yang parah misalnya lupus eritematosus, leukemia, penyakit tiroid dan

sindrom cushing dapat menyebabkan penurunan jumlah sel darah putih.

Seluruh atau hanya satu jenis sel darah putih yang dapat terpengaruh.

Leukopenia menyebabkan individu menjadi rentan terhadap infeksi

(Hoffbrand, 2005).
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Leukositosis adalah peningkatan jumlah sel darah putih dalam sirkulasi.

Leukositosis adalah suatu respon normal terhadap infeksi atau peradangan.

Keadaan ini dapat dijumpai setelah gangguan emosi, setelah anestesia atau

berolahraga dan selama kehamilan. Leukositosis abnormal dijumpai pada

keganasan dan gangguan sumsum tulang tulang tertentu. Semua atau hanya

salah satu jenis sel darah putih dapat terpengaruh. Sebagai contoh, respon

alergi dan asma secara spesifik berkaitan dengan peningkatan jumlah

eosinofil (Hoffbrand, 2005).

2.2.1 Hitung Jenis Leukosit

Leukosit merupakan sel yang membentuk komponen darah yang

diproduksi di dalam organ  hemopoietik.  Leukosit dibedakan menjadi

dua seri yaitu seri granulosit dan seri agranulosit. Disebut seri

granulosit karena pada pengecatan Romanowsky ditemukan granula

spesifik pada sitoplasma sel tersebut yang dapat dibedakan menjadi

tiga jenis sel yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Pada leukosit seri

agranulosit tidak mengandung granula spesifik dan tidak memiliki

nukleus yang berlobus yang dapat dibedakan menjadi dua jenis sel

yaitu limfosit, dan monosit. Jumlah leukosit total pada orang dewasa

adalah 4-11 x 109/l, (Hoffbrand, 2005).

Morfologi dari tiap-tiap jenis leukosit:

1. Neutrofil merupakan jenis granulosit yang mempunyai inti padat

khas yang terdiri dari dua sampai lima lobus dan sitoplasma yang



24

pucat dengan garis batas tidak beraturan mengandung banyak

granula merah muda-biru (azurofilik) atau kelabu-biru. Lama

hidup neutrofil dalam darah hanya sekitar 10 jam (Hoffbrand,

2005). Jenis leukosit yang dikerahkan pada peradangan akut adalah

neutrofil. Leukosit itu sendiri dapat menimbulkan lesi yang lebih

luas pada daerah iskemik dengan cara menyumbat mikrosirkulasi

dan vasokonstriksi serta infiltrasi ke neuron kemudian melepaskan

enzim hidrolitik, pelepasan radikal bebas dan lipid peroksidase

(Beadell, 2015).

2. Eosinofil dibedakan dengan neutrofil dari granula spesifiknya yang

lebih kasar, lebih berwarna merah tua, dan jarang dijumpai lebih

dari tiga lobus inti. Waktu transit eosinofil dalam darah lebih lama

daripada netrofil. Sel ini berperan khusus dalam respons alergi,

pertahanan terhadap parasit dan pembuangan fibrin yang terbentuk

selama inflamasi (Hoffbrand, 2005).

3. Basofil merupakan leukosit granular yang paling sedikit jumlahnya

karena jarang ditemukan dalam darah tepi normal. Sel ini

mempunyai banyak granula sitoplasma yang gelap, penuh sampai

menutupi ini sehingga cenderung mengaburkan batas inti sel, serta

mengandung heparin dan histamin. Di dalam jaringan, basofil

berubah menjadi sel mast (Hoffbrand, 2005).

4. Limfosit merupakan golongan leukosit agranuler yang merupakan

komponen penting pada respons imun dan berasal dari sel stem

hemopoietik. Sel stem limfoid umum mengalamai diferensiasi dan
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proliferasi untuk menjadi sel B, yang memperantarai imunitas

humoral atau imunitas yang diperantarai antibodi, dan sel T (dalam

timus) yang memperantarai imunitas seluler. Limfosit matur adalah

sel mononuklear kecil dengan sitoplasma sedikit berwarna biru.

Sebagian besar limfosit darah perifer (70%) adalah sel T yang

mungkin memiliki sitoplasma lebih banyak dari sel T dan saat

mengandung granul (Hoffbrand & Mehta, 2008).

5. Monosit biasanya berukuran lebih besar dari leukosit darah tepi

lainnya dan mempunyai inti sentral berbentuk lonjong atau

berlekuk dengan kromatin yang menggumpal. Sitoplasma yang

banyak bewarna biru dan mengandung banyak vakuol halus,

sehingga memberikan gambaran kaca asah (ground glass

appearance). Granula sitoplasma juga sering dijumpai (Hoffbrand,

2005).

Gambar 1. Lima tipe leukosit pada manusia (Mescher, 2011).
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Leukosit membangun mekanisme utama tubuh dalam melawan infeksi

melalui proses fagositosis, dimana leukosit akan menyelimuti

organisme asing dan kemudian akan menghancurkannya. Leukosit

juga memproduksi, mengangkut dan mendistribusi antibodi sebagai

bagian dari suatu respon imun terhadap suatu antigen (Hoffbrand,

2005).

