
 
 

5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi Jantung 

Jantung merupakan sebuah organ maskular berbentuk kerucut berukuran satu 

kepalan tangan. Jantung terletak diantara paru-paru, tepat dibelakang sternum 

(tulang dada), mempunyai apeks (ujung yang runcing) yang mengarah miring ke 

kiri. Jantung dilapisi oleh selaput perikardium yang terdiri atas tiga lapisan yaitu 

lapisan terluar (epikardium), lapisan tengah yang merupakan lapisan otot 

(miokardium), dan lapisan dalam yaitu lapisan endotel (endokardium) (Price dan 

Wilson, 2006). Miokardium adalah bagian utama yang terdiri atas jaringan otot 

jantung. Jantung terletak dalam sebuah kantung perikardium yang mengandung 

cairan perikardium sebagai bantalan (Syamsudin, 2011). 

Jantung terdiri atas empat ruang yaitu dua atrium dan dua ventrikel. Darah 

mengalir kedalam atrium kanan melalui vena kava superior dan inferior 

(Aaronson  dan Ward, 2010). 

 

Gambar 2. 1 Anatomi Jantung

Efisiensi jantung sebagai pompa bergantung pada nutrisi dan oksigenasi 

otot jantung melalui sirkulasi koronaria. Sirkulasi koroner meliputi seluruh 

permukaan epikardium jantung, membawa oksigen dan nutrisi ke miokardium 

melalui cabang-cabang intramiokardial yang kecil-kecil. Kontraksi miokardium 

yang berirama dan sinkron menyebabkan darah dipompa masuk kedalam sirkulasi 
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oarta dan sistemik. Heart Rate adalah jumlah jantung berdetak tiap menit, denyut 

jantung bervariasi tiap orang, saat istirahat jantung berdenyut normalnya 60-80 

kali/menit, sedangkan denyut jantung maksimal dapat dihitung dengan rumus, 

Maximal Heart Rate = 220 beats/min − age in years (Klabunde, 2007). Cardiac 

Output (curah jantung) adalah jumlah darah oleh ventrikel tiap menit, Cardiac 

output= stroke volume× heart rate. Volume sekuncup adalah volume darah yang 

dipompa oleh setiap ventrikel per detik. Sekitar dua-pertiga dari dari volume 

darah dalam ventrikel pada akhir diastolik (volume akhir diastolik) dikeluarkan 

selama sistolik. Jumlah darah yang dikeluarkan disebut fraksi ejeksi, sedangkan 

volume darah yang tersisa didalam ventrikel pada akhir sistolik disebut volume 

akhir sisitolik. Volume sekuncup dipengaruhi oleh tiga variable yaitu preload 

(beban awal), afterload (beban akhir), dan kontraktilitas (Price and Wilson, 

2006)..  

Preload (beban awal) adalah derajat peregangan serabut miokardium segera 

sebelum kontraksi. Peregangan serabut miokardium bergantung pada volume 

darah yang meregangkan ventrikel pada akhir diastolik. Peningkatan aliran balik 

vena meningkatkan volume akhir diastolik ventrikel, yang kemudian memperkuat  

peregangan serabut miokardium (Price and Wilson, 2006). Peningkatan preload 

akan meningkatkan stroke volume (banyaknya darah yang di pompa ventrikel 

setiap denyut), sedangkan penurunan preload akan menurunkan stroke volume 

dengan perubahan kekuatan kontraksi otot jantung (Klabunde, 2015). Afterload 

(beban akhir) adalah penentu kedua volume sekuncup. Beban akhir adalah 

tegangan serabut miokardium yang harus terbentuk untuk kontraksi dan pompa 

darah, faktor ketiga adalah kontraktilitas yang menggambarkan kemampuan relatif 

jantung untuk mengeluarkan volume sekuncup (Solaro, 2011). 

2.2 Infar Miokard Akut 

2.2.1 Definisi Infark Miokard Akut 

 Infark miokard akut (IMA) atau disebut juga serangan jantung adalah 

sindrom klinis yang terjadi akibat cedera jaringan miokard yang disebabkan oleh 

ketidakseimbangan antara suplai oksigen miokard dan permintaan (Jaffe and 

Miller, 2008). IMA terjadi karena adanya penurunan perfusi miokard sehingga 

menyebabkan nekrosis sel miokard. Terjadi berulang, menunjukkan adanya 
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obstruksi aliran darah yang disebabkan oleh plak dalam arteri koroner (Mendis et 

al, 2010). 

Infark miokard akut terjadi ketika terdapat iskemik miokardium yang 

disebabkan oleh ketidakmampuan perfusi koroner memenuhi permintaan 

kontraktil miokard (Rimawi et al, 2013). Infark miokard biasanya terjadi dengan 

penurunan mendadak pada aliran darah koroner yang mengikuti oklusi trombotik 

dari arteri koronaria yang sebelumnya menyempit oleh aterosklerosis. Progesi lesi 

aterosklerotik sampai pada titik dengan pembentukan thrombus yang terjadi 

merupakan proses yang kompleks yang berhubungan dengan cedera vaskular. 

Cedera ini dihasilkan atau dipercepat oleh faktor seperti merokok, hipertensi dan 

akumulasi lipid (Braunwald, 2008). 

2.3 Epidemiologi IMA 

Infark miokard akut merupakan bagian dari penyakit jantung koroner dengan 

angka kematian yang tinggi. Berdasarkan data WHO (2011), padatahun 2008 

diperkirakan 17,3 jutaorang meninggal akibat penyakitkardiovaskular.anka ini 

merupakan 30% dari seluruh kematian yang terjadi di seluruh dunia. Berdasarkan 

angka kematian tersebu, 7,3 utaorang meninggal akibatpenyakit jantung koroner. 

Diperkirakan dalam 20 tahun mendatang, di Negara berkembang 

penyakitkardiovaskularakan meningkat 137% pada lakilakidan 120 % pada wanita 

(Rilanto, 2012) 

Berdasarkan data Departemen Kesehatan RI, sensus nasional tahun 2001 

menunjukkan bahwa kematian karena penyakit kardiovaskuler termasuk penyakit 

jantung coroner adalah sebesar 26,4 %. Dan sampai dengan saat ini penyakit 

jantung koroner juga merupakan penyebab utama kematian dini pada sekitar 40 % 

dari sebab kematian laki-laki usia menengah (Depkes, 2011). 

Pada beberapa studi epidemiologi, insiden IMA pada popuplasi bisa menjadi 

wakil dalam memperkirakan beban penyakit jantung koroner. Beban penyakit 

kardiovaskular muncul pada negara berpendapatan tinggi, rendah, maupun sedang 

(LMICs) karena penuaan penduduk, tapi beban yang lebih besar pada LMCIs 

adalah karena jumlah populasi yang lebih besar dan eksposur yang tersebar luas 

sehingga meningkatkan faktor resiko seperti diet yang tidak sehat, kurangnya 

aktifitas fisik, obesitas, penggunaan tembakau, diabetes, peningkatan tekanan 
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darah, dan profil lipid yang abnormal (Mendis et al, 2010). Faktor lain yang 

penting dalam penyakit kardiovaskular adalah bahwa lebih dari 60% kematian 

jantung tak terduga terjadi tanpa riwayat penyakit jantung dan 70% dari pasien 

yang memiliki IMA memiliki sumbatan arteri koroner sekitar 40% sampai 60% 

(Chilton and Talbert, 2008). 

Ternyata 50 persen dari kematian tersebut justru terjadi sebelum penderita 

sampai di rumah sakit, yang terjadi pada jam-jam pertama serangan akibat 

komplikasi infrak miokard terutama vibrilasi ventrikel (Fauci et al, 2008). 

2.4 Etiologi dan faktor resiko IMA 

Infark miokard terjadi sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara 

ketersediaan dan kebutuhan oksigen pada sel miokard. Kebanyakan infark 

miokard timbul dari keadaan patologis aterosklerosis pada arteri koroner. Cedera 

endotel pembuluh darah dan inflamasi lokal, penyerapan dan oksidasi low-density 

lipoprotein (LDL), dan proliferasi sel otot halus ikut berkontribusi pada 

pembentukan plak aterosklerosis yang akan pecah dan tersebar pada sirkulasi 

darah. Gangguan jaringan fibrosa menyebabkan inflamasi, aktivasi platelet, 

pembentukan trombin, dan pembentukan trombus. Hal ini dapat menyebabkan 

penurunan aliran darah epikard pada iskemi miokard dan lebih rentan untuk 

mengalami nekrosis (Wang dan Ohman, 2009). 

Infark miokard akut terjadi ketika aliran darah koroner menurun secara drastis 

setelah oklusi trombosis pada suatu arteri koroner yang sebelumnya menyempit 

karena aterosklerosis. Infark miokard akut terjadi ketika suatu trombus arteri 

koroner berkembang cepat di lokasi cedera vaskular. Cedera ini dihasilkan dan 

dipercepat oleh faktor-faktor seperti merokok, hipertensi, dan akumulasi lipid. 

Pada umumnyanya, infark terjadi ketika suatu plak aterosklerosis membelah, 

pecah, atau memborok dan ketika kondisi (lokal atau sistemis) mendukung 

trombogenesis, maka terbentuk suatu mural trombus di lokasi ruptur dan 

menimbulkan oklusi arteri koroner. Studi-studi histologi menunjukkan bahwa 

plak koroner yang rentan terhadap ruptur adalah plak dengan sebuah inti yang 

kaya lipid dan penutup fibrosa yang tipis. Setelah platelet monolayer terbentuk di 

lokasi plak yang rusak, maka sejumlah agonis (kolagen, ADP, epinefrin, 

serotonin) akan mempercepat aktivasi platelet. Setelah simulasi platelet, terjadi 
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produksi dan pelepasan tromboksan A2 (suatu vasokontriksi lokal yang kuat), 

aktivasi platelet, dan seterusnya, resistansi potensial terhadap trombolisis 

(Syamsudin, 2011). 

Selama perkembangan alami plak aterosklerotik, terutama plak yang 

mengandung lipid, dapat terjadi transisi dan kerusakan tiba-tiba pada plak yang 

ditandai dengan adanya gangguan plak. Plak yang terganggu mengeluarkan zat 

yang merangsang aktivasi dan agregasi platelet, pembentukan trombin, dan terjadi 

pembentukan trombus. Pembentukan trombus menginterupsi aliran darah dan 

menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan oksigen. Jika 

ketidakseimbangan ini parah dan persisten dapat terjadi nekrosis miokard. Pada 

studi histologi lesi sering menunjukkan bahwa plak mengalami ruptur atau erosi. 

Komposisi trombus dapat bervariasi. Trombus putih mengandung trombosit, 

fibrin, atau keduanya, dan trombus merah mengandung eritrosit, fibrin, platelet, 

dan leukosit (Bonow et al, 2012). 

Plak aterosklerotik rentan terhadap gangguan overexpress enzim yang 

mendegradasi komponen matriks ekstraselular plak. Makrofag aktif dan sel mast 

sangat banyak ditemukan di lokasi plak yang terganggu pada pasien yang 

meninggal. Selain kondisi plak yang rentan dan berisiko tinggi, terjadinya 

komplikasi antara tekanan yang disebabkan oleh tekanan intraluminal, tonus 

vasomotor koroner, takikardia, dan gangguan nutrisi pembuluh dapat 

menghasilkan gangguan plak pada tepi penutup berserat yang berdekatan tetapi 

kurang terlibat pada daerah bahu plak (bagian dinding arteri koroner). Sejumlah 

variabel fisiologis utama seperti tekanan darah sistolik, denyut jantung, kekentalan 

darah, aktivitas jaringan endogen plasminogen activator (t-PA), jumlah 

plasminogen activator inhibitor tipe 1 (PAI-1), tingkat kortisol plasma, dan 

tingkat epinefrin plasma menunjukkan variasi circadian, dan meningkat pada 

waktu stres (Bonow et al, 2012). 

Umumnya, pasien IMA cenderung terjadi pada pria 50 atau 60 tahun, 

walaupun infark sekarang juga umum terjadi pada wanita 70 tahun atau lebih. 

Pada beberapa orang memiliki faktor resiko terhadap pengembangan penyakit 

arteri koroner. Resiko tersebut tidak ada pada semua pasien dan ketidakadaan 

faktor resiko tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya infark (Jaffe and 
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Miller, 2003). Pada penelitian observasi telah membuktikan resiko koroner lebih 

tinggi pada pria dibandingkan dengan wanita premenopouse. Namun, setelah 

menopouse resiko koroner lebih tinggi pada wanita. Perlindungan terhadap CVD 

pada wanita premenopouse dikarenakan tingkat HDL yang relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan laki-laki, setelah menopause nilai HDL pada wanita 

berkurang drastis (Fauci and Longo, 2008). Pada dekade terakhir pentingnya juga 

faktor psikososial yang berkaitan dapat meningkatan PJK dan IMA yaitu status 

sosial ekonomi, tingkat kesehatan diri sendiri, stres, dan sistem stres (Larsson, 

2011).  

