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Summary 

Stroke ditandai dengan kehilangan secara tiba-tiba sirkulasi darah ke area otak, mengakibatkan gangguan 

pada fungsi neurologis. Secara umum, stroke diklasifikasikan atas hemoragik atau iskemik. Stroke iskemik 

akut mengacu pada stroke yang disebabkan oleh trombosis atau emboli dan lebih sering daripada stroke 

hemoragik. Karena trombosis memainkan peran penting dalam patogenesis dari stroke iskemik, obat yang 

mengganggu mekanisme hemostasis seperti anti platelet biasa digunakan dalam pengelolaan penyakit 

serebrovaskular. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis meringkaskan beberapa literature yang 

dipublikasikan secara relevan terhadap efek agen anti platelet pada stroke iskemik. artikel ini mengacu 

kepada manajemen stroke yang ditunjukkan oleh The Quality Standards Subcommittee (QSS) and the 

Therapeutics and Technology Assessment (TTA) Subcommittee of the American Academy of Neurology, 

and the Stroke Council and Science Advisory and Coordinating Committee (SACC) of the American Heart 

Association. Guidline tersebut mengajukan pertanyaan pertanyaan kunci untuk menjawab efektifitas 

penggunaan antiplatelet pada stroke, berupa (Coull BM et all 2002); (1) Do antithrombotic agents reduce 

stroke-related morbidity and mortality?, (2) Do antithrombotic agents reduce early stroke recurrence? (3) 

What are the risks of hemorrhage associated with antithrombotic treatment? (4) whether the combination 

of antiplatelet have benefits? 

Stroke Iskemik 

Stroke ditandai dengan kehilangan secara tiba-tiba sirkulasi darah ke area otak, sehingga 

mengakibatkan defisit neurologis. Sebelumnya disebut cerebral vascular accident (CVA) atau sindrom 

stroke. 

Secara umum, stroke diklasifikasikan atas hemoragik atau iskemik. Stroke iskemik akut 

mengacu pada stroke yang disebabkan oleh trombosis atau emboli dan lebih umum daripada stroke 

hemoragik. (frevalensi Sebelum menunjukkan bahwa hanya 8-18% dari stroke hemoragik, tapi review 

retrospektif dari pusat stroke menemukan bahwa 40,9% dari 757 stroke termasuk dalam penelitian ini 

adalah hemoragik (Flores SC et all 2011). 

Berdasarkan sistem yang mengkategorikan stroke pada the multicenter Trial of Org 10172 in 

Acute Stroke Treatment (TOAST), stroke iskemik dapat dibagi menjadi 3 subtipe utama yaitu sebagai 

berikut (Adams HP et all 1993) : 

 Infark arteri besar: Stroke disebabkan oleh oklusi in situ di dalam lesi aterosklerotik pada 

karotis, vertebrobasilar, dan arteri serebral, biasanya proksimal ke cabang utama. 

 Pembuluh darah kecil, atau infark lakunar 

 Infark kardioemboli: emboli kardiogenik merupakan sumber tersering dari stroke berulang. 

Mungkin menjelaskan hingga 20% dari stroke akut dan telah dilaporkan memiliki angka 

kematian 1 bulan tertinggi.  

Stroke iskemik, hasil dari peristiwa yang membatasi atau menghentikan aliran darah seperti 

emboli atau trombosis, trombosis in situ, atau hipoperfusi relatif. Sebagai akibat penurunan aliran 

darah, neuron berhenti berfungsi, dan terjadi  iskemia saraf irreversibel, ini terjadi pada tingkat aliran 

darah kurang dari 18 mL/100 g jaringan/menit. 

Faktor risiko untuk stroke iskemik meliputi etiologi modifikasi dan non-modifikasi. Identifikasi 

faktor risiko dalam setiap pasien dapat mengungkap petunjuk penyebab stroke dan pengobatan yang 

paling tepat dan rencana pencegahan sekunder. 

Faktor risiko Non modifikasi meliputi: Umur, ras, jenis kelamin, etnis, riwayat migren, sikle 

cell disease, fibromuskular dysplasia, herediter. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi 

meliputi; Hipertensi (paling penting), diabetes mellitus, penyakit jantung (Atrial fibrilasi, penyakit 

katup, stenosis mitral, dan anomali struktural seperti patent foramen ovale dan atrium dan 

pembesaran ventrikel), hiperkolesterolemia, Transient ischemic attack (TIA), stenosis karotis, 
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Hyperhomocystinemia, gaya hidup (konsumsi alkohol berlebihan, penggunaan tembakau, penggunaan 

narkoba, obesitas, aktivitas fisik yang tidak sesuai) dan Penggunaan kontrasepsi oral. 