2.2.2 Pembentukan dan Migrasi leukosit

Gambar 2. Hematopoiesis (Hoffbrand, 2005)

Hematopoiesis bermula dari suatu sel induk pluripoten bersama,

yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai jalur sel yang terpisah.
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Fenotip sel induk manusia yang tepat belum diketahui, tetapi pada uji

imunologik, sel ini adalah CD34+, CD38- dan tampak seperti limfosit

kecil atau sedang. Diferensiasi sel terjadi dari sel induk menjadi jalur

eritroid, granulositik dan jalur lain melalui progenitor hemopoietik

terikat (committed haemopoietic progenitor) yang terbatas dalam

potensi perkembangannya. Keberadaan sel progenitor terpisah untuk

tiga garis sel tersebut juga telah diperlihatkan oleh tehnik biakan

diluar tubuh (in-vitro). Prekursor mieloid yang paling dini dideteksi

membentuk granulosit, eritrosit, monosit dan megakariosit dan diberi

istilah CFUGEMM (CFU = colony forming unit in culture medium).

Progenitor yang lebih matang dan khusus dinamakan CFUGM

(granulosit dan monosit), CFUEo (eosinofil), CFUE (eritroid), dan

CFUMeg (megakariosit), BFUE (burst forming unit, eritrosit)

merupakan progenitor eritroid yang lebih dini daripada CFUE

(Hoffbrand, 2005).

Sel induk mempunyai kemampuan untuk memperbarui diri

sehingga walaupun sumsum tulang merupakan tempat utama

terjadinya pembentukan sel baru, namun kepadatan selnya tetap

konstan pada keadaan sehat normal yang stabil. Satu sel induk mampu

menghasilkan sekitar 106 sel darah yang matang setelah 20 kali

pembelahan sel. Walaupun demikian, sel prekursor mempunyai

kemampuan untuk berespons terhadap faktor pertumbuhan

hemopoietik dengan peningkatan produksi satu atau lebih jalur sel jika

kebutuhan meningkat (Hoffbrand, 2005).
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Tiga perempat dari sel-sel yang berinti di sumsum tulang

memproduksi leukosit. Stem sel ini berproliferasi dan berdifferensiasi

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

limfosit. Pematangan sel leukosit di sumsum tulang dan pelepasan ke

sirkulasi dipengaruhi oleh berbagai faktor interleukin, faktor nekrosis

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

dari leukosit berada di penyimpanannya di sumsum tulang, 2 - 3% di

sirkulasi dan 7 - 8% berlokasi dijaringan (Hoffbrand, 2005).

Didalam sumsum tulang sel-sel digolongkan menjadi dua

kelompok : satu kelompok adalah proses sintesa dan pematangan

DNA, sedangkan kelompok yang lain pada fase penyimpanan yang

menunggu pelepasan kedalam sirkulasi. Sel-sel yang dalam

penyimpanan ini secara cepat dapat merespon kebutuhan untuk

meningkatkan leukosit sampai 2 - 3 kali lipat di sirkulasi dalam 4 -5

jam (Hoffbrand, 2005).

Neutrofil di golongkan kedalam dua pool di dalam sirkulasi. Satu

pool di sirkulasi bebas dan yang kedua adalah pool di tepi dinding

pembuluh darah sekitar 50%. Ketika ada stimulasi oleh infeksi,

inflamasi, obat atau toksin metabolik pool sel yang di tepi dinding

pembuluh darah akan melepaskan diri ke dalam sirkulasi (Hoffbrand,

2005).

Setelah terjadi kematian sel, leukosit dilepaskan dalam sirkulasi

dan jaringan, yang memerlukan waktu hanya beberapa jam (3 - 6

jam). Jenis leukosit yang dikerahkan pada peradangan akut ini adalah
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PMN (Polimorfonuklear) migrasi leukosit paling banyak terjadi pada

24 - 72 jam setelah onset iskemik kemudian menurun sampai hari ke-

7. Perkiraan lama hidup leukosit adalah 11 - 16 hari, termasuk

pematangan di surnsum tulang dan penyimpanannya yang merupakan

sebagian besar masa kehidupannya (Jin, Li & Yang, 2010).

2.2.3 Hubungan Stroke dengan Aktivitas Leukosit

A. Reperfusion Injury

Kembalinya perfusi darah ke jaringan otak yang iskemik

penting untuk kembalinya fungsi normal otak. Akan tetapi

kembalinya aliran darah dapat juga menimbulkan kerusakan otak

yang lebih progresif, sehingga menimbulkan disfungsi jaringan dan

infark lebih lanjut. Reperfusion injury ini disebabkan oleh banyak

faktor tetapi tampaknya lebih banyak disebabkan oleh respon

inflamasi, yaitu dengan kembalinya aliran darah beberapa proses

inflarnasi akan memperkuat lesi iskemik (Beadell, 2015).

