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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi Jantung 

Sistem karidovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah dan 

darah. Secara sederhana, fungsi utamanya adalah untuk distribusi oksigen 

dan nutrisi (misalnya glukosa, asam amino) ke semua jaringan tubuh, 

pengangkutan karbondioksda dan produk limbah metabolik (misalnya 

urea) dari jaringan ke paru-paru dan organ eksretoris, distribusi air, 

elektrolit dan hormon di seluruh sel tubuh, dan juga berkontribusi terhadap 

infrastruktur sistem kekebalan tubuh dan termoregulasi (Aaroson et al, 

2013). Struktur anatomi jantung dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini 

 

Gambar 2.1  Stuktur Anatomi Jantung Bagian Dalam 

 (Tortora, 2014) 

Jantung adalah organ dengan empat berangka dan berotot yang 

terletak pada rongga dada, dibawah perlindungan tulang rusuk, dan sedikit 

ke kiri sternum. Jantung berada didalam kantung yang berisi cairan yang 

longgar, yang disebut dengan perikardium. Keempat ruangan jantung yaitu 

atrium kiri dan kanan, ventrikel kiri dan kanan. Atria duduk berdampingan 

diatas ventrikel. Atrium dan ventrikel dipisahkan satu sama lain dengan 
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katup satu arah. Sisi kanan dan kiri jantung dipisahkan oleh dinding 

jaringan yang disebut dengan septum (Lazenby et al, 2011). 

2.1.1 Bentuk dan Ukuran Jantung 

Jantung relatif kecil, kira-kira berukuran sama seperti kepalan 

tangan yang tertutup. Sekitar 12 cm (5 inci) untuk panjangnya, 9 cm (3,5 

inci) untuk lebarnya dan 6 cm (2,5 inci) untuk tebalnya, dengan massa 

rata-rata 250 g pada perempuan dewasa dan 300 g pada pria dewasa. Hati 

bertumpu pada diagfragma, berada didekat garis garis tengah rongga 

toraks. Jantung terletak pada mediastinum, sebuah wilayah yang anatomis 

dan memanjang dari sternum ke kolom vertebra, dari yang pertama tulang 

rusuk ke diagfragma, dan diantara paru-paru. Sekitar dua pertiga massa 

jantung terletak pada sebelah kiri garis tengah tubuh. Ujung apeks 

terbentuk oleh ujung ventrikel kiri (ruang bawah jantung) dan terletak 

diatas digfragma yang mengarah kearah anterior, inferior, dan ke kiri. 

Dasar jantung berlawanan dengan apeks dan posteriornya aspek yang 

terbentuk oleh atria (bilik atas) jantung, kabanyakan atrium kiri (Tortora, 

2014). Seperti pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 2.2 Pandangan Inferior Bagian Melintang dari Rongga Toraks 

Menunjukkan Jantung di Mediastinum 

(Tortora, 2014)  
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Gambar 2.3 Pandangan Anterior Jantung di Rongga Toraks 

(Tortora, 2014) 

Posisi jantung terletak diantara kedua paru-paru dan berada di 

tengah-tengah dada, bertumpu pada diagfragma thoracis. Selaput yang 

membungkus jantung disebut dengan perikardium yang terdiri dari lapisan 

fibrosa dan serosa. Epikardium adalah lapisan lapisan terluar dari jantung. 

Sedangkan, lapisan berikutnya adalah lapisan mioardium, lapisan yang 

paling tebal. Miokardium merupakan lapisan otot jantung yang berperan 

sangat penting dalam memompa darah melalui pembuluh arteri. Sementara 

itu, lapisan paling akhir jantung adalah endokardium (smeltzer, 2001). 

2.1.2 Otot Jantung 

Dnding jantung terdiri dari tiga lapisan mulai dari luar ke dalam yaitu : 

 Epikardium 

Epikardium berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan 

kantong pembungkus jantung yang terletak pada mediastinum minus dan 

dibelakang korpus stemi dan rawan iga II-IV yang terdiri dari 2 lapisan 

fibrosa dan serosa yaitu lapisan parietal dan viseral. Diantara dua lapisan 

jantung ini terdapat lender yang digunakan sebagai pelicin untuk menjaga 

agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung (Syaifuddin, 2009). 
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 Miokardium 

Miokardium tersusun atas miosit-miosit jantung (sel otot) yang 

memperlihatkan struktur subseluler lurik. Sel miosit berukuran relatif kecil 

(100 x 20 𝜇m ) dan bercabang, dengan nukleus tunggal, sel miosit kaya 

akan mitokondria (Aaronson & Jeremy, 2010). 

 Endokardium 

Dinding dalam atrium yang meliputi membran yang mengkilat 

yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lender endokardium kecuali 

aurikula dan bagian depan sinus vena kava (Syaifuddin, 2009). 

2.1.3 Ruang-ruang Jantung 

Jantung mempunyai empat rongga, yang terdiri dari dua atrium dan 

dua ventrikel. Dimana kedua ventrikel jantung dipisahkan oleh septum 

interventriculare  (Wibowo,2015).   

 Atrium cordis dextrum 

Atrium cordis dextrum akan menerima darah dari v.cava inferior 

dari tubuh bagian inferior dan dari v.cava superior dari tubuh bagian 

superior (Wibowo,2015). 

 Ventriculus cordis dexter 

Berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum atrioventrikel. 

Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dibandingkan atrium kanan yang 

terdiri dari : 

1. Valvula trikuspidal 

2. Valvula pulmonalis 

(Syaifuddin, 2009) 

 Atrium Cordis sinistrum 

Darah yang kaya oksigen dari paru masuk ke atrium cordis 

sinistrum melalui vv. Pulmonalis (Wibowo, 2015). 

 Ventrikulus cordis sinister 

Dari atrium cordis sinistrum, darah akan mengalir melalui ostium 

atrioventriculare sinistrum dan kemudian mengisi ventrikuls cordis 

sinistrer (Wibowo, 2015) 
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2.2 Infark  Miokard Akut  

2.2.1 Definisi infark miokard akut  

Infark miokard adalah cedera irreversibel yang akhirnya akan 

menyebabkan kematian jaringan miokard yang dikibatkan oleh iskemia 

dan hipoksia. Infark miokard adalah pembunuh utama pada pria dan 

wanita di dunia (Zdanowicz, 2003).  Menurut (Udjianti, 2011), Infark 

miokard adalah keadaan yang dapat  mengancam kehidupan dengan 

ditandai oleh tanda khas terbentuknya jaringan nekrosis otot yang bersifat 

permanen karena otot jantung kehilangan suplai oksigen.  

Infark miokard dapat terjadi apabila telah tejadi sumbatan pada 

arteri koroner, miokard yang telah disuplai oleh arteri tersebut akan 

mengalami iskemik dan dalam beberapa jam dapat menjadi nekrosis 

(kematian sel otot jantung), penyebab yang paling sering adalah penyakit 

jantung koroner (Davey, 2006). 

IMA didasari oleh terbentuknya aterosklerosis pembuluh darah 

koroner. Nekrosis miokard akut hampir selalu terjadi akibat dari 

penyumbatan total arteri koronaria oleh trombus yang terbentuk pada 

plaque aterosklerosis yang tidak stabil. Kerusakan miokard dapat terjadi 

dari endokardium ke epikardium, kemudian menjadi komplit dan 

irreversibel dalam 3-4 jam (Harun, 2000). Infark dapat terjadi jika plak 

aterosklerotik mengalami fisur, ruptur, atau ulserasi, sehingga terjadi 

trombus pada lokasi ruptur yang akan mengakibatkan oklusi arteri koroner. 

Penelitian histologis menunjukkan plak koroner cenderung akan 

mengalami ruptur jika fibrous cap tipis dan inti kaya lipid (lipid rich core) 

(Sudoyo, 2010). 

Penyebab lain dari infark tanpa aterosklerosis koronaria antara lain 

seperti emboli arteri koronaria, anomali arteri koronaria kongenital, 

spasme koronaria teriosolasi, arteritis trauma, gangguan hematologik, dan 

berbagai penyakit inflamasi sistemik (Libby et al, 2008). 
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Gambar 2.4 Perubahan ECG pada IMA 

(Aaronson, 2010) 

 

2.2.2 Epidemiologi Infark Miokard Akut 

Berdasarkan Survei Sample Registraton System (SRS) pada tahun  

2014 di Indonesia menunjukkan, Penyakit Jntung Koroner (PJK) menjadi 

penyebab kematian tertinggi pada semua umur setelah penyakit stroke, yaitu  

sebesar 12,9 %. Sedangkan Menurut World Health Organization (WHO) 

pada tahun 2012 menunjukkan 17,5 juta orang didunia meninggal akibat 

penyakit kardiovaskular atau 31% dari 56,5 juta kematian diseluruh dunia. 

Lebih dari ¾ kematian akibat penyakit kardiovaskular terjadi di berbagai 

negara berkembang yang berpenghasilan rendah sampai sedang. Dari 

seluruh kematian akibat penyakit kardiovaskular 7,4 juta (42,3%) di 

antaranya disebabkan oleh PJK dan 6,7 juta (38,3% ) yang disebabkan oleh 

penyakit stroke (Depkes RI, 2017).  

Di Amerika Serikat pada tahun 2013 angka mortalitas yang 

disebabkan oleh penyakit kardiovaskular mencapai 222,9 per 100.000 
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penduduk. Sementara hanya penyakit jantung koroner saja yang 

menyebabkan 1 dari 7 total kematian di Amerika Serikat (Cushman et al, 

2013). Prevalensi penyakit jantung koroner (angina pektoris dan/atau infar 

miokard) berdasarkan wawancara terdiagnosis dokter di Indonesia sebesar 

0,5 %, kemudian bedasarkan terdiagnosis dokter atas gejala yaitu sebesar 

1,5 %. Pavalensi jantung koroner berdasarkan terdiagnosis dokter tertinggi 

di wilayah Sulawesi Tengah (0,8%) diikuti Sulawesi Utara, DKI Jakarta, 

Aceh masing-masing 0,7%. Sementara prevalensi jantung koroner 

berdasarkan diagnosis atau gejala  tertinggi terdapat di Wilayah Nusa 

Tenggara Timur (4,4%), diikuti Sulawesi Tengah (3,8%), Sulawesi Selatan 

(2,9%), dan terakhir Sulawesi Barat (2,6%) (Riskerdas, 2013).    