Di antara jenis penyakit jantung yang paling meningkatkan risiko stroke adalah fibrilasi 

atrium, penyakit katup, stenosis mitral, dan anomali struktural yang memungkinkan aliran pintas dari 

kanan-ke-kiri, seperti paten foramen ovale (flores SC et all 2011). 

TIA adalah defisit neurologis sementara dengan tidak ada bukti lesi iskemik pada 

neuroimaging. Sekitar 80% reversiblel dalam waktu 60 menit. TIA merupakan hasil dari mekanisme 

awal dari stroke. Data menunjukkan bahwa sekitar 10% pasien dengan TIA menderita stroke dalam 

waktu 90 hari dan setengah dari pasien ini menderita stroke dalam waktu 2 hari (Easton JD et all 

2009). 

Evaluasi laboratorium pasien dengan stroke iskemik harus dilakukan untuk mengetahui 

penyakit penyerta serta potensial stroke akut. Tes laboratorium tambahan disesuaikan dengan 

individu pasien. Pemeriksaan yang disarankan termasuk rapid plasma reagent (RPR), toxicology 

screen, profil lipid puasa, sedimentation rate, antibodi antinuclear (ANA), faktor rheumatoid, dan 

homosistein. 

CT-scan adalah bentuk yang paling umum digunakan pada neuro imaging dalam evaluasi akut 

pasien dengan stroke. MRI dengan magnetic resonance angiography (MRA) telah mengalami 

kemajuan besar dalam neuroimaging stroke, MRI tidak hanya menyediakan detail struktural tetapi 

juga dapat menunjukkan gangguan metabolisme. 

Duplex scanning karotid adalah salah satu tes paling berguna dalam mengevaluasi pasien 

dengan stroke. Tidak hanya untuk menentukan penyebab dari stroke, tetapi juga untuk stratifikasi 

pasien baik untuk manajemen medis atau intervensi karotis jika memiliki stenosis karotis. Digital 

subtraction angiography dianggap merupakan metode definitif untuk menunjukkan lesi vaskular, 

termasuk oklusi, stenosis, pembedahan, dan aneurisma. 

Pemahaman tentang patofisiologi, presentasi klinis, dan evaluasi dari pasien stroke sangat 

penting, seperti pengetahuan tentang terapi yang saat ini tersedia untuk mengobati penderita dengan 

stroke iskemik akut, dimana meliputi perawatan suportif, pengobatan komplikasi neurologis, terapi 

antiplatelet, kontrol glikemik, kontrol tekanan darah, pencegahan hipertermia, dan terapi trombolitik 

(flores SC et all 2011). 

Patogenesisi trombosis 

Pemahaman tentang fisiologis hemostasis sangatlah penting untuk dapat memahami trombosis. 

Hemostasis berasal dari kata haima (darah) dan stasis (berhenti), merupakan proses yang amat 

kompleks, berlangsung secara terus menerus dalam mencegah kehilangan darah secara spontan, 

serta menghentikan pendarahan akibat kerusakan pembuluh darah. Komponen penting yang terlibat 

dalam proses hemostasis terdiri dari; pembuluh darah, trombosit, kaskade faktor koagulasi, inhibisi 

koagulasi dan fibrinolisis. 

 Dalam keadaan normal, darah berada dalam sistem pembuluh darah, dan berbentuk cair. 

Keadaan ini dimungkinkan oleh faktro hemostasis yang terdiri dari hemostasis primer, hemostasis 

skunder dan hemostasis tersier. Hemostasis primer terdiri dari pembuluh darah dan trombosit, disebut 

hemostasis primer karena pertama terlibat dalam proses penghentian darah bila terjadi perdarahan, 

diawali dengan vasokontriksi pembilih darah dan pembentukan plak trombosit yang menutup luka dan 

menghentikan perdarahan. Hemostasis sekunder terdiri dari faktor pembekuan dan anti pembekuan, 

sedangkan hemostasis tertier yaitu sistem fibrinolisis akan diaktifkan dan menyebabkan lisis dari fibrin 

dan dan endotel menjadi utuh. Kelainan hemostasis meyebabkan perdarahan atau thrombosis. Uraian 

berikut akan dibahas mengenai proses terjadinya thrombosis. 