2.5 Patogenesis Infark Miokard Akut 

IMA terbagi menjadi dua jenis berdasarkan ada tidaknya elevasi 

gelombang ST yaitu, STEMI dan NSTEMI. STEMI biasanya terjadi ketika aliran 

darah koroner tiba-tiba menurun setelah sebelumnya mengalami oklusi trombotik 

arteri koroner karena aterosklerosis (Antman dan Loscalzo, 2012). 

Aterosklerosis terbentuk saat dini dengan akumulasi lipid di intima arteri, 

yang disebut dengan fatty streak. Sampai dengan usia paruh baya fatty streak ini 

berkembang menjadi plak aterosklerotis, Plak “beresiko” tinggi ini biasanya 

mengandung banyak makrofag dan limfosit-T yang kemungkinan melepaskan 

metaloprofease dan sitoklin yang melemahkan selubung fibrous, menyebabkan 

plak mudah ruptur atau mengalami erosi akibat ketegangan dari regangan yang 

disebabkan oleh aliran darah (Aaronson and Ward, 2011). 

 

Gambar 2. 2 Proses Terjadinya Plak di Arteri Koroner 

Keterangan : (1) Penampang arteri menunjukkan aterogenesis pada arteri 

yang normal. (2) dimulainya lesi dan akumulasi lipid ekstraseluler kedalam 

intima. (3) evolusi ketahap fibro fatty. (4) progress lesi dengan prokoagulan dan 
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fibrosa cap yang lemah. (5) ACS terjadi saat plak yang tidak stabil atau beresiko 

tinggi mengalami gangguan terhadap fibrosa cap. (6) gangguan plak merangsang 

thrombogenesis (Antman, 2012). 

Selain itu berbagai agonis (kolagen, ADP, epinefrin, serotonin) mendesak 

aktivasi trombosit. Trombosit akan melepaskan tromboksan A2 (vasokonstriktor 

local yang kuat) yang mendesak aktivasi platelet, dan ketahanan potensi sehingga 

terbentuknya fibrinolisis. Selain tromboksan A2, aktivasi trombosit agonis 

mendesak perubahan reseptor glikoproteinIIb/IIIa. Reseptor ini mempunyai 

afinitas tinggi terhadap rantai asam amino pada protein adhesi yang terlarut seperti 

fibrinogen. Karena fibrinogen adalah molekul multivalen, dapat mengikat dua 

trombosit yang berbeda secara bersamaan, sehingga trombosit cross linking dan 

agregasi. Kaskade koagulasi diaktifkan oleh paparan faktor jaringan pada sel 

endotel yang rusak ditempat plak. Faktor VII dan X diaktifkan, terjadi konversi 

protrombin untuk trombin, yang kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin. 

Arteri koroner menjadi tersumbat oleh thrombus yang mengandung trombosit 

agregat dan helai fibrin (Fauci and Longo, 2008). Pada pemeriksaan tindak lanjut 

postmortem sesudah IMA menunjukkan adanya aterosklerosis dengan oklusi 

trombotik dalam pembuluh. Dalam beberapa kasus dimana tidak ada ateroma 

substansial yang ditemukan pada pemeriksaan postmortem, mungkin saja 

penyebabnya vasospasme arteri atau platelet atau kelainan pembekuan 

(McRobbie, 2008). 
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2.6 Patofisiologi Infark Miokard Akut 

 

Gambar 2. 3 Patofisiologi IMA 

Infark adalah kematian jaringan yang disebabkan oleh iskemia. Infark miokard 

akut terjadi saat iskemia miokard yang terlokalisasi menyebabkan perkembangan 

suatu regio nekrosis dengan batas yang jelas. IMA paling sering disebabkan oleh 

ruptur lesi aterosklerosis pada arteri koroner. Hal ini menyebabkan pembentukan 

trombus yang menyumbat arteri, sehingga menghentikan atau mengurangi 

pasokan darah ke jantung (Aaronson dan Ward, 2008). 

Akut IMA terjadi ketika ada perubahan iskemik abnormal miokardium 

disebabkan oleh ketidakmampuan perfusi koroner memenuhi permintaan 

kontraktil miokard. Pada tahun 2012, Joint Task Force of the European Society of 

Cardiology, American College of Cardiology Foundation, American Heart 

Association, dan Federasi Kesehatan Dunia (ESC/ACCF/AHA/WHF) 

mendefinisikan ulang IMA sebagai kenaikan dan/atau penurunan biomarker 
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jantung dengan setidaknya 1 nilai di atas persentil ke-99 dari batas referensi 

tertinggi. Selain kenaikan dan/atau penurunan biomarker jantung, disertai pula 

bukti iskemia miokard dengan setidaknya 1 dari berikut; (1) gejala iskemia 

miokard, (2) pengembangan patologis gelombang Q pada elektrokardiogram 

(EKG), (3) perubahan New ST-T atau terdapat blok cabang berkas kiri (LBBB) 

baru, (4) kehilangan akut miokard yang layak atau kelainan baru dinding daerah 

gerak, (5) identifikasi suatu trombus intrakoroner dengan angiografi atau otopsi 

mendadak, (6) kematian jantung tak terduga dengan gejala sugestif dari iskemia 

miokard dan diduga terjadi elevasi segmen ST baru, LBBB, dan/atau dengan 

adanya trombus segar dengan angiografi koroner dan/atau otopsi (Rimawi et al, 

2013). 

Pada pasien IMA terjadi regulasi sirkulasi yang abnormal, proses dimulai 

karena obstruksi pembuluh koroner yang menyebabkan iskemik daerah jantung, 

jika terjadi iskemik berlanjut maka terjadi infark. Suplai oksigen yang tidak cukup 

untuk jantung menurunkan kekuatan kontraksi otot, gerakan dinding sistolik, 

relaksasi diastolik dan menyebabkan fungsi abnormal kontraksi jantung di daerah 

infark. Jika infark cukup luas, menekan fungsi pompa LV sehingga menurunkan 

stroke volume, cardiac output, tekanan darah, dan meningkatkan LVEDP. 

Meningkatnya LVEDP dan kongestif paru menyebabkan hipoksemia. Hipoksemia 

terjadi karena peningkatan tekanan hidrostatik kapiler paru yang menyebabkan 

edem interstisial sehingga menghasilkan perfusi ventilasi alveoli memburuk. 

Selain hipoksemia juga terjadi penurunan kapasitas difusi. Hiperventilasi dapat 

menyebabkan hipokapnea dan alkaliosis pernafasan khususnya pasien menjadi 

gelisah, cemas dengan rasa sakit (Antman, 2012). Suplai oksigen yang kurang 

pada jantung dengan cepat juga menyebabkan terjadi perubahan metabolisme 

aerob menjadi anaerob. Karena mitokondria tidak bisa lagi mengoksidasi lemak 

atau produksi glikolisis, secara dramastis terjadi penurunan ATP dan glikolisis 

anaerob menyebabkan akumulasi asam laktat. Hal ini menyebabkan penurunan 

pH. Selain itu kekurangan ATP meningkatkan kadar Na+ intraseluler dan K+ 

ekstraseluler, peningkatan kadar Na+ intraseluler memicu edema sel. 

Meningkatnya K+ memberikan perubahan potensial elektrikal transmembran, 

mempengaruhi jantung untuk terjadinya aritmia. Akumulasi yang terjadi pada 
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Ca++ pada miosit yang rusak memicu terjadinya jalur akhir kerusakan sel (Rhee 

et al, 2011). 

2.7 Manifestasi Klinis Infark Miokard Akut  

Riwayat pasien diperlukan untuk membuat diagnosis. Gejala awal 

biasanya ditandai dengan nyeri dada menyerupai angina pektoris klasik. Hal ini 

dapat terjadi pada saat istirahat atau dengan aktivitas lebih sedikit dari biasanya 

dan dapat diklasifikasikan sebagai angina tidak stabil, namun seringkali tidak 

cukup mengganggu pasien untuk mencari bantuan medis. Perasaan lelah sering 

menyertai gejala lain sebelum terjadi STEMI (Bonow et al, 2012). Rasa sakit 

biasanya retrosternal, menyebar ke kedua sisi anterior dengan kecenderung pada 

sisi kiri. Seringkali, rasa sakit menjalar ke ulnaris lengan kiri, tangan dan jari-jari. 

Beberapa pasien merasakan hanya rasa nyeri atau mati rasa pada pergelangan 

tangan. Pada pasien lain ketidaknyamanan menjalar ke bahu, ektremitas atas, 

leher, dan rahang. Pasien dengan riwayat angina pektoris (AP), merasakan rasa 

sakit IMA sama dengan gejala AP. Namun, jauh lebih parah dan tidak hilang 

dengan istirahat ataupun nitrogliserin (Antman, 2012). 

Pasien datang dengan gejala nyeri dada di tengah seperti ditekan, yang 

dapat menjalar ke lengan, rahang, atau leher. Nyeri berlangsung lebih dari 30 

menit dan tidak mereda dengan nitrogliserin. Pasien seringkali berkeringat dan 

tampak dingin. Mual atau muntah dan timbul perasaan sangat cemas. Beberapa 

individu tampak atipikal, tanpa gejala (silent infarction, paling umum terjadi pada 

pasien diabetes), lokasi nyeri yang tidak biasa, sinkop, atau embolisasi perifer. 

Denyut dapat menjadi takikardia atau bradikardia. Tekanan darah biasanya 

normal. Namun demikian, tekanan sistolik <90 mmHg dan bukti hipoperfusi 

organ merupakan tanda khas syok kardiogenik, di mana curah jantung tidak sesuai 

dengan perfusi jaringan yang adekuat. Pemeriksaan fisik lainnya pada sistem 

kardiovaskular mungkin tidak berarti, namun mungkin terdapat bunyi ketiga atau 

keempat yang terdengar pada auskultasi dan juga murmur sistolik (Aaronson dan 

Ward, 2008). 

Pasien yang mengalami IMA akan merasakan nyeri di dada. Nyeri bersifat 

dalam, viseral, dan seperti beban berat, menekan, kadang-kadang nyeri seperti 

terbakar atau tertusuk. Karakter nyeri infark miokard akut hampir sama dengan 
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rasa tidak nyaman akibat angina pektoris, tetapi biasanya lebih parah dan lebih 

lama. Nyeri sering diikuti dengan keadaan lemah, berkeringat, mual, muntah, 

ansietas. Nyeri mulai terasa ketika pasien sedang istirahat. Ketika nyeri mulai 

muncul saat periode beraktivitas, maka nyeri biasanya tidak reda meskipun 

kegiatan telah dihentikan. Walaupun nyeri merupakan gejala yang paling sering 

terjadi, nyeri ini tidak selalu ada. Resiko terjadinya infark miokard akut tanpa 

terasa nyeri pada pasien diabetes mellitus lebih besar dan faktor resiko meningkat 

sesuai usia. Pada lansia, infark miokard akut terjadi dengan gejala sulit bernafas 

secara tiba-tiba. Gejala lainnya dengan atau tanpa nyeri namun jarang terjadi 

adalah hilang kesadaran secara tiba-tiba, kondisi kebingungan, rasa lemah, 

aritmia, terdapat embolisme perifer, atau penurunan tekanan darah arteri yang 

tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Nyeri infark miokard akut dapat merangsang 

nyeri dari perikarditis akut, embolisme paru, diseksi aorta akut, kostokondritis, 

dan penyakit gastrointestinalis. Oleh karena itu, kondisi ini harus dipertimbangkan 

dalam diagnosis diferensial (Syamsudin, 2011). 

Rasa sakit dari STEMI mungkin telah mereda pada saat pasien bertemu 

dokter (atau pasien mencapai rumah sakit), atau dapat bertahan selama berjam-

jam. Opiat, morfin tertentu, biasanya mengurangi rasa sakit. Keduanya, angina 

pektoris dan rasa sakit STEMI diperkirakan muncul dari ujung saraf ketika 

iskemik atau terluka, tapi tidak nekrotik. Dengan demikian, dalam kasus-kasus 

STEMI, stimulasi serabut saraf di zona iskemik miokardium sekitar daerah pusat 

nekrotik infark mungkin menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit sering menghilang 

tiba-tiba ketika aliran darah ke wilayah infark dipulihkan. Terkadang rasa sakit 

infark yang berlangsung selama berjam-jam, mungkin merupakan rasa sakit yang 

disebabkan oleh iskemia yang sedang dialami. Pada beberapa pasien, khususnya 

pasien yang lebih tua, pasien diabetes, dan penerima transplantasi jantung, 

manifestasi klinis STEMI bukan dengan nyeri dada, melainkan dengan gejala 

kegagalan LV akut dan sesak dada atau dengan ditandai kelemahan atau frank 

syncope. Diaforesis, mual, dan muntah dapat menyertai gejala ini (Bonow et al, 

2012). Lebih dari 40% pasien mengalami kematian kardiak mendadak sebagai 

gejala pertama MI (Wang dan Ohman, 2009). 
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2.8 Diagnosa Infark Miokard Akut 

2.8.1 Diagnosa dan Pemeriksaan Fisik Infark Miokard Akut STEMI 

Pada hampir setengah kasus, terdapat faktor pencetus sebelum terjadi 

STEMI, seperti aktivitas fisik berat, stress, emosi, atau penyakit medis lain yang 

menyertai. Walaupun STEMI bisa terjadi sepanjang hari atau malam, tetapi 

variasi sirkadian di laporkan dapat terjadi pada pagi hari dalam beberapa jam 

setelah bangun tidur (Fauci et al, 2008). Nyeri merupakan keluhan utama yang 

paling umum pada pasien dengan STEMI. Rasa sakit yang mendalam dan berat 

mirip dalam serangan angina pectoris, namun pada umumnya terjadi pada saat 

istirahat, biasanya lebih parah, dan berlangsung lebih lama. Rasa sakit pada 

bagian tengah dada dan atau epigastrium kemudian menjalar ke lengan Sebagian 

besar pasien yang mengalami nyeri, mencoba untuk mengurangi rasa sakit dengan 

bergerak di tempat tidur, mengubah posisi mereka dan meregangkan tubuh. 