B. Peranan sitokin pada reperfusion injury

Sitokin adalah mediator kimiawi terhadap proses imun dan

inflamasi yang merupakan protein berberat molekul kecil yang

mempunyai berbagai aktifitas biologis, aktif pada konsentrasi yang

kecil. Sitokin timbul sebagai reaksi primer terhadap stimulasi dari

luar dan tidak ada pada hemostasis yang normal (Minami,

Katayama & Satoh, 2006).



30

Sebagai konsekuensi langsung ketidakseimbangan ion dan

akumulasi kalsium bebas yang timbul akibat lesi iskemik otak,

maka dilepaskan asam amino bebas dan pro inflammatory lain

hasil metabolisme lemak. Hal ini dipercaya meningkatkan,

menimbulkan dan melepaskan kaskade sitokin pro inflammatory.

Pada kaskade pro inflammatory yang pertama dikeluarkan adalah

IL-l dan TNF α, sitokin ini yang kemudian merangsang

dikeluarkannya sitokin pro inflammatory yang lain (seperti IL-6

dan IL-8), aktivasi dan infiltrasi dari leukosit dan memproduksi

anti inflamasi sitokin (termasuk IL-4 dan IL-10 yang mungkin

merupakan negatif feedback kaskade ini (Muhibbi, 2004).

Sitokin pro inflammatory ini diproduksi oleh bermacam-

macam sel (seperti sel neuron, mikroglia, astrosit dan leukosit),

sitokin ini menyebabkan apoptosis sel SSP, diferensiasi dan

proliferasi seperti pengaruh akibat infiltrasi oleh leukosit.

Peningkatan kadar IL- l, TNFa, IL-6 dan IL-8 telah diamati pada

iskemia SSP. Sitokin- sitokin ini memiliki peranan dalam reaksi

inflamasi akut. Bukti lain menunjukkan bahwa sitokin merupakan

komponen kunci pada aktivasi dan pengerahan leukosit di SSP IL-

l, TNFa, IL-6 dan IL-8 telah diketahui mengaktifasi leukosit dan

meningkatkan adhesi pada leukosit (CD-18), endotel dan sel

astrosit (ICAM-1 ) (Minami, Katayama & Satoh, 2006; Shaikh,

2011).
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C. Peranan leukosit dalam reperfusi injury

Masuknya leukosit ke otak yang mengalami iskemik dimulai

dengan adhesi ke endotel sampai di jaringan otak melalui beberapa

tahap:

a. Migrasi leukosit dari darah ke otak dimulai dengan interaksi

leukosit-endotel dengan rolling yang diperantarai oleh P-

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

pada leukosit. Sejak aktivasi ini leukosit melekat pada tepi

endotel melalui reseptor glikoprotein dinding leukosit (disebut

sebagai CD-18 atau b2-integrin) dan ligand dari endotel,

intracelluler adhesion molecule (ICAM-1) (Beadell, 2015).

b. Membran leukosit yang terdiri dari glikoprotein yang komplek

yang bertanggung jawab terhadap perlekatan ini disebut CD-18

(b2-integrin). Komplek ini terdiri dari 3 heterodimers, ketiganya

mempunyai unit beta yang sama (seringkali disebut sebagai CD-

18) dan yang membedakan satu dengan lainnya adalah tiga

subunit ini dinamakan: Leukocyte function antigen (LFA-1 atau

CD-ll a, ada pada semua leukosit), Macrophage Attack Complex

MAC-I (CD-1l b, ada pada kebanyakan PMN dan monosit), dan

CD-11c yang ada pada neutrofil dan monosit (Frijns & Kapelle,

2002).

c. Reseptor-reseptor yang sesuai untuk CD-18 integrin complex

adalah golongan molekul adesi seperti (ICAM) intracellular

adhesion molecul. ICAM-1 secara luas terdapat pada banyak sel
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dan berikatan dengan LFA-1 dan MAC-I, ICAM-2 hanya

terdapat pada sel endotel dan leukosit dan hanya berikatan

dengan LFA-l saja. Tidak seperti ICAM-2 yang ada pada

keadaan normal, ICAM-I muncul dengan adanya induksi oleh

sitokin peradangan seperti IL-l dan TNFα. Seperti yang

disampaikan didepan bahwa CD-18/ICAM-I merangsang

peningkatan adhesi neutrofil setelah stroke (Frijns & Kapelle,

2002).