 Thrombosis yaitu proses pembentukan thrombus atau adanya thrombus dalam pembuluh 

darah atau ruang jantung. Thrombosis dapat terjadi pada arteri dan vena. Thrombosis pada arteri 

disebut thrombus putih karena komposisinya selain fibrin didominasi oleh trombosit. Berbeda dengan 

thrombus pada vena disebut thrombus merah karena komposisinya selain fibrin didominasi oleh sel 

darah merah. Patogenesis thrombosis pada arteri dan vena berbeda, selain dari faktor aliran darah, 
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faktro resiko dan pembuluh darah sendiri turut berperan. Pada tinjauan literatur ini pembahasan akan 

difokuskan pada patogenesis thrombus pada arteri. 

 Pada prinsipnya thrombus terjadi karena terdapat gangguan keseimbangan antara yang 

merangsang thrombosis dan yang mencegah thrombosis. Faktor merangsang atau faktor resiko 

thrombosis yaitu; endotel pembuluh darah yang tidak utuh, trombosit yang teraktivasi, defisiensi 

antipembekuan, klirens faktor pembekuan aktif berkurang, sistem fibrinolisis berkurang, stagnasi. 

Umunya faktor yang mencegah trombosit merupakan kebalikan dari yang menstimulasi trombosit. 

 Faktor lain yang berperan terhadap thrombosis arteri yaitu aterotrombosis. Faktor resiko atero 

thrombosis dapat digolongkan sebagai; umum yaitu umur dan obesitas, genetik, jenis kelamin, gaya 

hidup, diet, merokok, inflamasi (C-reactive protein, dan ligan CD 40, IL-6 meningkat, faktor 

protombotik dan fibrinogen meningkat) dan kondisi sistemik seperti hipertensi, hiperlipidemia, 

diabetes dan lain lain (Sudoyu WA et all 2006). 

Obat antiplatelet/antiagregasi trombosit 

Antiplatelet adalah obat yang dapat menghambat agregasi trombosit sehingga menyebabkan 

terhambatnya pembentukan thrombus yang terutama sering ditemukan pada sistem arteri (Gunawan 

GS et all 2007). 

aspirin 

Aspirin menghambat sintesis tromboksan A2 (TXA2) didalam trombosit pada prostasiklin (PGI2) di 

pembuluh darah dengan menghambat secara irreversible enzim sikloksidgenase (akan tetapi 

siklooksigenase dapat dibentuk kembali oleh sel endotel). Penghambat enzim siklooksigenase terjadi 

karena aspirin mengasetilasi enzim tersebut. Aspirin dosis kecil hanya dapat menekan pembentukan 

TXA2, sebagai akibatnya terjadi pengurangan agregasi trombosit. Sebagai antiplatelet dosis efektif 

aspirin 80-320 mg per hari. Dosis lebih tinggi selain meningkatkan toksisitas (terutama perdarahan), 

juga menjadi kurang efektif karena selain menghambat TXA2 juga menghambat pembentukan 

prostasiklin. Pada pasien TIA penggunaan aspirin jangka panjang juga bermanfaat untuk mengurangi 

kekambuhan TIA, stroke karena penyumbatan dan kematian akibat gangguan pembuluh darah. 

Berkurangnya kematian terutama jelas pada pria. 

 Efek samping aspirin misalnya resa tidak enak di perut, mual dan perdarahan saluran cerna 

biasanya dapat dihindari bila dosis perhari tidak melebihi 325 mg.  penggunaan bersama antacid atau 

antagonis H2 reseptor dapat mengurangi efek tersebut. Obat ini dapat mengganggu homeostasis pada 

tindakan operasi dan bila diberikan bersama heparin atau antikoagulan oral dapat meningkatkan 

resiko perdarahan. 

Dipirimadol 

Dipirimadol menghambat ambilan dan metabolisme adenosine oleh eretrosit dan sel endotel pembuluh 

darah, dengan demikian meningkatkan kadarnya dalam plasma. Adenosine menghambat fungsi 

trombosit dengan merangsang adenilat siklase dan merupakan vasodilar. Dipiridamol juga 

memperberat efek anti agregasi prostasiklin. Karena dengan dosis yang diperlukan untuk 

menghambat agregasi trombosit kira kira 10% pasien mengalami flushing dan nyeri kepala, maka 

sering diberikan dosis dipirimadol yang lebih kecil bersama aspirin atau antikoagulan oral. Dipiridamol 

sering digunakan bersama heparin pada pasien dengan katup jantung buatan. Obat ini juga banyak 

digunakan bersama aspirin pada pasien dengan TIA untuk mencegah stroke. 

