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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi Jantung 

Sistem  kardiovaskular  terdiri  dari  jantung,  pembuluh  darah,  dan  

darah. Fungsi  utama  sistem  kardiovaskular  antara  lain  distribusi  O2,  nutrien,  

air, elektrolit, dan hormon ke seluruh jaringan tubuh, transportasi CO2 dan produk 

sisa metabolik, berperan dalam infrastruktur sistem imun, dan termoregulasi.  

Jantung terdiri  atas  empat  ruang.  Darah  mengalir  ke  dalam  atrium  kanan  

melalui  vena kava  superior  dan  inferior.  Atrium kanan  dan  kiri  masing-

masing  terubung  keventrikel  melalui  katup  atrioventrikular  (AV)  mitral  (dua  

daun  katup)  dan trikuspid (tiga daun katup) Aliran dari ventrikel kanan keluar 

melalui katup pulmonal semilunaris ke arteri pulmonalis, dan aliran dari ventrikel 

kiri memasuki aorta melalui katup aorta semilunaris. Daun katup dari katup 

jantung dibentuk oleh jaringan ikat fibrosa, yang diselubungi oleh lapisan tipis 

sel-selyang serupa dan berbatasan dengan endokardium dan endotelium. Sisi 

dalam jantung dilapisi oleh lapisan tipis sel yang disebut endokardium. 

Permukaan luar miokardium dilapisi oleh epikardium, yang merupakan lapisan sel 

mesotel. Keseluruhan jantung terselubung dalam perikardium, yang merupakan 

kantung fibrosa tipis agar mencegah pelebaran jantung secara berlebihan 

(Aaronson et al., 2013) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Anatomi Jantung 

(Health Life Media, 2016) 
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2.2 Infark Miokard Akut 

2.5.2.1 Definisi Infark Miokard Akut 

Infark miokard akut merupakan salah satu penyakit yang terjadi pada jantung. 

IMA adalah kematian jaringan miokard akibat terjadinya penurunan aliran darah pada 

pembuluh  koroner  menuju  miokard,  sehingga  cadangan  oksigen  tidak  mencukupi 

kebutuhan oksigen pada miokard (Dipiro et al., 2013). IMA  terjadi  karena  adanya  

penurunan  perfusi  miokard  sehingga menyebabkan  nekrosis  sel  miokard.  Terjadi  

berulang,  menunjukkan  adanya obstruksi aliran darah  yang disebabkan oleh  plak 

dalam arteri koroner (Mendis  et al,  2010).  Infark miokard merupakan manifestasi akut 

terkait aterosklerosis dari penyakit jantung koroner, dimana terjadi obstruksi pada aliran 

darah yang menyebabkan plak dalam  arteri  koronaria.  Plak  selalu  mengakibatkan  

aterosklerosis. Plak  yang  tidak  stabil mengaktivasi inflamasi dari dinding vaskuler 

pada tempat plak. Plak dapat mengalami erosi, retak (fissur) atau bahkan  ruptur. 

Platelet akan terakumulasi pada tempat aktifnya plak, yang selanjutnya menghalangi 

aliran darah dan menyebabkan angina tidak stabil. Ruptur plak aterosklerosis akan 

membongkar zat yang dapat meningkatkan aktivitas dan  mengakumulasi  platelet,  

meningkatkan  generasi  thrombin  dan  pembentukan thrombus sehingga menyebabkan 

terjadinya infark miokard. Plak aterosklerosis dapat meluas  secara  perlahan  tetapi  

lebih  sering  meluas  secara bertahap (Mendis et al.,  2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Infark Miokard Akut 

(Anonim, diakses Desember 2017) 
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Diagnosis untuk  infark miokard akut  berdasarkan  kenaikan  atau  penurunan  

(atau  keduanya)  biomarker  kardiak (dipilih  troponin).  Deteksi  kenaikan dan atau 

penurunan nilai  biomarker  kardiak  (troponin)  paling  sedikit  satu  nilai  di  atas  99%  

dari  batas referensi tertinggi dan setidaknya diikuti dengan gejala iskemik, perubahan 

baru dari gelombang T segmen ST (ST-T), perkembangan patologi gelombang Q pada 

EKG dan atau mengidentifikasi trombus intrakoroner dengan angiografik atau otopsi 

(Thygesen et al., 2012). 

2.3 Epidemiologi  IMA 

Penyakit  kardiovaskuler  merupakan  masalah  kesehatan  global  yang 

berkontribusi  hingga  30%  dari  kematian  dunia  dan  10%  dari  beban  penyakit 

global. Pada tahun 2005, dari total 58 juta kematian di dunia, 17 juta 

dikarenakanpenyakit kardiovaskuler  dan di antara mereka sebanyak  7,6 juta  orang 

meninggal karena  penyakit  jantung  koroner.  Infark  miokard  adalah  salah  satu  dari  

limamanifestasi utama penyakit jantung koroner,  yaitu  angina pektoris  stabil, angina 

pektoris  tidak  stabil,  MI  (myocardial  infarction),  gagal  jantung,  dan  kematian 

mendadak (Mendis et al, 2010). 

Menurut data American Heart Association  pada tahun 2010 kasus IMA  tercatat 

terjadi 8.500.000 dan terhitung sebanyak 7.200.000 (12,2%) kematian terjadi akibat 

penyakit ini di seluruh dunia  (Budiman  et al., 2015). Berdasarkan  data  yang  

didapatkan  dari  Direktorat Jenderal Yanmedik Indonesia pada tahun 2007 jumlah 

pasien penyakit jantung  yang menjalani  rawat  inap  di  Rumah  Sakit  di  Indonesia  

adalah  239.548  jiwa.  Selain  itu, berdasarkan  data  dari  Sistem  Informasi  Rumah  

Sakit  (SIRS)  tahun  2010-2011, penyakit IMA  mencapai angka mortalitas 6,25% di 

Rumah Sakit, Indonesia pada tahun 2009 (Kementrian Kesehatan RI, 2012). 

Masalah  penyakit  jantung  ini  meningkat  pada  negara-negara  berpenghasilan 

tinggi dan berpenghasilan rendah berdasarkan populasi usia. Namun, masalah terbesar 

pada negara berpenghasilan rendah dikarenakan lebih besarnya ukuran populasi dan 

meluasnya paparan  yang meningkatkan tingkat faktor resiko seperti diet yang tidak 

sehat, inaktifitas fisik, obesitas, merokok, diabetes, meningkatnya tekanan darah dan 

lipid  yang  abnormal.  Negara-negara  berpenghasilan  rendah  sering  kekurangan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 
 

informasi  tentang  bagaimana  peran  dari  faktor  resiko  sehingga  dapat  memicu 

gangguan-gangguan  pada  jantung  tersebut.  Namun,  faktor  resiko  gangguan  jantung 

pada negara berpenghasilan rendah sama besarnya dengan faktor resiko pada negara 

berpenghasilan tinggi. Selain itu, adanya globalisasi dan urbanisasi turut menyumbang 

peningkatan faktor resiko tersebut (Mendis et al., 2010) 

2.4 Etiologi Infark Miokard Akut 

Infark  miokard  akut  terjadi  ketika  aliran  darah  coroner 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 produksi  dan  pelepasan  tromboksan  

A2(suatu  vasokontriksi  lokal  yang  kuat), aktivasi  platelet,  dan  seterusnya,  

resistansi  potensial  terhadap  trombolisis (Syamsudin, 2011). 

2.4.1. Menurunnya cadangan oksigen ke sel miokardium 

Menurunnya cadangan oksigen ke sel miokardium dapat disebabkan olehtiga 

faktor sebagai berikut: 

2.4.1.1. Faktor pembuluh darah 

Faktor pembuluh darah berkaitan  dengan  fungsi  pembuluh  darah  

sebagaipenghubung  darah menuju sel-sel jantung. Adapun hal-hal yang dapat 

mengganggu fungsi pembuluh darah tersebut yaitu aterosklerosis, spasme dan arteritis. 

