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Deskripsi Umum

Tekanan intrakranial (TIK) didefiniskan sebagai tekanan dalam rongga kranial dan biasanya diukur sebagai tekanan 

dalam ventrikel lateral otak (Joanna Beeckler, 2006). Menurut Morton, et.al tahun 2005, tekanan intrakranial normal 

adalah  0-15  mmHg.  Nilai  diatas  15  mmHg  dipertimbangkan  sebagai  hipertensi  intrakranial  atau  peningkatan 

tekanan intrakranial. Tekanan intrakranial dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu otak (sekitar 80% dari volume total), 

cairan  serebrospinal  (sekitar  10%)  dan  darah  (sekitar  10%)  (Joanna  Beeckler,  2006).  Monro–Kellie  doktrin 

menjelaskan tentang kemampuan regulasi otak yang berdasarkan volume yang tetap (Morton, et.al, 2005). Selama 

total  volume  intrakranial  sama,  maka  TIK  akan  konstan.  Peningkatan  volume  salah  satu  faktor  harus  diikuti 

kompensasi  dengan penurunan faktor  lainnya  supaya  volume tetap konstan.  Perubahan salah satu volume tanpa 

diikuti respon kompensasi dari faktor yang lain akan menimbulkan perubahan TIK (Morton, et.al, 2005).  Beberapa 

mekanisme kompensasi  yang mungkin antara lain cairan serebrospinal  diabsorpsi  dengan lebih cepat  atau arteri 

serebral berkonstriksi menurunkan aliran darah otak (Joanna Beeckler, 2006) . 

Salah satu hal yang penting dalam TIK adalah tekanan perfusi serebral/cerebral perfusion pressure  (CPP). CPP 

adalah jumlah aliran darah dari sirkulasi sistemik yang diperlukan untuk memberi oksigen dan glukosa yang adekuat 

untuk metabolisme otak (Black&Hawks,  2005).  CPP  dihasilkan dari  tekanan  arteri  sistemik rata-rata  dikurangi 

tekanan intrakranial, dengan rumus  CPP = MAP – ICP. CPP normal berada pada rentang 60-100 mmHg. MAP 

adalah rata-rata tekanan selama siklus kardiak. MAP = Tekanan Sistolik + 2X tekanan diastolik dibagi 3. Jika CPP 

diatas 100 mmHg, maka potensial terjadi peningkatan TIK. Jika kurang dari 60 mmHg, aliran darah ke otak tidak 

adekuat sehingga hipoksia dan kematian sel otak dapat terjadi (Morton et.al, 2005). Jika MAP dan ICP sama, berarti  

tidak  ada  CPP  dan  perfusi  serebral  berhenti,  sehingga  penting  untuk  mempertahankan  kontrol  ICP  dan  MAP 

(Black&Hawks, 2005). 

Otak  yang  normal  memiliki  kemampuan  autoregulasi,  yaitu  kemampuan  organ  mempertahankan  aliran  darah 

meskipun terjadi perubahan sirkulasi arteri dan tekanan perfusi (Morton, et.al, 2005). Autoregulasi menjamin aliran 

darah yang konstan melalui pembuluh darah serebral  diatas rentang tekanan perfusi dengan mengubah diameter 

pembuluh darah dalam merespon perubahan tekanan arteri.  Pada klien dengan gangguan autoregulasi,  beberapa 

aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan darah seperti batuk,  suctioning, dapat meningkatkan aliran darah otak 

sehingga juga meningkatkan tekanan TIK. 

Monitoring TIK paling sering dilakukan pada trauma kepala dengan situasi (Thamburaj, Vincent, 2006):

1. GCS kurang dari 8

2. Mengantuk/drowsy dengan hasil temuan CT scan

3. Post op evakuasi hematoma

4. Klien risiko tinggi seperti usia diatas 40 tahun, tekanan darah rendah, klien dengan bantuan ventilasi.

Tidak ada yang dapat dicapai jika monitoring dilakukan pada klien dengan GCS kurang dari 3 (Thamburaj, Vincent, 

2006).
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Untuk mengetahui dan memonitor tekanan intrakranial, dapat digunakan metode non invasif atau metode invasif. 

Metode non invasif meliputi (Thamburaj, Vincent, 2006) :

1. Penurunan status neurologi klinis dipertimbangkan sebagai tanda peningkatan TIK. Bradikardi, peningkatan 

tekanan pulsasi, dilatasi pupil normalnya dianggap tanda peningkatan TIK. 

2. Transkranial  dopler, pemindahan membran timpani, teknik ultrasound  “time of flight” sedang dianjurkan. 

Beberapa peralatan digunakan untuk mengukur TIK melalui fontanel terbuka. Sistem serat optik digunakan 

ekstra kutaneus.

3.  Dengan manual merasakan pada tepi kraniotomi atau defek tengkorak jika ada, dapat juga memberi tanda.

Sedangkan metode invasif meliputi (Thamburaj, Vincent, 2006) :

1. Monitoring  intraventrikular  menjadi  teknik  yang  popular,  terutama  pada  klien  dengan  ventrikulomegali. 

Keuntungan tambahan adalah dapat  juga mengalirkan cairan serebrospinal.  Cara ini tidak mudah dan dapat 

menimbulkan perdarahan dan infeksi (5%).

2. Sekrup dan palang dan kateter subdural. Sekrup Richmond dan palang Becker digunakan ekstradural. Cairan 

dimasukkan oleh kateter ke dalam ruang subdural, kemudian dihubungkan ke system monitoring tekanan arteri. 