d. Leukosit tampak pada jaringan SSP yang mengalami iskemik

telah dimengerti sebagai respon patofisiologi terhadap adanya

lesi. Bukti yang baru menyatakan bahwa leukosit bisa juga

secara langsung terlibat dalam patogenesis dan perluasan dari

lesi SSP setelah perfusi ulang. Dua mekanisme keterlibatan

leukosit dalam reperfusion injury adalah pada tingkat sirkulasi

menyumbat mikrosirkulasi dan mediator vasokonstriktor serta

pada jaringan otak melepaskan enzim hidrolitik, lipid

peroksidase dan pelepasan radikal bebas. Dengan menggunakan

antibodi spesifik monoklonal yang secara langsung menghalangi

menempelnya leukosit ke reseptor, penyumbatan mikrosirkulasi

dan infiltrasi dapat diturunkan. Pada penelitian hewan percobaan

yang mengalami stroke yang diberikan antibodi yang mengikat

molekul CD-18 leukosit atau ligand sel endotel yaitu ICAM-1

didapatkan adanya penurunan kerusakan akibat stroke.Akan

tetapi pada penelitian yang lain pemberian enlimomab (anti
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ICAM-1) didapatkan hasil yang buruk yang mungkin karena

timbulnya antibodi terhadap enlimomab tersebut. Pengerahan

leukosit ke jaringan otak pada pasien stroke iskemik akut

merupakan salah satu hasil dari reaksi iskemik SSP, leukosit

muncul setelah terjadi pelepasan sitokin pada daerah iskemik

yang merangsang leukosit yang berada di marginal pool dan

leukosit matur di sumsum tulang memasuki sirkulasi. Jenis

leukosit yang dikerahkan pada peradangan akut ini adalah

neutrofil (Beadell, 2015; Jin, Yang & Li, 2010).

Pada penelitian yang dilakukan Grau, hitung leukosit terutama

neutrofil berhubungan dengan kejadian iskemia pada populasi yang

beresiko. Penelitian ini menjelaskan bahwa satu minggu sebelum

terjadinya serangan iskemik nilai leukosit mengalami peningkatan

signifikan (Grau, et al., 2004). Aktivasi leukosit terjadi baik pada

stroke iskemik maupun stroke hemoragik akut dan bertahan sampai 2

minggu. Stroke iskemik fase akut (menit-jam) akan menyebabkan

sitokin dan kemokin dilepaskan dari jaringan yang rusak. Sedangkan

pada fase subakut (jam-hari), terjadi infiltrasi leukosit yang juga akan

melepaskan kemokin dan sitokin dan dapat menyebabkan

terganggunya sawar darah otak, edema otak, kematian sel neuron (Jin,

Yang & Li, 2010
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2.3 Trombosit

Trombosit atau platelet adalah fragmen sel mirip cakram dan tak

berinti, dengan diameter 1-4 μm. Pada apusan darah perifer menggunakan

pewarnaan Wright, maka platelet akan terlihat biru muda dengan granula

berwarna merah-ungu (Baldy, 2005). Trombosit dihasilkan dalam sumsum

tulang melalui fragmentasi sitoplasma megakariosit. Megakariosit

menghasilkan sekitar 4000 trombosit. Interval waktu semenjak diferensiasi

sel induk manusia sampai produksi trombosit berkisar sekitar 10 hari

(Hoffbrand, 2005).

Megakariosit berdeferensiasi dari megakarioblas pada suatu proses

yang di dorong oleh trombopoietin. Megakarioblas berdiameter 25-50 μm

dengan sebuah inti berbentuk lonjong atau berbentuk ginjal (Mescher, 2011).

Trombopoietin adalah pengatur utama produksi trombosit yang dihasilkan

oleh hati dan ginjal. Trombopoietin meningkatkan jumlah dan kecepatan

maturasi megakariosit. Jumlah trombosit normal berkisar 250 x 109/l (rentang

150-400 x 109/l) dan lama hidup trombosit normal adalah 7-10 hari

(Hoffbrand, 2005).

2.3.1 Hitung Trombosit

Trombosit sukar dihitung karena mudah sekali pecah dan karena

sukar dibedakan dari kotoran kecil. Trombosit cenderung melekat pada

permukaan asing (bukan endotel utuh) dan menggumpal-gumpal. Cara
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yang lazim  dipakai ialah cara langsung dan cara tak langsung

(Gandosoebrata , 2010).

Cara langsung dapat dilakukan dengan cara manual, semi

otomatik dan otomatik. Pada cara manual, mula-mula darah diencerkan

dengan larutan pengencer lalu diisikan ke dalam kamar hitung dan

jumlah trombosit dihitung di bawah mikroskop. Untuk larutan

pengencer dipakai larutan Rees Ecker atau larutan amonium oksalat 1%.

Cara manual mempunyai ketelitian dan ketepatan yang kurang baik,

karena trombosit kecil sekali sehingga sukar dibedakan dari kotoran

kecil. Oleh karena itu alat yang dipakai harus bersih dan larutan

pengencer harus disaring dahulu. Bahan pemeriksaan yang dipakai

adalah darah dengan antikoagulan sodium ethylendiamine tetraacetate

dan tidak lebih dari 3 jam setelah pengambilan darah (Aulia, 2007).

Cara semi otomatik dan otomatik menggunakan alat electronic

particle counter sehingga ketelitiannya lebih baik daripada cara manual.

Tetapi kelemahannya, trombosit yang besar (giant thrombocyte) atau

beberapa trombosit yang menggumpal tidak ikut terhitung, sehingga

jumlah trombosit yang dihitung menjadi lebih rendah (Aulia, 2007).