Spasme pembuluh darah dapat dialami oleh pasien yang sebelumnya tidak memiliki 

riwayat penyakit dan umumnya  dikaitkan  dengan  merokok,  mengkonsumsi  obat-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 
 

obatan  tertentu,  stres emosional atau rasa nyeri bahkan terpapar suhu dingin yang 

sangat hebat (Corwin,2011). 

2.4.1.2.Faktor sirkulasi 

  Faktor  ini  berhubungan  dengan  kelancaran  aliran  darah  dari  jantung ke 

seluruh tubuh hingga kembali ke jantung. Hal ini didukung oleh faktor pemompaan 

serta volume  darah  yang  dipompa.  Hipotensi  merupakan  salah  keadaan  yang 

menimbulkan  gangguan  pada  sirkulasi.  Stenosis  dan  insufisiensi  pada  katup 

jantung  menyebabkan  menurunnya  curah  jantung.  Menurunnya  curah  jantung 

disertai dengan menurunnya sirkulasi yang menyebabkan beberapa bagian tubuh tidak 

menerima cadangan darah dengan adekuat, termasuk otot jantung (Corwin, 2011). 

2.4.1.3.Faktor darah 

Darah  berfungsi  menyuplai  oksigen  menuju  ke  seluruh  tubuh.  Apabila  

terjadi gangguan pada saat oksigen disuplai, maka hal ini dapat menyebabkan 

menurunnya cadangan  oksigen  pada  jantung.  Adapun  penyebab  terganggunya  darah  

yang dibawa  ke  seluruh  tubuh  yaitu  hipoksemia,  anemia,  dan  polisitemia  (Corwin, 

2011). 

2.4.2 Aterosklerosis 

Aterosklerosis merupakan suatu kondisi dari arteri besar maupun arteri kecil 

yang mengalami akumulasi tumpukan lemak, platelet, neutrofil, monosit dan makrofag 

diseluruh  tunica  intima  (lapisan  sel  endoteliu)  dan  bahkan  ke  dalam  tunica  intima 

(lapisan otot polos). Dimana arteri paling sering mempengaruhi bagian koroner, aorta, 

dan arteri serebral.Aterosklerosis  dimulai  dari  adanya  disfungsi  pada  lapisan  sel  

endoteli  pada lumen  arteri.  Hal  ini  menyebabkan  kerusakan  pada  sel  endoteli,  

atau  dari  stimuli lainnya.  Kerusakan  sel  endotel  meningkatkan  permeabilitas  sel  

endotel  terhadap berbagai komponen plasma, termasuk asam lemak dan trigliserida, 

membiarkan zat-zat ini masuk ke dalam arteri. Oksidasi asam lemak menghasilkan 

radikal bebas oksigen yang  kemudian  merusak  pembuluh  darah.  Kerusakan  sel  

endotel  juga  menginisiasi inflamasi dan reaksi imun, termasuk menarik sel darah putih, 

khususnya neutrofil dan monosit, dan platelet ke dalam area. Sel darah putih 
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melepaskan sitokin pro-inflamasi poten yang memperburuk kondisi, menarik lebih 

banyak sel darah putih dan platelet ke dalam  area,  menstimulasi  penggumpalan,  

mengaktivasi  sel  T  dan  sel  B,  dan melepaskan  senyawa  kimia  yang  bekerja  

sebagai  kemoatraktan  untuk  menetapkan siklus inflamasi, penggumpalan, dan 

fibrosis. Sekali menarik ke area yang mengalami kerusakan, sel darah putih tertangkap 

oleh aktivasi faktor adesi endotel yang bekerja seperti Velcro untuk membuat 

endotelium menempel dengan sel darah putih. Ketika menempel  pada  lapisan  

endotelium,  monosit  dan  neutrofil  mulai  untuk  beremigrasi antar  sel  endotel,  ke  

dalam  ruang  interstitial.  Di  dalam  interstitium,  monosit telah matang ke dalam 

makrofag dan, bersama dengan neutrofil, lanjut melepaskan sitokin, yang  kemudian  

menjadi  siklus  inflamasi.  Sitokin  pro-inflamasi  juga  menstimulasi proliferasi sel otot 

polos, menyebabkan sel otot polos tumbuh di dalam tunica intima. Adanya tambahan 

kolesterol plasma dan tambahan lemak yang masuk ke dalam tunicae intima dan media 

sebagai peningkatan permeabilitas lapisan endotel. Indikasi awal dari kerusakan yaitu 

terdapat lapisan lemak (fatty streak) di dalam arteri.Kerusakan dan inflamasi  yang  

berkelanjutan  menyebabkan  agregasi  platelet  meningkat  dan  mulai terjadinya  

pembentukan  thrombus  (penggumpalan  darah).  Jaringan  bekas  luka menggantikan  

beberapa  dinding  vaskular  dengan  mengganti  struktur  dinding.  Hasil akhirnya 

adalah penumpukan kolesterol dan lemak, lapisan atau deposit jaringan bekas luka, 

pembekuan platelet, dan proliferasi sel otot polos. Adanya emdapan yang terjadi pada 

area aterosklerosis menyebabkan mengecilnya diameter arteri dan meningkatkan 

kekakuan pada arteri. Area aterosklerosis pada arteri ini disebut sebagai plak (Lazenby 

dan Corwin, 2011). 

2.4.3 Thrombus 

Besarnya  respon  trombotik  terhadap  pecahnya  plak  atau  terkikis  sangat 

bervariasi.  Paling  sering,  hanya  trombus  mural  kecil  menandai  material  plak 

trombogenik,  dan  ada  kalanya  sebagian  besar  penyusunan  thrombus  luminal 

mengancam jiwa. Kemungkinan  faktor penentu adalah dari triad klasik Virchow: (1) 

trombogenisitas  pada material  plak  yang  terkena; (2) gangguan aliran lokal; dan (3) 

kecenderungan trombosis sistemik. Dengan  rupturnya  plak,  penutup  kolagen dan  inti 
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yang sangat thrombogenic kaya  akan lipid, diperkaya dengan mengekspresikan faktor 

jaringan  mikropartikel  apoptosis,  yang  terkena  faktor  thrombogenic  dari  darah. 

Mekanisme  pembentukan  trombus  pada  plak  terkikis  lebih  kontroversial.  Apapun 

penyebab penggundulan endotel, hal tersebut merupakan stimulus trombogenik yang 

relatif  lemah,  sehingga,  faktor  gangguan  aliran  dan  faktor  thrombogenik  sistemik, 

seperti  hiperagregabilitas  platelet,  hiperkoagulabilitas,  sirkulasi  faktor  jaringan, 

dan/atau  penekanan  fibrinolisis  (darah  yang  rentan  diserang),  kemungkinan  sangat 

penting dalam pengaturan ini. Interval antara  rupturnya  plak dan onset sindrom tidak 

mudah dinilai karena plak ruptur dengan sendirinya dimana gejala tidak terlihat 

(asimptomatik) dan disertai proses  trombotik  yang  sangat  tak  terduga.  Material  plak  

kadang-kadang  ditemukan diselingi  dalam  trombus,  menunjukkan  bahwa  trombosis  

yang  berat  diikuti  segera setelah  rupturnya plak.  Dalam kasus lain, respon trombotik 

dinamis: trombosis dan trombolisis, sering dikaitkan dengan vasospasme, cenderung 

terjadi secara bersamaan, menyebabkan aliran intermiten dan pembentukan lapisan 

trombus berkembang selama berhari-hari.  Sementara  aliran  darah  terus  terjadi  

selama  lesi,  mikroemboli  dari material  plak dan trombus kemungkinan  hanyut, yang 

mengarah ke distal embolisasi. Embolisasi iatrogenik dapat terjadi dengan intervensi 

koroner perkutan. Emboli distal dari  asalnya  dapat  menyebabkan  obstruksi  

mikrovaskuler  yang  mencegah  perfusi miokard, meskipun infark arteri koroner 

rekanalisasi (Théroux, 2011). 