Cara ini hemat biaya dan berguna secara adekuat.

3. “Ladd device” digunakan secara luas. Cara ini memerlukan sistem serat optik unutk mendeteksi adanya distorsi 

pada cermin kecil dalam sistem balon, dapat digunakan subdural, ekstra dural dan ekstra kutaneus.

4. “Cardio Serach monitoring sensor” digunakan subdural atau ekstradural. Sistem ini jarang digunakan.

5. Peralatan elektronik (Camino dan Galtesh) popular di dunia. 

6. Peralatan yang ditanam secara penuh diperlukan oleh klien yang memerlukan monitoring TIK jangka panjang, 

seperti pada tumor otak, hidrocephalus, atau penyakit otak kronik lainnya.  Cosmon telesensor dapat ditanam 

sebagai bagian dari sistem shunt.

7. Lumbal pungsi dan pengukuran tekanan cairan serebrospinal tidak direkomendasikan.

Masing-masing  cara  memilki  keuntungan  dan  kerugian/kelemahan.  Monitor  TIK  yang  digunakan  sebaiknya 

memiliki kapabilitas 0 – 100 mmHg, akurasi dalam 1-20 mmHg + 2 mmHg, dan kesalahan maksimum 10% dalam 

rentang 10-100 mmHg (Morton, et.al, 2005). Klien dengan kenikan TIK perlahan seperti klien dengan tumor otak 

lebih toleran terhadap kenaikan TIK daripada klien dengan kenaikan TIK mendadak, seperti klien dengan hematoma 

subdural akut (Morton, et.al, 2005). 

Valsava maneuver adalah usaha ekshalasi melawan glotis yang tertutup atau mulut dan hidung yang tertutup. Pada 

awalnya  dimaksudkan  sebagai  metode  mengeluarkan  pus  dari  telinga  tengah  (www.valsava.org,  2006).  Pada 

beberapa  literatur,  valsava  maneuver  sering  disamakan/digandengkan  dengan  pengikatan.  Valsava  maneuver 

dilakukan  dengan  melawan  glotis  yang  tertutup  menghasilkan  peningkatan  tekanan  yang  drastis  dalam rongga 

toraks,  bagian  udara  sempit  dari  torso yang  membungkus  jantung dan  paru.  Pada  ekshalasi  normal,  diafragma 

berkontraksi, menekan keluar dan ke rongga toraks. Hal ini meningkatkan tekanan dalam rongga dan mendorong 

udara keluar dari paru. Sehingga, ketika udara tidak dapat keluar, ketika glotis tertutup dalam valsava maneuver, 

tekanan terus mengisi rongga toraks sampai diafragma rileks atau udara dilepas keluar. Hal ini menurunkan jumlah 

aliran darah ke dalam rongga toraks terutama dalam vena yang menuju ke atrium kanan jantung. Aktivitas ini juga 

meningkatkan  tekanan  intrakranial  sehingga  sebaiknya  dihindari  untuk  mencegah  terjadinya  peningkatan  TIK 

(www.baylor.edu, 2005). 
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Valsava  maneuver  biasanya  digunakan  penumpang pesawat  untuk mencegah  barotrauma  dan  ketidaknyamanan 

dalam telinga ketika bergerak ke lingkungan dengan tekanan bernafas yang lebih tinggi.  Juga sering digunakan 

untuk  membantu  mengeluarkan  feses  dari  rektum  selama  pergerakan  bowel  (www.valsava.org,  2006).  Cara 

melakukannya dengan menutup/menjepit hidung, menutup mulut dan berusaha untuk ekshalasi. Teknik ini bekerja 

dengan meningkatkan tekanan dalam kerongkongan sehingga sejumlah kecil udara bergerak dari kerongkongan ke 

telinga  melalui  tuba  eustachia  yang  menghubungkannya.  Valsava  maneuver   meningkatkan  tonus  vagal 

(parasimpatis)  sementara.  Ini  digunakan  untuk mengkoreksi  denyut  jantung pada  klien  dengan  supraventrikular 

takikardia  karena  efek  peningkatan  tonus  vagal  pada  AV  node  jantung.  Valsava  maneuver  kadang-kadang 

digunakan untuk menentukan adanya hernia inguinal pada pria. 

Pengalaman Klinik yang Terkait 

Selama beberapa bulan bekerja  di sebuah rumah sakit swasta,  penulis melihat sebagian besar penanganan klien 

dengan peningkatan TIK sudah cukup baik. Untuk mengurangi risiko terjadinya valsava maneuver, klien cedera 

kepala dengan peningkatan/risiko peningkatan TIK sering diberi obat pelunak feses, dan posisi kepala yang lebih 

tinggi. Klien juga dilarang mengedan saat buang air besar. Klien cedera kepala dengan risiko atau sudah mengalami 

peningkatan TIK biasanya mendapat perhatian atau pengawasan yang lebih ketat dari perawat dan dokter. Klien ini 

juga ditempatkan pada ruangan/kamar yang lebih dekat dengan nurse station. Beberapa klien dengan cedera kepala 

berat atau post op kraniotomi dengan peningkatan TIK yang berat dirawat di ICU. Belum ada klien yang dirawat di 

rumah sakit tersebut yang menggunakan monitoring TIK.