Kondisi pucat dengan keringat dingin ekstrem sering terjadi dan nyeri dada 

substernal bertahan selama > 30 menit dan diaphoresis sangat menunjukkan 

STEMI (Fauci et al, 2008). 

2.8.2 Diagnosa dan Pemeriksaan Laboratorium Infark Miokard Akut 

STEMI  

Pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan laboratorium harus 

dilakukan sebagai bagian dalam tatalaksana pasien STEMI tetapi tidak boleh 

menghambat implementasi terapi reperfusi. Pemeriksaan petanda kerusakan 

jantung yang dianjurkan adalah creatinin kinase (CK) MB dan cardiac specific 

troponin (cTn) T atau cTn I, yang dilakukan secara serial. cTn digunakan sebagai 

petanda optimal untuk pasien STEMI yang disertai kerusakan otot skeletal karena 

pada keadaan ini juga akan diikuti peningkatan CKMB. Terapi reperfusi diberikan 

segera mungkin pada pasien dengan elevasi ST dan gejala IMA serta tidak 

tergantung pada pemeriksaan biomarker. Peningkatan nilai enzim diatas dua kali 

nilai batas atas normal menunjukkan adanya nekrosis jantung (Antman et al, 

2013). SGOT meningkat dalam 12-48 jam setelah nekrosis miokardium (Stein, 

1998). 



17 
 

 
 

2.3.2.1 Pemeriksaan fisik.  

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengidentifikasifaktor pencetus iskemia, 

komplikasi iskemia, penyakit penyerta danmenyingkirkan diagnosis banding. 

Regurgitasi katup mitral akut, suara jantung tiga (S3), ronkhi basah halus dan 

hipotensi hendaknya selalu diperiksa untukmengidentifikasi komplikasi iskemia. 

Ditemukannya tanda-tanda regurgitasi katup mitral akut, hipotensi, diaphoresis, 

ronkhi basah halus atau edema paru meningkatkan kecurigaan terhadap SKA 

(PERKI, 2015) 

2.3.2.2 Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG)  

Elektrokardiografi memberikan informasi tentang aspek patofisiologi pada 

IMA, mencerminkan fisiologi dari miokardium selama proses iskemik akut. 

Elektrokardiografi dapat membantu dalam memperkirakan luasnya area iskemik, 

membedakan iskemik subendokardial atau transmural, dan adanya infark 

sebelumnya. Adanya elevasi segmen ST pada pasien dengan keluhan nyeri dada 

yang khas, dikombinasi dengan adanya resiprokal, akan mempunyai nilai prediktif 

yang tinggi untuk terjadinya suatu IMA (Farissa, 2006).  

Pemeriksaan EKG 12 sandapan harus dilakukan pada semua pasien 

dengan nyeri dada atau keluhan yang dicurigai STEMI, dalam waktu 10 menit 

sejak kedatangan di IGD sebagai landasan dalam menentukan keputusan terapi 

reperfusi (Farissa, 2006). 
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Gambar 2. 4 Pola Pemeriksaan EKG 

Hanya beberapa pola EKG yang mempunyai spesifikasi tinggi untuk infark. 

Pada pasien infark inferior mengarah dada sebelah kanan untuk menentukan adanya 

infark ventrikel kanan dengan mendeteksi elevasi ST di V3R atau V4R. Pasien dengan 

depresi segmen ST pada V1 dan V2 mungkin mengalami oklusi total di sirkumfleksa, 

yang bisa diungkap dengan elevasi segmen ST mengarah posterior (V7-V9). EKG 

mungkin tidak menunjukkan perubahan yang khas karena gangguan konduksi 

bersamaan (cth. LBBB) yang dapat menutupi pemeriksaan atau karena hanya terjadi 

depresi ST sehingga dianggap tidak spesifik. Elevasi segment ST atau tanpa 

pengembangan gelombang Q baru, dan tidak ada perubahan EKG lain dapat dianggap 

sangat spesifik, meskipun pemeriksaan ini tidak 100% spesifik (McRobbie, 2008).  

 

Gambar 2. 5 Lokasi Infar Berdasarkan Sadapan EKG 
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Pada tahap awal, jumlah oklusi arteri koroner epikardial menghasilkan elevasi 

segmen ST yang pada akhirnya berkembang gelombang Q pada EKG. Gelombang Q 

menyebabkan menutupi zona infark yang bervariasi besarnya dan muncul hanya 

sementara, tergantung pada status reperfusi miokard iskemik dan pemulihan 

transmembran dari waktu ke waktu. Sebagian kecil pasien awalnya menampilkan 

elevasi segmen ST yang tidak berkembang gelombang Q karena ketika trombus 

menghambat tidak sepenuhnya oklusi, hanya obstruksi sementara (Fauci and Longo, 

2008). 

2.3.2.3 Pemeriksaan Biomarker Serum Jantung  

Pemeriksaan serum jantung, merupakan salah satu prosedur untuk 

mengevaluasi Infark Miokard. Infark miokard menyebabkan gangguan sarkolema, 

sehingga makromolekul intraseluler bocor ke interstitium jantung dan akhirnya 

masuk ke dalam aliran darah. Deteksi molekul -molekul tersebut di dalam serum, 

terutama troponin yang spesifik untuk jantung dan isoenzim creatine kinase MB 

(CK-MB), mempunyai peranan diagnostik dan prognostik yang penting pada 

pasien dengan STEMI (ST Segment Elevation Myocardial Infarction) dengan 

marker yang naik di atas ambang batas (Libby et al, 2008). CKMB meningkat 

setelah 3 jam bila ada infark miokard dan mencapai puncak dalam 10-24 jam dan 

kembali normal dalam 2-4 hari. Operasi jantung, miokarditis, dan kardioversi 

elektrik dapat meningkatkan CKMB (Farissa, 2006).  

Troponin I/T sebagai marka nekrosis jantung mempunyai sensitivitas dan 

spesifisitas lebih tinggi dari CK-MB. Peningkatan marka jantung hanya 

menunjukkan adanya nekrosis miosit, namun tidak dapat dipakai untuk 

menentukan penyebab nekrosis miosit tersebut (penyebab koroner/nonkoroner). 

Troponin I/T juga dapat meningkat oleh sebab kelainan kardiak nonkoroner 

seperti takiaritmia, trauma kardiak, gagal jantung, hipertrofi ventrikel kiri, 

miokarditis/perikarditis. Keadaan nonkardiak yang dapat meningkatkan kadar 

troponin I/T adalah sepsis, luka bakar, gagal napas, penyakit neurologik akut, 

emboli paru, hipertensi pulmoner, kemoterapi, dan insufisiensi ginjal. Pada 

dasarnya troponin T dan troponin I memberikan informasi yang seimbang 

terhadap terjadinya nekrosis miosit, kecuali pada keadaan disfungsi ginjal. Pada 
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keadaan ini, troponin I mempunyai spesifisitas yang lebih tinggi dari troponin T 

(PERKI, 2015) 

Pemeriksaan pertanda kerusakan jantung yang dianjurkan adalah creatinin 

kinase (CK) MB dan cardiac specific troponin (cTn) T atau cTn I, yang dilakukan 

secara serial. cTn digunakan sebagai petanda optimal untuk pasien STEMI yang 

disertai kerusakan otot skeletal karena pada keadaan ini juga akan diikuti 

peningkatan CKMB (Sudoyo, 2010). Ada dua jenis cTn, yaitu cTn T dan cTn I. 

Enzim ini meningkat setelah 2 jam bila ada infark miokard dan mencapai puncak 

dalam 10-24 jam dan cTn T masih dapat dideteksi setelah 5-14 hari sedangkan 

cTn I setelah 5-10 hari (Farissa, 2006). Pemeriksaan enzim jantung yang lain yaitu 

mioglobin, creatinine kinase (CK), Lactic dehydrogenase (LDH) (Farissa, 2006).  

2.3.2.4 Pemeriksaan Noninvasif 

Pemeriksaan ekokardiografi transtorakal saat istirahat dapat memberikan 

gambaran fungsi ventrikel kiri secara umum dan berguna untuk menentukan 

diagnosis banding. Hipokinesia atau akinesia segmental dari dinding ventrikel kiri 

dapat terlihat saat iskemia dan menjadi normal saat iskemia menghilang. Selain 

itu, diagnosis banding seperti stenosis aorta, kardiomiopati hipertrofik, atau 

diseksi aorta dapat dideteksi melalui pemeriksaan ekokardiografi. Jika 

memungkinkan, pemeriksaan ekokardiografi transtorakal saat istirahat harus 

tersedia di ruang gawat darurat dan dilakukan secara rutin dan sesegera mungkin 

bagi pasien tersangka IMA (PERKI, 2015). Teknik ini dapat berguna untuk 

mengevaluasi kelainan gerakan dinding regional akibat kerusakan miokardium 

dan memberikan penilaian secara keseluruhan pada ukuran dan fumgsi ventrikel 

kanan dan kiri (Stein, 1998) 

2.3.2.5 Pemeriksaan Invasif (Angiografi Koroner).  

Angiografi koroner memberikan informasi mengenai keberadaan dan 

tingkat keparahan PJK, sehingga dianjurkan segera dilakukan untuk tujuan 

diagnostik pada pasien dengan risiko tinggi dan diagnosis banding yang tidak 

jelas. Penemuan oklusi trombotik akut, misalnya pada arteri sirkumfleksa, sangat 

penting pada pasien yang sedang mengalami gejala atau peningkatan troponin 

namun tidak ditemukan perubahan EKG diagnostik. Pada pasien dengan penyakit 

pembuluh multipel dan mereka dengan stenosis arteri utama kiri yang memiliki 
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risiko tinggi untuk kejadian kardiovaskular yang serius, angiografi koroner 

disertai perekaman EKG dan abnormalitas gerakan dinding regional seringkali 

memungkinkan identifikasi lesi yang menjadi penyebab. Penemuan angiografi 

yang khas antara lain eksentrisitas, batas yang ireguler, ulserasi, penampakkan 

yang kabur, dan filling defect yang mengesankan adanya trombus intrakoroner 

(PERKI, 2015). 

2.9 Riwayat Klinis IMA 

Gejala pedromal biasanya ditandai dengan nyeri dada, sama dengan angina 

pektoris, tapi itu terjadi pada saat istirahat atau aktivitas yang lebih dari biasanya 

dan karena itu dapat diklasifikasikan sebagai angina tidak stabil (Antman, 2012). 

Seperti angina, sensasi mungkin dihasilkan dari pelepasan mediator seperti 

adenosin dan laktat dari sel iskemik jantung ke ujung saraf. Ketidaknyamanan 

dada pada IMA seringkali parah, tapi tidak selalu. Faktanya, 25% pasien IMA 

tanpa gejala selama kejadian akut dan diagnosis secara retrospektif. Biasanya 

terjadi pada pasien diabetes nefropati perifer (Rhee et al, 2011). 

2.10  Pemeriksaan Fisik dan Klinis IMA 

Kebanyakan pasien cemas dan gelisah, dan tidak berhasil untuk 

mengurangi rasa sakit dengan bergerak di tempat tidur, mengubah posisi mereka, 

dan peregangan. Nyeri dada dapat bertahan selama >30 menit dan diaforesis 

sangat menunjukkan adanya STEMI. Meskipun kebanyakan pasien memiliki 

denyut nadi dan tekanan darah normal dalam satu jam pertama dari STEMI, 

sekitar seperempat pasien dengan infark anterior memiliki manifestasi dari sistem 

saraf simpatik hiperaktif (takikardia dan/atau hipertensi). Sekitar satu setengah 

dari jumlah pasien STEMI dengan infark inferior menunjukkan adanya 

hiperaktivitas parasimpatis (bradikardia dan/atau hipotensi) (Antman, 2012). 

Pemeriksaan fisik IMA tergantung pada lokasi dan luasnya infark. Sering ada 

bunyi S4 terjadi pada akhir diastole yang menunjukkan adanya kontraksi atrium 

ventrikel kiri dan S3 yang terjadi pada awal diastole yang menunjukkan kelebihan 

volume adanya gagal fungsi sistolik ventrikel kiri (Rhee et al, 2011). Kebanyakan 

pasien IMA mengalami demam dengan suhu rektal 38.3◦- 38,9◦C. Suhu tubuh 

sering mulai meningkat dalam waktu 4-8 jam setelah onset infark. Laju 

pernapasan akan sedikit meningkat segera setelah IMA. Pasien dengan edema 
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paru mungkin memiliki tingkat pernapasan > 40 kali/menit. Ronki basah 

terdengar mengi pada pasien IMA yang mengalami kegagalan LV (Antman, 

2012). 