2.4.4 Penyumbatan Koroner Akut 

Plak  aterosklerotik  dapat  menyebabkan  suatu  bekuan  darah  setempat  atau 

thrombus yang akan menyumbat pembuluh arteri. Thrombus dimulai pada tempat plak 

aterosklerotik  yang telah tumbuh besar sehingga  memecah lapisan intima, sehingga 

bersentuhan  langsung  dengan  aliran  darah.  Karena  plak  tersebut  menimbulkan 

permukaan yang tidak halus bagi aliran darah, trombosit mulai melekat, fibrin mulai 

menumpuk  dan  sel-sel  darah  terjaring  dan  menyumbat  pembuluh  darah tersebut. 

Kadang bekuan tersebut terlepas dari tempat melekatnya (pada plak aterosklerotik) dan 

mengalir ke cabang arteri koroner perifer pada arteri yang sama (Santosa, 2007). 
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2.4.5 Sirkulasi Kolateral di dalam Jantung 

Bila arteri koroner perlahan-lahan menyempit dalam periode bertahun-tahun, 

pembuluhpembuluh dapat berkembang pada saat yang sama dengan perkembangan 

aterosklerotik.  Sklerotik  berkembang  di  luar-luar  batas-batas  penyediaan  pembuluh 

kolateral untuk memberikan aliran darah yang diperlukan. Bila hal itu terjadi, maka 

hasil kerja otot jantung menjadi sangat terbatas sehingga tidak dapat memompa jumlah 

aliran darah normal yang diperlukan (Corwin, 2011). 

2.4.6 Meningkatnya Kebutuhan Oksigen Tubuh 

Pada  orang  normal  meningkatnya  kebutuhan  oksigen  mampu  untuk 

dikompensasi diantaranya dengan meningkatkan denyut jantung untuk meningkatkan 

curah  jantung.  Akan  tetapi  berbeda  halnya  dengan  jika  orang  tersebut  menderita 

penyakit  jantung,  mekanisme  kompensasi  justru  akan  memperberat  kondisi  pasien 

karena kebutuhan oksigen meningkat, sedangkan suplai oksigen terbatas. Sehingga, 

segala  aktivitas  yang  menyebabkan  peningkatan  kebutuhan  oksigen  akan memicu 

terjadinya infark, seperti aktivitas berlebih, emosi dan lain-lain. Hipertropi miokard 

dapat  memicu  terjadinya  infark  karena  semakin  banyak  sel  yang  harus  disuplai 

oksigen, sedangkan asupan oksigen menurun akibat dari pemompaan yang tidak efektif 

(Corwin, 2011). 

2.5 Faktor resiko Infark Miokard Akut 

Faktor resiko Infark Miokard Akut (IMA) dibagi menjadi dua, yaitu : faktor 

resiko yang tidak dapat diubah dan factor resiko yang dapat diubah (Santoso, 2007). 

2.5.1. Faktor Resiko Yang Tidak Dapat Diubah 

2.5.1.1 Usia 

Sindrom  Koroner  Akut  umumnya  terjadi  pada  pasien  dengan  usia  diatas  

40 tahun.  Walaupun  begitu,  usia  yang  lebih  muda  dari  40  tahun  dapat  juga  

menderita penyakit  tersebut.  Banyak  penelitian  yang  telah  menggunakan  batasan  

usia  40-45 tahun  untuk  mendefenisikan  “pasien  usia  muda”  dengan  penyakit  

jantung  koroner atau infark miokard  akut (IMA).  IMA mempunyai insidensi  yang 

rendah pada usia muda (Wiliam, 2007) 
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2.5.1.2Riwayat keluarga 

Berbagai  survei  epidemiologis  telah  menunjukkan  adanya  predisposisi 

familial terhadap penyakit jantung. Hal ini sebagian besar disebabkan karena banyak 

faktor  resiko,  misalnya  hipertensi  (Aaranson  and  Ward,  2010).  Riwayat  anggota 

keluarga  sedarah  yang  mengalami  penyakit  jantung  coroner  (PJK)  sebelum  usia  

70 tahun merupakan faktor resiko independent untuk terjadi PJK. Agregasi PJK 

keluarga menandakan  adanya  predisposisi  genetic  pada  keadaan  mempengaruhi  

onset  penderita  PJK  pada  keluarga dekat (Kasuari, 2002). 

2.5.1.3 Jenis Kelamin 

Beberapa  studi  observasional  menyebutkan,  wanita  premenopause  mungkin 

jauh  lebih  jarang  mengalami  penyakit  jantung  dibandingkan  dengan  pria.  Tetapi, 

setelah  menopause  resiko  penyakit  jantung  meningkat,  ini  terjadi  disebabkan  oleh 

peran  esterogen.  Kerja  esterogen  yang  berpotensi  menguntungkan  adalah  sebagai 

antioksidan,  menurunkan  LDL  dan  meningkatkan  HDL  dan  aktivitas  oksida  nitrat 

sintase serta menyebabkan vasodilatasi (Fauci et al, 2008). 

2.5.2 Faktor resiko yang dapat diubah 

2.5.2.1 Hipertensi 

Hipertensi didefinisikan sebagai keadaan tekanan darah diatas 140/90  mmHg. 

Hipertensi  memacu  terjadinya  aterogenesis  dengan  merusak  endotel  dan 

menyebabkan  efek  berbahaya  lain  pada  dinding  arteri  besar.  Semakin  tinggi beban 

kerja jantung, yang ditambah dengan arteri meningkat, juga menyebabkan penebalan 

dinding ventrikel kiri yang merupakan penanda kerusakan kardiovaskular yang lebih 

serius (Aaranson & Ward, 2010). 

2.5.2.2 Dislipidemia 

Dislipidemia  merupakan  suatu  kelompok  kondisi  heterogen  yang  ditandai 

oleh kadar abnormal pada  satu atau lebih lipoprotein. Dislipidemia mencakup kadar 

LDL  yang  tinggi  dalam  plasma.  LDL  memiliki  peran  utama  dalam  menyebabkan 

aterosklerosis karena LDL dapat dikonversi menjadi bentuk teroksidasi, yang bersifat 

merusak dinding vascular (Aaranson &Ward, 2010). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 
 

2.5.2.3 Merokok 

Merokok tembakau menyebabkan penyakit jantung dengan menurunkan kadar 

HDL,  meningkatkan  koagulabilitas  darah,  dan  merusak  endotel  sehingga  memacu 

terjadinya  aterosklerosis.  Selain  itu,  terjadi  pula  stimulasi  jantung  yang  diinduksi 

nikotin  serta  penurunan  kapasitas  darah  pengangkut  oksigen  yang  dimediasi  oleh 

karbon monoksida. Efek ini, bersama dengan peningkatan kejadian spasme coroner, 

menentukan  tingkat  terjadinya  iskemik  jantung  dan  infark  miokard  (Aaranson 

&Ward, 2010). 

2.5.2.4 Obesitas 

Obesitas berat, terutama obesitas perut, terkait dengan peningkatan morbiditas 

dan mortalitas kardiovaskular. Meskipun obesitas itu sendiri tidak dianggap sebagai 

penyakit, hal ini terkait dengan peningkatan prevalensi hipertensi, intoleransi glukosa 

dan aterosklerosis. Di samping itu, pasien obesitas memiliki kelainan kardiovaskular 

yang  berbeda  ditandai  dengan  peningkatan  volume  total  darah,  cardiac  output,  

dan tekanan pengisian ventricel kiri (Fauci et al, 2008). 

2.5.2.5 Diabetes Melitus 

Beberapa studi epidemiologi telah menyatakan bawa diabetes sebagai faktor 

resiko  utama  untuk  pengembangan  semua  manifestasi  CVD,  termasuk  infark 

miokard.  Individu  dengan  diabetes  melitus  memiliki  pengelompokan  faktor  resiko 

kardiovaskular  tambahan  terkait  erat  dengan  resistensi  insulin,  termasuk  hipertensi 

dan  obesitas  sentral.  Upaya  untuk  menurunkan  resiko  kardiovaskular  pada  pasien 

telah  memasukkan strategi yang mengatasi beberapa kelainan patofisiologis. Strategi 

ini termasuk intervensi gaya hidup untuk mencegah obesitas dan kurangnya aktivitas 

fisik, control tekanan darah yang memadai, pengobatan dislipidemia aterogenik, dan 

pengobatan yang tepat dengan terapi antiplatelet (Aaranson &Ward, 2010). 