2.2.3 Etiologi Infark Miokard Akut 

Penyebab terbanyak Infark Miokard Akut adalah terjadinya ruptur 

plak aterosklerosis dan adanya trombus. Penyebab lain yang dapat 

menyertai IMA diantaranya yaitu vasospasme arteri kornaria, hipertrofi, 

ventrikel (misalnya LVH, kelainan katup jantung), hipoksia, emboli arteri 

koronaria, penggunaan kokain, amfetamin, dan efedrin, arthritis, anomaly 

koronaria, termasuk aneurisma arteri koronaria, serta peningkatan afterload 

atau efek inotropik dimana terjadi peningkatan beban miokardium (Antman 

& Braundwald, 2008) 

Aterosklerosis adalah penyebab utama yang bertanggung jawab 

untuk sebagian besar penyakit sindrom koroner akut. Aterosklerosis 

merupakan penyakit vaskuler yang ditandai dengan penebalan dinding arteri 

yang membentuk unit lesi, atau ateroma (dungkul arteri). Lesi aterosklerosis 

sendiri terdiri dari lemak yang dilapisi oleh jaringan ikat fibrosa (fibrous 

cap). Timbulnya plak ateroma ini dapat menyebabkan penyempitan lumen 

arteri, dan apabila plak ateroma pecah (ruptur), maka akan menimbulkan 

trombosis dan gangguan aliran arteri (Suryohudoyo, 2002). 
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Gambar 2.5 Perjalanan Proses Aterosklerosis 

 (Depkes,2008) 

 

2.2.4 Patofisiologi Infark Miokard Akut (IMA) 

Infark miokard atau yang biasa dikenal dengan serangan jantung, 

terjadi ketika arteri koroner benar-benar terhambat, yang dapat 

menyebabkan terjadinya iskemia dan kematian sel yang berkepanjangan 

atau infark pada dinding jantung. Penyebab paling umum infark miokard 

adalah aterosklerosis, yang biasanya terikat dengan trombus infark yang 

dapat berkembang dalam tiga cara yaitu : 

1. Trombus dapat berbentuk untuk menghalangi arteri. 

2. Vakospasme dapat terjadi dengan adanya oklsi parsial oleh 

ateroma yang menyebabkan obstruksi total. 

3. Bagian dari trombus bisa terlepas, membentuk embolus atau 

embolu yang mengalir memlaui arteri koroner sampai pada 

cabang yang lebih kecil, shingga menghalangi pembuluh darah. 

Sebagian besar infark bersifat transmular, yaitu melibatkan ketiga 

lapisan jantung. Infark miokard sebagian besar melibatkan 

ventilasi kiri yag kritis.  

(Gould & Ruthanna,2011). 

Infark miokard biasanya merupakan hasil dari penyakit arteri 

koroner jangka panjang. Sebagai contoh, penyebab umum IMA adalah 

ruptur dan dislodgement aterosklerosis plak dari salah satu arteri koroner, 

dan berikutnya terjadi penyumbatan aliran darah. Sebuah Infark miokard 
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bisa juga terjadi apabila lesi trombolitik mengikuti arteri yang rusak cukup 

besar untuk benar-benar dapat menghambat aliran darah, atau jika ruang 

jantung menjadi hipertrofi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan 

oksigennya (Lezenby, 2011). 

IMA dapat dianggap sebagai titik akhir dari penyakit jantung 

koroner tidak seperti iskemia sementara yang terjadi dengan angina, 

iskemia jangka panjang yang tidak berkurang dapat mnyebabkan 

kerusakan ireversibel terhadap miokardium. Sel-sel jantung yang dapat 

bertahan dari iskemia selama 15 menit sebelumnya akhirnya akan mati. 

Manisfestasi dari iskemia dapat dilihat dalam 8 hingga 10 detik setelah 

aliran darah turun karena miokardium aktif secara metabolic. Ketika 

jantung tidak dapat lagi mendapatkan darah dan oksigen, sel jantung akan 

menggunakan metabolisme anaerobik, dan menciptakan lebih sedikit 

adenosine triposfat (ATP)  dan lebih banyak asam laktat sebagai hasil 

sampingnya. Sel miokardium sangat sensitif terhadap perubahan pH dan 

fungsinya akan menurun. Asidosis akan menyebabkan miokardium 

menjadi lebih rentan terhadap efek dari enzim lisosom dalam sel. Asidosis 

dapat menyebabkan gangguan sistem konduksi dan dapat menyebabkan 

terjadinya disritmia. Kontraktilitas juga akan berkurang sehingga dapat 

menurunkan fungsi jantung sebagai suatu pompa. Saat sel miokardium 

mengalami nekrosis, maka enzim intraseluler akan dilepaskan ke dalam 

aliran darah, dan kemudian dapat di deteksi dengan pengujian 

laboratorium (Joyce, 2014). 

Dalam beberapa jam IMA, area nekrotik akan meregang dalam 

suatu proses yang dapat disebut dengan ekspansi infark. Ekspansi ini 

didorong oleh aktivasi neurohormonal yang terjadi pada IMA. 

Peningkatan denyut jantung dilatasi ventrikel, dan aktivasi dari sistem 

renin-angiotensin akan menyebabkan  meningkatnya preload selama IMA 

untuk menjaga curah jantung. Infark transmular akan sembuh dengan 

menyisakan pembentukan jaringan parut di ventrikel kiri, yang disebut 

dengan remodeling. Ekspansi dapat terus berlanjut hingga enam minggu 

setelah IMA dan disertai oleh penipisan proresif serta perluasan dari area 
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infark dan non infark. Ekspresi gen dari sel-sel  jantung yang mengalami 

perombakan akan berubah, yang dapat menyebabkan perubahan struktural 

permanen ke jantung. Jaringan yang mengalami remodelisasi tidak dapat 

berfungsi dengan normal dan dapat berakibat pada gagal jantung akut atau 

kronis dengan kehilangan fungsi dari ventrikel kiri, serta peningkatan 

volume dan tekanan ventrikel. Remodeling dapat berlangsung selama 

bertahun-tahun setelah IMA (Joyce, 2014). 

Lokasi IMA yang paling sering adalah dinding anterior ventrikel 

kiri yang berada di dekat apeks, yang dapat terjadi akibat trombosis dari 

cabang desenden arteri koroner kiri. Lokasi umum lainnya adalah pada 

dinding posterior dari ventrikel kiri di dekat dasar dan dibelakang daun 

katup/ kupsis posterior dari katup mitral dan pada permukaan inferior 

(diafragmantik) jantung. Infark pada ventrikel kiri posterior dapat terjadi 

akibat oklusi arteri koroner kanan atau cabang sirkumfleksi arteri koroner 

kiri. Infark inferior terjadi saat arteri koroner kanan mengalami oklusi. 

Pada sekitar 25% dari IMA dinding inferior, ventrikel kanan merupakan 

lokasi infark. Infark atrium dapat terjadi pada kurang dari 5% (Joyce, 

2014).  

 

Gambar 2.6 Patofisiologi Infark Miokard Akut 

 (Aaronson et al., 2012) 
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2.2.5 Faktor Resiko Infark Miokard Akut (IMA) 

Terdapat empat faktor resiko biologis infark miokard yang tidak 

dapat diubah yaitu usia, jenis kelamin, ras, dan juga riwayat keluarga. 

Resiko aterosklerosis koroner dapat meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia. Penyakit yang serius jarang terjadi sebelum memasuki 

usia 40 tahun. Faktor resiko lain masih dapat diubah sehingga berpotensi 

dapat memperlambat proses aterogenik (Santoso, 2005). Faktor- faktor 

tersebut yaitu abnormalitas kasar serum lipid, hipertensi, merokok, diabetes, 

obesitas, faktor psikososial, konsumsi buah-buahan, diet dan alkohol, dan 

juga aktivitas fisik (Ramrakha, 2006). 

2.2.5.1 Faktor resiko yang dapat dimodifikasi 

2.2.5.1.1 Abnormalitas kadar serum lipid 

Abnormalitas kadar lipid serum yang dapat merupakan faktor resiko 

adalah hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah tejadinya peningkatan kadar 

kolesterol atau trigliserida serum di atas kadar normal. The National 

Cholesterol Education Program (NCEP) mendapatkan kolesterol LDL 

sebagai salah satu faktor penyebab penyakit jantung koroner. The Coronary 

Primary Prevention Trial (CPPT) memperlihatkan bahwa penurunan kadar 

kolesterol juga dapat menurunkan mortalitas akibat infark miokard (Brown, 

2006). 

2.2.5.1.2 Hipertensi 

Hipertensi adalah terjadinya peningkatan tekanan darah sistolik 

paling sedikit 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. 

Peningkatan tekanan darah sistemik dapat meningkatkan resistensi vaskuler 

terhadap pemompaan darah dari ventrikel kiri. Akibatnya yaitu kerja 

jantung menjadi bertambah, sehingga ventrikel kiri hipertrofi untuk 

meningkatkan kekuatan pompa. Bila proses aterosklerosis terjadi, maka 

penyediaan oksigen untuk miokard akan berkurang. Tingginya kebutuhan 

oksigen karena hipertrofi jaringan tidak sesuai dengan rendahnya kadar 

oksigen yang tersedia (Brown, 2006). 
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2.2.5.1.3 Merokok 

Merokok dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung 

kororner sebesar 50%. Seorang perokok pasif juga mempunyai resiko 

terkena infark miokard. Di Inggris, sekitar 300.000 kematian karena 

penyakit kardiovaskuler yang berhubungan dengan rokok (Ramrakha, 

2006). Penggunaan tembakau juga berhubungan dengan kejadian miokard 

infark akut prematur di berbagai daerah Asia Selatan. (Ismail,2004) 

2.2.5.1.4 Obesitas 

Obesitas juga dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung 

koroner. Sekitar 25-49% dari penyakit jantung koroner di negara 

berkembang berhubungan dengan peningkatan indeks masa tubuh (IMT). 