 Efek samping yang paling sering yaitu nyeri kepala. Bioavailabilitas obat ini sangat bervariasi. 

Lebih dari 90% dipiridamol terikat protein dan mengalami sirkulasi enterohepatik. Masa paruh 

eliminasi bervariasi 1-12 jam. 

Klopidogrel 

Obat ini sangat mirip dengan tiklopidin dan nampaknya lebih jarang menyebabkan trobositopenia dan 

leucopenia dibandingkan dengan tiklopidin, klopidrogel merupakan produg dengan mula kerja lambat. 

Dosis umumnya 75mg/hari dengan atau tanpa dosis muat 300 mg (Gunawan GS et all 2007). 
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Klopidogrel, antagonis reseptor ADP, adalah sebuah obat yang membutuhkan oksidasi oleh 

hepatic cytochrome P450 (CYP450) untuk menjadi metabolit aktif. ADP berikatan dengan trombosit 

melalui reseptor P2Y1, P2Y12, dan P2X1. Reseptor P2X1 tidak memainkan peranan yang penting 

dalam aktivasi trombosit. Hanya sebagian kecil clopidogrel yang mengalami proses oksidasi oleh 

CYP450, sebagian besar terhidrolasi oleh esterase menjadi turunan asam karboksilat yang tidak aktif. 

CYP3A4 dan CYP3A5 adalah enzim-enzim yang bertanggung jawab terhadap oksidasi cincin thiopene 

clopidogrel menjadi 2-oxoclopidogrel yang selanjutnya menjadi karboksil dan grup thiol. Bentuk yang 

terakhir ini membentuk jembatan disulfida dengan residu sistein ekstraseluler yang berlokasi di 

reseptor ADP P2Y12 yang berada di permukaan trombosit dan menyebabkan blokade ireversibel ADP. 

Klopidogrel adalah obat penghambat antiagregasi trombosit yang memiliki efek yang baik dan 

sering dipakai pada pasien dengan TIA untuk mencegah terjadinya stroke. Efek dari klopidogrel ini 

terlihat dari hari pertama pemakaian sampai 1 tahun pemakaiannya dalam menurunkan angka 

kejadian serebrovaskular. Selain memiliki efikasi yang baik, klopidogrel juga memiliki efek samping 

seperti perdarahan, ketidaknyamanan saluran cerna, diare, ruam, Trombotic Thrombbocytopenic 

Purpura (TTP). Clopidogrel ternyata memiliki efek antiagregasi trombosit yang berbeda pada setiap 

pasien. Pada 4-30% pasien ditemukan resistansi clopidogrel yang mempengaruhi efek anti agregasi 

dari clopidogrel. 

Aktivasi dan agregasi trombosit memegang peranan penting dalam pembetukan trombosis 

arteri yang menyebabkan stroke. Aterosklerosis adalah penyebab paling sering dari penyakit arteri 

koroner dan penyakit serebrovaskular. Pecahnya plak aterosklerotik dan pembentukkan thrombus 

memegang peranan penting dalam perkembangan sindroma sroke. Setelah plak pecah, trombosit 

memulai sebuah proses kompleks, terdiri dari adhesi, aktivasi, dan agregasi trombosit. Hal ini 

menyebabkan antiagregasi sebagi terapi dalam stroke. 

Pada penelitian the Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events (CAPRIE) 

menunjukkan bahwa clopidogrel lebih efektif dibandingkan aspirin dalam mengurangi risiko stroke 

iskemik, infark miokard, dan kematian. Jika dikombinasikan dengan aspirin, clopidogrel menjadi baku 

emas dalam pencegahan subacute stent thrombosis (SAT) pada pasien PCI dan mengurangi kejadian 

kardiovaskular yang merugikan pada pasien sindrom koroner akut tanpa ST elevasi. Pada pasien 

dengan resistansi aspirin dapat dibantu dengan pemakaian clopidogrel karena efek peningkatan 

sensitivitasnya terhadap ADP (adenosin difosfat). Bagaimanapun, efek clopidogrel beragam pada 

pasien (Adiwijawa, JA 2011). 

 

Antiplatelet pada stroke iskemik 

Pada penulisan artikel ini mengacu kepada manajemen stroke yang ditunjukkan oleh The 

Quality Standards Subcommittee (QSS) and the Therapeutics and Technology Assessment (TTA) 

Subcommittee of the American Academy of Neurology, and the Stroke Council and Science Advisory 

and Coordinating Committee (SACC) of the American Heart Association. Guidline tersebut mengajukan 

pertanyaan pertanyaan kunci untuk menjawab efektifitas penggunaan antiplatelet pada stroke, 

ditujukan pada tabel 1 (Coull BM et all 2002). 