2.6 Patogenesis Infark Miokard Akut 

Pemeriksaan  postmortem  setelah  IMA  hampir  selalu  menunjukkan 

aterosklerosis  koronaria  yang  parah  dengan  adanya  oklusi  trombotik  dalam  satu 

pembuluh darah. 'Kematian iskemik mendadak' dapat terjadi dalam satu jam atau lebih 
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dari  timbulnya  gejala,  sebelum  infark  yang  sebenarnya  berkembang.  Hal  ini 

kemungkinan  terjadi  karena  adanya  fibrilasi  ventrikular  atau  pasien  tersebut  juga 

mempunyai  lesi  obstruktif.  Plak  ateromatosa  yang  tampak  stabil  tiba-tiba  dapat 

mengalami  trombosis  dan  oklusi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kelainan  akut  yang 

menyebabkan stres, hal tersebut diduga timbul karena adanya plak yang khusus kaya 

akan lipid, dengan jumlah otot polos dan penyokong fibrosa yang rendah mengalami 

retak dan pecah. Lipid dan struktur subendotel yang terbuka, memicu agregasi platelet 

dan  trombosis  secara  besar-besaran.  Dalam  beberapa  kasus  tidak  terdapat  

atheroma yang  kuat  ditemukan  pada  angiogram  atau  pada  pemeriksaan  

postmortem, penyebabnya kemungkinan karena adanya vasospasme yang parah atau 

platelet primer atau pembekuan darah yang abnormal.Proses infark pada umumnya 

yaitu ketika jaringan mengalami periode anoksia, kemudian terjadi kerusakan yang 

irreversibel, diikuti dengan penyembuhan luka dan pengaturan  jaringan  bekas  luka.  

Jaringan  bekas  luka  tidak  akan  pernah  memenuhi fungsi jaringan semula. Dalam 

jantung jaringan ini menjadi non-kontraktil, area infark menjadi kaku dan kurang 

terarah. 
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Gambar 2. 3 Skema Patogenesis IMA 

Hal ini menyebabkan beberapa hal yang potensial seperti: 

1. Menurunnya  kontraktilitas  yang  menyebabkan  menurunnya  kemampuan  

ejeksi (contoh: kegagalan sistolik). 

2. Menurunnya  elastisitas  yang  menyebabkan  menurunnya  kemampuan  

pengisian (contoh: kegagalan diastolik). 

3. Menurunnya konduktifitas yang menyebabkan aritmia. 

  Konsekuensi  pada  setiap  kasus  tergantung  pada  ukuran  area  miokardium  

dengan pembuluh koroner  yang mengalami oklusi atau penyumbatan. Bentuk paling 

ringan melibatkan arteriola yang kecil, menyebabkan infark diam secara klinis (tanpa 

gejala). Selain itu, dilatasi pada pembuluh yang berdekatan oleh autoregulasi dapat 

melindungi area  yang berdekatan dengan inti iskemik dari anoksia menyeluruh, 

sehingga dapat membatasi ukuran infark. Akan tetapi, apabila hal ini terjadi berulang 

melebihi periode yang panjang maka dapat menyebabkan meluasnya 'fibrosis yang tidak 

sempurna' dan bahkan gagal ginjal. Oklusi dari arteriola yang besar akan menyebabkan 

manifestasi klasik  dari  infark  miokard,  tetapi  apabila  kerusakan  area  tidak  terlalu  

besar,  maka pasien  akan  mampu  untuk  bertahan,  kemungkinan  dengan  derajat  

gagal  jantung permanen. Pada infark miokard yang paling parah kemungkinan 

melibatkan salah satu dari  arteri  koroner  utama,  seringnya  pada  anterior  kiri  yang  

menurun  (descending), yang  menyuplai  paling  banyak  dari  ventrikel  kiri,  

menyebabkan  terjadinya  infark anterior.  Kematian  kemungkinan  terjadi  apabila  

kerusakan  ventrikel  kiri  mencapai lebih dari 50%.Salah  satu  faktor  penting  yang  

menentukan  hasilnya  yaitu  seberapa  baik pengembangan pembuluh koroner kolateral 

pasien, sedangkan faktor lainnya adalah seberapa  banyak  jaringan  konduksi  yang  

terlibat.  Konduksi  yang  melewati  seluruh miokardium diperlukan untuk kontraksi 

terkoordinasi normal dan otot iskemik dapat terjadi secara tidak teratur. Selain itu, 

kerusakan iskemik terhadap jaringan nodal atau jalur nervus dapat menyebabkan efek 

tidak seimbang karena aritmia yang terjadi dapat membahayakan keseluruhan fungsi 

jantung (Greene dan Harris, 2008). 
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2.7 Patofisiologi Infark Miokard Akut 

 Infark miokard  akut  terjadi  saat  iskemia  miokard  yang  terlokalisasi 

menyebabkan perkembangan  suatu  regio  nekrosis  dengan  batas  yang  jelas.  MI  

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, 

2013).Infark Miokard Akut 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 MI sebagai kenaikan dan/atau penurunan biomarker 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).Studi  yang  dilakukan  

oleh  DeWood  dan  koleganya  menunjukkan  bahwa trombosis  koroner  merupakan  

kejadian  kritikal  yang  menyebabkan Infark Miokard Akut.  Dari semua  pasien  yang  

menunjukkan  gejala  dengan  onset  4  jam  dengan  bukti  EKG Infark Miokard 

transmural,  angiografi  koroner  menunjukkan  bahwa  87%  pasien  memiliki oklusi  

trombotik  komplet  pada  arteri  yang  terkena  infark.  Insiden  oklusi  total turun 

menjadi 65% pada 12-24 jam setelah onset gejala akibat fibrinolisis spontan. Ditemukan  

trombus  yang  masih  baru  pada  bagian  atas  plak  yang  mengalami ruptur  pada  

arteri  yang  terkena  infark  pada  pasien  yang  meningal  akibat  MI (Aaronson dan 

Ward, 2013).Plak  pada  pembuluh  darah  koroner  yang  mengalami  ruptur  biasanya 
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berukuran  kecil  dan  non-obstruktif  dengan  inti  yang  banyak  mengandung  lipid dan  

ditutupi  oleh  selubung  fibrosa.  Plak  ini  biasanya  banyak  mengandung makrofag 

dan limfosit-T yang dapat melepaskan metaloprotease dan sitokin yang melemahkan  

selubung  fibrosa  yang  menyebabkan  plak  mudah  robek  dan mengalami  erosi  

karena  adanya  tekanan  dari  aliran  darah.  Plak  yang  ruptur memicu  terjadinya  

agregasi  trombosit  dan  membentuk  trombus  di  pembuluh darah yang dilewatinya. 

Pasien yang mengalami iskemia dalam waktu yang lama dan  berat  menyebabkan  

terbentuknya  regio  nekrosis  di  dinding  miokard.  Zona nekrosis  ini  dapat  tetap  

reversibel  dengan  bantuan  reperfusi.  Zona  yang mengalami infark ataupun yang 

tidak akan mengalami perubahan progresif dalam hitungan  jam,  hari,  dan  minggu  

setelah  trombosis  koroner.  Antara  4  sampai  12 jam setelah terjadinya kematian sel 

miokard akan terjadi nekrosis koagulasi dan setelah  18  jam  neutrofil  memasuki  zona  

infark  dengan  jumlah  yang  mencapai puncak  pada  setelah  hari  kelima,  kemudian  

menurun.  Hal  ini menyebabkan miokardium  menjadi  kaku.  Miokard  yang  kaku  

akan  melunak  pada  hari  ke  4 sampai  7,  dan  beresiko  mengalami  ruptur  kembali  

selama  2  minggu pertama. Jaringan  granulasi  kemudian  memasuki  zona  infark  dan  

mengalami  maturasi secara  progresif  mengubah  jaringan  mati  menjadi  jaringan  

parut.  Setelah  2-3 bulan,  infark  sembuh  dengan  dinding  ventrikel  yang  non-

kontraksi,  menipis, mengeras, dan berwarna abu-abu pucat (Aaronson dan Ward, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Patofisiologi Infark Miokard Akut 
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2.8 Presentasi 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 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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 
 

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). 