Overweight yang didefinisikan sebagai IMT > 25-30 kg/m2 dan obesitas 

dengan IMT > 30 kg/m2. Obesitas sentral yaitu obesitas dengan kelebihan 

lemak yang berada pada abdomen. Biasanya keadaan ini juga dapat 

berhubungan dengan kelainan metabolik seperti peninggian kadar 

trigliserida, penurunan HDL, peningkatan tekanan darah, inflamasi sistemik, 

resistensi insulin serta diabetes melitus tipe II (Ramrakha, 2006). 

2.2.5.1.5 Diet dan Mengkonsumsi Alkohol 

Resiko terkena infark miokard dapat meningkat pada pasien yang 

juga mengkonsumsi diet yang rendah serat, kurang vitamin C dan E, dan 

juga bahan-bahan polisitemikal. Mengkonsumsi alkohol satu atau dua sloki 

kecil per hari ternyata juga dapat mengurangi sedikit resiko terjadinya infark 

miokard. Namun bila mengkonsumsinya secara berlebihan, yaitu lebih dari 

dua sloki kecil per hari, maka pasien dapat memiliki peningkatan resiko 

terkena penyakit (Beers, 2004). 

2.2.5.1.5 Faktor Psikososial 

Faktor psikososial yaitu seperti peningkatan stres kerja, rendahnya 

dukungan sosial, personalitas yang tidak simpatik, ansietas serta depresi 

secara konsisten juga dapat meningkatkan resiko terkena penyakit 

aterosklerosis (Ramrakha, 2006). 
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2.2.5.2 Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi  

2.2.5.2.1 Usia dan Jenis Kelamin 

Perbedaan onset infark miokard pertama ini dapat diperkirakan dari 

adanya berbagai faktor resiko tinggi yang mulai muncul pada wanita dan 

laki-laki ketika mereka berusia muda. Wanita sepertinya relatif lebih kebal 

terhadap penyakit ini sampai menopause, dan kemudian menjadi sama 

rentannya seperti pria. Hal ini dapat diduga karena adanya efek 

perlindungan estrogen (Santoso, 2005). Kerja esterogen yang dapat 

berpotensi menguntungkan adalah sebagai antioksidan, menurunkan LDL 

dan meningkatkan HDL serta aktivitas oksida nitrat sintase dan dapat  

menyebabkan vasodilatasi (Fauci et al, 2008). 

2.2.5.2.2  Riwayat keluarga  

Berbagai survei epidemiologis telah memperlihatkan adanya 

predisposisi familial terhadap penyakit jantung. Hal ini sebagian besar dapat  

disebabkan karena banyak faktor resiko, misalnya seperti hipertensi 

(Aaranson and Ward, 2010). Riwayat anggota keluarga yang sedarah yang 

dapat mengalami penyakit jantung coroner (PJK) sebelum usia 70 tahun 

merupakan faktor resiko independent untuk terjadi PJK. Agregasi PJK 

keluarga menandakan terdapatnya predisposisi genetic pada keadaan ini, 

terdapat juga bukti bahwa riwayat positif pada keluarga dapat 

mempengaruhi onset penderita PJK padaa keluarga dekat (Kasuari, 2002). 

2.2.6 Manifestasi Klinik 

Meskipun dari beberapa individu tidak menunjukkan tanda-tanda 

yang jelas dari infark miokard akut, manifestasi klinis signifikan yang 

biasanya dapat terjadi yaitu : 

 Timbulnya rasa sakit yang tiba-tiba (biasanya),  Rasa sakit yang 

dapat menyebar ke mana saja pada tubuh bagian atas, tapi paling 

sering memancar ke lengan kiri, leher, ataupun rahang.  

 Mual dan muntah 

 Perasaan lemah yang berhubungan dengan terjadinya penurunan 

aliran darah menuju ke otot rangka. 
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 Gejala lain yang biasanya dialami wanita yaitu termasuk perut 

sakit, gangguan pencernaan, kulit keruh, atau pusing. 

 Kulit menjadi dingin, lembab, dan pucat akibat vasokonstriksi 

simpatik. 

 Pengeluaran urin menurun terkait dengan penurunan aliran 

darah ginjal dan juga meningkatnya aldosteron dan ADH. 

 Takikardia berkembang, karena meningkatnya stimulasi simpati 

jantung dan juga kegelisahan. 

 Keadaan cemas yang besar berhubungan dengan pelepasan 

hormon stres dan ADH (vasopressin). 

(Lezenby, 2011) 

 Cedera selular ireversibel - Umumnya terjadi dalam waktu 20 

sampai 30 menit setelah iskemia. 

 Pelepasan enzim miokard yaitu seperti creatine phosphokinase 

(CPK) dan laktat dehidrogenase (LDH) ke sirkulasi dari 

miokard sel yang rusak 

 Perubahan elektrokardiogram (EKG) 

 Respon inflamasi dari miokardium yang cedera – Leukosit 

infiltrasi, peningkatan jumlah sel darah putih,dan demam. 

 Nekrosis koagulatif pada area miokardium yang dipengaruhi 

oleh infark. 

 Perbaikan daerah yang rusak dapat terjadi dengan penggantian 

jaringan parut dan bukan jaringan otot fungsional. Oleh karena 

itu, dapat terjadi beberapa perubahan fungsi. 

(Zdanowicz, 2003) 

2.2.7 Klasifikasi Infark Miokard Akut (IMA) 

Infark Miokard Akut dapat diklasifikasikan berdasar EKG 12 

sandapan menjadi Infark miokard akut ST-elevasi (STEMI) yaitu, oklusi 

total dari arteri koroner yang dapat menyebabkan area infark yang lebih luas 

yang meliputi seluruh ketebalan miokardium, yang ditandai dengan adanya 

elevasi segmen ST pada EKG. Infark miokard akut non ST-elevasi 
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(NSTEMI) yaitu, oklusi sebagian dari arteri koroner tanpa melibatkan 

seluruh ketebalan miokardium, sehingga tidak terdapat elevasi segmen ST 

pada EKG (Sudoyo, 2010). 

 

Gambar 2.7 Klasifikasi IMA berdasarkan Perubahan EKG 

 (Dipiro et al, 2016) 

2.2.7.1 Infark Miokard Akut dengan Non STEMI 

Angina tidak stabil dan non-ST Segmen elevasi infark miokard 

umumnya berhubungan dengan trombus trombosit kaya putih dan trombosit. 

Microthrombi dapat melepaskan dan embolise ke hilir, yang menyebabkan 

iskemia miokard dan infark. Sebaliknya, ST Segmen elevasi pada infark 

miokard seringkali memiliki warna merah, fibrin yang kaya dan juga 

trombus oklusi yang lebih stabil. Berikut adalah gambar Emboliasi distal 

trombus kaya trombosit yang menyebabkan oklusi arteriol intramyocardial 

(panah). Kejadian semacam itu bisa terjadi microinfarction dan elevasi 

penanda nekrosis miokard : 
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Gambar 2.8 Oklusi Arteriol Intramyocardial  

(Grech,2011) 

2.2.7.1.2 Patofisiologi Infark Miokard Akut Non STEMI 

Infark miokard akut Non STEMI dapat disebabkan karena adanya  

penurunan suplai oksigen dan atau peningkatan kebutuhan oksigen miokard 

yang diperberat oleh obstruksi koroner. NSTEMI dapat terjadi karena 

thrombosis akut atau vasokontriksi koroner. Thrombosis akut pada arteri 

koroner dimulai dengan adanya ruptur plak yang tidak stabil. Plak yang 

tidak stabil ini biasanya mempunyai inti lipid yang besar, densitas otot polos 

yang rendah, fibrous cap yang tipis dan juga konsentrasi faktor jaringan 

yang tinggi. Inti lemak yang ruptur cenderung mempunyai konsentrasi ester 

kolestrol dengan proporsi lemak tak jenuh yang tinggi. Pada lokasi ruptur 

plak dapat dijumpai adanya sel makrofag dan limposit T yang menunjukkan 

adanya proses inflamasi. Sel-sel ini akan mengeluarkan sel sitokin 

proinflamasi, dan juga IL-6. Kemudian  IL-6 akan merangsang pengeluaran 

TNF hsCRP dihati (Sudoyo,2010). 

 

Gambar 2.9 Perubahan EKG NSTEMI 

 (Dipiro et al, 2016) 
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2.2.7.2 Infark Miokard Akut dengan STEMI 

IMA dengan elevasi segmen ST (ST Elevation Myocardial Infarct) 

merupakan bagian dari spektrum sindrom koroner akut (SKA) yang terdiri 

dari angina pektoris tak stabil, IMA tanpa elevasi ST, dan IMA dengan 

elevasi ST. Infark miokard akut dengan elevasi ST (STEMI) dapat terjadi 

jika aliran darah koroner menurun secara mendadak akibat terjadinya oklusi 

trombus pada plak aterosklerotik yang sudah ada sebelumnya. Trombus 

arteri koroner dapat terjadi secara cepat pada lokasi injuri vaskuler, yang 

dimana injuri ini dicetuskan oleh beberapa faktor seperti merokok, 

hipertensi, dan akumulasi lipid (Sudoyo, 2010). Pada tahun 2013, ± 478.000 

pasien di Indonesia didiagnosa Penyakit Jantung Koroner. Saat ini, 

prevalensi STEMI meningkat dari 25% menjadi 40% dari presentasi Infark 

Miokard (Depkes, 2013). 