Patofisiologi

Jika  massa  intrakranial  membesar,  kompensasi  awal  adalah  pemindahan  cairan  serebrospinal  ke  kanal  spinal. 

Kemampuan  otak  beradaptasi  terhadap  meningkatnya  tekanan  tanpa  peningkatan  TIK  dinamakan compliance. 

Perpindahan  cairan  serebrospinal  keluar  dari  kranial  adalah  mekanisme  kompensasi  pertama  dan  utama,  tapi 

lengkung kranial dapat mengakomodasi peningkatan volume intrakranial hanya pada satu titik. Ketika compliance  

otak berlebihan,  TIK meningkat,  timbul gejala klinis, dan usaha kompensasi  lain untuk mengurangi  tekananpun 

dimulai (Black&Hawks, 2005).

Kompensasi kedua adalah menurunkan volume darah dalam otak. Ketika volume darah diturunkan sampai 40% 

jaringan  otak menjadi  asidosis.  Ketika 60% darah  otak hilang,  gambaran  EEG mulai  berubah.  Kompensasi  ini 

mengubah metabolisme otak, sering mengarah pada hipoksia jaringan otak dan iskemia (Black&Hawks, 2005). 

Kompensasi tahap akhir dan paling berbahaya adalah pemindahan jaringan otak melintasi tentorium dibawah falx 

serebri,  atau  melalui  foramen  magnum  ke  dalam  kanal  spinal.  Proses  ini  dinamakan  herniasi  dan  sering 

menimbulkan  kematian  dari  kompresi  batang  otak.  Otak  disokong  dalam  berbagai  kompartemen  intrakranial. 

Kompartemen supratentorial berisi semua jaringan otak mulai dari atas otak tengah ke bawah. Bagian ini terbagi 

dua,  kiri  dan kanan yang  dipisahkan oleh falx  serebri.  Supratentorial  dan infratentorial  (berisi  batang otak dan 

serebellum) oleh tentorium serebri. Otak dapat bergerak dalam semua kompartemen itu. Tekanan yang meningkat 

pada satu kompartemen akan mempengaruhi area sekeliling yang tekanannya lebih rendah (Black&Hawks, 2005). 

Autoregulasi  juga  bentuk  kompensasi  berupa  perubahan  diameter  pembuluh  darah  intrakranial  dalam 

mepertahankan aliran darah selama perubahan tekana perfusi serebral. Autoregulasi hilang dengan meningkatnya 
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TIK. Peningkatan volume otak sedikit saja dapat menyebabkan kenaikan TIK yang drastis dan memerlukan waktu 

yang lebih lama untuk kembali ke batas normal (Black&Hawks, 2005). 

Manifestasi klinik dari peningkatan TIK disebabkan oleh tarikan pembuluh darah dari jaringan yang merenggang 

dan  karena  tekanan  pada  duramater  yang  sensitif  dan  berbagai  struktur  dalam otak.  Indikasi  peningkatan  TIK 

berhubungan dengan lokasi dan penyebab naiknya tekanan dan kecepatan serta perluasannya. Manifestasi klinis dari 

peningkatan TIK meliputi beberapa perubahan dalam kesadaran seperti kelelahan, iritabel,  confusion,  penurunan 

GCS, perubahan dalam berbicara,  reaktifias pupil, kemampuan sensorik/motorik dan ritme/denyut  jantung. Sakit 

kepala, mual, muntah, penglihatan kabur sering terjadi. Papiledema juga tanda terjadinya peningkatan TIK. Cushing 

triad yaitu peningkatan tekanan sistolik, baradikardi dan melebarnya tekanan pulsasi adalah respon lanjutan dan 

menunjukkan peningkatan TIK yang berat dengan hilangnya aoturegulasi (Black&Hawks, 2005). Perubahan pola 

nafas  dari  cheyne-stokes  ke  hiperventilasi  neurogenik  pusat  ke  pernafasan  apnuestik  dan  pernafasan  ataksik 

menunjukkan kenaikan TIK. Pembuktian adanya kenaikan TIK dibuktikan dengan pemeriksaan diagnostik seperti 

radiografi  tengkorak,  CT scan, MRI.  Lumbal pungsi  tidak direkomendasikan karena berisiko terjadinya  herniasi 

batang otak ketika tekanan cairan serebrsopinal di spinal lebih rendah daripada di kranial. Lagipula tekanan cairan 

serebrospinal  di  lumbal  tidak  selalu  menggambarkan  keakuratan  tekanan  cairan  serebrospinal  intrakranial 

(Black&Hawks, 2005). 

Pengkajian Keperawatan terkait peningkatan TIK

Pengkajian keperawatan yang perlu dilakukan terkait dengan peningkatan TIK yaitu (Black&Hawks, 2005) :

1. Pemeriksaan GCS. 

GCS adalah pengkajian  neurologi  yang  paling umum dan terdapat  tiga komponen pemeriksaan  yaitu  membuka 

mata,  respon verbal  dan respon motorik.  Nilai  tertinggi  15 dan nilai  terendah 3.  pemeriksaan GCS tidak dapat 

dilakukan jika klien diintubasi sehingga tidak bisa berbicara,  mata bengkak&tertutup, tidak bisa berkomunikasi, 

buta, afasia, kehilangan pendengaran, dan mengalami paraplegi/paralysis. Pemeriksaan GCS pertama kali menjadi 

nilai dasar yang akan dibandingkan dengan nilai hasil pemeriksaan selanjutnya untuk melihat indikasi keparahan. 

