
 

 
 
 
 
 

MODUL 

CEDERA OTAK TRAUMATIK 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA 

2019 
 

 
1 



PETUNJUK UMUM 
 
 

1. Tujuan Pembelajaran 

Memahami cedera otak traumatik dan patofisiologinya. 

Membandingkan pendapat-pendapat/teori-teori yang ada dan kemudian 

mengambil kesimpulan akhir. 

Membantu dalam mempelajari efek yang ditimbulkan / diharapkan. 

2. Cara Pelaksanaan 

Modul digunakan sebagai pegangan dalam pelaksaan pembelajaran secara 

mandiri. 

Pada setiap kegiatan selalu dilakukan pencatatan pada buku catatan harian (log 

book). 

Pada setiap pelaksanaan perkuliahan, selalu difasilitasi oleh dosen. 

3. Penilaian/Evaluasi 

Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil akhir pembelajaran yang 

dilakukan. Pada akhir pelaksanaan pembelajaran dilakukan pembuatan 

tinjauan pustaka. 

4. Aturan Pelaksanaan 

Tidak diperkenankan terlambat hadir saat kegiatan perkuliahan. 

Mengirimkan surat keterangan apabila berhalangan hadir saat kegiatan 

perkuliahan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



CEDERA OTAK TRAUMATIK 
 
 

 
PENGANTAR 
 

Cedera otak traumatik merupakan cedera pada otak yang terjadi akibat adanya tekanan 

mekanik eksternal yang mengenai kranium dan komponen intrakranial, sehingga menimbulkan 

kerusakan sementara atau permanen pada otak (Tahir S, 2011). Cedera otak traumatik adalah 

penyebab utama kematian dan morbiditas atau kecacatan yang mempengaruhi jutaan orang 

secara global dengan beban ekonomi yang signifikan (Roozenbeek B, 2013). Setiap tahun, 

diperkirakan 10 juta orang menderita peristiwa cedera otak traumatik di seluruh dunia (Hyder 

AA, 2007; Ruff RL, 2012). Diperkirakan bahwa cedera otak traumatik akan menjadi peringkat 

ke-tiga terbesar dari total beban penyakit secara global pada tahun 2020 (Hyder AA, 2007). Di 

Amerika Serikat diperkirakan sekitar 5.3 juta orang hidup dengan kecacatan yang disebabkan 

oleh cedera otak traumatik (Prins ML, 2012). Hingga saat ini, cedera otak traumatik masih 

merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia pada individu usia dibawah 45 

tahun (Mauritz W, 2008; Werner C, 2007). Selama tahun 1997 hingga tahun 2007 di Amerika 

Serikat, jumlah kunjungan ke unit gawat darurat yang didiagnosis dengan cedera otak traumatik 

tiap tahunnya rata-rata mencapai 1.365.000 orang. Sebanyak 275.000 diantaranya memerlukan 

perawatan inap di rumah sakit. Angka kematian rata-rata yang diakibatkan cedera otak traumatik 

mencapai 52.000 orang atau sekitar 18,4 orang tiap 100.000 populasi (Coronado VG, 2011). 

Jumlah tersebut semakin meningkat pada tahun 2013, dimana total terdapat sekitar 2.8 

juta kunjungan ke unit gawat darurat yang diakibatkan oleh cedera otak traumatik. Sebanyak 

282.000 diantaranya memerlukan perawatan inap, dan sekitar 56.000 mengalami kematian 

(Taylor CA, 2017). Secara keseluruhan, laki-laki memiliki jumlah yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perempuan. Mekanisme cedera yang paling umum untuk semua kelompok 

umur adalah terjatuh, dipukul oleh atau terhadap suatu objek, dan kecelakaan kendaraan bermotor 

(Taylor CA, 2017). Angka kematian pada laki-laki tercatat tiga kali lebih tinggi (28,8 tiap 

100.000 penduduk) dibandingkan angka kematian pada perempuan (9,1 tiap 100.000 penduduk). 

Tingginya insiden pada laki-laki dapat disebabkan karena laki-laki lebih dominan dalam 

melakukan aktivitas beresiko tinggi, resiko kerja, dan cedera yang berhubungan dengan 

kekerasan jika dibandingkan dengan perempuan (Coronado VG, 2011). 
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Terdapat dua mekanisme cedera yang dapat terjadi pada kasus cedera otak traumatik, 

yaitu: (1) cedera otak primer, dan (2) cedera otak sekunder (Werner C, 2007). Cedera otak primer 

merupakan akibat langsung dari trauma yang menimbulkan kerusakan primer atau kerusakan 

mekanis. Sedangkan cedera otak sekunder merupakan akibat dari proses patologis yang dimulai 

pada saat terjadinya cedera hingga beberapa jam bahkan hari, dengan presentasi klinis yang 

tertunda. Cedera otak sekunder dideskripsikan sebagai konsekuensi akibat gangguan fisiologis 

seperti iskemia, reperfusi, dan hipoksia pada area otak yang muncul beberapa saat setelah 

terjadinya cedera cedera otak primer (Moppet K I, 2007). Cedera otak sekunder bersifat sensitif 

terhadap terapi dan proses terjadinya dapat dicegah (Mauritz W, 2008).  