TABLE 1. Key Questions 

1 

2 

3 

4 

Do antithrombotic agents reduce stroke-related morbidity and mortality? 

Do antithrombotic agents reduce early stroke recurrence? 

What are the risks of hemorrhage associated with antithrombotic treatment? 

whether the combination of antiplatelet have benefits? 

 

Apakah antiplatelet mengurangi mortalitas dan morbiditas pada stroke iskemik 

Sulit untuk membandingkan mortalitas dan morbiditas dari stroke karena setiap memiliki skala hasil 

yang berbeda. Agen terapetik yang digunakan pada studi ini adalah membandingkan angka mortalitas 
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pada penderita stroke yang diterapi dengan menggunak anti agregasi platelet, unfractionated heparin 

dan low weigh molecul heparin. 

Dua studi prospektif secara acak, uji coba pemberian aspirin dalam 48 jam onset stroke dan 

pemberian placebo pada kelompok control (CAST, 1997). The Chinese Acute Stroke Trial (CAST) 

sebuah studi acak, double-blind dan plasebo-kontrol terhadap 21.106 pasien melakukan percobaan 

pemberian aspirin pada 160 mg / hari dimulai dalam waktu 48 jam dari onset akut stroke iskemik 

(Kelas I). Aspirin mengurangi tingkat kematian dini sebesar (3,3% menjadi 3,9%; p = 0,04).  

The International Stroke Trial (IST) menacak 19,436 (kelas II) pasien dengan onset stroke 24 

jam untuk pengobatan dengan aspirin 325 mg, heparin subkutan dalam 2 rejimen dosis yang berbeda, 

aspirin dengan heparin, dan plasebo. Studi ini menemukan bahwa terapi aspirin mengurangi risiko 

kekambuhan stroke (flores et all 2011). 

Penelitian tersebut menunjukkan aspirin (160 mg atau 325 mg perhari) sedikit mengurangi 

namun statistic dan signifikan mengurangi kematian dan disabilitas ketika diberikan dalam 48 jam 

setelah stroke iskemik, studi analisis kombinasi pemberian aspirin dengan unfractionated heparin, 

LMW heparin tidak memperlihatkan penurunan mortalitas dari stroke ketika diberikan dalam 48 jam 

dari onset akut stroke iskemik. 

Apakah antiplatelet mengurangi rekurensi dari stroke  

Meskipun pemberian agen anti agregasi trombosit diberikan pada onset akut stroke iskemik tidak 

mengurangi kerusakan dari neurologis, antiplatelet dapat berguna dalam mencegah rekurensi stroke. 

Hasil sebuah studi dari CAST menunjukkan bahwa aspirin menurunkan risiko stroke iskemik berulang 

dari 2,1% menjadi 1,6%, namun risiko dari semua rekurensi stroke (hemoragik atau iskemik) tidak 

secara signifikan berkurang. Demikian pula, IST menyatakan bahwa aspirin secara signifikan 

mengurangi tingkat rekurensi stroke iskemik dari 3,9% menjadi 2,8%. Sebaliknya heparin, 

unfractionated heparin dan LMW heparin, bila digunakan dalam waktu 48 jam onset pada pasien 

dengan stroke iskemik akut, tidak terbukti mengurangi tingkat rekurensi stroke (Coull BM et all 2002). 

Apakah terdapat resiko perdarahan yang berhubungan dengan pemberian agen 

antitrombotik 

Antiaggregants trombosit. Berdasarkan CAST (CAST 1007) dan IST (IST 1997), aspirin meningkatkan 

risiko perdarahan sistemik dan SSP. CAST, risiko perdarahan yang cukup besar memerlukan transfusi 

atau perdarahan sistemik fatal 0,8% pada pasien yang diobati dengan aspirin vs 0,6% pada pasien 

yang dirawat tidak diterapi dengan aspirin (p = 0,02). pada IST, risiko perdarahan yang memerlukan 

transfusi atau perdarahan sistemik fatal adalah 1,1% pada pasien yang ditepai dengan aspirin 

dibandingkan dengan 0,6% pada pasien tidak mendapat aspirin (p = 0.0004). 