Penurunan nilai 2 poin dengan GCS 9 atau kurang menunjukkan injuri yang serius (Black&Hawks, 2005).

2. Tingkat kesadaran. 

Perubahan pertama pada klien dengan gangguan perfusi serebral adalah perubahan tingkat kesadaran. Pengkajian 

tngkat kesadaran berlanjut dan rinci perlu dilakukan sampai klien mencapai kesembuhan maksimal (Black&Hawks, 

2005).

3. Respon pupil.

Pupil diperiksa tampilan dan respon fisiologisnya.pupil yang terpengaruh biasanya pada sisi yang sama (ipsilateral) 

dengan lesi otak yang terjadi, dan defisit motorik dan sensorik biasanya pada sisi yang berlawanan (kontralateral). 

Pemeriksaan  pupil  meliputi  :  kesamaan ukuran pupil,  ukuran  pupil,  posisi  pupil  (ditengah  atau  miring),  rekasi 

terhadap cahaya, bentuk pupil (pupil oval bukti awal peningkatan TIK), akomodasi pupil (Black&Hawks, 2005). 

4. Gerakan mata.

gerakan mata normalnya bersamaan. Jika bergerak tidak bersamaan (diskonjugasi), catat dan segera laporkan.   

5. Tanda – tanda vital.

Tanda-tanda vital diperiksa setiap 15 menit sampai keadaan klien stabil. Suhu tubuh diukur setiap 2 jam.pola nafas 

klien dikaji  dengan  cermat.  Jika TIK meningkat  dan herniasi  terjadi  di  medulla,  maka  Chusing response dapat 

terjadi, sehingga respon ini perlu juga diperiksa.
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6. Pemeriksaan saraf kranial.

Pemeriksaan ini misalnya berupa memeriksa gerkaan ekstraokular, gag refleks, pemeriksaan otot wajah, dan lain 

sebagainya.

Selain pemeriksaan diatas, pengkajian menyeluruh terhadap semua data-data lain dari  klien tetap diperlukan untuk 

mendapatkan data yang lebih lengkap, sehingga dapat disusun rencana keperawatan dengan akurat dan tepat.

Diagnosa Keperawatan dan intervensi terkait peningkatan TIK

Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada klien dengan peningkatan TIK antara lain (Black&Hawks, 2005)

1. Gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial.

Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan berupa :

a. Posisikan klien terlentang dengan posisi kepala lebih tinggi 30 derajat jika tidak ada kontraindikasi

b. Jaga posisi kepala tetap netral untuk memfasilitasi venous return dari otak lancar.

c. Hindari rotasi dan fleksi pada leher karena dapat menghambat venous return dan meningkatkan TIK.

d. Hindari fleksi berlebihan pada pinggang karena dapat meningkatkan tekanan intra-abdomen dan intratoraks 

yang dapat meningkatkan TIK.

e. Hindari valsava maneuver, minta klien ekshalasi ketika berputar atau pindah posisi.

f. Beri  obat-obatan  untuk menurunkan edema serebral  sesuai  instruksi,  seperti  osmotik diuretik  dan obat 

untuk menurunkan risiko kejang seperti antikonvulsan.

g. Konsul dengan tim medis u/ membantu evakuasi bowel tanpa pengikatan karena dapat meningkatkan TIK.

2. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran, gangguan saraf pusat pernafasan

Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan berupa :

a. Lakukan suctioning untuk mencegah penumpukan sekret dan CO2 yang dapat meningkatkan TIK. 

b. Beri oksigen yang cukup sebelum, antara dan sesudah melakukan suctioning.

c. Hindari suction nasal jika terdapat drainase nasal, karena drainase nasal mengindikasikan robekan di dural, 

sehingga berisiko terjadinya meningitis.

d. Auskultasi daerah paru

e. Monitor hasil AGD dan pulse oksimetri

f. Tinggikan posisi kepala klien dengan posisi netral.

g. Kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian terapi medis.

3. Risti gangguan keseimbangan cairan berhubungan dengan restriksi cairan untuk menurunkan edema serebral.

Pada  masa  lampau,  pembatasan  cairan  dilakukan  untuk  mengurangi  edema  serebral.  Namun  data  terbaru 

menunjukkan  pembatasan  cairan  menurunkan  volume darah  dan  menurunkan  sirkulasi  serebral.  Penurunan 

volume darah menyebabkan darah mengental dan menurunkan mobilisasi nutrisi dan toksin masuk/keluar dari 

sirkulasi.  Pembatasan cairan hanya  cocok untuk klien dengan SIADH. Klien sebaiknya  dipertahankan pada 

keadaan euvolemik daripada membatasi cairan (Black&Hawks, 2005). 

Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan berupa :

a. Monitor turgor kulit, membrane mukosa, serum dan osmolalitas urin.

b. Monitor tanda-tanda vital

c. Monitor ketat intake dan output cairan

d. Observasi tanda CHF dan edema paru jika memberi manitol
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e. Monitor cairan intravena

f. Kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi medis.

Kritik Tentang Artikel Peningkatan TIK

Sebagian besar literatur baik dari artikel atau buku teks telah memaparkan dengan jelas tentang TIK dan proses 

peningkatan TIK dan penatalaksanaannya. Banyak penulis yang memandang timbulnya peningkatan TIK sebagian 

besar dari sisi cedera kepala. Namun menurut penulis kajian tentang peningkatan TIK dilihat dari proses terjadinya 

selain dari cedera kepala masih kurang. Selain itu penatalaksanaannya jika peningkatan TIK itu berasal dari selain 

cedera kepala juga masih belum jelas bedanya dengan penatalaksanaan akibat dari cedera kepala. 