Setengah angka kematian pada cedera otak traumatik terjadi pada 2 jam pertama setelah 

trauma. Beberapa data juga menunjukkan bahwa kerusakan neurologis tidak terjadi saat momen 

terjadinya trauma (cedera primer), melainkan berkembang dalam beberapa jam dan hari 

berikutnya (Bullock MR, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa beratnya dampak dari cedera otak 

sekunder dapat menyebabkan peningkatan angka mortalitas dan kecacatan pada kasus cedera otak 

traumatik. Oleh karena itu, penanganan awal yang tepat merupakan hal yang sangat penting pada 

cedera otak traumatik untuk mencegah cedera otak sekunder, sehingga dapat menurunkan angka 

mortalitas dan kecacatan (Bullock MR, 2007). 

Cedera otak primer adalah kerusakan pada otak yang diperoleh sebagai akibat langsung 

dari benturan pada tengkorak dan seluruh jaringan intrakranial. Namun, kerusakan neurologis dan 

kerusakan vaskular yang terjadi akibat cedera primer dapat memicu serangkaian kejadian yang 

menyebabkan edema serebral, iskemia serebral, dan bahkan kematian atau keadaan vegetatif 

yang persisten. Rangkaian kejadian ini dapat digambarkan sebagai cedera otak sekunder (Murthy 

TVSP, 2005). Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa setelah terjadinya cedera otak primer, 

satu atau lebih kejadian akan terjadi secara berturut-turut dan dapat memicu terjadinya cedera 

otak sekunder yang dapat menimbulkan perburukan fungsi serebral (Bullock MR, 2007). 

Gambar 1. Perkembangan cedera otak traumatik 
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Cedera otak sekunder dapat terjadi akibat proses intakranial (intracranial secondary 

insult) seperti perdarahan intrakranial, iskemia, edema serebri, hematom, peningkatan tekanan 

intrakranial, penurunan tekanan perfusi serebral, vasospasme, dan inflamasi. Cedera otak 

sekunder juga dapat terjadi akibat proses ekstrakranial atau sistemik (systemic secondary insult) 

seperti hipotensi, hipoksia, hiperkapnia, hipokapnia, dan gangguan keseimbangan (Santoso MIE, 

2018). Kedua proses tersebut jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan gangguan 

metabolisme otak, gangguan transport substrat ke jaringan otak, dan penurunan aliran darah otak 

sehingga dapat mengakibatkan iskemik otak (Guha A, 2004). Berdasarkan teori biomolekular 

golden period, tindakan terapi definitif harus dilakukan kurang dari 6 jam setelah kejadian, hal 

ini dikarenakan cedera otak sekunder dan iskemik otak dapat terjadi 6 jam setelah kejadian 

(Santoso MIE, 2018). 

 

A. Intracranial Secondary Injury 

Salah satu faktor yang mempengaruhi beratnya cedera otak sekunder adalah terjadinya 

pelepasan kaskade neurotoksik, yaitu pembebasan bahan kimia yang menyebabkan gangguan 

sawar darah - otak, serta edema dan kematian saraf baik akibat trauma langsung dan iskemia atau 

setelah pemulihan aliran darah (cedera reperfusi) (Kinoshita K, 2016; Seisjo BK, 1992; Klatzo I, 

1987). Tiga mekanisme kerusakan yang paling mungkin adalah pembebasan excitatory amino 

acids (EAA), platelet activating factor dan radikal bebas oksigen dengan nitric oxide radical 

yang dominan (Globus MY, 1995). 

Faktor lainnya yang mempengaruhi beratnya cedera otak sekunder adalah gangguan kanal 

kalsium. Kerusakan jaringan lokal pada otak menyebabkan dilepaskannya EAA, yang kemudian 

merangsang reseptor N-metil-D-aspartat (NMDA) glutamat pada kanal kalsium dari sel-sel di 

sekitarnya. Kemudian hal tersebut diikuti dengan masuknya ion kalsium ke dalam sel secara 

besar-besaran yang menyebabkan terjadinya kegagalan metabolisme sel dan edema seluler. 

Kegagalan metabolisme sel berhubungan dengan pembentukan radikal bebas oksigen. Hal ini 

juga berhubungan dengan pelepasan platelet activating factor dari sel dan pembuluh darah yang 

rusak (Murthy TVSP, 2005). 