2.11  Klasifikasi Infark Miokard Akut 

Infark miokard akut diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan 

patologi klinis, perbedaan prognosis, dan dengan strategi terapi yang berbeda 

yaitu:  

(1) IMA Tipe 1 (Infark miokard yang spontan) yaitu terkait dengan plak 

aterosklerosis yang ruptur, ulserasi, fissur, erosi atau diseksi yang 

menghasilkan trombus intraluminal yang menyebabkan penurunan aliran 

darah miokard. Pasien mungkin memiliki dasar CAD parah, tapi dalam kasus 

belum obstriktif atau tidak ada CAD yang ditemukan pada angiografi.  

(2) IMA Tipe 2 (Infark miokard kedua adanya ketidakseimbangan iskemik) yaitu 

pada kasus cedera miokard dengan nekrosis, terjadi ketidakseimbangan antara 

suplai dan/atau kebutuhan oksigen miokard, misalnya disfungsi endotelium 

koroner, spasme arteri koroner, emboli koroner, taki/bradiaritmia, anemia, 

kegagalan pernapasan, hipotensi, dan hipertensi dengan atau tanpa LVH yang 

potensi dalam menyebabkan IMA.  

(3) IMA Tipe 3 (Infark miokard yang mengakibatkan kematian saat tidak adanya 

nilai biomarker) yaitu kematian jantung dengan gejala sugestif iskemia 

miokard dan diduga adanya perubahan EKG iskemik baru atau LBBB baru. 

Tapi kematian terjadi sebelum sampel darah dapat diperoleh, sebelum 

peningkatan biomarker jantung dapat diidentifikasi. Pada kasus ini biomarker 

jantung tidak ditemukan  

(4) IMA Tipe 4 (Infark miokard yang berhubungan dengan prosedur 

revaskularisasi). Type 4a : Infark miokard terkait dengan pemasangan PCI 

yaitu elevasi nilai cTn > 5x URL persentil ke-99 dari nilai awal yang normal 

(≤ URL persentil ke-99). Type 4b : Infark miokard terkait dengan 

pemasangan stent trombosis.  

(5) IMA Tipe 5 yaitu infark miokard berhubungan dengan CABG Dengan 

peningkatan biomarker nilai jantung > 10x URL persentil ke-99 pada pasien 

dengan nilai normal dasar cTn (≤ URL persentil ke-99) (Tygesen et al, 2012 
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Diagnosis infark miokard ditegakkan jika diperoleh 2 dari 3 kriteria, yaitu 

nyeri dada, pemeriksaan EKG dan peningkatan pertanda biokimia. Berdasarkan 

pemeriksaan EKG, infark miokard dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu infark 

miokard dengan elevasi segmen ST (STEMI) dan tanpa elevasi segmen ST (Non 

STEMI). Diagnosis NSTEMI ditegakkan jika pasien dengan manifestasi klinis 

menunjukkan bukti adanya nekrosis miokard berupa peningkatan biomarker 

jantung (Harun dan Alwi, 2009). Oklusi sebagian dari arteri koroner tanpa 

melibatkan seluruh ketebalan miokardium, sehingga tidak ada elevasi segmen ST 

pada EKG. Sedangkan Infark miokard akut dengan elevasi ST (STEMI) 

merupakan oklusi total dari arteri koroner yang menyebabkan area infark yang 

lebih luas meliputi seluruh ketebalan miokardium, yang ditandai dengan adanya 

elevasi segmen ST pada EKG (Sudoyo, 2010). 

2.11.1 Infark Miokard Akut dengan Non STEMI  

NSTEMI oklusi terjadi pada arteri koroner yang inkomplet atau temporer 

menyebabkan iskemik miokard dan nekrosis dengan derajat lebih kecil, biasanya 

terbatas pada subendokardium. Pada pasien dengan peningkatan kadar penanda 

(troponin atau CK-MB), namun tidak memiliki elevasi segmen ST didiagnosis 

NSTEMI. Pasien NSTEMI merupakan spektrum patologi akhir yang parah yang 

terkait dengan UA. Fisur atau pecahnya plak aterosklerotik awal terjadinya UA. 

Jika gangguan plak dapat distabilkan segera atau melalui intervensi medis maka 

dikategorikan UA. Jika tidak, maka dapat terjadi NSTEMI (Narahara, 2008).  

Infark miokard dengan Non – STEMI adalah sindrom klinik yang 

dikategorikan pada iskemik miokard tanpa ST – elevasi pada elektrokardigraf, 

sindrom ini biasanya disebabkan karna rupture plak. Non - STEMI juga 

disebabkan oleh pasokan oksigen dan pengurangan atau peningkatan kebutuhan 

oksigen miokard karena adanya plak aterosklerotik koroner, dengan berbagai 

tingkat obstruksi. Empat proses patofisiologis yang dapat berkontribusi terhadap 

perkembangan Non - STEMI telah diidentifikasi, antara lain : ruptur plak atau 

erosi dengan melapisi trombus non oclusive, dipercaya penyebab yang paling 

umum ; Obstruksi dinamis; Obstruksi mekanik progresif, dan Angina tidak stabil 

sekunder yang berkaitan dengan peningkatan kebutuhan oksigen miokard dan atau 

penurunan pasokan (Fauci et al, 2008).  
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2.11.2 Infark Miokard Akut dengan STEMI  

STEMI merupakan sindrom koroner akut paling serius terjadi bila trombus 

menyumbat arteri koroner secara menyeluruh dalam waktu yang signifikan, dan 

biasanya menyebabkan gejala yang lebih berat dibandingkan dengan NSTEMI. 

Tanda khas STEMI adalah elevasi menetap segmen ST pada EKG. Hal ini 

menunjukkan area miokard yang luas dan seluruh ketebalan dinding ventrikel 

mengalami nekrosis. Nekrosis miokard menyebabkan pelepasan troponin T dan I. 

Diagnosa STEMI bila terjadi peningkatan kadar penanda troponin (Aaronson and 

Ward, 2010). 

STEMI biasanya terjadi ketika aliran darah koroner menurun tiba-tiba 

setelah oklusi trombotik arteri koroner yang sebelumnya terkena aterosklerosis. 

STEMI terjadi ketika trombus arteri koroner berkembang pesat di situs cedera 

vaskular. Pada kebanyakan kasus, STEMI terjadi ketika permukaan plak 

aterosklerotik menjadi terganggu dan kondisi mendukung thrombogenesis, bentuk 

trombus mural di lokasi gangguan plak, amd arteri koroner yang terlibat menjadi 

tersumbat (Fauci et al, 2008).  

Diagnosis IMA dengan elevasi segmen ST ditegakkan berdasarkan, 

anamnesis nyeri dada yang khas dan gambaran EKG adanya elevasi ST >2 mm, 

minimal pada 2 sandapan prekordial yang berdampingan atau >1 mm pada 2 

sandapan ekstremitas. Pemeriksaan enzim jantung terutama troponin T yang 

meningkat akan memperkuat. Kombinasi nyeri dada substernal >30 menit dan 

banyak keringat merupakan kecurigaan kuat adanya STEMI (Sudoyo, 2010). 

2.12  Komplikasi IMA 

2.12.1 Cardiac Arrest (Henti Jantung)  

Henti jantung adalah penyebab sebagian besar kematian akut yang 

merupakan komplikasi dengan infark miokard dan hal ini terjadi karena fibrilasi 

ventrikel. Penatalaksanaan dengan defibrilasi dilakukan segera. Risiko ini 

biasanya terlihat dalam 48 jam pertama infark miokard. Ventricle fibrilation arrest 

yang muncul setelah lebih dari 48 jam menunjukkan adanya cedera miokardium 

ekstensif dan fungsi miokardium yang buruk. Kondisi ini dapat memungkinkan 

untuk terjadi kekambuhan ventricle fibrilation arrest di masa mendatang 

(Syamsudin, 2011).  
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2.12.2 Gagal Jantung  

Penyakit arteri koroner adalah penyebab paling umum dari gagal jantung 

sistolik, terjadi pada hampir 70% kasus. Infark miokard menyebabkan penurunan 

massa otot sebagai akibat dari kematian sel-sel miokard. Ukuran infark 

berpengaruh terhadap terganggunya kontraktilitas sel miokard jantung. Dalam 

upaya untuk mempertahankan curah jantung, miokardium yang hidup mengalami 

compensatory remodeling, sehingga awal proses maladaptif menyebabkan 

sindrom gagal jantung dan menyebabkan cedera lebih lanjut ke jantung. 

Miokardial iskemia dan infark juga mempengaruhi diastolik sifat jantung dengan 

meningkatkan kekakuan ventrikel dan relaksasi ventrikel melambat. Dengan 

demikian, infark miokard sering mengakibatkan disfungsi sistolik dan diastolik 

(Dipiro et al, 2008). 

2.12.3 Syok kardiogenik 

Syok kardiogenik terlihat ketika > 40% dari otot miokardium mengalami 

luka dan ditandai dengan hipotensi, hiperfusi perifer yang buruk, serta penurunan 

output urin. Syok kardiogenik menandakan prognosis yang sangat buruk dan 

merupakan penyebab kematian pada 60% STEMI. Syok kardiogenik juga dapat 

disebabkan oleh otot kapiler yang mengalami ruptur atau septum interventrikel 

(Syamsudin, 2011).  

Kriteria hemodinamik syok kardiogenik adalah indeks jantung <2,2, L/menit/ m2 

dan peningkatan wedge pressure >18 mmHg. Selain itu, diuresis biasanya <20 

mL/jam. Pasien juga dianggap menderita syok apabila agen inotropic intravena 

dan/atau IABP dibutuhkan untuk mempertahankan tekanan darah sistolik >90 

mmHg. Syok kardiogenik biasanya dikaitkan dengan kerusakan ventrikel kiri 

luas, namun juga dapat terjadi pada infark ventrikel kanan. Baik mortalitas jangka 

pendek maupun jangka panjang tampaknya berkaitan dengan disfungsi sistolik 

ventrikel kiri awal dan beratnya regurgitasi mitral. Adanya disfungsi ventrikel 

kanan pada ekokardiografi awal juga merupakan prediktor penting prognosis yang 

buruk, terutama dalam kasus disfungsi gabungan ventrikel kiri dan kanan. 

2.12.4 Perikarditis  

Gesekan perikardial dan/atau nyeri perikardial sering ditemui pada pasien 

dengan STEMI yang melibatkan epikardium tersebut. Komplikasi ini biasanya 
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dapat dikelola dengan aspirin (650 mg empat kali sehari). Hal ini penting untuk 

mendiagnosis nyeri dada perikarditis secara akurat, karena kegagalan untuk 

mengenalinya dapat menyebabkan diagnosis yang salah sebagai nyeri iskemik 

berulang dan/atau perpanjangan infark, dengan hasil yang tidak tepat dengan 

penggunaan antikoagulan, nitrat, beta blockers, atau arteriografi koroner. Ketika 

itu terjadi, keluhan nyeri yang menjalar ke otot trapezius membantu karena pola 

seperti ketidaknyamanan khas perikarditis tetapi jarang terjadi dengan 

ketidaknyamanan iskemik. Antikoagulan berpotensi menyebabkan tamponade 

dengan adanya perikarditis akut (yang ditunjukkan dengan rasa sakit atau 

menggosok yang persisten) dan karena itu antikoagulan tidak boleh digunakan 

kecuali ada indikasi yang kuat (Fauci et al, 2008). 

2.13  Penatalaksanaan Terapi Infark Miokard Akut 

Tujuan pada terapi IMA yaitu meminimalisasikan ukuran infark dan 

mencegah terjadinya remodelling ventrikel atau komplikasi lainnya. Manajemen 

darurat IMA terutama untuk manajemen simptomatik dan suportif (McRobbie, 

2008). Pada pasien yang diduga mengalami IMA segera diberikan nitrogliserin 

sublingual 0,3 mg setiap 3-5 menit (jika nyeri bertahan), terapi oksigen 2 L/min 

melalui kanula nasal, aspirin kunyah 325 mg untuk memblokade agregasi 

trombosit, morfin 2 mg secara intravena jika nitrogliserin tidak dapat meredakan 

nyeri, β-bloker diberikan kecuali jika terdapat kontraindikasi (Narahara, 2008). 