Hitung trombosit dengan cara tak langsung menggunakan sediaan

apus darah tepi. Trombosit dihitung dalam 1000 eritrosit yang tersebar

merata. Jumlah mutlak trombosit dapat diperhitungkan dari jumlah

mutlak eritrosit (Gandosoebrata , 2010).

Pada sediaan hapus darah tepi, selain dapat dilakukan penilaian

semi kuantitatif, juga dapat diperiksa morfologi trombosit serta kelainan
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hematologi lain. Bila sediaan hapus dibuat langsung dari darah tanpa

antikoagulan,  maka trombosit cenderung menggumpal. Jumlah

trombosit dalam keadaan normal sangat dipengaruhi oleh cara

menghitungnya. Sering dipastikan nilai normal itu antara 150.000 –

400.000 per μl darah. Pada umumnya, jika fungsi trombosit normal,

pasien dengan jumlah trombosit di atas 50.000/μl tidak mengalami

perdarahan kecuali terjadi trauma atau operasi. Jumlah trombosit

kurang dari 50.000/μl digolongkan trombositopenia berat dan

perdarahan spontan akan terjadi jika jumlah trombosit kurang dari

20.000/μl (Aulia, 2007).

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemeriksaan hitung

trombosit meliputi teknik pengambilan darah, cara kerja dan

perhitungan. Darah yang diambil dari kapiler cenderung memberikan

hasil lebih rendah terhadap hitung jumlah trombosit, pengambilan darah

yang terlalu lama atau pencampurannya dengan antikoagulan terlalu

lama dapat menurunkan jumlah trombosit karena trombosit saling

menggumpal, penambahan antikoagulan yang tidak tepat, penundaan

pemeriksaan lebih dari 1 jam, pengenceran yang tidak tepat dan

kesalahan perhitungan (Nugraha, 2015).

2.3.2 Reaksi Trombosit dan Pembentukan Sumbat Hemostasis

Fungsi utama trombosit adalah pembentukan sumbat mekanik

selama respons hemostasis normal terhadap cidera vaskular, tanpa
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trombosit dapat terjadi kebocoran darah spontan melalui pembuluh

darah kecil. Kerusakan yang timbul pada endotel pembuluh darah

mengakibatkan pelekatan awal trombosit pada jaringan ikat terpajan,

yang diperkuat oleh faktor von Willebrand’s (vWF). Kolagen yang

terpajan dan trombin yang dihasilkan pada lokasi cedera menyebabkan

trombosit melepaskan isi granulanya dan juga mengaktifkan sintesis

prodtaglandin yang menyebabkan pembentukan tromboksan A2.

Adenosin difosfat (ADP) yang dilepaskan menyebabkan trombosit

membengkak dan beragregasi. Trombosit lain dari darah yang

bersirkulasi ditarik ke daerah cedera. Agregasi trombosit yang

berkelanjutan ini menyebabkan membesarnya sumbat hemostasis yang

segera menutupi daerah jaringan ikat yang terpajan. Sumbat hemostasis

primer yang tidak stabil yang dihasilkan oleh reaksi trombosit ini

beberapa menit pertama setelah cedera biasanya cukup untuk

mengendalikan perdarahan sementara. Ada kemungkinan bahwa

prostasiklin yang dihasilkan oleh sel-sel endotel dan sel otot polos di

dinding pembuluh darah, berperan penting dalam membatasi besarnya

sumbat trombosit awal tersebut. Pembentukan sumbat trombosit terjadi

melalui beberapa tahap yaitu adhesi trombosit, sekresi trombosit,

agregasi trombosit, dan aktifitas prokoagulan trombosit (Hoffbrand,

2005).

1. Adhesi Trombosit

Vasokonstriksi merupakan respons segera terhadap cedera.

Setelah cedera pembuluh darah, maka sel endotel akan rusak
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sehingga jaringan ikat di bawah endotel akan terbuka. Hal ini akan

mencetuskan adhesi trombosit yaitu proses dimana trombosit

melekat pada permukaan asing terutama serat kolagen (Setiabudy,

2007). Trombosit menjadi aktif apabila terpajan ke kolagen

subendotel dan bagian jaringan yang cedera. Adhesi trombosit

melibatkan suatu interaksi antara glikoprotein membran trombosit

dan jaringan yang terpajan atau cedera. Adhesi trombosit bergantung

pada faktor protein plasma yang disebut faktor von Willebrand yang

disintesis oleh endotel dan megakariosit. Glikoprotein permukaan

sangat penting dalam proses adhesi dan agregasi trombosit yang

merupakan kejadian awal yang mengarah pembentukan sumbat

trombosit selama hemostasis. Adhesi pada kolagen difasilitasi oleh

glikorotein Ia (GPIa). Glikoprotein IIb/IIIa penting dalam perlekatan

trombosit pada faktor Von Willebrand dan karenanya juga perlekatan

pada subendotel vaskular. Adhesi trombosit berhubungan dengan

peningkatan daya lekat trombosit sehingga trombosit berlekatan satu

sama lain serta dengan endotel atau jaringan yang cedera. Dengan

demikian, terbentuk sumbat hemostatik primer atau inisial. Setelah

adhesi, trombosit menjadi lebih sferis dan menonjolkan

pseudopodia-pseudopodia panjang yang memperkuat interaksi antar

trombosit yang berdekatan. Pengaktifan permukaan trombosit dan

rekrutmen trombosit lain menghasilkan suatu massa trombosit

lengket dan dipermudah oleh proses agregasi trombosit (Baldy,

2005; Hoffbrand, 2005).
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2. Sekresi Trombosit