Elevasi segmen ST akut dapat terjadi pada infark miokard ketika 

trombus terbentuk pada plak atheromatosa yang pecah dan 

menyembunyikan arteri koroner epikardial. Berikut adalah gambar dari 

histologis dari plak atheromatosa yang pecah (panah bawah) dan trombus 

oklusif (panah atas) yang mengakibatkan akut infark miokard : 

 

Gambar 2.10 Histologis dari Plak Atheromatosa yang Pecah dan 

Trombus Oklusif  

(Grech,2011) 

Kelangsungan hidup pasien tergantung dari beberapa faktor, yang 

paling penting adalah restorasi aliran koroner anti jamur cepat, waktu yang 



22 
 

dibutuhkan untuk mencapainya dan juga potensi berkelanjutan dari arteri 

yang terkena. Keuntungan dari Terapi reperfusi sebagian besar dapat 

terbatas pada 12 jam pertama setelah onset gejala (Grech,2011) 

2.2.7.2.1 Patofisiologi Infark Miokard Akut STEMI 

Pada infark miokard dengan ST elevasi terjadi oklusi di arteri 

koroner yang mendadak akibar adanya thrombus. Akibatnya daerah 

miokard yang didarahi oleh pembuluh tadi akan mengalami iskemia, 

sehingga dapat menimbulkan nyeri dada dan perubahan pada EKG. 

Nekrosis kemudian akan terjadi yang dimulai di daerah endokardial 

sampai ke permukaan epikardial. Proses ini jika berlangsung terus dapat  

menimbulkan infark transmural. Kematian sel dimulai setelah 20 menit 

oklusi dan mencapai puncaknya setelah 6 jam. Proses ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ada atau tidaknya reperfusi 

intermiten, kolateral serta iskemia prekondisioning. Mortalitas dan 

morbiditas tergantung dari luasnya daerah infark, sehingga semakin cepat 

pemulihan aliran darah arteri koroner maka diharapkan dapat memperbaiki 

fungsi ventrikel kiri dan harapan hidup bagi penderita (Firman, 2010).  

STEMI biasanya dapat terjadi saat aliran darah koroner menurun 

secara tiba-tiba setelah oklusi trombotik arteri koroner yang sebelumnya 

terkena aterosklerosis. Perlahan-lahan dapat berkembang, kadar tinggi 

stenosis arteri koroner biasanya tidak memicu  STEMI karena 

pengembangan jaringan yang kaya dari waktu ke waktu. Sebaliknya, 

STEMI dapat terjadi ketika trombus arteri koroner berkembang pesat di 

area cedera vaskular. Cedera ini diproduksi atau difasilitasi oleh beberapa 

faktor diantaranya seperti merokok, hipertensi, akumulasi lipid. Pada  

banyak kasus, STEMI terjadi pada saat permukaan plak aterosklerotik 

menjadi terganggu dan kondisi mendukung terjadinya thrombogenesis 

(Fauci et al, 2008).  

Sebuah bentuk trombus di lokasi gangguan plak, dan arteri koroner 

yang terlibat akan menjadi tersumbat. Studi histologis memperlihatkan  

bahwa plak koroner rentan terhadap gangguan adalah mereka dengan inti 

lipid yang kaya dan fibrosa tipis. Setelah bentuk awal monolayer trombosit 
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di lokasi plak terganggu, berbagai agonis (kolagen, ADP, epinefrin, 

serotonin) mempromosikan aktivasi trombosit. Menstimulasi agonis 

trombosit, tromboksan A2 dilepaskan, aktivasi platelet lebih lanjut terjadi 

serta potensi resistensi terhadap fibrinolisis berkembang (Fauci et al, 

2008). 

 

Gambar 2.11 Perubahan EKG terkait STEMI 

(Alldredge, 2011) 

2.2.8 Diagnosa Infark Miokard Akut 

Menurut Mendis (2010), terdapat beberapa kriteria yang harus 

dipenuhi untuk mendiagnosa infark miokard akut, diantaranta yaitu:  

1. Adanya peningkatan dan atau penurunan yang khas dari pertanda 

biokimia nekrosis miokard jantung (troponin), sedikitnya terdapat satu dari 

kriteria di bawah ini : 

  a. Gejala iskemik  

b. Gelombang Q patologis pada EKG  

c. Perubahan EKG yang menunjukkan adanya iskemia (depresi atau 

elevasi segmen ST)  
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d. Gambaran yang menunjukkan adanya kematian miokard yang baru 

terjadi atau terdapat gerakan daerah dinding jantung yang abnormal  

2. Adanya patologi infark miokard akut  

Diagnosis dari penyakit infark miokard biasanya dapat dilakukan 

pada pasien yang memiliki sejumlah aterosklerotik. Faktor resiko bersama 

dengan adanya gejala yang konsisten yaitu dengan kurangnya aliran darah 

menuju ke jantung. Pasien yang menduga bahwa mereka memiliki infark 

miokard biasanya masuk ke instalasi rawat darurat (IRD). Setelah gambaran 

klinis pasien mengarah kepada infark miokard, beberapa tes dapat 

dilakukan. Tes ini meliputi elektrokardiografi, tes darah, dan ekokardiografi 

(Bolooki and Askari, 2010).  

2.2.8.1. Elektrokardiogram (EKG)  

Tes diagnostik pertama kali yang dapat dilakukan adalah 

elektrokardiografi (EKG), yang merupakan bagian penting dari evaluasi 

diagnostik pada pasien yang dicurigai mempunyai penyakit IMA. Salah satu 

fitur dari EKG pada pasien dengan infark miokard perlu dicatat karena 

terdapat pengaruh pada manajemen terapi (Bolooki and Askari, 2010). EKG 

dapat menegaskan evaluasi diagnosis perubahan klasik yang sama yang 

dapat dilihat pada elektrokardiogram. Meskipun EKG diperlukan, EKG 

tidak bisa membedakan iskemia miokard dari IMA. Selain itu, EKG saja 

tidak dapat digunakan untuk mendiagnosa IMA, karena banyak kondisi 

mengakibatkan penyimpangan segmen ST dan dapat disalahartikan sebagai 

IMA, contohnya yaitu perikarditis akut, repolarisasi dini, hiperkalemia, 

hipertrofi ventrikel kiri, dan blok bundel cabang kiri (LBBB) (Senter and 

Francis, 2009).  

2.2.8.2. Tes laboratorium  

Sel miokard mengandung enzim dan protein (misalnya, creatine 

kinase, troponin I dan troponin T, mioglobin) yang berhubungan dengan 

fungsi sel. Ketika sel miokard mati, membran sel akan kehilangan integritas, 

dan enzim intraseluler serta protein secara perlahan mengalami kebocoran 

ke dalam aliran darah. Enzim dan protein dapat dideteksi dengan analisis 

sampel darah. Nilai-nilai ini bervariasi tergantung pada uji yang digunakan 

dalam setiap laboratorium. Namun pada IMA tes laboratorium biasanya 
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tidak tersedia pada saat diagnosis. Dengan demikian, anamnesis yang baik 

dan EKG dapat digunakan untuk memulai terapi yang tepat (Bolooki and 

Askari, 2010).  

2.2.8.3. Cardiac Imaging  

Pencitraan jantung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

evaluasi dan pengelolaan pasien yang diduga memiliki penyakit jantung. 

Teknik ini dapat menawarkan pennggambaran sampai ke dalam fitur 

morfologi dan fungsi fisiologis miokardium, katup jantung, perikardium, 

arteri koroner, dan pembuluh darah besar (Hendel et al, 2009). Salah satu 

tindakan protektif awal yang dilakukan oleh sel miokard selama aliran darah 

terbatas adalah mematikan mekanisme energy-requiring untuk melakukan 

kontraksi, mekanisme ini dapat dimulai segera setelah aliran darah 

terganggu. Echocardiogram dapat membantu untuk mengidentifikasi bagian 

jantung yang dipengaruhi oleh infark miokard dan bagian arteri koroner 

mana yang mungkin terjadi sumbatan (Bolooki and Askari, 2010).  

2.2.8.4. Serum Biomarker  

Serum biomarker jantung adalah protein tertentu yang dilepaskan 

dari otot jantung yang nekrosis. Biomarker jantung dapat terdeteksi setelah 

kompromi nekrosis menyebabkan integritas membran sarkolemmal. 

Makromolekul intrasel (serum biomarker jantung) berdifusi ke dalam 

interstisium dan akhirnya menuju aliran darah vaskuler dan aliran limfatik 

di daerah yang infark. Laju pelepasan serum biomarker jantung tergantung 

dari lokasi intraseluler, berat molekul, aliran darah lokal dan aliran lifatik, 

serta laju eliminasi darah (Bonow et al, 2012).  

Pemeriksaan kadar serum dari beberapa enzim biasanya dapat 

ditemukan pada sel miokardium. Karakteristik IMA dapat dilihat pada 

jumlah dan urutan enzim yang dikeluarkan, isoform atau creatine kinase 

(CK) yang merupakan enzim spesifik pada penderita IMA. Pemeriksaan 

kadar marker jantung meliputi kadar creatine kinase (CK), creatine kinase 

subtype MB (CK-MB), troponin spesifik jantung yaitu troponin I (cTnI) dan 

troponin T (cTnT), dan mioglobulin. Keadaan tersebut terlihat pada saat  

terdapat indikasi unstable angina yang akhirnya dapat menimbulkan infark 

(Greene & Harris, 2008). Pemeriksaan lain yang dapat menunjang 



26 
 

penetapan diagnosis penyakit IMA yaitu pemeriksaan kadar laktat 

dehidrogenase (LDH), aspartat serum transaminase/ serum glutamic-

oxaloacetic transaminase (AST/SGOT), serta kadar polimorfonuclear 

(PMN) leukositosis. Dimana memiliki kadar puncak yang berbeda setelah 

serangan infark. Kadar CK dalam serum akan meningkat pada beberapa jam 

setelah serangan IMA, sedangkan SGOT dan LDH meningkat sejak 24 jam 

pertama setelah serangan IMA. Dalam 3 sampai 4 hari CK dan SGOT dapat 

kembali normal, sedangkan LDH menurun perlahan dalam waktu 2 minggu 

(Huang, 2004). 