Selain itu peningkatan TIK selalu dilihat dari sisi klien saja. Sepertinya kajian dan informasi yang lebih dalam dalam 

hubungannya dengan keluarga atau orang terdekat klien masih kurang. Padahal peningkatan TIK termasuk berisiko 

tinggi  sama seperti  penyakit  risiko tinggi  lainnya  seperti  penyakit  jantung atau kanker,  dimana kajian terhadap 

kaitan kondisi dan dampak penyakit klien terhadap keluarga atau orang terdekat lebih mendalam. 

Rencana Aplikasi di Klinik 

Hal-hal yang dapat menjadi faktor pendukung dalam penerapan/aplikasi penatalaksanaan TIK di klinik antara lain :

1. Tenaga keperawatan dan medis yang kompeten dan terampil telah banyak mengisi posisi di klinik, terutama di 

ruang UGD sebagai pintu masuk paling sering oleh klien dengan risiko/aktual peningkatan TIK. Perawat atau 

dokter yang  berada di ruang gawat  darurat  biasanya  harus memiliki ketrampilan penanganan gawat darurat 

termasuk cedera kepala yang meningkatkan TIK, yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat gawat darurat.

2. Peralatan  yang  cukup lengkap  telah  tersedia  di  banyak  rumah sakit  sehingga  mendukung perawatan  klien 

dengan peningkatan TIK.

3. Dukungan tekonlogi tinggi yang membuat pemeriksaan dan penanganan klien dengan peningkatan TIK lebih 

mudah dilakukan.

Sedangkan faktor penghambat dalam rencana aplikasi di klinik antara lain :

1. Kemampuan tim kesehatan yang kurang cermat dan teliti dalam memeriksa kondisi klien dengan peningkatan 

TIK sehingga terkadang lalai/lambat dalam melakukan intervensi.  Akibatnya  klien jatuh pada kondisi  yang 

membahayakan dan berisiko terjadinya kematian.

2. Peralatan pemeriksaan diagnostik yang kurang lengkap menyebabkan hasil pemeriksaan kurang rinci sehingga 

intervensi sering tertunda atau kurang tepat.

3. Persepsi  yang  terkadang  tidak  sama  antar  tim  kesehatan  dalam  memutuskan  hasil  pemeriksaan  fisik  dan 

neurologis menyebabkan tindakan atau intervensi yang diberikan bisa saja berbeda atau tidak tepat. 
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MANAGEMEN STABILISASI TEKANAN INTRAKRANIAL
( POSISI)

I. DESKRIPSI

a. Secara umum maneuver untuk mengurangi ICP adalah elevasi kepala. Pada teori ini posisi seharusnya  
dapat  menurunkan  tekanan  vena  cerebral  dan  menurunkan  tekanan  intra  cranial  oleh  rendahnya  
cerebral blood   volume.Secara ideal derajat elevasi seharusnya ditentukan oleh secara langsung dengan 
observasi  peningkatan  intracranial..  Suatu  study  menyatakan  bahwa  15  sampai  30  dejat  elevasi 
mengurangi  tekanan  intracranial.Ada  beberapa  yang  concern  bagaimanapun  juga  elevasi  kepala 
mungkin  mengurangi  cerebral  perfusi  pressure  dan  beberapa  neurointensivists  secara  nyata 
merekomendasikan posisi kepala flat.Data ini kurang baik mengenai hasilnya.Secara umum diterima 
elevasi kepala 15 sampai 30 derajat  adalah aman sepanjang cerebral perefusi pressure dipertahankan 
lebih dari 70 mmHg.Angulasi kepala secara tajam dan tight neck tapping harus dicegah karena dapat 
merintangi cerebral venous return dan kemudian meningkatkan tekanan intracranial.

b. Neurointensivist lebih suka elevasi kepala pada kasus large stroke karena akan mengurangi  tekanan 
intracranial.Elevasi kepala dan torso salah satu cara untuk mengurangi tekanan intracranial, dan akan 
menurunkan  drainase  cerebral  venous  return  dan  cerebrospinal  fluid.Walaupun  maneuver  ini  dapat 
mengurangi  tekanan  intracranial  sering  juga  mengurangi  tekanan  darah  bahkan  cerebro  perfusion  
pressure.Tentu  saja  pada  dasarnya  akan  lebih baik pada  perawatan  kritis  untuk melindungi  perfusi  
serebral oleh perawat klien dengan intracranial hypertension dalam posisi supine.
Tekanan  darah,cerebro  perfusion  pressure  dan  tekanan  intracranial  berhubungan dengan  kepala  dan 
upper body dimana elevasi secara progresif dari supine 0 derajat sampai 15 derajat dan kemudian 30 
derajat. 
- Pada tekanan intracranial rata – rata 13 mmHg sampai 11mmHg dengan elevasi 30 derajat
- Tekanan darah diukur melalui arteri radial dan kateter arteri femur ( transducer padatingkat 

foramen Monro ) terasa lebih luas dari rata rata 90 mmHg pada dasarnya  ( tanpa elevasi ) 
menjadi rata rata 70 mmHg pada elevasi 30 derajat. Kesimpulan posisi supine mungkin lebih 
cocok untuk tekanan perfusi tetapi posisi tubuh optimal harus diperhatikan .  Pada kasus ini  
elevasi 30 derajat rutin tidak dapat disarankan.