Sekresi granula trombosit atau reaksi pelepasan segera terjadi

sesudah adhesi. Pemajanan kolagen atau kerja trombin menyebabkan

sekresi isi granul trombosit yang meliputi ADP, serotonin,

fibrinogen, enzim lisosom, β-tromboglobulin dan faktor trombosit 4.

Kolagen dan trombin mengaktifkan sintesis prostaglandin trombosit.

Terjadi pelepasan diasilgliserol (yang mengaktifkan fosforilasi

protein melalui protein kinase C) dan inositol trifosfat (menyebabkan

pelepasan ion kalsium intrasel) menyebabkan terbentuknya

tromboksan A2. Tromboksan A2 menurunkan kadar adenosin

monofosfat siklik (cAMP) dalam trombosit serta mencetuskan reaksi

pelepasan. Reaksi pelepasan diperkuat oleh peningkatan kalsium

intrasel, yang semakin mengaktifkan dan meningkatkan pembebasan

tromboksan A2. Tromboksan A2 memperkuat agregasi trombosit

serta mempunyai aktivitas vasokonstriksi yang kuat. Reaksi

pelepasan dihambat oleh zat-zat yang meningkatkan kadar cAMP

trombosit, salah satunya adalah prostasiklin (PGI2) yang disintesis

oleh sel endotel vascular. Prostasiklin merupakan inhibitor agregasi

trombosit yang kuat dan mencegah deposisi trombosit pada endotel

vaskular normal (Hoffbrand, 2005).

3. Agregasi Trombosit

Agregasi adalah kemampuan trombosit melekat satu sama lain

untuk membentuk suatu sumbat. Agregasi trombosit mula-mula

dicetuskan oleh Adenosin difosfat (ADP) yang dikeluarkan oleh
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trombosit yang melekat pada serat subendotel. Agregasi yang

terbentuk disebut agregasi trombosit primer dan bersifat reversible.

Trombosit pada agregasi primer akan mengeluarkan ADP sehingga

terjadi agregasi trombosit sekunder yang bersifat irreversible

(Setiabudy, 2007).

Disamping ADP, untuk agregasi trombosit diperlukan ion kalsium

dan fibrinogen. Agregasi trombosit terjadi karena adannya

pembentukan ikatan diantara fibrinogen yang melekat pada dinding

trombosit dengan perantara ion kalsium. Mula-mula ADP akan

terikat pada reseptornya di permukaan trombosit dan interaksi ini

menyebabkan reseptor untuk fibrinogen terbuka sehingga

memungkinkan ikatan antara fibrinogen dengan reseptor tersebut.

Kemudian ion kalsium akan menghubungkan fibrinogen tersebut

sehinggga tejadi agregasi trombosit (Setiabudy, 2007).

Pengikatan ADP yang dibebaskan dari trombosit aktif ke

membran trombosit akan mengaktifkan enzim fosfolipase, yang

menghidrolisis fosfolipid di membran trombosit untuk menghasilkan

asam arakidonat. Asam arakidonat adalah prekursor mediator

kimiawi yang sangat kuat baik pada agregasi maupun inhibisi

agregasi yang terlibat dalam jalur prostaglandin. Melalui proses ini,

asam arakidonat diubah di sitoplasma trombosit oleh enzim

siklooksigenase menjadi prostaglandin G2 (PGG2) yang kemudian

akan diubah menjadi prostaglandin H2 (PGH2) oleh enzim

peroksidase. PGH2 akan diubah oleh enzim tromboksan sintetase
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menjadi tromboksan A2 (TxA2). Tromboksan A2 adalah senyawa

yang sangat aktif, tetapi tidak stabil yang mengalami penguraian

menjadi tromboksan B2 yang stabil dan inaktif. Tromboksan A2

juga merupakan vasokonstriktor kuat yang mencegah pengeluaran

darah lebih lanjut dari pembuluh yang rusak (Setiabudy, 2007).

4. Aktivitas Prokoagulan Trombosit

Setelah agregasi trombosit dan pelepasan tersebut, fosfolipid

membran yang terpajan (faktor trombosit, platelet factor 3) tersedia

untuk dua jenis reaksi dalam kaskade koagulasi. Kedua reaksi yang

diperantarai fosfolipid ini bergantung pada ion kalsium. Reaksi

pertama melibatkan faktor IXa, VIIIa, dan X dalam pembentukan

faktor Xa. Reaksi kedua menghasilkan pembentukan trombin dari

interaksi faktor Xa, Va dan protrombin (Hoffbrand, 2005).