2.2.8.4.1. Creatinin Kinase (CK)  

Serum kreatin fosfokinase memiliki tiga isoenzim yaitu MM, BB, 

dan juga MB. Pada otak dan ginjal mengandung isoenzim BB. Otot rangka 

lebih banyak mengandung isoenzim MM tetapi juga memiliki beberapa 

isoenzim MB (1% sampai 3%), dan otot jantung mengandung dua 

isoenzim yaitu MM dan MB. CK-MB dalam kadar sedikit juga terdapat  

dalam usus kecil, lidah, diafragma, rahim, dan prostat. Olahraga berat, 

terutama atlet profesional dapat menyebabkan peningkatan jumlah total 

CK dan CK-MB. CK-MB juga dapat terkandung pada jaringan selain 

jantung, karena itu peningkatan kadar CK-MB seringkali 

dipertimbangankan dalam penyakit  IMA. Kadar total CK dapat meningkat 

pada kondisi gangguan otot rangka, trauma otot rangka, injeksi 

intramuskular, intoksikasi alkohol, diabetes mellitus, setelah olahraga 

kuat, kejang, sindrom outlet dada, dan emboli paru. Kadar CK-MB dapat 

dipertimbangkan pada beberapa kondisi seperti pada pasien operasi 

jantung, miokarditis, dan kardioversi lisrik, kateterisasi jantung, syok, dan 

bedah jantung (Bonow et al, 2012). Kadar serum CK dapat melebihi batas 

normal dalam waktu 4 sampai 8 jam setelah onset IMA dan menurun 

menjadi normal dalam waktu 2 sampai 3 hari. Meskipun kadar puncak CK 

terjadi umumnya sekitar 24 jam, namun kadar puncak CK juga dapat 

terjadi sebelumnya pada pasien yang menjalani reperfusi akibat dari 

pemberian terapi fibrinolitik atau rekanalisasi mekanik, serta pada pasien 

dengan fibrinolisis awal elevasi spontan. Karena banyaknya kemungkinan 
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positif palsu terhadap peningkatan kadar serum CK-MB, maka digunakan 

kadar troponin spesifik jantung yang dianggap lebih akurat dalam 

penegakan diagnosis IMA (Pandey et al, 2011). 

 

Gambar 2.12 Biomarker Jantung pada IMA 

(Boersma et al, 2003) 

2.2.8.4.2. Serum Troponin  

Serum troponin jantung merupakan suatu kompleks yang terdiri 

dari tiga subunit (cTnC  yang mengikat kalsium, cTn1 yang 

menghambat interaksi aktinmiosim dam cTnT yang mengikat 

tropomiosin) yang mana dapat berinteraksi dengan filamen aktin dan dapat 

memerankan pengaturan kontraksi jantung yang tergantung kalsium. cTn 

meningkat 2-3 jam setelah onset infark miokard dan akan menetap sampai 

6 jam. Kadar troponin pada umumnya mencapai puncak pada 24 jam dan 

dapat terus meningkat dalam waktu 1-2 minggu. Karena lebih sensitif 

terhadap jantung, cTn saat ini lebih sering dipilih untuk mendeteksi 

kerusakan jantung, daripada CK-MB (Shapiro, 2007).  

Infark miokard akut ditegakkan apabila setidaknya terdapat satu 

nilai troponin yang lebih besar dari batas nilai normal atau dua hasil CK-

MB lebih besar dari nilai normal. Meskipun troponin dan CK-MB muncul 

dalam darah dalam waktu 6 jam setelah terjadi infark, troponin tetap akan  

meningkat dalam darah hingga 10 hari, sedangkan CK-MB kembali 
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menurun ke nilai normal dalam waktu 48 jam. Oleh sebab itu, jika nilai 

troponin dan CK-MB seorang pasien menunjukan konsentrasi tinggi dan 

beberapa hari kemudian mengalami ketidaknyamanan dada secara 

berulang, troponin akan kurang sensitif untuk mendeteksi kerusakan 

miokard yang baru karena konsentrasinya masih meningkat akibat kondisi 

sebelumnya ( DiPiro et al, 2008).  

2.2.8.4.3. Myoglobin  

Mioglobin adalah suatu protein pengikat oksigen yang dapat 

ditemukan pada miokard jantung dan otot rangka. Mioglobin mempunyai 

molekul protein yang relatif kecil sehingga serum mioglobin dapat 

dilepaskan 1 jam setelah IMA dan dapat mencapai puncak dalam 4 sampai 

12 jam kemudian kembali normal dengan cepat. Namun, mioglobin juga 

tidak spesifik karena dapat dilepaskan dari otot rangka serta ditemukan 

meningkat pada insufisiensi ginjal (Pandey et al, 2011).  

2.2.8.4.4. Serum Glutamic Oxalo-acetic Transaminase (SGOT)  

SGOT Terdapat terutama di jantung, otot skelet, otak, hati dan 

ginjal. Sesudah infark, SGOT dapat meningkat dalam waktu 12 jam dan 

mencapai puncaknya dalam 24 jam sampai 36 jam, kemudian dapat 

kembali normal pada hari ke 3 atau ke 5 (Bahrudin, 2009).  

2.2.8.4.5. Serum Lactate Dehydrogenase (SLDH)  

SLDH terdapat dijantung dan juga sel-sel darah merah. Meningkat 

relatif lambat setelah infark, dan mencapai puncaknya dalam 24 sampai 48 

jam kemudian dan bisa tetap abnormal 1 sampai 3 minggu (Bahrudin, 

2009). 

2.3 Komplikasi Infark Miokard Akut (IMA) 

2.3.1 Nyeri Dada 

Nyeri dada dapat kambuh hingga mencapai  60% pada pasien setelah 

infark. Ketika ketidaknyamanan dada berulang kembali (dalam 24 jam MI), 

ketidaknyamanan biasanya menandakan prosesnya menyelesaikan infark. 

Ketidaknyamanan dada mungkin mencerminkan efek iskemia yang sedang 

berlangsung atau infark rekuren. Pada pasien dengan kompromi 
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hemodinamik yang berhubungan dengan perubahan EKG baru dalam 

distribusi selain arteri yang terkait infark secara signifikan. Pada pasien 

yang mulanya diobati dengan terapi reperfusi dan mengalami nyeri dada 

berulang, maka diperlukan evaluasi yang cepat untuk dapat menilai 

kecukupan antikoagulan. Kecukupan terapi adjunctive pada nyeri dada 

rekuren sangat diperlukan, dan Seringkali penyesuaian dalam dosis obat 

juga diperlukan. (Crawford,2002) 

2.3.2 Disfungsi Ventrikular  

Ventrikel kiri dapat mengalami perubahan serial dalam bentuk 

ukuran, dan ketebalan pada segmen yang mengalami infark dan non infark. 

Proses ini disebut dengan remodelling ventricular yang sering mengawali 

berkembangnya gagal jantung secara klinis dalam hitungan bulan atau tahun 

pasca infark. Pembesaran ruang jantung secara menyeluruh yang terjadi 

dikaitkan dengan ukuran dan lokasi infark, dengan dilatasi terbesar pasca 

infark pada apeks ventrikel kiri yang dapat mengakibatkan penurunan 

hemodinamik (Alwi dkk,2010). 

2.3.3 Gangguan Hemodinamik  

Gagal pemompaan (pump failure) merupakan penyebab utama 

kematian yang terjadi di rumah sakit pada kasus STEMI. Perluasan nekrosis 

iskemia mempunyai hubungan dengan tingkat gagal pompa dan mortalitas, 

baik pada awal (10 hari infark) dan sesudahnya (Alwi dkk,2010). 

2.3.4 Syok kardiogenik  

Syok kardiogenik biasanya ditemukan pada saat masuk (10%), 

sedangkan 90% dapat ditemukan selama perawatan. Biasanya pasien yang 

berkembang menjadi syok kardiogenik mempunyai penyakit arteri koroner 

multivesel (Alwi dkk, 2010). 

2.3.5 Infark ventrikel kanan  

Infark ventrikel kanan dapat mengakibatkan tanda gagal ventrikel 

kanan yang berat (distensi vena jugularis, tanda Kussmaul, dan 

hepatomegali) dengan atau tanpa hipotensi (Alwi dkk, 2010). 
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2.3.6 Aritmia paska STEMI  

Mekanisme aritmia terkait infark meliputi ketidakseimbangan sistem 

saraf autonom, gangguan elektrolit, iskemi, dan juga perlambatan konduksi 

di zona iskemi miokard (Alwi dkk, 2010). 

2.4 Penatalaksanaan Terapi Infark Miokard Akut  

2.4.1 Terapi Non-Farmakologi 

Untuk pasien dengan STE ACS, baik fibrinolisis atau PCI primer 

adalah dengan memilih pengobatan untuk membangun kembali aliran darah 

arteri koroner pada saat pasien datang dalam waktu 3 jam dari onset gejala. 

PCI primer dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat kematian dari 

fibrinolisis, mungkin karena PCI dapat membuka lebih dari 90% dari arteri 

koroner dibandingkan dengan kurang dari 60% dibuka dengan fibrinolitik. 

Risiko perdarahan intrakranial (ICH) dan besar perdarahan juga lebih 

rendah dengan PCI dibandingkan dengan fibrinolisis dan PCI primer 

umumnya juga lebih disukai . Pada pasien dengan syok kardiogenik, pada 

pasien dengan kontraindikasi untuk fibrinolitik, dan pada pasien dengan 

gejala onset lebih dari 3 jam sebelumnya (Barbara et al, 2009). 

Reperfusi awal setelah IMA yaitu dengan membatasi ukuran infark 

dan mengurangi kematian dirumah sakit dari 13% sampai <10%. Meliputi 

penghilang rasa sakit, pemantauan dan terapi oksigen pasien tanpa 

kontraindikasi diberikan aspirin, clopidogrel dan beta-blocker (± heparin). 

Serta tidak menunda revaskularisasi dengan PCI atau TT (Leach, 2014). 

2.4.2  Terapi Farmakologi 

Kerusakan miokard akan berkembang dengan cepat pada dini hari, 

upaya selama periode kritis ini harus ditujukan untuk mengurangi kebutuhan 

oksigen miokard dan juga memperbaiki suplai darah koroner untuk 

mengurangi tingkat kerusakan miokard. Agar dapat efektif secara maksimal, 

intervensi ini harus dimulai sesegera mungkin. Pengurangan manfaat sangat 

tergantung oleh waktu, dan pada pasien yang diobati dalam waktu satu jam 

secara signifikan lebih baik daripada yang diobati nantinya. Jadi, reperfusi 
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terapi melalui angioplasti primer atau terapi trombolitik harus dimulai tanpa 

adanya kontraindikasi sedini mungkin pada pasien dengan elevasi ST akut 

infark (Crawford,2002). 