Pengobatan jangka panjang pasien IMA dengan aspirin, β-bloker, dan 

ACE-I atau ARB untuk mengurangi komplikasi IMA dan resiko reinfark sehingga 

perlunya pasien melakukan usaha berhenti merokok, pengobatan hipertensi dan 

diabetes, dan penurunan lipid (Aaronson and Ward, 2010). NSTEMI dan STEMI 

dikelompokkan bersama sebagai IMA, namun memiliki penatalaksanaan yang 

berbeda, reperfusi (trombolisis) digunakan untuk menangani STEMI namun tidak 

untuk NSTEMI (Aaronson and Ward, 2010) 

Dalam jurnal American Medical Assosiation, penatalaksanaan terapi pada 

IMA menyebutkan bahwa lebih dari 15 tahun dilakukan percobaan prospektif 

secara acak dengan skala besar mendokumentasikan efikasi dan keamanan pada 

pengobatan IMA seperti aspirin, klopidogrel, β-blocker, statin, ACE I atau ARBs 

penggunaannya meningkat dalam pengobatan di rumah sakit (Janberg et al, 2011). 
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2.13.1 Oksigen  

Infark miokard akut (IMA) terjadi ketika aliran darah yang membawa 

oksigen ke jantung terganggu untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Oksigen 

diberikan pada pasien IMA untuk meningkatkan oksigenasi pada jaringan iskemik 

miokard dan mengurangi gejala iskemik (nyeri), ukuran infark dan mengurangi 

mordabitas dan mortalitas (Burgess, 2012). Oksigen diberikan pada pasien 

STEMI dan NSTEMI yang hipoksemia (SaO2<90%) dan oksigen diberikan pada 

semua pasien selama enam jam pertama hingga saturasi oksigen mencapai 94- 

98% dengan pemberian melalui kanula nasal 2-6 liter/menit (Shuvy et al, 2013; 

Ripley et al, 2012). 

2.13.2 Morfin  

Pada pasien IMA dalam mengobati rasa sakit berbagai obat analgesik 

dapat digunakan meperidine, pentazocine, dan morfin. Morfin menjadi pilihan 

yang sering digunakan, kecuali pada pasien dengan hipersensitivitas morfin. Dosis 

4-8 mg intravena, Dosis 2-8 mg diulang pada interval 5-15 menit sampai rasa 

sakit lega. Penghentian obat jika ada bukti toksisitas, hipotensi, depresi 

pernapasan, atau muntah yang parah. Morfin memiliki efek bermanfaat pada 

pasien dengan edema paru karena pelebaran arteri perifer dan vena (terutama di 

antara pasien dengan aktivitas simpatom adrenal berlebihan), penurunan kerja 

pernapasan, dan memperlambat denyut jantung (Thygesen et al, 2012). 

Pemberian morfi dengan dosis kecil IV (1-3 mg) diberikan pada pasien 

yang nyerinya tidak hilang dengan pemberian nitrogliserin. Pemberian ini diulang 

setiap 5 menit nitrasi sampai nyeri hilang (Kasron, 2012). 

2.13.3 Fibrinolitik  

Terapi fibrinolitik digunakan untuk mempercepat lisis trombus pada 

intrakoroner yang oklusi, sehingga memulihkan aliran darah dan membatasi 

kerusakan miokard. Fibrinolitik mempunyai keuntungan jangka panjang pada 

pasien IMA. Berbagai macam obat trombolitik yang ada dipasaran, diantaranya 

alteplase, urokinase, streptokinase dan sebagainya (Ali et al, 2014).  

Pemberian fibrinolitik pada awal IMA memuluhkan aliran darah (70%-

80%) oklusi koroner dan secara signifikan mengurangi tingkat kerusakan jaringan. 

Peningkatan patensi koroner dapat meningkatkan kelangsungan hidup dan lebih 
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sedikit komplikasi yang terjadi setelah IMA. Inisiasi fibrinolitik sangat penting, 

pasien yang menerima terapi dalam waktu 2 jam setelah gejala IMA memiliki 

tingkat kematian setengah dari pasien yang menerimanya setelah 6 jam (Rhee et 

al, 2011). 

2.13.4 Nitrat  

Golongan nitrat merupakan golongan obat antiiskemik yang sangat efektif 

digunakan untuk pengobatan pasien dengan angina stabil, IMA, dan gagal jantung 

kongestif kronis. Golongan nitrat yang sering digunakan pada IMA, yaitu tablet 

nitrogliserin, intravena nitrogliserin, topikal nitrogliserin, isosorbid dinitrat, dan 

isosorbid 5-mononitrat. Sublingual nitrogliserin atau isosorbid dinitrat 

memperlebar kapasitas vena dan saluran arteri, menghilangkan gejala angina dan 

mengurangi kebutuhan oksigen jantung. Efek tersebut sangat konsisten dan 

reprodusibel dalam memperbaiki gejala dengan cepat setelah pemberian 

sublingual nitrogliserin atau isosorbid dinitrat. Pemberian nitrat intrakoroner 

direkomendasikan sebelum melakukan angiografi koroner untuk memilih ukuran 

stent yang sesuai (Munzel et al, 2013; Steg et al, 2013).  

Penggunaan rutin nitrat pada IMA tidak menunjukkan adanya nilai dan 

oleh karena itu tidak direkomendasikan dalam penggunaan rutin selama fase 

penyembuhan IMA. Pada fase akut dan stabil, nitrat berguna untuk mengontrol 

gejala angina (Steg et al, 2013). Nitrat tidak diberikan pada pasien dengan tekanan 

sistolik <90 mm Hg atau 30 mm Hg, bradikardi (kurang dari 50 kali/menit), 

takikardi (>100 kali/menit), atau RV (Antman, 2012). 

2.13.4.1 Isosorbid Dinitrat (ISDN)  

Pemberian ISDN sublingual konsentrasi maksimal obat dalam plasma 

diproduksi 6 menit dan konsentrasi menurun dengan cepat (waktu paruh 45 

menit). Metabolisme primer awal, isosorbid-2-mononitrat dan isosorbid-5- 

mononitrat mempunyai waktu paruh lebih panjang (3-6 jam) dan yang 

berkontribusi pada keberhasilan terapi obat (Michel, 2006)  

2.13.4.2 Isosorbid Mononitrat (ISMN)  

Isosorbid Mononitrat (ISMN) tersedia dalam bentuk tablet. Tidak 

mengalami first pass metabolism dan memiliki bioavaibilitas yang baik setelah 
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pemberian oral. Mononitrat secara signifikan memiliki waktu paruh yang lebih 

panjang dibandingkan dengan ISDN dan telah diformulasi sebagai plain tablet dan 

preparasi sustained release yang memiliki durasi kerja lebih lama daripada bentuk 

sediaan ISDN (Michel, 2006).  

2.13.4.3 Nitrogliserin  

Konsentrasi puncak nitrogliserin dalam plasma 4 menit dengan pemberian 

sublingual. Mempunyai waktu paruh 1-3 menit. Durasi kerja nitrogliserin 

mungkin lebih cepat jika deberikan secara spray sublingual daripada sublingual 

tablet (Michel, 2006). Meskipun Nitrogliserin dapat memperbaiki gejala dan 

tanda-tanda iskemik miokard dengan mengurangi preload LV dan meningkatkan 

aliran darah koroner, tapi pada umumnya tidak mengurangi cedera miokard. 

Melalui pembuluh darah, nitrogliserin mungkin berguna untuk pasien IMA 

dengan hipertensi atau gagal jantung. Nitrogliserin intravena digunakan 48 jam 

pertama setelah IMA untuk terapi iskemik persisten, CHF, atau hipertensi 

(O’Gara et al, 2012; Steg et al, 2013). 

2.13.5 Antikoagulan  

Antikoagulan digunakan untuk pengobatan dan profilaksis karena adanya 

tromboemboli (Sweetman, 2009). Antikoagulan yang ideal dapat mencegah 

trombosis dan membatasi reperfusi cedera, serta mengatasi cedera vaskuler dan 

membatasi pendarahan (Zehnder, 2012).  

2.13.5.1 Heparin dan Warfarin  

 Heparin mengaktivasi antitrombin yang menginhibisi trombin dan faktor 

X, IX, dan XI (Aaronson dan Ward, 2008). Efek antikoagulan heparin timbul 

karena ikatannya dengan AT-III yang berfungsi menghambat protease faktor 

pembekuan dengan cara membentuk kompleks yang stabil dengan protease faktor 

pembekuan. Setelah kompleks terbentuk, heparin dilepaskan yang kemudian 

berikatan dengan antitrombin (Gunawan, 2009). Warfarin menginhibisi vitamin K 

reduktase, dan juga karboksilasi-γ dari protrombin dan faktor VII, IX, dan X 

dalam hati sehingga obat ini mencegah pengikatan fosfolipid dan aktivitasnya 

(Aaronson dan Ward, 2008).  
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2.13.5.2 Fondaparinux  

Fondaparinux berikatan dengan antitrombin dengan spesifisitas yang 

tinggi dalam menginaktivasi faktor Xa. Fondaparinux efektif dalam pencegahan 

dan pengobatan tromboemboli di vena. Fondaparinux merupakan antikoagulan 

alternatif dalam kasus heparin-induced thrombocytopenia dan telah dicoba dalam 

clinical trials (Zehnder, 2012). 

2.13.6 Antiplatelet  

Terapi antiplatelet memegang peran penting dalam penanganan IMA. 

Aspirin harus diberikan pada semua pasien IMA untuk mencegah terjadinya 

kekambuhan. Beberapa hari pertama pengobatan, digunakan kombinasi 

klopidogrel dan aspirin dosis optimal dalam menurunkan kejadian berulang (Steg 

et al, 2012).  

2.13.6.1 Aspirin  

Aspirin memberikan efek antitrombotik dengan menghambat 

siklooksigenase dan sintesis platelet tromboksan A2. Dosis awal aspirin peroral 

162–325 mg dan dosis pemeliharaan 75–162 mg, diberikan pada pasien IMA 

tanpa alergi aspirin (Wiviott and Antman, 2012). Bukti kuat untuk manfaat aspirin 

pada penelitian yang dilakukan oleh Kolaborasi Trialist Antiplatelet ditemukan 

tinjauan yang kompherensif. Data dari 20.000 pasien dengan IMA terdaftar pada 

15 percobaan acak mengungkapkan terjadi penurunan yang relatif 27% dalam 

tingkat kematian dari 14,2% pada pasien kontrol, 10,4% pada pasien yang 

menerima obat antiplatelet (Fauci and Longo, 2008)  

Aspirin juga terbukti dalam pengobatan jangka panjang dengan dosis 

rendah, terutama pasca trombolisis. Walaupun uji coba skala besar sepenuhnya 

gagal dalam meneyelesaikan ketidakpastian dosis optimal: rekomendasi berkisar 

antara 50 mg dan 300 mg perhari, tapi dosis biasa yang sering digunakan 75 mg. 

Jika pasien toleran dengan asprin, dianjurkan dengan pengobatan klopidogrel 

(McRobbie, 2008). 

2.13.6.2 Klopidogrel  

Klopidogrel merupakan derivat tienopiridin yang menghambat agregasi 

platelet yang disebabkan oleh adenosis difosfat dan konsentrasi trombin rendah, 
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kolagen, tromboksan A2, dan faktor aktivasi platelet. Klopidogrel memiliki efek 

antitrombotik lebih besar daripada tiklopidin. Pada percobaan acak yang 

membandingkan klopidogrel dengan aspirin pada pasien dengan IMA, stroke, atau 

penyakit vaskular periperal, klopidogrel sedikit lebih efektif daripada aspirin 

dalam menurunkan resiko IMA, kematian vascular, dan stroke iskemik 

(O’Rourke, 2009). Klopidogrel peroral 75 mg/hari ditambah aspirin pada pasien 

IMA yang menerima terapi fibrinolitik. Pengobatan dengan klopidogrel pada hal 

ini harus terus diberikan minimal 14 hari. Dosis derivat tienopiridin 

direkomendasikan pada pasien IMA yang merencanakan PCI. Rejimen harus 

salah satu dari yang berikut : diberikan klopidogrel 300–600 mg sedini mungkin 

sebelum atau pada saat PCI primer atau PCI non primer, prasugrel 60 mg 

diberikan segera mungkin pada PCI primer. Durasi terapi tienopiridin sebagai 

berikut: pasien ACS yang menerima stent selama PCI diberi klopidogrel 75 

mg/hari atau prasugrel 10 mg/hari diberikan setidaknya 12 bulan. Jika terjadi 

perdarahan lebih besar dari yang diharapkan maka penghentian terapi 

tienopiridine lebih awal (Wiviott and Antman, 2012). 

2.13.7 Trombolitik  

Obat trombolitik digunakan untuk pengobatan gangguan tromboemboli 

pada infark miokard (Sweetman, 2009). Obat ini digunakan pada penyakit arteri 

koroner untuk reperfusi zona infark, membatasi ukuran infark, dan menurunkan 

mortalitas. Agen trombolitik menginduksi fibrinolisis dengan mengonversi 

plasminogen menjadi enzim fibrinolitik plasmin. Aktivator jaringan plasminogen 

(tPA) merupakan agen endogen yang paling penting. Trombolisis secara bertahap 

digantikan oleh angioplasti pada MI akut (Aaronson dan Ward, 2008). Obat 

trombolitik digunakan untuk pengobatan gangguan tromboemboli pada infark 

miokard.  