5. Kaskade Koagulasi

Gambar 3. Kaskade Koagulasi (Setiabudy, 2007)
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Proses pembekuan darah dimulai melalui dua jalur yaitu jalur

intrinsik yang dicetuskan oleh aktivasi kontak dan melibatkan faktor

XII, XI, IX, VIII, High Molecular Weight Kininogen (HMWK), Pre

Kallikrein (PK), platelet factor 3 (PF 3) dan ion kalsium, serta jalur

ekstrinsik yang dicetuskan oleh tromboplastin jaringan dan

melibatkan faktor VII dan ion kalsium. Kedua jalur ini kemudian

akan bergabung menjadi jalur bersama yang melibatkan faktor X,

fakor V, PF3, protrombin dan fibrinogen (Setiabudy, 2007). Jalur

intrinsik meliputi fase kontak antara faktor XII dengan permukaan

asing seperti serat kolagen akan menyebabkan aktivasi FXII menjadi

FXIIa. Kofaktor HMWK, FXIIa akan mengubah prekalikrein

menjadi kalikrein yang meningkatkan aktivitas FXII. Disamping itu,

kalikein mengaktifkan FVII menjadi FVIIa pada jalur ekstrinsik,

mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin pada sistem fibrinolitik,

serta mengubah kininogen menjadi kinin yang berperan dalam reaksi

inflamasi. Jadi, FXII yang aktif akan mencetuskan pembekuan darah

baik jalur intrinsik maupun ekstrinsik, juga mencetuskan sistem

fibrinolitik dan kinin. Proses selanjutnya pada jalur intrinsik adalah

aktivasi FXI menjadi FXIa oleh FXIIa dengan HMWK, dengan

adanya ion kalsium akan mengubah FIX menjadi FIXa. Reaksi

terakhir jaur intrinsik adalah interaksi non enzimatik antara FIXa,

PF3, FVIII dan ion kalsium membentuk kompleks yang

mengaktifkan FX (Setiabudy, 2007).
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Jalur ekstrinsik terdiri dari reaksi tunggal dimana FVII akan

diaktifkan menjadi FVIIa dengan adanya ion kalsium dan

tromboplastin jaringan yang dikeluarkan oleh pembuluh darah yang

luka. Aktivasi FVII menjadi FVIIa juga dapat terjadi dengan adanya

kalikrein. Selanjutnya FVIIa yang terbentuk akan mengaktifkan FXa

(Setiabudy, 2007).

Jalur bersama meliputi pembentukan prothrombin converting

complex (protrombinase), aktivasi protrombin dan pembentukan

fibrin. Reaksi pertama  yakni perubahan FX menjadi FXa oleh

adanya kompleks yang terbentuk pada jalur intrinsik dan ekstrinsik.

FXa bersama FV, PF3 dan ion kalsium membentuk prothrombin

converting complex yang akan mengubah protrombin menjadi

trombin. Trombin merupakan enzim proteolitik yang mempunyai

beberapa fungsi yakni mengubah fibrinogen menjadi fibrin,

mengubah FXIII menjadi FXIIIa, meningkatkan aktivitas FV dan

FVIII, merangsang reaksi pelepasan agregasi trombosit. Reaksi

selanjutnya trombin akan akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin

monomer yang akan segera mengalami polimerasi untuk membentuk

fibrin polimer. Mula-mula fibrin polimer bersifat tidak stabil (fibrin

polimer soluble) yang kemudian akan diubah menjadi fibrin polimer

insoluble dengan adanya FXIIIA dan ion kalsium (Setiabudy, 2007).

Pada perdarahan intraserebral akut, trombosit memainkan

peranannya dalam pembentukan sumbat hemostatik. Sumbat

hemostatik tersebut terjadi melalui beberapa mekanisme seperti,
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adhesi, agregasi dan sekresi. Secara klinis, desmopressin merupakan

terapi farmakologi yang digunakan dalam penanganan perdarahan

intraserebral. Desmopressin bekerja dengan cara meningkatkan

aktivitas platelet dan meningkatkan antigen faktor Von Willebrand

(vWF) yang mengakibatkan waktu perdarahan yang singkat.

Desmopressin dapat menghentikan hematoma kurang dari 12 jam

sejak onset perdarahan intraserebral (Naidech, 2014).

2.4 Mean Platelet Volume (MPV)

Mean Platelet Volume merupakan cerminan dari ukuran platelet dan

berkorelasi dengan fungsi dan aktivasi trombosit. Nilai MPV yang tinggi

menunjukan peningkatan aktivitas trombosit dan didapatkan meningkat

sebelum terjadinya infark miokard akut (Oncel, et al., 2013; Slavka, 2011).