 

Gambar 2.13 Algoritma Terapi Infark Miokard Akut  STEMI 

 (Dipiro et al, 2016) 
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Gambar 2.14 Algoritma Terapi Infark Miokard Akut NSTEMI  

(Dipiro et al, 2016) 

2.4.2.1 Oksigen 

Oksigen sangat tepat untuk semua pasien IMA. Dengan 

pendekatan agresif saat ini terhadap antikoagulan dan reperfusi dalam 

perawatan PJK, yang sering memerlukan penggunaan antikoagulan atau 

agen trombolitik, penentuan tekanan darah tidak sesuai dengan ukuran 

rutin, oksimetri lebih disukai. Penggunaan empiris oksigen, biasanya 
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melalui cabang hidung pada 2-4 L / menit, direkomendasikan untuk semua 

pasien kecuali pasien yang memiliki kedua oksigen normal. Saturasi 

dengan oksimetri atau beberapa alasan untuk menahan oksigen (misalnya, 

riwayat retensi CO2). Bahkan pasien dengan penyakit paru obstruktif 

kronik berat yang mungkin terkena retensi CO2 juga harus menerima 

oksigen jika oksigenasi sistemik tidak memadai. Meski didukung oleh data 

eksperimen, kekhawatiran supraphysiologic dosis oksigen dapat 

menyebabkan vasokonstriksi dan menimbulkan efek samping tidak pernah 

ditemukan secara meyakinkan secara klinis (Crawford,2002). 

2.4.2.2 Vasodilator Nitrat 

Nitrogliserin  adalah obat pilihan untuk nyeri iskemik berulang dan 

juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah serta menyembuhkan 

kongesti pulmoner. Tetapi pemberian nitrat rutin tidak direkomendasikan, 

karena tidak ada perbaikan hasil akhir yang tampak dalam percobaan-

percobaan ISIS-4 atau GISSI-3, dimana terdapat sebanyak lebih dari 

70.000 pasien diacak untuk diberikan terapi nitrat atau plasebo (Tierney 

dkk, 2002) 

Nitrogliserin dapat menghasilkan vasodilatasi yang dimediasi oleh 

nitrat oksida baik pada vena maupun pada sirkulasi arteri Efek vena nitrat 

yang memungkinkan terjadinya peningkatan kapasitansi vena, yang pada 

gilirannya mengurangi preload jantung, mengurangi tegangan dinding 

ventrikel, dan juga menurunkan kebutuhan oksigen miokard. Efek arterial 

nitrat dapat terjadi baik disirkulasi arteri koroner dan perifer. Efek sistemik 

sederhana pada afterload perifer lebih lanjut dapat mengurangi kebutuhan 

oksigen miokard, dan vasodilator langsung. Efek nitrat pada arteri koroner 

juga dapat memperbaiki aliran darah dan oksigen pasokan ke wilayah 

iskemik (Jagadeesh et al, 2015). 

Senyawa nitrat dapat bekerja melalui dua mekanisme. Secara in 

vivo senyawa nitrat merupakan pro drug yaitu dapat menjadi aktif setelah 

dimetabolisme dan menghasilkan nitrogen monoksida (NO). 

Biotransformasi senyawa nitrat yang berlangsung intraseluler ini dapat 

dipengaruhi oleh adanya reduktase ekstrasel dan reduced tiol (glutation) 
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intrasel. Nitrogen monoksida akan membentuk kompleks nitrosoheme 

dengan guanilat siklase dan menstimulasi enzim ini sehingga kadar cGMP 

menjadi meningkat. Selanjutnya cGMP akan menyebabkan defosforilasi 

miosin, sehingga terjadilah relaksasi otot polos. Mekanisme kerja yang 

kedua dari senyawa nitrat yaitu akibat pemberian senyawa nitrat, 

endotelium akan melepaskan prostasiklin (PGI2) yang bersifat vasodilator. 

Berdasarkan dari kedua mekanisme ini, senyawa nitrat dapat menimbulkan 

vasodilatasi, dan pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan kebutuhan 

dan juga peningkatan suplai oksigen (Gunawan, 2007). 

Interaksi obat penting yang harus diperhatikan adalah nitrat 

sebaiknya dihindari pada pasien yang aktif menggunakan penghambat 

phosphodiesterase oral dan vasodilator hipertensi pulmonal kuat 

(riociguat) karena risiko sangat besar yaitu hipotensi sistemik. Nitrat juga 

dikontraindikasikan pada pasien dengan iskemia ventrikel kanan (RV), 

kardiomiopati obstruktif hipertrofik (HOCM), dan / atau penurunan 

volume intravaskular berat, sebagai pengurangan preload dalam hal ini 

pengaturan bisa menyebabkan hipotensi berat meski dengan dosis yang 

sangat rendah. Efek buruk yang dilaporkan untuk semua persiapan nitrat 

adalah sakit kepala (bisa terjadi  hingga 35% pasien). Sakit kepala akibat 

nitrat dapat reda dengan pengurangan dosis dan juga tidak memerlukan 

pengobatan spesifik serta tidak memerlukan terapi gangguan. Efek 

samping lainnya mencakup kelelahan, pusing, flambing, dan dermatologis 

ringan reaksi (ruam, pruritus, dll.) kurang dari 5% pasien. Ketika 

pemberian oral nitrat digunakan untuk terapi jangka panjang, perlu untuk 

menjadwalkan dosis sedemikian rupa sehingga Pasien memiliki periode 

bebas nitrat yang memadai setiap hari sehingga takipilaksinya tidak 

berkembang menjadi efek hemodinamik dan antiangina nitrat (Jagadeesh 

et al, 2015). 
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Tabel II.1 Jenis dan Dosis Nitrat untuk Terapi IMA (PERKI, 2015) 

Nitrat Dosis 

Isosorbid Dinitrat (ISDN) Sublingual 2,5-15 mg (onset 5 menit) 

Oral 15-80 mg.hari dibagi 2-3 dosis 

Intravena 1,25-5 mg/jam 

Isosorbid 5 mononitrat  Oral 2 x 20 mg/hari 

Oral (slow release) 120-240 mg.hari 

Nitrogliserin 

(trinitrin, TNT, glyceryl 

trinitrate) 

Sublingual tablet 0,3-0,6 mg- 1,5 mg 

Intravena 5-200 mcg/menit 

 

2.4.2.3 Morfin 

Apabila pasien tidak memiliki respons yang cepat terhadap 

nitrogliserin sublingual, morfin sulfat adalah obat pilihan yang dapat 

dipilih. Dosis 2-4 mg dan diulang sesuai kebutuhan dan ditoleransi dan 

juga dianjurkan sampai ketidaknyamanan dada lega. Selain dapat 

menghilangkan rasa sakit, morfin sulfat juga dapat mengurangi 

kegelisahan dan sekresi katekolamin yang terjadi di pembuluh darah 

miokard selama infark akut. Agen analgetik lain yang digunakan untuk 

pengobatan nyeri meliputi meperidin dan pentazokin (Crawford,2002). 

2.4.2.4 Antitrombolitik 

Antitrombolitik merupakan zat-zat yang dapat digunakan untuk 

terapi prevensi thrombosis, yang berdasarkan mekanisme kerjanya dapat 

dibagi menjadi 3 yaitu : Antiagregasi platelet, antikoagulan dan fibrinolitik 

(Tan Hoan Tjay, 2007). 

2.4.2.4.1 Antikoagulan 

Efek trombin pada aktivasi platelet, konversi fibrinogen menjadi 

fibrin, dan aktivasi faktor XIII semuanya bisa berkontribusi pada 

pengumpulan silang dan gumpalan darah stabilisasi. Aktivitas trombin di 

tempat pecahnya plankon koroner rentan dapat menyebabkan reperfusi 

tertunda dan dapat berkontribusi pada reoklusinya. Antikoagulan seperti 

heparin tak terfragmentasi, heparin dengan berat molekul rendah, 

penghambat trombin langsung, dan juga fondaparinux semua dapat 

mengganggu aktivitas trombin dan karena itu memiliki peran mendasar 
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dalam Penatalaksanaan akut pasien yang hadir dengan NSTE ACS 

(Jagadeesh et al, 2015). 

Terapi antikoagulan diberikan pada pasien STEMI bertujuan untuk 

mendukung terapi Primary PCI. Pada pasien STEMI yang sedang 

menjalani terapi trombolitik, antikoagulan biasanya dibutuhkan untuk 

meningkatkan pantensi awal koroner dan mengurangi reoklusi (Gersh, 

2009). 

Tabel II.2 Jenis dan Dosis Antikoagulan untuk IMA (PERKI, 2015) 

Antikoagulan Dosis 

Fondaparinuks  2,5 mg subkutan 

Enoksaparin  1mg/kg, dua kali sehari 

Heparin tidak 

terfraksi 

Bolus iv 60 U/g dosis maksimal 4000 U. 