2.9 Diagnosa Infark Miokard Akut 

Salah  satu  penanda  untuk  diagnosis  patologis  infark  miokard  adalah 

kematian  sel  miosit  yang  disebabkan  oleh  iskemia  berkepanjangan.  Selama  fase 

akut  MI,  miosit  yang  paling  berkurang  adalah  di  zona  infark  melalui  koagulasi 

nekrosis  dan  merupakan  hasil  peradangan,  fagositosis  miosit  nekrotik,  dan  hasil 
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perbaikan  dalam  pembentukan  bekas  luka.  Diagnosa  klinis  MI  membutuhkan 

penilaian  dari  riwayat  pasien  dengan  beberapa  kombinasi  bukti  tidak  langsung dari  

nekrosis  miokard  menggunakan  biokimia,  elektrokardiografi,  dan  cardiac imaging.  

Sensitivitas  dan  spesifisitas  alat  klinis  untuk  mendiagnosis  MI bervariasi,  

tergantung  pada  waktu  setelah  terjadinya  infark.  Dua  belas  sadapan 

elektrokardiogram  (EKG)  dapat  menjelaskan  keadaan  pasien  yang  mengalami 

elevasi segmen ST, dan  yang  tidak mengalami elevasi segmenST  (Bonow  et al, 

2012).  Perubahan  EKG  pada  pasien  MI  menggambarkan  lokasi,  luas,  dan 

ketebalan  infark.  Peningkatan  lebih  dari  dua  kali  lipat  pada  konsentrasi  enzim 

selular  jantung  dalam  plasma  menunjukkan  adanya  nekrosis  miokardium (Aaronson 

dan Ward, 2013). 

Menurut  WHO  dan  American  Heart  Association  diperlukan  tanda-tanda 

setidaknya dua  tanda  berikut untuk diagnosis infark miokard: gejala karakteristik, 

perubahan  elektrokardiografi,  dan  kenaikan  dan  penurunan  yang  khas  penanda 

biokimia.  Kriteria  untuk  diagnosis  MI  diklasifikasikan  menjadi  lima  jenis, 

tergantung pada keadaan  tempat  MI terjadi. Pergeseran  penanda  troponin  

spesifikjantung merupakan pilihan untuk diagnosis MI (Bonow et al, 2012). 

Semua pasien  yang diduga  MI  dipantau secara ketat  selama 72  jam  untuk 

memastikan  diagnosa  dan  mengantisipasi  komplikasi.  Kriteria  diagnostik  yang 

tepat  bervariasi,  tetapi  umumnya  diagnosa  tergantung  pada  hasil  pemeriksaanyang 

signifikan dalam setidaknya dua dari tiga hal penting, yaitu: 

1. Presentasi klinis dan riwayat, 

2. Perubahan EKG progresif, dan 

3. Perubahan penanda serum jantung progresif. 

Dalam  banyak  kasus  klinis  biasanya  tidak  timbul  dan  itu  bisa  sangat  sulit 

untuk  menentukan  penyebabnya.  Hal ini bisa terjadi  pada serangan  ringan  

dengankerusakan  minimal  miokard  dan  tidak  ada  gagal  jantung,  dan  pada  

penderita diabetes  dan  orang  tua.  Kriteria  objektif  pasien  cukup  penting  untuk  

penentuan diagnosis (Greene dan Harris, 2008). 
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2.9.1 Diagnosa dan Pemeriksaan Laboratorium Infark Miokard Akut 

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) 

2.9.1.1 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5EKG 
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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). 

2.9.1.2 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) marker tersebut naik di atas ambang batas (Libby et 

al, 2008). 

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). 

2.9.1.3 Pemeriksaan LDH 

Lactate  dehydrogenase  (LDH)  enzim  yang  terlibat  dalam  metabolisme 

anaerobik, reversibel mengubah piruvat menjadi laktat. LD memiliki 5 isoenzim, LD1  

yang  paling  tinggi  terdapat  di  jaringan  jantung.  Peningkatan  LD1  setelah IMA  

dan  rasio  LD1:LD2  ketika  lebih  besar  dari  1,0  merupakan  diagnosa  IMA. LD1 

meningkat dan perubahan rasio LD1:LD2 terdeteksi 8-12 jam setelah IMA dan puncak 

pada 24-72 jam (Rosenbalt et al, 2012) 

2.9.1.4 Pemeriksaan CTn 

Troponin secara signifikan lebih sensitif daripada CK. Tanpa analitik positif 

palsu, kita dapat memastikan pelepasan troponin diindikasi pada cedera jantung. 

Troponin meningkat  antara 4-6  jam setelah onset IMA  dan tetap tinggi selama 8-12 

hari. Troponin  T  jantung  (cTnT)  dan  troponin  I  jantung  (cTnI)  memiliki rangkaian 
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asam amino dengan bentuk otot rangka protein berbeda. cTnT dan cTnI biasanya  tidak  

terdeteksi  dalam  darah  orang  yang  sehat  tetapi  dapat  meningkat setelah IMA  20 

kali lebih tinggi dari batas atas referensi, pengukuran cTnT atau cTnI  sekarang  

digunakan  sebagai  biomarker  yang  lebih  dipilih  untuk  diagnosa IMA. Serum  

troponin jantung ini  juga  berguna untuk  meningkatkan triase pasien pada  nyeri  dada.  

Namun  hasil  troponin  ini  juga  harus  digunakan  bersamaan dengan  riwayat  klinis,  

perubahan  EKG,  dan  pencitraan  jantung.  Pengukuran troponin  juga  berguna  untuk  

prediksi  hasil  klinis  dalam  berbagai  sindroma iskemik miokard akut, gagal ginjal, 

sepsis, dan penyakit kritis lainnya (Yap  et al, 2012). 

2.9.1.5 Pemeriksaan CK 

Creatin  kinase  (CK)  merupakan  enzim  yang  ada  diberbagai  jaringan, 

termasuk  di  jantung  dan  otot  tulang.  CK  memiliki  tiga  isoenzim  yaitu  CKBB, 

CKMB,  dan  CKMM.  Jantung  mengandung  40%  CKMB  dan  60%  CKMM, 

sedangkan  di  otot  rangka  mengandung  CKMM  sekitar  97%,  CKMB  2-3%. CKMB  

yang  paling  banyak  digunakan  sebagai  biomarker  pada  pasien  dengan dugaan  

IMA  (Nigam,  2007).  Otot  rangka  orang  sehat  memiliki  hingga  5% CKMB,  20%  

dapat  ditemukan  pada  pasien  gagal  ginjal  dan  cedera  otot  rangka miopatis (seperti 

yang terjadi pasa polimiositis dan dermatomiositis) atau jaringan otot atlit 

(Lewandrowski et al, 2002). Creatin kinase  (CK)  meningkat 4-8 jam dan penurunan 

kembali normal 48-72 jam. Kelemahan dari pengukuran CK  yaitu kurangnya spesifitas 

untuk  IMA, CK mungkin meningkat pada penyakit otot  rangka atau trauma, termasuk 

injeksi intramuskular.  Namun,  pada  operasi  jantung,  miokarditis,  kardioversi  listrik 

sering  menghasilkan  peningkatan  kadar  serum  CKMB.  Rasio  (relatif  index) 

CKMB mass dan kadar total sekitar 2,5 menunjukkan diagnostik IMA  dibanding 

elevasi CKMB karena gangguan otot skelet (Fauci &Longo, 2008). 