Tidak ada kasus besar yang secara simptomatik menunjukkan perdarahan intraserebral  pada 

hari ke 5 pengobatan dengan aspirin atau bahkan untuk  3 bulan dalam kelompok perlakuan dalam uji 

coba abciximab (Coull BM et all 2002). Kasus pemberian aspirin tunggal pada hari ke 5 pada grup the 

Multicenter Acute Stroke Trial–Italy tidak dijumpai perdarahan intrakranil (Coull BM et all 2002), 

tingkat dari gejala perdarahan otak (3/153 (2%)), CT-scan memverifikasikan perdarahan intraserebral 

(1/153 (0,7%)) dan infark hemoragik (7%) hal ini serupa atau bahkan lebih rendah pada grup yang 

tidak diberi obat. 

 Sementara itu penggunaan unfractionated heparin (5000 U BID atau 12,500 IU BID) pada 

studi IST memperlihatkan peningkatan resiko perdarahan sistemik atau perdarahan intraserbral. 

Perdarahan yang parah dijumpai pada penggunaan dosis tinggi. Pada studi ini, 1,2% diberikan heparin 

subkutan dan mengalami stroke hemoragik dibandingkan dengan 0.4% dari kelompok control (p < 

0.0001). Pada prinsipnya terdapat peningkatan resiko perdarahan sistemik atau perdarahan 

intraserebral pada penggunaan aspirin, unfractionated heparin (IST 1997). 

apakah kombinasi antiplatelet memiliki manfaat? 

Inisiasi dini aspirin ditambah dengan extended-release dipyridamole aman dan efektif dalam 

mencegah disabilitas dengan pemberian inisiasi selama 7 hari setelah onset stroke, menurut sebuah 
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penelitian di Jerman. Penulis penelitian mencoba untuk menilai waktu yang tepat untuk memulai 

pemberian dipyridamole pada stroke iskemik atau transient ischemic attack (TIA). 46 Pasien dari 

stroke unit yang disajikan dengan skor NIHSS dari 20 atau kurang secara acak untuk menerima 

aspirin 25 mg ditambah extended-release dipyridamole 200 mg (awal dipyridamole rejimen) (n = 

283) atau aspirin monoterapi (100 mg sekali sehari) selama 7 hari (n = 260). Terapi pada kedua 

kelompok dimulai dalam waktu 24 jam onset stroke. Setelah 2 minggu, semua pasien menerima 

aspirin ditambah dipyridamole sampai 90 hari. Pada hari 90, 154 (56%) pasien dalam kelompok 

dipyridamole awal dan 133 (52%) pada kelompok aspirin ditambah dipyridamole kemudian tidak 

terdapat disabilitas sama sekali atau disabilitas ringan (P = 0,45). 

Agen antiplatelet lain juga di bawah evaluasi untuk digunakan dalam presentasi akut stroke 

iskemik. Pada sebuah studi pilot, abciximab diberikan dalam waktu 6 jam untuk membentuk profil 

keamanan. Sebuah kecenderungan menuju hasil yang lebih baik pada 3 bulan untuk pengobatan 

dibandingkan dengan kelompok placebo uji klinis lebih lanjut diperlukan (Flores SC et all 2011). 

Kesimpulan 

Pasien dengan stroke iskemik akut  dalam waktu 48 jam dari onset gejala harus diberikan aspirin 

(160-325 mg / hari) untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas dari stroke, jika dijumpai 

kontraindikasi pemberian seperti alergi dan perdarahan gastrointestinal yang tak terlihat, dan pasien 

yang telah atau tidak bisa diterapi dengan recombinant tissue-type plasminogen activator. Tidak 

terdapat referensi yang kuat untuk merekomendasikan penggunaan agen antiplatelet lainnya pada 

akut stroke iskemik. 

Meskiput terdapat beberapa bukti data yang menyebutkan penggunaan fixeddose dari 

subkutan heparin atau unfractionated heparin mengurangi rekurensi dari stroke iskemik, maanfaat ini 

juga disertai peningkatan terjadinya perdarahan. Oleh karena itu, penggunaan heparin subkutan dan 

unfractionated heparin tidak direkomendasikan untuk mengurangi resiko kematian atau mortalitas dan 

morbiditas dari stroke. 

Beberapa bukti lain juga merekomendasikan penggunaan kombinasi anti agregasi trombosit 

pada stroke iskemik, namun belum terdapat perbedaan yang signifikan pada kombinasi obat tersebut. 

Oleh karena itu aspirin dosis tunggal direkomendasikan pada terapi stroke iskemik. 
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