Infus iv 12 U/kg selama 24-48 jam dengan dosis 

maksimal 1000 U/jam target Aptt 11 2⁄ -2x kontrol 

2.4.2.4.2 Antiagregasi Platelet 

Antiagregasi platelet yang digunakan selama fase awal STEMI 

berperan dalam memantapkan dan dapat mempertahankan patensi arteri 

koroner yang berhubungan dengan infark. Baik aspirin maupun 

clopidogrel harus segera diberikan pada pasien STEMI saat masuk 

ruangan emergensi (Firdaus, 2011). Agregasi platelet terbentuk dari 

lapisan lemak berupa fatty streak yang dapat berkembang menjadi plak 

aterosklerosis. Plak ateromatosa dapat berkembang dengan adanya sel 

immune inflammatory seperti T-limfosit, macrofag dan fibroblast, dan juga 

disertai dengan mediator yang bermacam-macam dan sitokinin. Plak 

ateromatosa yang tiba-tiba membentuk trombosis dan oklusi dapat 

disebabkan oleh stress yang mengakibatkan keadaan akut abnormal pada 

faktor penggumpalan darah (clotting) dan platelet. Penimbunan lipid yang 

berlebihan dapat menyebabkan terjadinya fisur atau ruptur. Perubahan 

pada struktur permukaan lipid dan endotel dapat menimbulkan terjadinya 

agregasi platelet dan yang besar dan akhirnya menjadi trombus (Greene & 

Harris, 2008). 
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Tabel II.3 Obat Golongan Antiplatelet (PERKI, 2015) 

Obat  Dosis 

Aspirin  Dosis loading 150-300 mg, dosis pemeliharaan 75-100 

mg 

Ticagrelor  Dosis loading 180 mg, dosis pemeliharaan 2 x 90 

mg/hari 

Clopidogrel  Dosis loading 300 mg, dosis pemeliharaan 75 mg/hari 

 

2.4.2.4.3 Fibrinolitik 

Terapi fibrinolitik dapat digunakan untuk terapi jangka panjang. 

Obat-obatan ini dapat meningkatkan suplai miokardial dengan melarutkan 

trombus. Dengan demikian terapi fibrinolisis dapat membatasi nekrosis 

miokardial dan ukuran infark. Obat-obat jenis ini meliputi streptokinase, 

reteplase dan tenecteplase (Antman, 2005).  

Pemakaian fibrinolitik harus diberikan sedini mungkin agar efekif. 

Pemberian terapi fibrinolitik diindikasikan pada pasien dengan STEMI 12 

jam setelah mengalami nyeri dada. Fibrinolitik sebaiknya diberikan tanpa 

menunggu hasil dari pemeriksaan enzim jantung, karena penundaan yang 

tidak perlu dapat mengurangi miokardium yang seharusnya bisa 

terselamatkan (Spinler and Denus, 2008). 

Tabel II.4 Karakteristik Golongan Fibrinolitik (White, 2009) 

Karakteristik  Streptokinase  Alteplase  Reteplase  Tenecteplase  

Selektivitas 

Fibrin  

Tidak  Selektif  Selektif  Selektif  

Ikatan dengan 

plasminogen  

Tidak 

Langsung  

Langsung  Langsung  Langsung  

Durasi Infus 

(menit)  

60  90  10+10  5-10 detik  

Waktu paruh 

(menit)  

23  <5  13-16  20  

Reaksi Alergi  Ya  Tidak  Tidak  Tidak  

2.4.2.5 Inhibitor Glikoprotein Iib/IIIa 

Penghambat reseptor glikoprotein IIb / IIIa (GPI) merupakan obat 

intravena yang dapat menghambat agregasi trombosit dan pembentukan 

trombus dengan mencegah pengikatan fibrinogen atau vWF yang 



38 
 

bersirkulasi pada permukaan platelet (Jagadeesh et al, 2015). Terdapat 

tiga jenis glikoprotein IIb/IIIa yang biasanya digunakan, yaitu : 

abciximab, eptibatida dan tirofiban (Libby et al, 2008).  

2.4.2.6 Antihipertensi 

2.4.2.6.1 Beta Blocker 

Sifat farmakologis spesifik dari β-blocker bervariasi dan beragam. 

Salah satu sifatnya yaitu kardioselektivitas dimana sifat beberapa β-

blocker yang secara istimewa blok β1-reseptor versus reseptor β2. 

Beberapa β-blocker menunjukkan aktivitas stabilisasi membran, yang 

berkaitan dengan Kapasitas β-blocker menunjukkan sifat antiaritmia 

tertentu. Beberapa β-blocker, miliki sifat yang disebut sebagai aktivitas 

simpatomimetik intrinsik. Pemblokir β yang memiliki properti ini secara 

efektif menghalangi β-reseptor pada tingkat katekolamin yang bersirkulasi 

lebih tinggi, seperti selama latihan, sementara memiliki aktivitas 

pemblokiran β sederhana tingkat katekolamin yang lebih rendah, seperti 

saat istirahat (Dipiro et al, 2016). 

Beta blocker dapat menurunkan kebutuhan oksigen otot jantung 

dengan cara menurunkan frekuensi denyut jantung, tekanan darah dan 

kontraktilitas. Suplai oksigen dapat meningkat karena penurunan frekuensi 

denyut jantung yang mengakibatkan perfusi koroner pada saat diastol 

membaik (Gunawan,2007). 

Pemberian obat golongan beta blocker pada pasien infark miokard 

berguna untuk mengurai nyeri, menurunkan ukuran infark dan juga 

mengurangi kejadian insiden serius aritmia ventrikel (Fauci et al, 2008). 

Golongan obat beta bloker terbagi menjadi 2 sub kelas, yaitu β-bloker 

kardioselektif (selektif reseptor β1) yaitu atenolol, asebutol, metoprolol, 

bisoprolol, celiprolol dan golongan non-kardioselektif (reseptor β1 dan β2) 

yaitu cardevilol, propranolol, labetolol dan pindolol (Tjay dan Raharja, 

2010). 
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Tabel II.5 Obat Golongan Beta Blocker (Setiawati dan Sulistia Gan, 2007) 

Obat Dosis Awal Dosis 

Maksimal 

Frekuensi 

Pemberian 

Kardioselekti

fitas 

Bisoprolol 1,25 mg 10 mg 1x +++ 

Metoprolol 50 mg 800 mg 1-2x ++ 

Atenolol 25 mg 100 mg 1x ++ 

Propanolol 40 mg 160 mg 2-3x - 

Carvedilol 12,5 mg 50 mg 1x - 

2.4.2.6.2 Calsium Channel Blocker (CCI) 

Calcium channel blocker (CCBs) dapat menghasilkan relaksasi 

miokard dan pembuluh darah Sel otot polos dengan menghambat 

masuknya kalsium menuju ke dalam membran sel. Dua kategori CCB 

termasuk dihydropyridines (amlodipine, nifedipin, dan felodipin) dan non-

dihidropiridin (verapamil dan diltiazem), keduanya mungkin menunjukkan 

efek yang ringan pada vasodilatasi koroner. Efek predominan dari 

dihydropyridines adalah penurunan afterload melalui relaksasi otot polos 

pembuluh darah perifer. Namun, terkadang agen ini juga dapat 

menyebabkannya refleks takikardia, yang dapat memperburuk iskemia 

(Jagadeesh et al, 2015). 

Interaksi obat dan efek samping akan berbeda antara masing - 

masing agen pada masing-masing kelas penghambat saluran kalsium. 

Secara umum, efek samping nondihydropyridine penghambat saluran 

kalsium (verapamil dan diltiazem) sangat luas yang sema dengan beta-

blocker dan termasuk bradikardia, hipotensi, perpanjangan interval PR, 

pusing, kelelahan, depresi, dan reaksi dermatologis ringan (ruam, pruritus, 

dll). Perhatian khusus harus digunakan pada saat menggabungkan beta-

blocker dengan kalsium pemblokir saluran bersamaan dengan agen ini 

akan memiliki risiko yang aditif bradyarrhythmic yang dapat berdampak 

buruk. CCBs non-dihidropiridin tidak boleh digunakan pada pasien 

dengan dekompensasi gagal jantung kongestif atau disfungsi LV yang 

signifikan. Efek samping klasik dari CCBs dihidropiridin (amlodipin, 

nifedipin, dan felodipin) bisa termasuk edema (yang sering dikaitkan 

dengan dosis dan ringan), fluehing, palpitasi, kelelahan, pusing, dan reaksi 
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dermatologis ringan (mis., ruam, pruritus, dll) kurang dari 5% pasien 

(Jagadeesh et al, 2015). 

 

Tabel II.6 Jenis dan dosis penghambat kanal kalsium untuk terapi IMA (PERKI, 2015) 

Obat  Dosis 

Diltiazem  120 – 360 mg/hari dibagi 3-4 dosis 

Verapamil  180 – 240 mg/hari dibagi 2-3 dosis 

Nifedipin GITS (long 

acting) 

30-90 mg/hari 

Amlodipin  5-10 mg/hari 

 

2.4.2.6.3 ACE Inhibitor  

Penggunaan ACE inhibitor dapat menurunkan tekanan darah 

melalui penurunan resistensi perifer tanpa disertai dengan perubahan curah 

jantung, denyut jantung maupun laju filtrasi glomerulus. Mekanisme kerja 

obat golongan ini yaitu melalui penghambatan sistem renin angiotensin 

aldosterone (RAA). Pada sistem RAA kerja ACE inhibitor adalah 

menghambat kerja enzim ACE yaitu suatu enzim yang bisa menguraikan 

angiotensin I menjadi angiotensin II (Syamsudin, 2011). Mekanisme ini 

melibatkan reduksi perubahan bentuk ventrikel setelah infark disertai 

dengan reduksi resiko gagal jantung kongestif. Tingkat infark berulang 

mungkin rendah pada pasien dengan terapi dalam jangka panjang ACE 

Inhibitor setelah infark (Syamsudin, 2011).  

Tabel II.7 Obat Golongan ACE Inhibitor (Spinler and Denus, 2008). 

Obat  Dosis Awal  Target Dosis  

Captopril  6,25-12,5 mg  50 mg 2-3x sehari  

Ramipril  1,25-2,5 mg  5-10 mg 1x sehari  

Lisinopril  2,5-5,0 mg  10-20 mg 1x sehari  

Enalapril  2,5-5,0 mg  10 mg 2x sehari  

2.5 Penggunaan Isosorbid Dinitrat pada Terapi Infark Miokard Akut  

Isosorbid dinitrat merupakan obat golongan nitrat yang dapat 

digunakan untuk mengobati dan mencegah angina atau nyeri jantung. 

Dalam tubuh, isosorbid dinitrat dikonversikan menjadi isosorbid 

mononitrat yang merupakan metabolit aktif. Golongan nitrat merupakan 
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vasodilator pembuluh darah. Darah yang kembali dari tubuh dalam 

pembuluh darah harus dipompa oleh jantung melalui paru-paru dan arteri. 