c. Elevasi  kepala  memperbanyak  drainase  venous  pada  kepala  dan  mengurangi  tekanan 
intracranial.Namun elevasi  kepala yang yang berlebihan dari  30 derajat  dapat  menurunkan systemic 
arterial pressure, cardiac output,central venous pressure dan cerebral perfusion pressure

Jadi pada dasarnya  secara tradisional, meningkatkan kepala tempat tidur akan berpengaruh terhadap 
terjadinya  penurunan  tekanan  intracranial.Konsep  terakhir  merendahkan  kepala  dapat  kompromi 
terhadap CBF otak dan rendahnya CPP.Jika tujuannya untuk mempertahankan CPP adekuat,CBF  harus 
dipertahankan untuk perfusi  otak.Satu rekomendasi  untuk posisi selama peningkatan TIK adalah 30 
derajat posisi kepala maksimal tanpa mengurangi CPP dan CBF.

Pada penelitian menurut March et al menyarankan posisi pasien merupakan dasar dari TIK,systemic 
arterial blood pressure ( SABP), dan respon CPP.
 
TIK  yang  meningkat  merupakan  status  patologis  dari  berbagai  macam  kasus  persyarafan  yang 
dikarakteristikkan dengan penambahan volume pada isi intracranial
Peningkatan  tekanan  intracranial  merupakan  pengkajian  penting  dalam managemen  pasien  dengan 
gangguan persyarafan.Kegagalan dalam mengidentifikasi pasien lebih awal dan mengetahui tanda dan 
gejala peningkatan intracranial merupakan resiko yang paling besar.
Pada  status  sehat  tekanan  intracranial  terjadi  pada  range  5  sampai  20  cmH2O atau  3  sampai  15 
mmHg .

Penyebab  peningkatan  tekanan  intracranial,  Ada  beberapa  hal  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  peningktan 
tekanan intracranial yaitu :
a. defekasi
b. batuk
c. obstruksi pernafasan
d. pernafasan abdominal
e. muntah
f. positive end expiratory pressure (PEEP)
g. suksion
h. latihan ROM
i. isometric exercise

k. REM sleep
l. Peubahan posisi ( prone,trendelenburg,extreme hip 

flexion, nect flexion )
m. Hypercapnia ( PCo2 lebih besar dari 42mmHg)
n. Hypoxia ( PO2 kurang dari 50 mmHg)
o. Nyeri
p. Aktifitas kejang
q. Hyperthermia
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j. valsava maneuver

Dua  peneliti  Monro  1783  dan  Kellie  1825  menguraikan  konsep  reciprocal  volume.Konsep  ini  kemudian 
dimodifikasi  dengan  yang  lain  dan  menghasilkan  suatu hypotesis.Hypotesis  ini  mengungkapkan  isi  intracranial 
harus berkompensasi untuk meningkatkan dalam volume salah satu kompartemen otak ( otak, darah, atau CSF ) 
dengan menurunkan volum salah satunya sehingga total seluruh volume otak =CSF + volume darah + volume otak 
=1700 sampai 1900ml.

 
Tanda dan gejala peningkatan TIK
a.tingkat kesadara: gelisah, iritabilitas,perubahan personality,bingung sedang,agitasi,penurunan GCS.
b.Pupil:ptosis,lambatnya reaktifity,perubahan unilateral ukuran pupil karena tekanan nervus okulomotor.
c.mata : blurred vision,diplopia,penurunan ketajaman penglihatan karena penekanan pada nervus yang mengontrol 

pergerakan mata ( N II,IV,VI ) 
d.Motor : pronatot drift,penurunan kekuatan menggenggam,kontralateral hemiparese.
e.Sensori: penurunan respon pada sentuhan.
f. Sakit kepala : sakit kepala  dengan mual atau muntah,sakit kepala jika tegang.
g.Bicara : lambat 
h.Memori : gangguan memori sedikit
i.Vital sign tidak ada perubahan
j.nervus cranial: bisa atau juga tidak menunjukkan perubahan insial.
k.aktifitas kejang : mungkin atau tidak mungkin terjadi tergantung penyebab.

 
Patofisiologi peningkatan tekanan intracranial
Peningkatan tekanan intracranial dikarakteristikkan dengan penambahan volume pada isi tengkorak. Peningkatan ini 
dipacu dengan adanya kerusakan atau kematian otak oleh 2 mekanisme :
a. global hypoxic-ischemic injury sebagai konsekuen dari pengurangan cerebral perfusion pressure dan cerebral 

blood flow.
b. Mekanisme distorsi dan kompresi jaringan otak sebagai akibat efek dari massa intracranial.

1.5 Managemen peningkatan tekanan intracranial
a. Posisi pasien
b. Managemen cairan
      Peningkatan TIK diatur dengan restriksi cairan dalam usaha untuk mencegah brain water
c. Managemen suhu : dengan menggunakan kompres dingin dan acetaminophen.
d. Propilaksis kejang : Kejang dapat menyebabkan meningkatnya cerebral blood fluid.Meningkatnya cerebral 

blood venous akan mengurangi cerebral compliance yang akan menyebabkan peningkatan TIK.
e. Steroid : seharusnya tidak secara rutin digunakan sebagai standar untuk peningkatan TIK.Kortikosteroid 

diketahui  tidak  efektif  melawan  cytotoxic  edema  atau  efek  massa  dari  cerebral  infarction,intracerebral 
hemorrhage atau trauma kepala. Steroid dapat digunakan untuk perawatan vasogenic edema dari tumor atau 
abses.Steroid diberikan 10 sampai 100 mg bolus diikuti dengan 4 sampai 20 mg setiap 6 jam.Penurunan 
dramatis dalam volume lesi dan TIK.

