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RINGKASAN 

 

KAJIAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SITIKOLIN TERHADAP 

TERAPI STANDAR PADA STROKE TROMBOTIK AKUT 

DENGAN PARAMETER NIHSS   

(Penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Inap SMF Ilmu Penyakit 

Saraf RSUD Dr. Soetomo Surabaya) 

 

Feriah Bte Mogundil 

 

Stroke merupakan penyebab mortalitas utama di seluruh dunia. 

Terapi stroke saat ini ditujukan untuk mengurangi progresivitas kerusakan 

neurologi dan mengurangi angka kematian. Neuroprotektan merupakan 

salah satu terapi yang ditujukan untuk mengurangi terjadinya kerusakan sel 

karena terhambatnya aliran darah yang memasok oksigen. Sitikolin 

merupakan neuroprotektan yang digunakan  pada pasien stroke trombotik 

akut di instalasi rawat inap SMF Saraf RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Sitikolin tersedia dalam bentuk injeksi intravena dan tablet peroral, dan 

memiliki rentang dosis yang dianjurkan yaitu 500 mg – 2000 mg per hari. 

Namun sampai saat ini, kemampuan sitikolin untuk meningkatkan 

perbaikan fungsi neurologi masih kontroversial dan menjadi perdebatan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas sitikolin 

terhadap terapi standar pada pasien stroke trombotik akut dengan parameter 

NIHSS di Instalasi Rawat Inap SMF Ilmu Penyakit Saraf RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode retrospektif dan 
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data diperoleh dari dokumen rekam medik kesehatan  pasien pada periode 

01 November 2013 hingga 28 Februari 2014. Penilaian outcome pada 

pasien stroke trombotik akut diukur dengan menggunakan skala NIHSS.  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 61 pasien stroke trombotik 

akut, 25 pasien (41%)  yang mendapatkan terapi standar dikombinasikan 

dengan sitikolin dan 36 pasien (59%) yang mendapatkan terapi standar 

tanpa kombinasi sitikolin. Sitikolin diberikan secara intravena dengan dosis 

dalam  rentang 500 mg - 2000 mg per hari yang diberikan dalam dosis 

terbagi dua atau tiga kali sehari. Hasil dari analisis menunjukkan adanya 

perbedaan perbaikan antara NIHSS awal dan akhir pada kelompok pasien 

yang mendapatkan terapi standar dan kelompok pasien yang mendapatkan 

terapi standar dikombinasikan dengan sitikolin secara statistik masing-

masing nilai (p < 0,001). Terdapat perbedaan yang bermakna  perbandingan 

delta NIHSS antara kelompok yang mendapatkan terapi standar dan 

kelompok pasien yang mendapatkan terapi standar dikombinasikan dengan 

sitikolin secara statistik (p=0,004). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan 

efektivitas antara penggunaan terapi standar dikombinasikan dengan 

sitikolin dengan terapi standar saja pada pasien stroke trombotik akut bila 

diukur dari perbaikan outcome klinik, yakni pada perbaikan nilai NIHSS 

(National Institute of Health Stroke Scale). 

  

Kata kunci : stroke trombotik, sitikolin, NIHSS. 
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