2.13.7.1 Streptokinase  

Obat trombolitik yang biasanya digunakan adalah streptokinase (SK) dan 

aktivator jaringan plasminogen (tPA) (Aaronson dan Ward, 2008). Obat ini 

kontraindikasi pada pasien yang mengalami trombolisis termasuk pendarahan, 

stroke, pendarahan intrakranial, operasi besar, atau penggunaan kronis 

antikoagulan (Wang dan Ohman, 2009). 
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2.13.8 Beta Bloker  

Pemberian awal beta bloker intravena terbukti dalam mengurangi ukuran 

infark, aritmia, dan pecah jantung (McRobbie, 2008). Di AS, Beta bloker biasanya 

digunakan sebagai ketidaknyamanan dada yang berhubungan dengan IMA. Beta 

bloker telah terbukti efektif, karena mempunyai efek menstabilkan membran dan 

efek menguntungkan pada suplai dan permintaan O2 miokard. Dosis kecil 

metoprolol (biasanya 5 mg), propanolo (1-3 mg intravena), atau esmolol (loading 

dose 250 mg/kg dilanjutkan dengan 25-50 mg/kg/menit, dosis maksimum 300 

mg/kg/menit) bisa diberikan selama hemodinamik dan stabilitas elektikal bisa 

dipertahankan. Efikasi esmolol dalam hal ini tidak mapan, karena dengan cepat 

dimetabolisme oleh esterase dalam sel darah merah dan memiliki durasi kerja 

singkat. Beta blocker juga berguna dalam menurunkan luasnya infark dan untuk 

pencegahan kedua (Jaffe and Miller, 2008).  

Β-bloker memiliki sifat inotropik negatif, dan efek-efek akut pada pasien dengan 

gagal jantung diastolic (HFREF) tampak memperburuk situasi hemodinamik dengan 

menyebabkan penurunan kontraktilitas ventrikel kiri dan curah jantung. Dosis 

propranolol yang sangat sediki diketahui kadang memperburuk gagal curah jantung 

rendah parah pada pasien rapuh, tua dengan iskemia. Namun pemberian dosis β-bloker 

kronis ke pasien dengan HFREF menyebabkan perubahan hemodinamik yang 

menguntungkan dengan memproduksi peningkatan dalam upaya toleransi dan fraksi 

ejeksi dan sebuah kenaikan kecil dalam tekanan darah. Dengan demikian, β-blokade 

(bisoprolol) menghasilkan 45% peningkatan dalam fraksi ejeksi dan 24% peningkatan 

dalam toleransi upaya (watts) lawan plasebo setelah terapi 1 tahun (Starry. H, 2014) 

Efek yang dibutuhkan dari beta-bloker adalah efek yang muncul ketika 

obat diberikan dengan segera dan efek dalam jangka panjang ketika obat diberikan 

untuk pencegahan sekunder setelah terjadinya infark. Beta-bloker yang diberikan 

secara intravena dapat memperbaiki kebutuhan dan ketersediaan oksigen oleh 

miokardium, mengurangi sakit, mengurangi ukuran infark dan mengurangi 

kejadian aritmia ventrikel yang serius. Pada penelitian, pasien yang diberikan 

beta-bloker secara intravena dan diikuti pemberian lokal mengalami penurunan 

angka kematian, reinfark nonfatal, dan henti jantung nonfatal sebesar 15%. Pada 

pasien yang menjalani trombolisis tidak lama setelah onset nyeri dada mengalami 

penurunan iskemia berulang dan reinfark. Terapi beta-bloker setelah terjadi infark 
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miokard bermanfaat kecuali pada pasien yang berkontraindikasi pada beta-bloker 

(Syamsudin, 2011). 

Beta bloker peroral diberikan pada pasien yang tidak memiliki salah satu 

dari berikut: tanda-tanda gagal jantung, bukti keadaan output yang rendah, 

peningkatan resiko syok kardiogenik, atau kontraindikasi lainnya (misalnya, 

interval PR >0,4 detik, atrioventrikel (AV) blok derajat kedua atau ketiga, 

penyakit saluran nafas reaktif) (Wiviott and Antman 2012). 

Obat golongan Beta Blocker bekerja menekan aktivitas jantung dengan 

menghambat reseptor β1. Obat ini juga mengurangi kerja jantung dengan 

menurunkan sekuncup jantung dan menyebabkan penurunan ringan tekanan 

darah. Obat-obat beta bloker mengurangi frekuensi dan keparahan serangan 

angina, obat-obat ini berguna terutama pada pengobatan pasien dengan infark 

miokard (Mary J et al, 2001).Pemberian obat golongan beta bloker pada pasien 

infark miokard berguna untuk mengurai nyeri, menurunkan ukuran infark dan 

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

Mekanisme aksi dari beta bloker yakni semua penghambat beta menempati 

reseptor β dan melawan efek katekolamin pada jaringan kardiovaskular. Reseptor 

β1 terletak pada sarcolema jantung dan termasuk dalam sistem adenil siklik G-

protein. Ketika katekolamin merangsang reseptor, protein Gs memasangkan 

reseptor aktif ke adenil siklase dan menghasilkan cAMP. cAMP, utusan kedua, 

mengaktifkan protein kinase A (PKA) yang memfosforilasi saluran kalsium 

membran dan meningkatkan kalsium masuk ke dalam sitosol. PKA juga 

meningkatkan pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma. Pembebanan 

kalsium ini menyumbang efek inotropik positif. PKA juga memfosforilasi 

Troponin I (menurunkan afinitas myosin menjadi aktin) dan fosfolamban 

(peningkatan reuptake kalsium dengan retikulum sarkoplasma). Ini menjelaskan 

efek lusitropik. meningkat Jika di simpul sinus 

menyebabkan efek chronotropik positif. Accelerated konduksi di AVN dan 

jaringan konduksi menyebabkan efek dromotropik positif (Mansoor, 2009). 

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

kardioselektif (selektif reseptor β1) yaitu atenolol, asebutol, metoprolol, 
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bisoprolol, celiprolol dan golongan non-kardioselektif (reseptor β1 dan β2) yaitu 

cardevilol, propranolol, labetolol dan pindolol (Tjay dan Raharja, 2010). 

 

Gambar 2. 6 Farmakologi dan Farmakokinetika Beta Bloker 

2.13.8.1 β-bloker kardioselektif (Selektif reseptor β1) 

2.13.8.1.1 Atenolol  

Atenolol adalah antagonis b1-selektif, obat ini diekskresikan sebagian 

besar tidak berubah dalam urin. Dengan demikian, atenolol terakumulasi pada 

pasien dengan gagal ginjal, dan dosis harus dikurangi saat klirens kreatinin <35 

ml / menit. Dosis awal atenolol untuk pengobatan hipertensi biasanya adalah 50 

mg / hari, diberikan satu kali sehari. Dosis harian dapat ditingkatkan menjadi 100 

mg; dosis yang lebih tinggi tidak mungkin memberikan efek antihipertensi yang 

lebih besar. Atenolol telah terbukti berkhasiat, dikombinasikan dengan diuretik, 

pada pasien lanjut usia dengan hipertensi sistolik terisolasi ( Goodman dan 

Gilman, 2008). 
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2.13.8.1.2 Acebutolol 

Acebutolol adalah antagonis reseptor adrenergik selektif b1. Obat tersebut 

menjalani metabolisme first-pass yang signifikan terhadap metabolit aktif, 

diacetolol, yang menyebabkan sebagian besar aktivitas obat. Penghapusan t1 / 2 

dari acebutolol adalah ~ 3 jam, yaitu diacetolol, 8-12 jam. Dosis awal akebutolol 

pada hipertensi biasanya adalah 400 mg / hari, diberikan sebagai dosis tunggal 

atau dua dosis terbagi, seperti yang diperlukan untuk mengendalikan tekanan 

darah. Respons optimal biasanya terjadi dengan dosis 400-800 mg / hari. Untuk 

pengobatan aritmia ventrikel, acebutolol harus diberikan dua kali sehari ( 

Goodman dan Gilman, 2008). 

2.13.8.1.3 Metoprolol 

Metoprolol adalah antagonis b1-selektif yang tidak memiliki aktivitas 

simpatomimetik intrinsik dan aktivitas menstabilkan membran. Meskipun 

penyerapan GI hampir lengkap, bioavailabilitas metoprolol relatif rendah karena 

metabolisme first-pass. Konsentrasi plasma sangat bervariasi, yang mungkin 

berhubungan dengan perbedaan genetik pada aktivitas CYP2D6 hepatik. The t1 / 

2 dari metoprolol (3-4 jam) dapat dua kali lipat dalam metabolisme miskin 

CYP2D6, yang memiliki risiko 5x lebih tinggi untuk mengembangkan efek 

samping dibandingkan dengan metabolisme normal. Metoprolol umumnya 

digunakan dalam dua dosis terbagi untuk pengobatan angina stabil. Untuk 

pengobatan awal pasien dengan infark miokard akut, formulasi metoda metoprolol 

tartrat tersedia; mulailah dosis oral segera setelah situasi klinis memungkinkan. 

Metoprolol umumnya dikontraindikasikan untuk pengobatan MI akut pada pasien 

dengan denyut jantung <45 denyut / menit, blok jantung lebih besar dari interval 

pertama (interval PR ≥0.24 detik), tekanan darah sistolik <100 mmHg, atau gagal 

jantung sedang-ke-berat . Metoprolol juga efektif dalam gagal jantung kronis ( 

Goodman dan Gilman, 2008). 

2.13.8.1.4 Bisoprolol  

Bisoprolol merupakan obat β bloker kardioselektif. Bisoprolol diberikan 

untuk mengatasi hipertensi dan angina pektoris. Selain itu, juga dapat digunakan 

sebagai terapi standart pada pasien gagal jantung kronik (Sweetman, 2009).  
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Bisoprolol adalah agen penghambat adrenoseptor β1 selektif, yang tidak 

memiliki aktivitas stabilisasi intrinsik simptomimetik dan membran yang relevan. 

Ini hanya menunjukkan afinitas rendah pada reseptor β2 dari otot polos bronkus 

dan pembuluh darah serta reseptor beta yang terkait dengan regulasi metabolik. 

Oleh karena itu, bisoprolol umumnya tidak diharapkan untuk mempengaruhi 

resistensi saluran napas dan efek metabolik yang dimediasi β2. Selektivitas β1-

nya melampaui jangkauan terapeutik (Anonim, 2006). 

2.13.8.2 Non-kardioselektif (reseptor β1 dan β2) 

2.13.8.2.1 Nadolol 

Nadolol adalah antagonis lama yang memiliki afinitas yang sama untuk 

reseptor b1 dan b2. Nadolol digunakan pada hipertensi dan angina pektoris. 

Penggunaan tanpa label mencakup profilaksis migrain, tremor parkinson, dan 

perdarahan varises pada hipertensi portal. Nadolol larut dalam air dan tidak 

sempurna diserap dari usus. Obat ini sebagian besar diekskresikan utuh dalam 

urin; Dengan demikian, nadolol dapat menumpuk pada pasien dengan gagal 

ginjal, di antaranya dosis harus dikurangi. Dengan t1 / 2 yang panjang, nadolol 

dapat diberikan sekali sehari ( Goodman dan Gilman, 2008). 

2.13.8.2.2 Timolol 

Timolol adalah antagonis reseptor b yang potensial non-subtipe selektif. 

Ini digunakan untuk hipertensi, gagal jantung kongestif, profilaksis migrain, 

glaukoma sudut terbuka, dan hipertensi intraokular. Timolol terserap dengan baik 

dari saluran GI. Obat ini tunduk pada metabolisme first-pass dan dimetabolisme 

secara ekstensif oleh CYP2D6 hati di hati. Formulasi oftalmik timolol 

(TIMOPTIC, yang lain), yang digunakan untuk pengobatan glaukoma, dapat 

diserap secara luas secara sistemik (lihat Bab 63), yang menyebabkan efek buruk 

pada pasien yang rentan (misalnya, penderita asma atau gagal jantung kongestif) ( 

Goodman dan Gilman, 2008). 

2.13.8.2.3 Pindolol 

Pindolol adalah antagonis reseptor non-subtipe-selektif β. Khususnya, 

pindolol adalah agonis β parsial yang lemah. Obat-obatan semacam itu dapat 

disukai sebagai agen antihipertensi pada individu dengan cadangan jantung 

berkurang atau kecenderungan untuk bradikardia ( Goodman dan Gilman, 2008). 
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2.13.8.2.4 Propanolol 

Propanolol merupakan beta bloker pertama yang menunjukkan 

keefektifannya dalam mengatasi hipertensi dan ischemic heart disease. Propanolol 

menurunkan tekanan darah sebagai hasil dari penurunan pada cardiac output. 

Propanolol menghambat stimulasi katekolamin yang memproduksi renin. 

Walaupun paling efektif pada pasien dengan aktivitas renin plasma yang tinggi, 

propanolol juga dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi dengan 

aktivitas renin yang normal atau bahkan rendah (Benowitz, 2012). 