1.6 Indikasi monitoring peningkatan intracranial
Monitoring invasive pada tekanan intracranial secara umum diindikasikan pada pasien dengan criteria
a. Pasien dengan suspek resiko peningkatan tekanan intracranial
b. Pasien koma dengan GCS kurang 8
c. Prognosis adnya agresive perawatan ICU

1.7 Invasive intracranial prerssure monitoring devices
Ada 4 jenis intracranial monitoring devices yaitu :
a. Intraventrikular kateter

Dapat  monitor  TIK  secara  langsung,  dokter  memasukkan  polietilen  kecil  atau  silicon  karet  kedalam 
ventrikel  lateral  melalui  burr  hole.Dapat  mengukur  secara  akut  dan  mengalirkan  cairan  cerebrospinal 
namun  dapat  menibulkan  resiko  infeksi.Kontraindikasi  jika  ada  cerebral  ventrikel  stenosis,  aneurisma 
cerebral dan suspek lesi vaskuler.

b. Subarachnoid bolt
Insersi melalui subarachnoid melalui twist-drill burr hole dimana posisinya didepan tengkorak dibelakang 
hairline.Lebih mudah dari intraventrikuler kateter,khususnya jika CT scan menyatakan bahwa cerebrum 
bergeser atau kollaps ventrikel. Resiko infeksi dan kerusakan parenkim sedikit karena bolt nya tidak masuk 
dalam cerebrum.

c. Epidural atau subdural transducer
Untuk monitor epidural, sensor fiber optic dimasukkan kedalam epidural melalui burr hole.Hal ini perlu 
dipertanyakan karena TIK tidak diukur secara langsung dari tempat pengisian cairan serebrospinal.
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Untuk subdural monitor kateter transducer fiber optic dipasang melalui burr hole dan titempatkan pada 
jaringan otak dibawah duramater.Metode ini tidak adekuat untuk mengalirkan CSF.

d. Intraparenkim transducer
Dokter memasukkan kateter melalui subarachnoid bolt dan setelah ke dura kateter dikembangkan beberapa 
centimeter  masuk  kedalam  brain’s  white  matter.Pengukuran  ini  akurat  karena  tekanan  jaringan  otak 
berhubungan  baik  dengan  tekanan  ventrikel.Digunakan  pada  pasien  dengan  kompresi  atau  dislokasi 
ventrikel.

1.8 Non invasive  ICP monitoring
a. Transcranial Doppler

TCD mengukur velocity aliran darah pada arteri intracranial basal dan sering digunakan untuk mendeteksi 
pendekatan ke pembuluh darah.Hal ini dikarakteristikkan dengan perubahan pada bentuk gelombang aliran 
darah akibat peningkatan tekanan intracranial.

b. Tympanic membrane displacement
CSF dan perilymph mungkin saling berhubungan melalui cochlear secara adekuat dan meningkatkan TIK 
akan  menyebabkan  peningkatan  pada  oval  window.Tekanan  ini  kemudian  ditranmisi  ke  membrane 
timopani melalui osscles dari telinga tengah.Impedance audiometer ditempatkan pada kanal telinga luar 
dengan memancarkan dan mendeteksi gelombang suara.

c. Transcranial ultrasound propagation
Dengan  menggunakan  bitemporal  acoustic  probes,  gelombang  ultrasonic  ditransmisikan  melalui 
kepala.Diasumsikan dengan  peningkatan  TIK dan merubah  dalam jaringan  intracranial   elastance  akan 
merubah velositas dari  gelombang suara.

d. Jugular bulb monitoring
Pengukuran  ini  dengan  memasukkan  secara  retrograde  kateter  oximeter  tipped  kedalam  jugular  bulb. 
Dengan pendekatan infrared spectroskopi.

1.9 Peran perawat dalam monitor tekanan intra cranial yang menggunakan alat
a. inspeksi  paling  sedikit  setiap  4  jam  daerah  tempat  terjadinya  insersi  adanya 

kemerahan,pembengkakan,dan drainase.
b. Bersihkan tempat insersi dengan betadin dan tutup dengan kasa steril.
c. Posisi drip chamber, jika terlalu tinggi akan menyebabkan peningkatan TIK, jika terlalu rendah akan 

menyebabkan drainase CSF yang berlebihan.
d. Kaji status klinik pasien, vital sign secara rutin
e. Hitung CPP tiap jamObservasi gelombang dan grafik TIK, sebaiknya dibaca lebih dari satu orang.
f. Monitor intake dan output