2.10 Riwayat Klinis IMA  

Gejala pedromal biasanya ditandai dengan nyeri dada, sama dengan angina 

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

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

2.11 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 paru mungkin memiliki 

tingkat pernapasan > 40 kali/menit. Ronki basah terdengar mengi pada pasien IMA 

yang mengalami kegagalan LV (Antman, 2012). 

2.12 Klasifikasi Infark Miokard Akut 

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 
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bukti  adanya  nekrosis  miokard  berupa  peningkatan  biomarker  jantung. Oklusi 

sebagian dari arteri koroner tanpa melibatkan seluruh ketebalanmiokardium,  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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6 Klasifikasi Infark Miokard Akut 

2.12.1 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 
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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).  

2.12.2 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, 2013). 

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). 
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2.13 Komplikasi IMA 

2.13.1 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).  

2.13.2 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). 

2.13.3 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).  

2.13.4 Perikarditis 

Gesekan perikardial dan/atau nyeri perikardial sering ditemui pada pasien 

dengan STEMI yang melibatkan epikardium tersebut. Komplikasi ini biasanya dapat 
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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). 

2.14 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. 

Evaluasi awal di instalasi darutan fokus pada identifikasi IMA, terapi awal, dan 

strategi reperfusi. Pemilihan strategi reperfusi tergantung pada rumah sakit dan 

karakteristik pasien. Waktu untuk terapi reperfusi sangat mempengaruhi hasil IMA. 

Pasien yang datang ke RS dengan kemampuan PCI harus menjalani PCI dalam waktu 

90 menit dari waktu pertama menghubungi medis sebagai tujuan sistem. Pasien IMA 

dengan RS yang tidak mampu melakukan PCI harus dipertimbangkan untuk ditransfer 

ke RS yang mampu melakukan PCI berdasarkan karakteristik pasien, waktu dari onset 

gejala, dan waktu untuk terapi PCI yang tersedia. Pasien IMA yang datang ke RS tidak 
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mampu melakukan PCI dan tidak ditransfer ke pusat PCI dan menjalani PCI dalam 

waktu 60 menit dari waktu pertama menghubungi medis harus menerima terapi 

fibrinolitik dalam waktu 30 menit sebagai tujuan sistem dan tidak adanya 

kontraindikasi. Komunitas harus memiliki rencana untuk mentransfer pasien IMA untuk 

RS yang bisa melakukan PCI (Antman, 2012). 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, 2013) 

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, ACEi atau ARBs penggunaannya 

meningkat dalam pengobatan di rumah sakit (Janberg et al, 2011). PCI dan stenting, 

terapi trombolitik, dan penggunaan rutin pengobatan adjuvan dapat menurunkan angka 

kematian dirumah sakit terkait IMA 6-7%. Dimana angka kematian di rumah sakit 

sebelumnya pada unit perawatan intensif kardiovaskular lebih besar 30% (Boateng et al, 

2013). 

2.14.1 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). 

2.14.2 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 
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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 morfin 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). 

2.14.3 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 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). 

2.14.4 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 
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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 27 sistolik <90 mm Hg 

atau 30 mm Hg, bradikardi (kurang dari 50 kali/menit), takikardi (>100 kali/menit), atau 

RV (Antman, 2012). 

2.14.4.1 Isosorbid Dinitrat (ISDN) 

 Pemberian ISDN sublingual konsentrasi maksimal obatdalam 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)  

2.14.4.2 Isosorbid Mononitrat (ISMN) 

Isosorbid Mononitrat (ISMN) tersedia dalam bentuk tablet. Tidak mengalami 

first pass metabolism dan memiliki bioavaibilitas yang baik setelah 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).  

2.14.4.3 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 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 
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digunakan 48 jam pertama setelah IMA untuk terapi iskemik persisten, CHF, atau 

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

2.14.5 Tinjauan 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). Penggunaan antikoagulan pada pasien STEMI diberikan 

secara bolus intravena kemudian dilanjutkan dengan infus. Pilihan pertama 

antikoagulan pada pasien STEMI adalah UFH ,untuk pasien yang pengobatan medis 

ataupun dalam pemasangan PCI. UFH mengikat antithrombin dan menghalangi 

aktivitas dan clotting factor seperti Xa dan IIa (thrombin). Sedangkan pada pasien 

NSTEMI yang akan melakukan revaskulasi dengan pemasangan PCI, UFH, LMWH, 

fondaprinux, atau bivalirudin harus diberikan. Karena penggunaan enoxaparin 

merupakan LMWH yang disarakan pada pasien NSTEMI. Terapi antikoagulan 

diberikan pada bagian UGD dan dilanjutkan selama 48 jam berikutnya pada pasien IMA 

yang akan dilanjutkan dngan terapi warfarin jangka panjang. Hal yang perlu 

diperhatikan pada pemberian antikoagulan seperti UFH juga memiliki efek samping 

trombositopenia (Dipiro et al, 2012) 

2.14.5.1 Klasifikasi Antikoagulan 

Antikoagulan bisa diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu 

penghambat thrombin secara tidak langsung, penghambat langsung faktor Xa, 

penghambat thrombin secara langsung, dan golongan kumarin lainnya (Zehnder, 2012) 

Tabel II.1 Klasifikasi Antikoagulan Berdasarkan Mekanisme Kerja 

Indirect Thrombin 

Inhibitors 

Direct Factors Xa 

Inhibitors 

Direct Thrombin 

Inhibitors 

Coumarin 

Anticoagulants 

Heparin, UFH, LMWH 

(Enoxaparin, 

Tinzaparin, 

Nadroparin,Dalteparin), 

Fondaparinux 

Rivaroxaban, 

Apixaban 

Hirudin, 

Bivalirudin, 

Argatroban, 

Melagatran, 

Dabigatran 

Wafarin 
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2.14.5.2 Mekanisme Obat Antikoagulan 

a. Indirect Thrombin Inhibitor 

Aktivitas biologis dari dari antikoagulan ini  tergantung pada adanya zat 

antikoagulan endogen seperti antithrombin. Antithrombin menghambat protease faktor 

koagulasi , terutama thrombin (II a), IX a, dan X a. antikoagulan seperti Heparin, terikat 

pada permukaan sel endotel dan berbagai protein lainnya. Tanpaadanya heparin, 

penghambatan oleh antithrombin berjalan dengan sangat lambat. (Zehnder, 2012) 

b. Direct Factors Xa Inhibitors 

Antikoagualn oral seperti rivaroxaban dan apixaban telah dibuktikan mepunyai 

dampak yang besar terapi antithrombotik. Obat-obat ini secara spesifik menghambat 

faktor Xa pada tahap akhir dari proses koagulasi. Obat-obatan ini mempunyai mula 

kerja yang cepat dan paruh waktu yang lebih pendek daripada warfarin (sekitar 10 jam 

dan bisa mengalami perpanjangan pada pasien lansia yang mempunyai kelainan ginjal. 

(Zendher, 2012) 

c. Direct Thrombin Inhibitors 

Obat golongan ini mempunyai efek antikoagulan dengan cara berikatan 

langsung pada sisi aktif dari thrombin dan akhirnya menghambat efek dari thrombin. 

Obat golongan ini mempunyai mekanisme yang kontras dibandingkan dengan golongan 

Heparin. (Zehnder, 2012) 

d. Coumarin Anticoagulants 

Antikoagulan golongan seperti warfarin, memiliki mekanisme yang berbeda dari 

golongan heparin dan turunannya. Antikoagulan golongan kumarin memblok  -

karboksilasi dari beberapa residu glutamate dalam prothrombin dan faktor VII, IX dan 

X . Blokade ini mengakibatkan tidak lengkapnya faktor koagulasi dan menjadi inaktif  

(Zehnder, 2012) 

2.14.5.3 Obat Antikoagulan 

Pada pasien  IMApenggunaan obat antikoagulan yang digunakan dan lebih di 

rekomendasikan yaitu  unfractionated  heparin  (UFH),  low  molecular  weight  
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heparin  (LMWH) yaitu enoxaparin, fondaparinux,  dan bivalirudin bisa digunakan 

sebagai pilihan (O’Gara et al, 2012). 