Produksi radikal bebas oksigen merupakan faktor berikutnya yang mempengaruhi 

beratnya cedera otak sekunder. Radikal bebas oksigen dapat dihasilkan dari beberapa sumber. 

Kegagalan metabolisme dari sel dapat menimbulkan terjadinya produksi radikal bebas. Iskemia 

dan kerusakan pembuluh darah dapat merangsang kaskade asam arakidonat, yang menyebabkan 

pelepasan prostaglandin dan prostasiklin, serta leukotrien dengan pembentukan radikal bebas. 
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 Platelet activating factor juga dapat berperan penting dalam pembentukan radikal bebas 

serta penghancuran super oksida dismutase. Nitric oxide juga berperan penting dalam produksi 

radikal bebas. Dengan menghambat nitric oxide synthase, hasil akhir yang diperoleh dapat 

mengalami peningkatan. Radikal bebas juga menyebabkan kerusakan pembuluh darah lebih 

lanjut, lagi-lagi mengarah pada peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan edema vasogenik. 

Hal ini pada akhirnya menyebabkan pembengkakan otak lebih lanjut yang meningkatkan tekanan 

intrakranial, penurunan tekanan perfusi otak, dan iskemia yang lebih global (Murthy TVSP, 

2005). 

Stres oksidatif berkaitan dengan pembentukan spesies oksigen reaktif (radikal bebas 

oksigen dan entitas terkait termasuk superoksida, hidrogen peroksida, oksida nitrat, dan 

peroksinitrit) sebagai respons terhadap cedera otak traumatik. Produksi berlebihan spesies 

oksigen reaktif karena eksitotoksisitas dan kelelahan dari sistem antioksidan endogen (misalnya 

superoksida dismutase, glutathione peroksidase, dan katalase) menginduksi proses peroksidasi 

dari struktur seluler dan pembuluh darah, oksidasi protein, pembelahan DNA, dan penghambatan 

rantai transportasi elektron mitokondria. Meskipun mekanisme yang muncul akibat stress 

oksidatif tersebut sudah cukup untuk berkontribusi pada kematian sel secara langsung, stress 

oksidatif juga dapat memicu terjadinya proses inflamasi dan program apoptosis awal atau lambat 

(Werner C, 2007). 

Fraktur pada tengkorak akibat trauma sering disertai dengan pecahnya pembuluh 

meningeal. Pendarahan seperti itu dapat memunculkan epidural hematoma yang terbentuk di 

antara bagian dalam tulang tengkorak dan dura. Hematoma ini dapat menekan otak dan 

menyebabkan iskemia lokal, pergeseran struktur midline otak, dan kemungkinan kerusakan 

batang otak yang fatal. Perdarahan subdural atau subarachnoid adalah hasil dari pecahnya 

pembuluh darah otak akibat trauma, yang menyebabkan hematoma di dalam substansi otak atau 

di ruang antara permukaan otak dan dura. Masalah yang ditimbulkan hemotoma subdural dan 

subarachnoid adalah tidak hanya dapat menyebabkan kompresi local, pembengkakan substansi 

otak, dan peningkatan tekanan intrakranial, tetapi juga darah dalam ruang subarachnoid dapat 

menyebabkan vasospasme dan iskemia serebral lebih lanjut (Murthy TVSP, 2005). 
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B. Extracranial Secondary Injury 

 
Kehilangan kesadaran setelah cedera kepala dapat disertai dengan periode apnea sentral dan 

dapat menyebabkan hipoksia berat. Aspirasi muntah dapat menyebabkan cedera lebih lanjut pada 

paru-paru sehingga mengganggu ventilasi. Hipoksia apa pun akan memperburuk iskemia serebral 

dan meningkatkan aliran darah serebral dan volume darah serebral, sehingga meningkatkan tekanan 

intrakranial. Dengan demikian derajat kegagalan pernafasan sangat berbahaya bagi pasien dengan 

cedera kepala (Murthy TVSP, 2005). 

Perfusi serebral sebagian ditentukan oleh cerebral perfusion pressure (CPP), yang 

merupakan perbedaan antara mean arterial pressure (MAP) dan intracranial pressure (ICP). Dalam 

situasi di mana ICP mengalami peningkatan, maka penurunan dari MAP dapat menghasilkan 

iskemia otak. Hipotensi akibat kehilangan darah tidak jarang terjadi pada banyak cedera dan harus 

sangat dihindari dan dikoreksi. Kehilangan darah dapat menyebabkan anemia dan membuat iskemia 

serebral lebih mungkin terjadi (Murthy TVSP, 2005). 
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