2 PENGALAMAN KLINIK SESUAI DENGAN TOPIK
Pasien  dengan  kecelakaan  lalu  lintas,ditabrak  oleh  mobil  dari  belakang,  pasien  membawa  motor,oleh 
masyarakat  pasien dibawa ke UGD, lalu di  UGD diberikan infuse RL 30 tetes  /menit,pemasangan  kateter, 
oksigenisasi,antibiotic,mersitropyl  12 gr /hari, kutoin ampul perdrip,perawatan luka, posisi kepala 30 derajat 
dengan  tubuh  tetap  dalam  posisi  netral  (  dengan  bed  fungsional  ),  terdapat  perdarahan  pada  subdural 
berdasarkan  hasil  CT  Scan,GCS  10,  tekanan  darah  110/80  mmHg,  nadi  90x/menit,pernafasan  24x/menit, 
temperature 37,5 derajat. Kejadian pada saat itu pada waktu hari libur sehingga dokter special bedah syaraf 
tidak ada ditempat.Pasien setelah di rawat di ugd dibawa ke ruang rawat.Sampainya diruang rawat bangsal, 
terapi  diteruskan  dari  UGD, klien  tetap  diberikan  posisi  elevasi  kepala  30 derajat  namun bukan  pada  bed 
fungsional tetapi dengan menggunakan balok. 

3. FISIOLOGI DAN PATOFIFIOLOGI STABILISASI TEKANAN INTRAKRANIAL ( POSISI ).
Elevasi kepala memperbanyak drainase venous pada kepala → oksigenisasi terpenuhi pada sel otak → tidak 
terdapat nekrotik jaringan  dan mengurangi tekanan intracranial.
Namun elevasi kepala yang yang berlebihan dari 30 derajat dapat menurunkan systemic arterial pressure, cardiac 
output,central venous pressure dan cerebral perfusion pressure.

Patofisiologi :
Pasien  dengan  cranial  insult→odem  jaringan  →  peningkatan  TIK  →  kompresi  pada  pembuluh  darah  → 
penurunan cerebral blood flow → oksigenisasi berkurang dengan kematian sel otak → odem sekitar jaringan 
nekrotik  →  peningkatan  TIK  dengan  kompresi  batang  otak  dan  pusat  pernafasan  →  akumulasi  CO2  → 
vasodilatasi → peningkatan TIK  akibat dari peningkatan volume darah → kematian.
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4. PENGKAJIAN,DIAGNOSA KEPERAWATAN DAN INTERVENSI
a. Pengkajian

- perubahan kesadaran
- kelemahan iritabilitas,perubahan personalitas,middle confusion, bicara lambat
- pergerakan volunteer
- sensasi berkurang
- sakit kepala spesifik pada waku posisi supine, pagi hari, dan ketika membungkuk
- Kaji selama tidur untuk pergerakan mata REMs yang akan berakibat penurunan pernafasan akibat 

akumulasi berlebihan karbondioksida
- Mual dan muntah proyektil akibat adanya penekanan pada medulla atau sekitarnya.

b. Diagnosa Keperawatan
- Penurunan kapasitas adaptif intracranial sehubungan dengan penurunan compliance dan gagalnya 

mekanisme secara normal untuk kompensasi meningkatkan volume intracranial.
- Perubahan perfusi jaringan cerebral sehubungan dengan hypertensi intracranial.
- Injury sehubungan dengan aktifitas kejang
- Resiko tidak efektifnya  pernafasan sehubungan dengan gangguan perubahan gas dari  kompresi 

batang otak dan nervus kranial
c. Intervensi keperawatan

- Monitor  tanda  dan  gejala  peningkatan  TIK  :  GCS,perubahan  nadi  <  dari  60x/menit  atau 
peningkatan >100x/menit, pernafasan,peningkatan tekanan darah.

- Kaji respon pupil:rangsang cahaya,bentuk, pergerakan mata abnormal.
- Catat adanya muntah, sakit kepala,letargi
- Elevasi kepala 15 sampai 30 derajat jika tidak ada kontraindikasi, Cegah perubahan posisi dengan 

segera.
- Pertahankan lingkungan tenang, rencanakan aktifitas untuk meminimalkan TIK
- Lapor ke dokter untuk feces yang lunak
- Cegah masase karotis
- Monitor resiko tinggi perubahan status pernafasan
- Monitor efektifitas bersihan jalan nafas.
- Monitor adanya kejang

5. KRITIK TENTANG TOPIK
a. Stabilisasi ( posisi ) dalam TIK sangatlah penting karena akan berpengaruh terhadap peningkatan TIK 

dimana peningkatan TIK merupakan resiko paling besar yang dapat menimbulkan kematian pada kasus 
persyarafan.

b. Pemberian posisi pada TIK terlihat sangatlah mudah namun banyak yang perlu diperhatikan jika akan 
melakukan tindakan tersebut : perawat harus memperhatikan adekuatnya CPP serta CBF dipertahankan 
guna perfusi otak klien, perubahan posisi harus dilihat apakah ada hambatan pada vena di leher , kepala 
pasien tidak boleh melalukan rotasi juga tidak dapat diubah sesegera mungkin.

c. Maksimal pemberian elevasi kepala adalah 30 derajat.

6. RENCANA APLIKASI DIKLINIK ( DUKUNGAN DAN HAMBATAN )
a.   Dukungan

-Mudah dilakukan
-Dapat menggunakan alat yang sederhana seperti balok.
-Tingkat penegetahuan perawat yang cukup tentang managemen stabilisasi TIK ( posisi ).

b.   Hambatan
- Bed fungsional sangat mahal 
- Klien  dengan  kasus  neurology  kebanyakan  mengalami  gelisah  sehingga  sulit  untuk 

mempertahankan posisi.
- Posisi elevasi kepala dapat menimbulkan CPP berkurang.
- Sarana yang kurang tidak sesuai dengan jumlah pasien yang ada.
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