2.14.5.3.1 Heparin 

Gambar 2. 7 Struktur Kimia Heparin 

Heparin adalah sebuah mukopolisakarida heterogen yang memiliki efek yang 

sangat kompleks pada sistem koagulasi dan pembuluh darah. Efek utama dari heparin 

adalah pada interaksi antara AT-III dan thrombin, untuk menghambat agregasi platelet 

karena induksi thrombin yang dapat menyebabkanthrombus.Antithrombin menghambat 

protease dari faktor koagulasi seperti fakto IXa, Xa, dan terutama thrombin(IIa) dengan 

membentuk ikatan kompleks yang stabil. Dengan tidak adanya heparin reaksi ini 

berjalan lambat, dengan adanya heparin reaksi ini dipercepat menjadi 1000 kali lebih 

cepat. Namun, hanya sepertiga molekul dari sediaan heparin yang ada yang dapat 

mempercepat reaksi antithrombin-thrombin, hal ini disebabkan karena keunikan dari 

pentasakarida yang membutuhkan afinitas yang tinggi untuk berikatan dengan 

antithrombin. Molekul aktif heparin mengikat kuat pada antithrombin dan 

mengakibatkan adanya perubahan konformasi. Perubahan ini membuat sisi aktif 

antithrombin berinteraksi lebih cepat dengan protease (faktor-faktor pembekuan yang 

telah aktif. Setelah terbentuk kompleks antara antithrombin-protease, molekul heparin 
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akan melepaskan diri untuk berikatan dengan molekul antithrombin yang lain. 

(Zehnder, 2012) 

2.14.5.3.1.1 Unfractionated Heparin 

Gambar 2. 8 Struktur Kimia Unfractionated Heparin 

Unfractionated  Heparin  (UFH)  adalah  polisakarida  tercampur  secara 

heterogen  dengan  rentang  berat  molekul  3.000-30.000. Menurut Guidelines from the 

American College of Cardiology and European Society of Cardiology 

merekomendasikan penggunaan UFH dengan level evidence C (Navarese,Et al, 2011). 

UFH intravena yang diberikan sebagai tambahan terapi regimen aspirin dan obat 

trombolitik spesifik fibrin relatif, membantu trombolisis dan memantapkan serta 

mempertahankan patensi arteri yang terkait infark. Dosis yang direkomendasikan adalah 

bolus 60 U/kg (maksimum 5000U) dilanjutkan infus inisial 12 U/kg perjam (maksimum 

1000 U/jam). Activated partial thromboplastin time selama terapi pemeliharaan harus 

mencapai 1,5-2 kali.Pasien dengan infark anterior, disfungsi ventrikel kiri berat, gagal 

jantung kongestif, riwayat emboli, trombus mural pada ekokardiografi 2 dimensi atau 

fibrilasi atrial merupakan risiko tinggi tromboemboli paru sistemik dan harus 

mendapatkan terapi antitrombin kadar terapetik penuh (UFH atau LMWH) selama 

dirawat dilanjutkan terapi warfarin minimal 3 bulan (Firdaus, 2011). 
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Pada pasien yang mendapatkan pengobatan agen spesifik fibrin (Alteplase, t-

PA), pemberian intravena UFH harus dilanjutkan selama 48 jam. Namun, peran UFH 

menjadi kurang penting ketika sedikit agen trombolitik spesifik fibrin misal 

streptokinase digunakan.  Karena agen tersebut membentuk sistemik koagulopati dan 

membuat agen tersebut membuat sendiri agen antikoagulan kuat. Pada pasien yang 

menjalani pengobatan Primary PCI, tambahan bolus UFH harus diberikan dimana UFH 

diperlukan selama prosedur PCI untuk menjaga ACT (activated clotting time) sekitar 

250-350 detik ( 200-250 detik jika GP IIb/IIIa inhibitor digunakan). Pemberian UFH 

dapat dilanjutkan selama 24 – 48 jam setelah tindakan Primary PCI atau 

dipertimbangkan untuk menghentikan pemberian jika sirkulasi koroner kembali dan 

tidak ada resiko tinggi seperti anterior miokard infark, atrial fibrilasi, embolisme 

sebelumnya atau LV (left ventricle) thrombus. Untuk pasien tanpa terapi reperfusi, 

pemberian UFH harus dengan durasi yang optimal dengan pemberian UFH selama 48 

jam jika tidak ada kontraindikasi dan penggunaan UFH harus diberikan secara 

individual dan sesuai dengan kondisi klinis pasien (Heng Li, Et al, 2012).  

Kekurangan  UFH  yaitu antitrombin  binding  sites  heparin  dapat mengikat  

beberapa  protein  plasma lainnya,  oleh  platelet  faktor  4  dan  juga  oleh  sel  endotel  

yang  dapat  mengurangi efek  terapetik  (Shetty,  2010).  Titrasi  optimal  

unfractionated  heparin  menjadi masalah dan jika  activated partial thromboplastin time  

(aPTT)  terlalu tinggi atau terlalu  rendah,  beberapa  manfaat  akan  hilang.  Untuk  

alasan  ini  maka  lebih direkomendasikan  penggunaan  LMWH.Pasien  IMA  

menerima  heparin  subkutan 5000 units setiap 12 jam, kecuali ada kontraindikasi atau 

pasien telah menerima antikoagulan lain (O’Gara et al, 2013). 
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2.14.5.3.1.2 Low-Molecular-Weight Heparin (LMWH) 

Gambar 2. 9 Struktur Kimia LMWH 

Low-Molecular-Weight Heparinmerupakan  glikosaminoglikan dengan rentang berat 

molekul 4.000-6.000 yang memiliki aktivitas anti-faktor Xa lebih  baik  dan  aktivitas  

anti-faktor  IIa  yang  lebih  sedikit  dibanding  UFH. Enoxaparin  adalah  yang  paling  

terkenal  dari  semua  LMWH  yang  telah menunjukkan  efikasi  pada  pasien  non-ST  

elevation  acute  coronary  syndrome(NSTEACS),  seperti  pada  emboli  akut  dan  

deep  venous  trombosis.  Enoxaparin konsisten  karena  sangat  sedikit  mengikat  

protein  plasma,  sel  endotel,  dan makrofag  (Shetty,  2010).Keuntungan  LMWH  

yaitu  stabil,  efek  antikoagulan yang baik, bioavaibilitas tinggi, pemberian secara 

subkutan, dan  rasio anti-Xa-toanti-IIa  yang  tinggi  (Antman,  2012).  Pemberian  dosis  

enoxaparin  disesuaikan dengan  umur,  berat  badan,  dan  klirens  kreatinin  pasien.  

Enoxaparin  diberikan secara intravena bolus pada awalnya, kemudian diberikan secara 

subkutan selama 3 hari  atau  sampai  menjalani  revaskularisasi  atau  sampai  keluar  

rumah  sakit (O’Gara et al, 2013). 

2.14.5.3.2 Bivalirudin 

Bivalirudin merupakan direk inhibitor thrombin yang di indikasikan untuk 

digunakan selama Percutaneous Coronary Intervention (PCI) meliputi pasien dengan 

STEMI maupun Unstable angina/ NSTEMI. Dari hasil penelitian penggunaan 

bivalirudin menurunkan resiko perdarahan dan gejala klinis. Selain itu, pemberian 

bivalirudin juga menurunkan resiko kematian, reinfraksi, serta perdarahan mayor 

(Pinto,Et al, 2012).  
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Gambar 2. 10 Struktur Kimia Bivalirudin 

Dosis awal yang diberikan IV melalui bolus 0,75 mg/kgBB/jam selama 

durasi prosedur PCI serta dapat dilanjutkan sampai 4 jam post PCI dengan dosis 1,75 

mg/kgBB . Kontraindikasi pemberian bivalirudin yaitu pada pasien dengan perdarahan 

aktif atau meningkatnya resiko perdarahan akibat kelainan haemostasis atau irreversible 

coagulation disorder, hipertensi berat yang tidak terkontrol, endokarditis dan gagal 

ginjal kronik (GFR < 30 mL/mnt). Selain itu, harus diperhatikan efek samping dari 

pemberian terapi bivalirudin  yaitu terjadinya perdarahan minor maupun mayor (Sani, 

2010). Sehingga diperlukan peran perawat selama pemberian obat tersebut dalam 

memonitor proses pemberian obat serta efek samping yang ditimbulkan. 