Absorbsi dan Eksresi Propanolol 

Propranolol sangat lipofilik, hampir sepenuhnya diserap setelah pemberian 

oral, dan tunduk pada efek first-pass yang menonjol (metabolisme hepatik selama 

saluran pertama obat melalui sirkulasi portal), sehingga hanya ~ 25% yang 

mencapai sirkulasi sistemik. Variasi individu dalam pembersihan propranolol 

hepatik berkontribusi terhadap variabilitas dalam konsentrasi plasma (~ 20 ×) 

setelah pemberian oral. Ekstraksi hati propranolol bersifat jenuh, sehingga fraksi 

yang diekstraksi menurun saat dosis meningkat; satu metabolit hepatik, 4-

hidroksipropranolol, memiliki beberapa aktivitas antagonis. Ketersediaan 

bioavailabilitas propranolol dapat ditingkatkan dengan konsumsi makanan secara 

bersamaan dan selama pemberian obat dalam jangka panjang. Propranolol dengan 

mudah memasuki SSP. Formulasi propranolol yang berkelanjutan (INDERAL 

LA) mempertahankan konsentrasi plasma terapeutik selama 24 jam ( Goodman 

dan Gilman, 2008). 

Penggunaan Terapeutik 

Untuk pengobatan hipertensi dan angina, dosis oral awal umumnya adalah 

40-80 mg / hari, dititrasi ke atas sampai diperoleh respon yang diinginkan, 

biasanya pada <320 mg / hari. Pada hipertensi, efek antihipertensi penuh mungkin 

tidak berkembang selama beberapa minggu. Jika propranolol diminum dua kali 

sehari untuk hipertensi, tekanan darah harus diukur tepat sebelum dosis untuk 

memastikan durasi efek cukup lama. Kecukupan b blokade adrenergik dapat 

dinilai dengan mengukur penekanan takikardia akibat olahraga. Propranolol juga 

digunakan untuk mengobati berbagai aritmia, infark miokard, gagal jantung 

kongestif pheochromocytoma, dan migrain (profilaksis). Propranolol juga telah 
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digunakan untuk beberapa indikasi off-label termasuk tremor parkinson (hanya 

rilis berkelanjutan), akathisia yang disebabkan oleh obat antipsikotik, perdarahan 

varises pada hipertensi portal, dan gangguan kecemasan umum ( Goodman dan 

Gilman, 2008). 

2.13.9 Angiotensin Converting Enzym Inhibitor (ACE-I)  

Oral ACE-I yang diberikan 24 jam setelah infark juga telah ditunjukkan 

dalam meningkatkan prognosis, terutama ketika ada kegagalan nyata, gangguan 

fungsi ventrikel atau hipertensi. ACE-I digunakan dalam mengatasi dilatasi 

ventrikel (remodeling) yang terjadi setelah infark dan semakin memperburuk 

fungsi ventrikel dan prognosis. ACE-I secara rutin digunakan selama minimal 6 

minggu jika tidak kontraindikasi, misalnya hipotensi, dan dilanjutkan jika gagal 

jantung tetap. Baik beta blocker atau ACE-I harus diberi sebelum hemodinamik 

pasien stabil (McRobbie, 2008).  

ACE-I menurunkan angka kematian setelah IMA. Manfaat yang maksimal 

terlihat pada pasien dengan resiko tinggi (lansia atau infark anterior, infark prior, 

dan/atau depresi fungsi LV), tapi bukti menunjukkan bahwa manfaat jangka 

pendek terjadi ketika ACE-I diresepkan unselectively pada pasien IMA dengan 

hemodinamik stabil (yaitu, dengan tekanan sistolik >100 mmHg). Mekanisme ini 

melibatkan penurunan remodeling ventrikel setelah infark dengan selanjutnya 

penurunan resiko gagal jantung kongestif. Kejadian infark berulang mungkin juga 

lebih rendah pada pasein kronis yang diobati dengan ACE-I setelah infark. 

Pemberian ACE-I dilanjutkan pada pasien yang memiliki CHF secara klinis dan 

pada pasien yang pencitraan menunjukkan penurunan fungsi ventrikel kiri atau 

kelainan gerakan dinding yang besar, atau hipertensi. Jangka panjang aldosteron 

blokade harus diresepkan untuk pasien IM tanpa disfungsi ginjal yang signifikan 

(kreatinin 2,5 mg/dL pada pria dan 2,0 mg/dL pada wanita) atau hiperkalemia 

(kalium 5.0 mEq/L) yang sudah menerima dosis terapi ACE-I, ejection fraksi LV 

40%, dan gagal jantung simtomatik atau diabetes melitus. Rejimen multidrug 

untuk menghambat sistem renin-angiotensin-aldosteron telah terbukti mengurangi 

gagal jantung yang berhubungan dengan jantung dan mortalitas kardiovaskular 

terkait kematian mendadak setelah IMA (Fauci and Longo, 2008).  



39 
 

 
 

2.13.9.1 Captopril  

Captopril bekerja dengan menghambat angiotensin I-converting enzyme 

secara kompetitif dan mencegah terjadinya perubahan angiotensin I menjadi 

angiotensin II yang merupakan agen vasokonstriktor yang juga menstimulasi 

sekresi aldosteron (Tatro, 2003). Selain itu, degradasi bradikinin juga dihambat 

sehingga kadar bradikinin dalam darah meningkat dan bereperan dalam efek 

vasodilatasi ACE Inhibitor. Vasodilatasi secara langsung akan menurunkan 

tekanan darah, sedangkan penurunan aldosteron akan menyebabkan retensi 

kalium, dan ekskresi air dan natrium (Gunawan, 2009).  

2.13.9.2  Ramipril  

Ramipril menghambat angiotensin I-converting enzyme secara kompetitif 

dan mencegah angiotensin I diubah menjadi angiotensin II yang merupakan 

merupakan vasokonstriktor kuat. Konsekuensi klinis dari ramipril yaitu 

menurunkan tekanan darah dan secara indirect (dengan menghambat aldosterone) 

menurunkan natrium dan retensi cairan (Tatro, 2003). Ramipril merupakan ACE 

Inhibitor yang digunakan pada pengobatan hipertensi, gagal jantung, dan setelah 

IMA untuk meningkatkan kelangsungan hidup pada pasien dengan bukti klinis 

adanya gagal jantung. Ramipril juga digunakan untuk menurunkan resiko 

terjadinya IMA pada pasien yang memiliki faktor resiko tertentu (Sweetman, 

2009) 

2.13.10 Angiotensin Receptor Blockers (ARB)  

Angiotensin receptor blocker (ARB) memiliki fungsi yang sama dengan 

ACE-I pada pengobatan pasien IMA. ARB yang berguna sebagai alternatif pada 

pasien IMA yang tidak dapat mentoleransi pengobatan ACE-I maupun yang 

mentolerasi penggunaan ACE-I jika pasien memiliki tanda-tanda klinis gejala 

gagal jantung, atau LVEF < dari 0,40 (Wiviott and Antman, 2012). Pada 

penelitian valsartan dalam IMA; valsartan (160 mg dua kali sehari), kaptopril 

dosis penuh (50 mg tiga kali sehari), atau keduanya valsartan dan kaptopril (80 

mg dua kali sehari dan 50 mg tiga kali sehari). Kematian yang terjadi pada tiga 

kelompok tersebut serupa, tetapi penghentian pengobatan lebih sering pada 

kelompok yang menerima kaptopril. ARB pada pasien yang intoleran terhadap 
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ACE-I digunakan valsartan 20 mg dua kali sehari, titrasi 160 mg dua kali sehari 

jika ditoleransi (O’Gara et al, 2012).  

Pasien rawat inap IMA dengan gejala gagal jantung dan/atau disfungsi 

sistolik ventrikel kiri memiliki resiko tinggi kematian dan hasil klinis yang tidak 

diinginkan lainnya. Meskipun ACE-I mengurangi risiko kematian dan gagal 

jantung berulang, tingkat mortalitas dan morbiditas tetap tinggi, baik dalam 

percobaan acak maupun praktek klinis. Dengan demikian, pengembangan terapi 

baru yang efektif, termasuk cara baru memblokir sistem renin angiotensin, tetap 

menjadi prioritas utama. ARB memberikan metode yang berbeda dalam memblok 

sistem renin angiotensin dengan mekanisme memblok lebih sempurna tanpa efek 

langsung pada inaktivasi bradikinin. Secara teori, ARB bisa lebih unggul, sama 

atau lebih rendah daripada ACE-I dalam menangani pasein dengan HF atau LVDS 

setelah IMA, tapi kurangnya data klinis yang meyakinkan (Velazquez et al, 2003). 

2.13.10.1 Candesartan  

Candesartan merupakan angiotensin II receptor antagonist dengan kerja 

yang mirip seperti losartan. Candesartan digunakan untuk manajemen hipertensi. 

Selain itu juga digunakan untuk pasien gagal jantung dengan gangguan fungsi 

sistolik ventrikel kiri, ketika ACEI tidak dapat ditoleransi, atau terapi tambahan 

untuk ACEI (Sweetman, 2009).  

2.13.10.2 Valsartan  

Valsartan merupakan angiotensin II receptor antagonist dengan kerja yang 

mirip seperti losartan. Valsartan digunakan untuk manajemen hipertensi. Selain 

itu juga digunakan untuk mengurangi angka kematian pada pasien kardiovaskuler 

dengan disfungsi ventrikel kiri setelah IMA, dan untuk manajemen gagal jantung 

(Sweetman, 2009). Penghambatan efek dari angiotensin II (vasokontriksi dan 

sekresi aldosteron) dilakukan dengan menghambat angiotensin II receptor (AT1 

receptor) di pembuluh darah otot halus dan kelenjar adrenal sehingga 

mengakibatkan vasodilatasi (Tatro, 2003) 

2.13.11 Calcium Channel Blockers (CCBs)  

Overview dari 28 RCT yang melibatkan 19.000 pasien menunjukkan tidak 

ada efek menguntungkan pada ukuran infark atau tingkat reinfarction dengan 
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terapi CCB, baik selama fase akut atau penyembuhan IMA. CCB mungkin 

berguna dalam meringankan iskemia, menurunkan tekanan darah, atau 

mengontrol laju respons ventrikel fibrilasi atrium pada pasien yang intoleran 

terhadap beta blocker. Penggunaan immediate-release nifedipin memiliki 

kontraindikasi pada pasien IMA karena hipotensi dan refleks aktivasi simpatik 

dengan takikardia (O’Gara et al, 2012). Pada fase kronis, verapamil dapat 

membantu dalam mencegah reinfarction dan kematian. Dengan demikian, pada 

pasien yang kontraindikasi dengan beta-bloker, khususnya dengan adanya 

penyakit saluran napas obstruktif, CCBs bisa digunakan untuk pasien tanpa gagal 

jantung, meskipun harus dilakukan hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi 

LV. Di sisi lain, Penggunaan rutin dihidropiridin setelah IMA menunjukkan tidak 

adanya manfaat dan karena itu CCBs hanya diresepkan untuk indikasi yang jelas 

seperti hipertensi atau angina (Steg et al, 2013). 

2.13.11.1 Verapamil  

Verapamil merupakan fenilalkilamin CCB. Verapamil memperlambat 

konduksi melalui nodus AV, dan dengan demikian memperlambat peningkatan 

tingkat respon ventrikel yang terjadi pada fibrilasi atrial. Efek antiangina pektoris 

terutama karena vasodilatasi koroner dan perifer, walaupun juga menghambat 

spasme arteri koroner; penurunan resistensi pembuluh darah perifer mengurangi 

kerja jantung sehingga mengurangi kebutuhan oksigen miokard intraseluler. 

Penurunan resistensi pembuluh darah perifer juga dapat menjelaskan efek 

antihipertensinya. Verapamil digunakan dalam kontrol aritmia supraventrikular 

dan dalam pengelolaan angina pectoris dan hipertensi. Verapamil juga dapat 

digunakan dalam manajemen IMA (Sweetman, 2009).  

2.13.11.2 Amlodipin  

Amlodipin merupakan golongan dihidropiridin penghambat kanal kalsium 

dengan cara kerja yang hampir sama dengan nifedipin, yaitu sebagai vasodilator 

perifer dan koroner (Sweetman, 2009). Amlodipine merupakan long-acting CCB 

yang dapat digunakan untuk mengobati hipertensi esensial ringan sampai sedang 

dan angina stabil kronik. Golongan dihidropiridin bersifat vaskuloselektif yang 

menguntungkan karena; 1) efek langsung pada nodus AV dan SA minimal, 2) 
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menurunkan resistensi perifer tanpa penurunan fungsi jantung yang berarti, 3) 

relatif aman dalam kombinasi dengan β-blockers (Gunawan, 2009). Struktur 

kimia amlodipin adalah 3-Ethyl 5-methyl 2- (2-aminoethoxymethyl) -4- (2-

chlorophenyl)- 1,4dihydro -6- methylpyridine -

3,5dicarboxylatemonobenzenesulph - onate (Sweetman, 2009). 

2.13.12 Statin  

Pengobatan statin digunakan setelah ACS (termasuk IMA) untuk 

memperkecil resiko kematian PJK, IMA berulang, stroke, dan kebutuhan untuk 

revaskularisasi koroner. Diantara statin yang tersedia saat ini, hanya dosis tinggi 

atorvastatin (80 mg per hari) yang telah terbukti mengurangi kematian dan 

kejadian iskemik pada pasien dengan ACS (O’Gara et al, 2012) Manfaat statin 

dalam pencegahan sekunder dan terapi statin secara intensif pada uji tertentu telah 

menunjukkan manfaat. Terapi statin secara intensif menghasilkan penurunan 

risiko kematian akibat penyakit jantung, IMA non-fatal, stroke iskemik dan 

revaskularisasi koroner. Statin bisa diberikan kepada semua pasien IMA, tanpa 

melihat konsentrasi kolesterol. Pengobatan ini dimulai selama awal MRS, karena 

hal ini meningkatkan kepatuhan pasien setelah KRS. Diberikan pada dosis tinggi 

untuk mendapatkan manfaat klinis awal dan selanjutnya (Steg et al, 2013). 