Nilai normal MPV yakni sebesar 7,5-11,5 fl (Wilar, 2010). Peningkatan MPV

memicu peningkatan sekresi agen protrombik. Efisiensi sel-sel hemostatik

yang beredar secara langsung tergantung pada beberapa faktor vasoaktif dan

agen protrombotik termasuk tromboksan A2, serotonin dan ß tromboglobulin

yang dikeluarkan dari butiran platelet. Pada kenyataannya, volume platelet

dikaitkan dengan waktu perdarahan yang lebih pendek, dan volume platelet

rata-rata (MPV) telah dianggap sebagai penentu untuk tingkat aktivitas

platelet (Ghahremanfard, 2013).

Mean Platelet Volume adalah penilain dari ukuran platelet yang tersedia

di setiap pemeriksaan sel darah lengkap. Platelet besar lebih aktif dan
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mengandung bahan yang lebih bersifat trombogenik, dan lebih mungkin

untuk terjadi agregasi dibandingkan dengan platelet yang lebih kecil (Berger

et al, 2010).

2.4.1 Peranan MPV pada Stroke

Stroke merupakan penyakit atau gangguan fungsional otak berupa

kelumpuhan saraf (deficit neurologic) akibat terhambatnya aliran darah

ke otak. Stroke didefinisikan sebagai penyakit otak akibat terhentinya

suplai darah ke otak karena sumbatan (iskemik) atau perdarahan

(hemoragik) (Junaidi, 2011).

Stroke iskemik terjadi bila karena suaatu sebab suplai darah ke

otak terhambat atau terhenti. Gangguan pasokan aliran darah ini dapat

terjadi di mana saja didalam arteri-artei yang membentuk sirkulus

Willisi: arteri karotis interna dan sistem vertebrobasilaris atau semua

cabang-cabangnya. 80-85% stroke adalah stroke iskemik yang terjadi

akibat oklusi trombus atau emboli (Hartwig, 2005).

Trombosis adalah pembentukan massa abnormal di dalam sistem

peredaran darah yang berasal dari komponen darah. Massa abnormal

tersebut disebut trombus dan bila terepas dari dinding pembuluh darah

disebut embolus. Trombosit merupakan komponen yang penting dalam

patogenesis atherosklerosis dan trombosis arterial. Penelitian

sebelumnya menjelaskan bahwa aktivitas platelet merupakan faktor

resiko penyakit kardiovaskular (Berger, 2015).
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Kadar MPV yang tinggi telah diketahui merupakan faktor resiko

terjadinya infark miokard  pada pasien dengan kelainan jantung koroner

maupun stroke (Arikanoglu, et al., 2013). Ukuran platelet yang besar

secara metabolisme dan enzimatik lebih aktif dibandingkan platelet

berukuran kecil, karena mengandung materi protrombik yang lebih

banyak sehingga menyebabkan agregasi trombosit yang lebih hebat.

MPV sendiri telah menjadi faktor resiko terjadinya iskemia berulang

dan berasosiasi dengan infark miokard akut (Berger, 2015).

Arikanoglu et al. dalam penelitiannya menemukan nilai MPV

yang lebih tinggi pada pasien stroke iskemik akut dibandingkan dengan

grup kontrol. Selain itu, nilai MPV pada pasien yang meninggal dunia

pada 10 hari pertama juga mengalami peningkatan yang signifikan

dibandingkan pasien yang masih bertahan hidup. Hal tersebut diartikan

bahwa MPV memiliki korelasi terhadap keparahan stroke iskemik

(Arikanoglu, et al., 2013). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian

yang dilakukan Greisnegger (2004) dimana MPV berasosiasi dengan

keluaran yang buruk pada penyakit serebrovaskular akut (Greisnegger,

et al., 2004).

Pada stroke hemoragik terjadi perdarahan suatu arteri serebralis.

Perdarahan yang terjadi secara fisiologis akan mengakibatkan proses

hemostasis yang diperantarai trombosit. Trombosit mempunyai peran

penting dalam tubuh untuk menghentikan perdarahan melalui

mekanisme pembentukan sumbat trombosit. Tahapan pembentukan

sumbat trombosit terdiri dari adhesi trombosit, agregasi trombosit, dan
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reaksi pelepasan (Setiabudy, 2007). Trombosit yang besar mengandung

granul yang lebih banyak sehingga menyebabkan agregasi yang lebih

kuat. Kadar MPV berhubungan dengan waktu perdarahan yang lebih

singkat. (Ghahremanfard, 2013).
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2.5 Kerangka Teori

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka, maka kerangka

teori pada penelitian ini tergambar pada gambar 4.

Gambar 4. Kerangka teori
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2.6 Kerangka Konsep

Variabel Independen

Variabel Dependen

Gambar 5. Kerangka konsep
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2.7 Hipotesis

H1: Terdapat perbedaan nilai leukosit total, MPV dan hitung trombosit

pada pasien stroke iskemik dengan stroke hemoragik di RSUD Dr. H.

Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

H0: Tidak terdapat perbedaan nilai leukosit total, MPV dan hitung

trombosit pada pasien stroke iskemik dengan stroke hemoragik di

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.


