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A. DESKRIPSI
Cerebra  agiography merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk 

memberikan gambaran tentang kondisi pembuluh darah serta aliran darah di 

daerah cerebral dengan memanfaatkan x-ray. Tindakan angiography ini 

dilaksanakan dengan memasukan kateter kedalam pembuluh darah besar 

(biasanya melalui arteri femoralis) dan memasukan zat kontras setelah 

kateter mencapai arteri karotis.  

Cerebral agiography digunakan oleh dokter untuk mendeteksi adanya 

abnormalitas pembuluh darah otak dan digunakan pada saat prosedur 

diagnostic lain tidak  mampu melihat adanya abnormalitas pada pembuluh 

darah. Meskipun angiography cerebral dapat digunakan untuk mengetahui 

berbagai macam abnormalitas  pada pembuluh darah cerebral, pada 

kesempatan ini penulis hanya akan membahas tentang penggunaan 

angiography cerebral pada penderita stroke. Cerebral  angiography berguna 

untuk mendeteksi adanya stroke akut. Tindakan ini berguna untuk 

mendeteksi adanya penyempitan ataupun sumbatan pada pembuluh darah 

pada daerah cerebral. 

B. PENGALAMAN KLINIK
Penulis belum pernah melakukan ataupun mengobservasi secara langsung 

dilaksanakannya tindakan angiography pada daerah cerebral. Informasi 

mengenai tindakan ini didapatkan melalui studi lieratur.

Dari informasi yang penulis dapatkan, dapat diambil kesimpulan bahwa 

tindakan ini bukan tanpa resiko. Adanya urtikaria, hematom ataupun stroke 

merupakan komplikasi dilakukannya angiography cerebral.  Sehingga 

pengkajian yang komprehensif  perlu dilakukan untuk meminimalkan 

terjadinya risiko tersebut.



Berdasarkan  artikel-artikel  dan buku sumber yang penulis dapatkan, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa persiapan yang perlu dilakukan sebelum klien 

menjalani angiography adalah sebagai berikut:

• berikan penjelasan kepada klien  tentang prosedur yang akan dilakukan 

(apa yang akan terjadi pada klien, apa yang harus dilakukan oleh klien 

pada saat dan setelah tindakan dilaksanakan)

• kaji TTV dan status neurologik klien

• tanyakan adanya riwayat alergi, apakah sedang hamil, apakah menderita 

penyakit ginjal

• puasakan klien 2-6 jam sebelum operasi, tergantung dari jenis anastesi 

yang akan diberikan kepada klien

• lepaskan perhiasan  klien dan ganti pakaian klien dengan pakaian khusus

• lakukan pemeriksaan darah lengkap

• analgesic diberikan pada klien (local, neuroleptic, atau umum)

Setelah dilakukan tindakan, perhatikan adanya tanda-tanda deficit neurologist 

seperti: gangguan penglihatan, baal pada daerah kaki setelah prosedur, 

kelemahan otot wajah dll. Selain itu perhatikan adanya perdarahan pada 

tempat penusukan. Untuk menghindari terjadinya perdarahan pada tempat 

penusukan kateter, tekan tempat penusukan + 10 menit dan beristirahat 

ditempat tidur + 12 jam setelah tindakan dilakukan.

C. PATOPHISIOLOGI  
Pada penderita stroke dilaksanakannya tindakan angiography cerebral 

merupakan tindakan yang controversial terutama pada penderita stroke akut. 

Masuknya kateter kedalam pembuluh darah juga beresiko menimbulkan 

stroke. Stroke dapat timbul jika kateter memecahkan plak yang menempel 

pada dinding pembuluh darah. Lepasnya plak dapat menyumbat pembuluh 

darah di otak dan dapat mengakibatkan terjadinya gangguan perfusi jaringan 

cerebral atau stroke kembali. Untuk itu pemeriksaan status neurologik klien 



seperti tingkat kesadaran, fungsi motorik dan respon pupil, sebelum dan 

setelah tindakan sangat diperlukan untuk mengetahui adanya perluasan 

stroke atau adanya deficit neurologist yang baru.

Pemasukan kateter pada tindakan angiography cerebral dapat menyebabkan 

rusaknya arteri sehingga dapat menimbulkan hematom. Adanya hematom 

dan rusaknya pembuluh darah dapat menstimulus rasa nyeri.