Untuk menjalankan fungsinya, otot jantung harus dapat memproduksi dan 

menggunakan energi yang membutuhkan oksigen. Golongan nitrat, 

termasuk isosorbid dinitrat dapat memperbaiki keseimbangan antara aliran 

darah dan oksigen yang menuju ke jantung, dan kerja jantung tersebut 

dapat dikurangi dengan melebarkan  arteri dan vena. Pelebaran pembuluh 

darah ini menurunkan tekanan di arteri. Sebagai konsekuensinya, jantung 

bekerja lebih ringan dan memerlukan lebih sedikit darah dan oksigen 

(Ogbru, 2009). 

Terapi isosorbid dinitrat dapat digunakan pada angina berat, 

dengan nyeri dada yang tidak dapat diatasi dengan pemberian nitrogliserin 

(Jhusuf et al, 2009). Penggunaan isosorbid dinitrat (ISDN) telah 

menunjukkan peningkatan parameter hemodinamik yang signifikan, dan 

juga kapasitas exercise, serta menghilangkan gejala gagal jantung tingkat 

sedang sampai dengan berat. ISDN merupakan satu-satunya vasodilator 

direct-acting yang dapat menghasilkan penurunan takanan ventrikel kiri 

secara berkelanjutan, namun ISDN juga mempunyai kemungkinan besar 

untuk mengaktivasi hormon endogen (Carbajal and Deedwania, 2003). 

2.5.1 Struktur Kimia 

Nama kimia dari Isosorbid dinitrat adalah 1,4: 3,6-dianhydro-

D-glucitol 2,5-dinitrat. Rumus molekul dari isosorbid dinitrat yaitu 

C6H8N2O8 dengan berat molekul 236,14. Senyawa ini memiliki 

rumus struktur berikut: 

 

Gambar 2.15 Rumus Struktur Isosorbid Dinitrat  

(Pubchem, 2016) 
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2.5.2 Farmakokinetika 

Hati mengandung nitrat organik reduktase yang berkapasitas besar 

yang dapat mengeluarkan gugus nitrat secara bertahap dari molekul induk dan 

akhirnya dapat menginaktifkan obat. Oleh karena itu, bioavaibilitas oral nitrat 

organik tradisional seperti isosorbid dinitrat rendah (biasanya <10-20%). 

Oleh sebab itu rute sublingual yang menghindari efek first-pass, lebih disukai 

untuk mencapai kadar terapeutik dalam darah secara tepat. Isosorbid dinitrat 

dapat diserap secara efisien melalui rute ini dan mencapai kadar terapeutik 

dalam darah dalam hitungan menit. Namun, dosis total yang dapat diberikan 

melalui rute ini perlu dibatasi agar menghindari efek yang berlebihan, karena 

itu lama efek total singkat (15-30 menit). Jika diperlukan lama kerja yang 

lebih panjang, dapat diberikan sediaan oral yang mengandung jumlah obat 

yang memadai untuk menghasilkan kadar darah obat induk plus metabolit 

aktif yang dapat bertahan (Katzung et al, 2012)  

2.5.3 Farmakodinamika 

Isosorbid dinitrat merupakan moderat long acting untuk nitrat 

organik oral yang digunakan untuk membantu dan profilaksis dari angina 

pektoris. Isosorbid dinitrat dapat melemaskan otot polos pembuluh darah 

dan dilatasi akibat arteri perifer dan vena. Dilatasi pembuluh darah 

menaikkan darah perifer dan menurun vena kembali ke jantung, sehingga 

mengurangi tekanan ventrikel kiri pada akhir diastolik dan tekanan kapiler 

pulmoner (preload). Relaksasi arteriol dapat mengurangi resistensi 

pembuluh darah sistemik, tekanan arteri sistolik, dan juga tekanan arteri 

yang berarti (Pubchem, 2016). 

2.5.4 Mekanisme Kerja Isosorbid Dinitrat 

Mekanisme kerja dari isosorbid dinitrat tidak berbeda dengan 

golongan nitrat lainnya yaitu dengan menurunkan kebutuhan oksigen 

miokardial melalui venodilatasi dan dilatasi arteri maupun arteriol, yang 

akan menurunkan volume dan tekanan ventrikel pada dinding jantung. 

Selain itu, sistem venodilatasi akan meningkatkan perfusi oksigen pada 

miokardial dengan menurunkan gradient tekanan intraventrikular dan 
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tekanan arteriol koroner. Aksi langsung nitrat pada sirkulasi koroner berupa 

dilatasi arteri koroner intramural, dilatasi aliran kolateral, dilatasi arteri 

koronaria stenosis dan juga dapat menurunkan spasme (Gray et al., 2005). 

 

Gambar 2.16 Mekanisme Kerja Nitrat 

 (Katzung, 2015) 

Nitrat dapat mengaktifkan guanylate cyclase dan mengakibatkan 

peningkatan tajam konsentrasi siklik guanosin 3 ', 5'-monofosfat (siklik 

GMP) di sebagian besar jaringan (Goodman and Gilman, 2001). Efek ini 

tampaknya karena aksi nitrat oksida, asam nitrat mungkin dapat 

mengaktifkan enzim secara langsung. Isosorbid dinitrat menghambat 

agregasi platelet dengan kolagen, epinefrin, arakidonat, dan Ionofor, dan 

memblokir agregasi primer dan sekunder dalam reaksi ADP (Schafer ai et 

al., 1980). Sama dengan nitrit lain dan nitrat organik, isosorbid dinitrat juga 

dikonversi menjadi oksida nitrat (NO), sebuah senyawa aktif yang dapat 

mengaktifkan enzim guanilat siklase (atrial natriuretic peptide receptor A) 

dan merangsang sintesis siklik guanosin 3 ', 5'-monofosfat (cGMP) yang 

kemudian mengaktifkan serangkaian protein kinase fosforilasi yang ada di 

sel otot polos, akhirnya menyebabkan defosforilasi rantai myosin dari serat 

otot polos. Kemudian melepaskan hasil relaksasi ion kalsium dari sel-sel 

otot polos dan terjadi vasodilatasi (Pubchem, 2016). 

2.5.5 Dosis Isosorbid Dinitrat  

Isosorbid dinitrat tersedia dalam bentuk sublingual, oral, 

transdermal, dan juga intravena. Pada angina, isosorbid dinitrat biasanya 
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diberikan secara sublingual atau spray dengan dosis 2,5-10 mg untuk 

menghilangkan serangan akut. Untuk maintenance jangka panjang isosorbid 

dinitrat bisa diberikan secara oral dengan dosis 20-120 mg sehari dalam 

dosis terbagi sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk menghindari efek 

samping peningkatan dosis harus dilakukan secara bertahap sampai 240 mg 

sehari dalam dosis terbagi. Isosorbid dinitrat dapat diberikan melalui infus 

intravena pada kondisi angina tidak stabil, dosis dititrasi sesuai dengan 

respon pasien, dosis dalam kisaran 2-12mg/jam, namun pada beberapa 

pasien mungkin diperlukan sampai dengan 20mg/jam (Sweetman et al., 

2009) 

2.5.6. Interaksi Obat Isosorbid Dinitrat 

Pengguanaan sildenafil atau viagra bersama dengan nitrat dapat 

berpotensi terjadinya efek hipotensi dan dapat terjadi interaksi pada pasien 

yang secara bersamaan menggunakan nitrat dalam bentuk apapun 

merupakan kontraindikasi, kematian telah dilaporkan dengan penggunaan 

bersamaan. Penggunaan secara bersamaan dari simpatomimetik dapat 

mengurangi efek antiangina dari nitrat. Nitrat juga dapat mengurangi efek 

pressor dari simpatomimetik, dan mungkin dapat menyebabkan hipotensi 

(Charles et al., 2002). 

2.5.7 Efek samping Isosorbid Dinitrat 

Efek samping dari penggunaan  isosorbid dinitrat adalah hipotensi, 

sinkopasi, palpitasi, takiaritmia, pusing, sakit kepala, lemas, dan mual 

(Medscape, 2016). Efek samping dari ISDN sebagian besar tergantung dari 

dosis yang diberikan dan juga sebagian besar reaksinya dikarenakan oleh 

aktivitas ISDN sebagai vasodilator. Sakit kepala, yang terkadang bisa parah, 

adalah efek samping yang paling sering dilaporkan terjadi. Sakit kepala 

dapat kambuh pada pemberian dosis harian, terlebih pada dosis yang tinggi. 

Rasa pusing yang dirasakan terkadang disebabkan oleh perubahan tekanan 

darah yang mungkin terjadi. Hipotensi jarang terjadi, tetapi pada beberapa 

pasien mungkin terjadi cukup parah untuk menjamin diberhentikannya 

terapi. Syncope, crescendo angina, dan rebound hipertensi pernah 
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dilaporkan terjadi, namun jarang terjadi (Anonim, 2012). Efek samping 

yang paling umum dari pemberian isosorbid dinitrat adalah sakit kepala, 

pusing, lelah atau lemah, flushing dan jantung berdetak dengan cepat (Allen, 

2012). 

2.5.8. Sediaan Isosorbid Dinitrat di Indonesia 

Terdapat beberapa macam nama generik dan nama paten isosorbid 

dinitrat yang beredar di Indonesia seperti yang terdaftar didalam MIMS 

edisi 18. Nama generik, kandungan dan bentuk sediaan isosorbid dinitrat 

yang ada di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel II.8. Sediaan Isosorbid Dinitrat (MIMS Ed. 18) 

Nama Paten  Nama Generik  Bentuk Sediaan  

Cedocard  Isosorbid Dinitrat  Tablet 10 mg, 20 mg; 

Larutan infuse IV 

1mg/ml  

Fasorbid  Isosorbid Dinitrat  Tablet 10 mg; tablet 

sublingual 5 mg; vial 

10mg/10ml  

Isorbid  Isosorbid Dinitrat  Tablet 5 mg  

Isosorbide Dinitrate 

Landson  

Isosorbid Dinitrat  Tablet sublingual 5 mg  

Vascardin  Isosorbid Dinitrate  Tablet 5 mg, 10 mg 

 