 Penggunaan intensif rendah terapi statin diberikan pada pasien dengan 

peningkatan risiko efek samping dari statin (misalnya orang tua, pasien dengan 

kerusakan hati atau ginjal, dengan efek samping statin sebelumnya atau potensi 

interaksi dengan terapi bersamaan). Lipid harus dievaluasi kembali 4-6 minggu 

setelah ACS, untuk menentukan apakah tingkat target telah tercapai dan terkait 

masalah keamanan (Steg et al, 2013). 

2.13.12.1 Simvastatin  

Simvastatin merupakan obat pencegahan sekunder pada pasien hiperkolesterol 

yang mengakibatkan terjadinya penyakit kardiovaskuler atau yang memiliki 

resiko tinggi terkena penyakit kardiovaskuler. Selain itu, simvastatin juga dapat 

mengurangi morbiditas kardiovaskuler misalnya infark miokard dan kematian 

(Aberg, 2007).  
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2.13.12.2 Atorvastatin  

Atorvastatin merpakan obat regulasi lipid yang bekerja pada lipid plasma seperti 

simvastatin. Obat ini digunakan untuk mengurangi kadar kolesterol LDL, dan 

trigliserilida, dan untuk meningkatkan kadar kolesterol HDL pada pengobatan 

hiperlipidemia dan juga digunakan sebagai pengobatan primer dan sekunder pada 

penyakit kardiovaskuler (Sweetman, 2009). 

2.13.13 Antiaritmia  

Pasien postinfarction memiliki resiko tinggi mengalami kematian kardiak 

mendadak selama aritmia ventrikel (Wang dan Ohman, 2009). Aritmia ventrikel, 

termasuk fibrilasi ventrikel, adalah komplikasi umum yang terkait dengan iskemia 

miokard dan AMI. Lidokain, prokainamid, dan amiodaron merupakan obat pilihan 

untuk pengobatan aritmia ventrikel pada periode peri-infark. Penekanan ventrikel 

ektopi yang dilanjutkan timbulnya IMA dengan penggunaan agen antiaritmia oral 

dalam waktu yang lama tidak dianjurkan. Hasil dari Cardiac Arrhythmia 

Suppression Trial (CAST)-I dan CAST-II menunjukkan peningkatan mortalitas 

pada pasien dengan ventrikel ektopi asimtomatik menyusul timbulnya AMI yang 

diobati dengan flekainid, encainide, atau moricizine (Koda-Kimble et al, 2009).  

2.13.13.1 Lidokain  

Penggunaan rutin lidokain profilaksis atau agen antiaritmia lainnya untuk 

mencegah ventricular tachycardia dan fibrilasi ventrikel tidak dianjurkan. 

Meskipun penggunaan rutin lidokain dapat mengurangi jumlah episode fibrilasi 

ventrikel, tetapi mungkin berpengaruh terhadap peningkatan jumlah episode detak 

jantung (Koda-Kimble et al, 2009).  

2.13.13.2 Amiodaron  

Penggunaan antiaritmia seperti amiodaron memiliki keterbatasan efikasi dalam 

menangani kematian mendadak setelah MI (Wang dan Ohman, 2009). Amiodaron 

dapat digunakan untuk fibrilasi atrium berulang dan untuk takikardia ventrikel 

yang tak stabil dan berkelanjutan (Gunawan, 2009). Amiodaron digunakan untuk 

mengontrol aritmia ventrikel dan supraventrikel dan telah diuji dalam mencegah 

terjadinya aritmia pada pasien infark miokard atau gagal jantung (Sweetman, 

2009). 
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2.14  Tinjauan Bisoprolol 

Iskemia tenang dan bernyeri (total beban iskemik) berkaitan dengan 

tingkat denyut jantung yang tinggi. β-bloker dengan ISA akan kurang efektif 

dalam mensupresi episode-episode iskemik. Bisoprolol sama dengan verapamil 

dalam mengembangkan upaya toleransi pada pasien iskemik, mengindikasikan 

bahwa β1-blokade adalah kandungan antiangina yang aktif. Dalam studi skala 

besar TIBBS (total beban iskemik bisoprolol) yang meliputi 330 pasien dengan 

angina stabil dengan depresi segmen ST, jumlah episode iskemik berkaitan 

langsung pada kejadian jantung yang terlambat bisoprolol lebih efektif 

dibandingkan dengan subyek yang menggunakan nifedipin dalam mensupresi 

episode-episode iskemik selama periode 24 jam. Keuntungan bisoprolol secara 

khusus nampak diantara jam 6.00 pagi dan sore, yang adalah periode rentan yang 

juga merupakan puncak episode iskemik. Hasil yang sama telah dicatat dalam 

metoprolol. Periode rentan berkaitan dengan memuncaknya aktifitas saraf 

simpatetik dan berkaitan dengan meningkatnya risiko infark miokard dan 

kematian mendadak, yang dikurang oleh β-blokade (Rampengan, S.H, 2014). 

Pemberian bisoprolol pada gagal jantung kronis dan / atau penyakit arteri 

koroner dikaitkan dengan penurunan denyut jantung, peningkatan variabilitas 

denyut jantung, dan perbaikan fungsi ventrikel kiri. Keampuhan klinis bisoprolol 

terutama ditunjukkan pada pasien dengan gagal jantung kronis dalam dua 

percobaan klinis acak besar, double-blind, multi-pusat. Pasien yang termasuk 

gagal jantung kronis secara acak menerima bisoprolol (dosis awal 1,25 mg sehari, 

meningkat sampai maksimum 5 mg atau 10 mg setiap hari atau plasebo. Pasien 

juga menerima terapi standar pada gagal jantung (ACE inhibitor dan diuretik). 

Diobservasi bahwa penambahan bisoprolol b1-bloker yang sangat selektif 

meningkatkan kelangsungan hidup pasien secara signifikan dan mengurangi 

tingkat rawat inap. Penggunaan bisoprolol umumnya dapat ditoleransi dengan 

baik pada pasien. Menurut pedoman saat ini b-bloker seperti bisoprolol 

merupakan pengobatan dasar untuk pasien dengan gagal jantung kronis dan 

angina stabil, dan juga digunakan antara lain dalam pengobatan hipertensi atau 

aritmia (Hanna et al, 2017). 
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2.14.1 Sruktur Kimia Bisoprolol 

 

Gambar 2. 7 Struktur Kimia Bisoprolol 

Rumus kimia bisoprolol adalah (C18H31NO4)2, C4H4O4, dengan 

nama lain antara lain bisoprolol fumarat, fumarate de, hernifumarate bisoprolol, 1-

[4-(2-isoprpoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isoproylaminopan-2-ol fumarat. 

Pemerian dari bosoprolol yaitu serbk Kristal berwarna putih sangat larut dalam air 

dan metil alcohol, lart dalam alcohol, kloroform dan asam asetat glasial; sedikit 

lart dalam aseton dan etil asetat (Martindale Ed 38
th

, 2009). 

2.14.2 Farmakokinetik Bisoprolol 

Bisoprolol hampir sepenuhnya diserap oleh saluran gastrointestinal dan 

hanya menjalani metabolisme lewat minimal yang menghasilkan bioavailabilitas 

oral sekitar 90%. Konsentrasi plasma puncak tercapai 2 sampai 4 jam setelah 

dosis oral. Bisoprolol sekitar 30% terikat pada protein plasma. Ini memiliki waktu 

paruh eliminasi plasma dari 10 sampai 12 jam. Bisoprolol cukup larut dalam 

lemak. yang dimetabolisme di hati dan diekskresikan dalam urin, berbatasan 50% 

sebagai tidak berubah dan 59% sebagai metabolit (Martindale Ed 38
th

, 2009). 

Farmakokinetiknya linier dan bebas usia. Tampaknya kondisi puasa atau makan 

tidak mempengaruhi farmakokinetik bisoprolol (Hanna et al, 2017).   

2.14.3 Farmakodinamik Bisoprolol 

Bisoprolol β1-selektif yang tinggi dengan dosis 5-10 mg, 70%-85% dari 

penempatan β1-reseptor berbanding nol (kira-kira) dari penempatan β2-reseptor. 

Dicatat bahwa β1-selektivitas berkurang pada dosis tinggi (seperti: >10mg). 

a. Denyut jantung 

Seperti β-bloker non-ISA lainnya, bisoprolol 5-20 mg mengurangi denyut 

jantung saat istirahat dan berolahraga sekitar 20%. 
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b. Curah jantung (fraksi ejeksi dan tekanan kapiler pulmonal).  

Seperti β-bloker non-ISA lainnya, mengkonsumsi banyak bisoprolol 

mengurangi curah jantung saat istirahat dan berolahraga sekitar 20%. Efek-

efek fraksi ejeksi dan tekanan kapilerpulmonal (pada pasien koroner) saat 

beristirahat dan berolahraga cukup kecil, mengindikasikan inotropisme 

negatif. Namun pada terapi kronis (1-tahun) pada pasien hipertensi usia 

pertengahan, bisoprolol 5 mg tiap hari (perbedaan non-selektif dan agen-agen 

β2-selektif sedang), telah menyebabkan curah jantung tanpa perubahan, fraksi 

ejeksi, diameter jantung, sementara diwaktu yang sama mempengaruhi 

sebuah aksi anti-hipertensif (tekanan darah diastolik) yang bermakna besar 

dibanding angiotensin receptorblocker(ARB) (Mansoor, 2009). 

c. Aliran darah otot, resistensi vaskular,dan kepatuhan  

Pada pasien dengan klaudikasi, setelah 1 bulan terapi, bisoprolol 10 mg 

tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada vaskular yang resisten 

atau aliran darah tungkai saat beristirahat dan berolahraga dan tidak berbeda 

dari penghambat enzim pengubah-angiotensi (ACE) lisinopril, kedua obat ini 

memperbaiki secara signifikan selama prosesberjalan. Yang lainnya juga 

telah menunjukkan bahwa bisoprolol tidak memiliki efek pada vaskular yang 

resisten. Pemenuhan vaskular atau elastisitas, ini diperbaiki oleh bisoprolol 

dan velositas gelombang denyut diperlambat (Mansoor, 2009). 

d. Tekanan darah  

Tekanan darah secara positif berkaitan dengan curah jantung dan 

resistensi perifer total. Dengan demikian, karena bisoprolol tidak menurunkan 

resistensi vaskular, maka jelas bahwa penurunan awal tekanan darah dengan 

bisoprolol dihasilkan secara murni dari penurunan curah jantung. Namun jika 

hasil dari studi sebelumnya membandingkan bisoprolos dengan losartan 

dikonfirmasikan, itu terlihat saat lebih dari satu tahun, adanya sebuah 

“penyesuaian hemodinamik kembali” dimana penurunan tekanan darah saat 

ini berasal dari penurunan resistensi vaskular (sedikit merefleksikan ketiadaan 

β2-blokade) (Mansoor, 2009). 
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2.14.4 Interaksi Bisoprolol 

a. Kombinasi bisoprolol dengan Imidapril 

Dalam penelitian crossover terkontrol plasebo pada 16 pria sehat, bisoprolol 5 

mg yang diberikan dengan imidapril 10 mg tidak secara signifikan mempengaruhi 

farmakokinetik imidaprilat metabolit aktifnya, dan efek farmakodinamik, 

termasuk tekanan darah dan penurunan denyut jantung, terutama aditif. 

b. Kombinasi bisoprolol dengan simetidin 

Sebuah studi di 6 subyek sehat menemukan bahwa tingkat plasma 

maksimum, AUC dan pembersihan bisoprolol tidak terpengaruh secara signifikan 

oleh simetidin walaupun analisis hasil oleh penulis lain menyarankan bahwa 

simetidin dapat menyebabkan pengurangan yang signifikan dalam pembersihan 

ginjal bisoprolol. 

c. Kombinasi bisoprolol dengan Rifampisin 

AUC bisoprolol 10 mg setiap hari dikurangi dengan 34% pada subyek sehat 

yang diberi rifampisin 600 mg setiap hari (Baxter, 2008) 

2.14.5 Bentuk Sediaan dan Dosis Bisoprolol 

Tabel II. 1 Sediaan Bisoprolol di Indonesia (MIMS, 2015) 

Nama 

Dagang 

Nama Pabrik Bentuk 

Sediaan 

Dosis 

Beta one Hexpharm Jaya Tablet 2,5 mg, 5 mg 

Carbisol Gracial Pharmindo Tablet 5 mg 

Hapsen  Pharos Film-coated tab 5 mg  

Bipro  Farhrenhait Film-coated tab 5 mg 

Concor  PT. Merck tbk Fc tablet 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg 

 

https://www.mims.com/indonesia/company/info/hexpharm%20jaya
https://www.mims.com/indonesia/company/info/pt.%20merck%20tbk