Pemasukan zat kontras pada pembuluh darah juga dapat menimbulkan 

masalah. Jika tubuh menolak maka reaksi antigen-antibodi akan timbul. 

Histamin akan dikeluarkan, permeabilitas kapiler akan meningkat, cairan 

plasma akan pindah ke interstisial. Manifestasi klinik yang sering terjadi pada 

reaksi ini adalah urtikaria. Zat kontras yang dimasukan kedalam pembuluh 

darah juga dapat memperberat kerja ginjal dan mencetuskan terjadinya gagal 

ginjal terutama jika  klien mempunyai riwayat penyakit ginjal. 

Pelepasan kateter kembali setelah digunakan dapat mencetuskan terjadinya 

perdarahan pada klien. Selain itu pemasukan dan pelepasan kateter pada 

tubuh dapat menjadi port’de entry bagi kuman untuk masuk kedalam tubuh 

sehingga klien yang menjalani angiography cerebral berisiko mengalami 

infeksi.

D. ASUHAN KEPERAWATAN
1. Pengkajian

• Sebelum tindakan

- TTV

- Status nuerologic klien 

- Riwayat alergi klien dan riwayat penyakit sebelumnya

- Pemeriksaan darah lengkap

- Tingkat pengetahuan klien terhadap tindakan yang akan dilakukan

• Setelah tindakan



- TTV

- Status neurologic klien

- Pemeriksaan darah lengkap

- Kaji tempat penusukan klien, lihat adanya perdarahan dan 

hematom

2. Diagnosa Keperawatan 

Sebelum

Cemas bd kurang pengetahuan tentang prosedur angiography cereberal

Setelah

Risiko stroke berulang berhubungan dengan oklusi pembuluh darah oleh 

thrombus sekunder tindakan cereberal angiography

3. Rencana Tindakan

E. RENCANA APLIKASI DILAPANGAN
Meskipun  pada saat ini angiography cerebral merupakan gold standard 

untuk pemeriksaan vaskularisasi pada jaringan cerebral, jika  dilihat dari segi 

efektifitas tindakan, komplikasi dan biaya yang harus dikeluarkan oleh klien, 

tindakan ini merupakan tindakan yang paling akhir yang akan disarankan 

untuk mengetahui vaskularisasi cerebral pada penderita stroke. Jika 

pemeriksaan diagnostic ini harus dijalankan maka untuk meminimalkan resiko 

yang ada pengkajian terhadap pasien dan siapa yang akan melakukan juga 

harus dilakukan secara ketat. 

Pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh penderita stroke sebelum menjalani 

angiography cerebral adalah sebagai berikut: pemeriksaan tanda-tanda vital, 

status neurologik, riwayat penyakit klien (gangguan pada ginjal, diabetes 

mellitus, infark miokard akut), dan  pemeriksaan darah lengkap (Hb, Ht, 

Trombosit dan leukosit). Selain itu factor usia klien juga perlu 



dipertimbangkan karena resiko terjadinya komplikasi akan meningkat sejalan 

dengan meningkatnya usia.

F. KRITIK TERHADAP ARTIKEL
Menurut Wikipedia yang penulis ambil dari 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_angiography pada tanggal 8 Februari 

2006, angiography cerebral merupakan gold standard untuk mendeteksi 

adanya masalah vaskularisasi pada daerah cerebral dan menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Willinsky et. Al (2003) yang penulis ambil dari 

http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/227/2/522 pada tanggal 8 Februari 

2006, penulis mendapatkan data bahwa 1,3 % klien yang menjalani 

angiography cerebral beresiko mengalami komplikasi neurologik dan 0,25 % 

diantaranya mengalami stroke. Berdasarkan komplikasi yang  mungkin 

dialami oleh klien, terutama klien yang menderita stroke, angiography 

cerebral menurut penulis merupakan kontra indikasi untuk pasien yang 

menderita stroke terutama pada fase akut. Dilakukannya angiography 

cerebral dapat memperburuk kondisi stroke yang dialami oleh klien, terutama 

jika klien telah berusia diatas 50 th atau mempunyai faktor penyullit lain 

seperti diabetes melitus ataupun miokardiak infark.

http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/227/2/522
http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_angiography
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