2.14.5.3.3 Fondaparinux 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 11 Struktur Kimia Fondaparinux 
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Fondaparinux adalah sebuah pentasakarida dan merupakan inhibitor faktor 

Xa selektif pertama, yang dapat secara cepat berikatan dengan antithrombindalam 

darah. Fondaparinux akan menginduksi perubahan konformasi dari antithrombin 

sehingga meningkatkan afinitas dari antithrombin terhadap faktor Xa, dan 

meningkatkan efek inhibitor terhadap faktor Xa. Sesudah antithrombin berikatan 

dengan faktor Xa, fondaparinux akan dilepas dari sisi aktifnya sehingga dapat 

mengkatalisasi ikatan molekul antithrombin lainnya dengan faktor Xa. Setiap molekul 

dari fondaparinux ini dapat secara beruntut berikatan dengan beberapa molekul 

antithrombin.Mekanismeselektif terhadap faktor Xa dari fondaparinux ini sangat 

kontras dengan mekanisme golongan Heparin dan LMWH yang mempengaruhi 

beberapa faktor pembekuan. Fondaparinux memiliki waktu paruh yang lebih lama jika 

dibandingkan  dengan LMWH dan UFH, yaitu sekitar 15-17 jam. Resiko perdarahan 

yang terjadi akan meningkat jika pasien mengalami ganguan fungsi ginjal dan jika  

terjadi perdarahan dosis harus segera dikurangi. (Zehnder, 2012) 

2.14.15.4Dosis Antikoagulan 

Berikut adalah dosis dari antikoagulan yang digunakan pada pasien Infrak 

Miokard Akut : 

Tabel II.2 Dosis Antikoagulan pada Terapi STEMI dan NSTEMI (Dipiro, 2012) 

Obat Rekomendasi 

Klinis 

Kontraindikasi Dosis dan Lama 

Terapi 

Unfractionated 

Hepatrin (UFH) 

STEMI : untuk 

pasien pada saat 

pemasangan PCI, 

pasien dengan 

terapi alteplase, 

reteplase, 

tenecteplase 

NSTEMI: 

direkomendasikan 

Adanya 

perdarahan, 

riwayat 

trombositopenia 

karena induksi 

heparin,  resiko 

perdarahan parah, 

stroke 

STEMI : 60 

unit/kg IV bolus 

(max. 4000 unit) 

diikuti dengan 

infus IV 12 

unit/kg/jam (max 

1000 unit/jam) 

NSTEMI: 60-70 

unit/kg (max. 
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agar dikombinasi 

dengan aspirin 

5000 unit) diikuti 

dengan infus IV 

12-15 

unit/kg/jam 

(max.1000 

unit/jam) 

Enoxaparin 

(LMWH) 

STEMI : 

rekomendasi 

pilihan pertama 

untuk pasien yang 

mendapat terapi 

fibrinolitik dan 

pilihan kedua 

untuk pasien yang 

tidak mengalami 

reperfusi. 

NSTEMI: sebagai 

rekomendasi 

pertama dengan 

aspirin untuk 

konservatif atau 

invasif. 

Adanya 

perdarahan, 

riwayat 

trombositopenia 

karena induksi 

heparin, resiko 

perdarahan parah, 

stroke. Hindari 

penggunaan 

enoxaparin jika 

CrCl < 15 

mL/menit dan 

jika dilakukan 

CBAG. 

1 mg/kgBB SC 

setiap 12 jam  

untuk pasien 

NSTEMI dengan 

CrCl   30 

mL/menit. 

1 mg/kgBB SC 

setiap 24 jam 

untuk pasien 

STEMI dan 

NSTEMIdengan 

CrCl 15-29 

mL/menit. 

Fondaparinux STEMI 

:direkomendasikan 

untuk pasien yang 

menerima 

fibrinolitik dan 

pasien yang tidak 

mengalami 

reperfusi 

Adanya 

perdarahan dan 

adanya resiko 

perdarahan yang 

lebih berat.  

STEMI :2,5 mg 

IV bolus diikuti 

dengan 2,5 mg 

SC sehari sekali 

dimulai hari 

kedua MRS 

NSTEMI :2,5 

mg SC satu kali 
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NSTEMI : 

rekomendasi untuk 

terapi konservatif 

dan invasif.  

sehari 

Bivalirudin STEMI 

:direkomendasikan 

untuk pasien yang 

menerima 

fibrinolitik dan 

pasien yang tidak 

mengalami 

reperfusi 

NSTEMI : 

rekomendasi untuk 

terapi konservatif 

dan invasif. 

Adanya 

perdarahan dan 

adanya resiko 

perdarahan yang 

lebih berat. 

STEMI/ 

NSTEMI : IV 

melalui bolus 

0,75 

mg/kgBB/jam 

selama durasi 

prosedur PCI 

sertasampai 4 

jam post PCI 

dengan dosis 

1,75 mg/kgBB . 

2.14.15.5 Efek Samping 

a. Perdarahan 

Perdarahan adalah efek samping utama dari penggunaan antikoagulan. Pada 

penggunaan heparin perdarahan terjadi pada sekitar 1-5 % pasien yang mendapat terapi 

terapi heparin untuk tromboemboli vena. Efek samping dari heparin bias hilang dalam 

beberapa jam setelah pemberian heparin dihentikan. Namun efek samping dari 

penggunaaan heparin bias dinetralkan dengan pemberian protamine sulfat dan insiden 

perdarahan menjadi berkurang sedikit dengan pemberian LMWH(Dipiro et al, 2012). 

Perdarahan terjadi seiring dengan  tingkat keintensan dan lamanya durasi terapi 

antikoagulan. Perdarahan bias diketahui dengann adanya perpanjangan pada aPPT, 

namunhubungan ini sangat lemah, terkadang pasien bisa mengalami perdarahan 

sekalipun angka aPPT normal ( Dipiro et al, 2012) 

Hematuria. Hematuria terjadi karena adanya sel dalam merah dalam urin. 

Hematuria bisa dibagi menjadi djua jenis, yaitu hematuria yang bisa dilihat dengan 
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kasat mata karena adanya perubahan yang jelas pada urin dan hematuria mikroskopik 

yang hanya bisa diketahui dari hasil mikroskopik urin. Seseorang bisa dikatakan 

mengalami hematuria jika angka RBC’s (Red Blood Cell) pada urynalisis melebihi 

normal (>2) (Pagana, 2013) 

 

b. Heparin-induced Thrombocytopenia 

Trombositopenia (platelet-count < 150.000/mL atau berkurang 50% dari jumlah 

sebelum dilakukan terapi) terjadi pada 0,5 % pasien yang mendapat terapi heparin 

setelah 5 sampai 10 hari. Komplikasi trombotik yang berbahaya dan mengarah ke 

amputasi terjadi 1,5 kali lebih banyak pada pasien yang mengalami trombositopeni. 

(Pagana, 2013) 

Banyak reaksi sistemik yang mengikuti trombositopeni karena induksi heparin 

seperti, perdarahan adrenal bilateral, adanya lesi pada kulit di sisi subkutan pemberian 

heparin, dan masih banyak lainnya. Penggunaan heparin harus dihentikan jika 

menimbulkan manifestasi yang merugikan dan sudah diketahui dibawah 5 hari setelah 

pemberian terapi. (Pagana, 2013) 

c. Nekrosis Kulit 

Nekrosis kulit terjadi pada penggunaan warfarin selain menimbulkan efek 

samping perdarahan. Hal ini terjadi pada hari ke 3 sampai 10 setelah pemberian 

warfarin. Lesi terjadi pada bagian ekternitas, tapi jaringan adiposa, penis, dan payudara 

juga bisa terkena. Dilaporkan terjadi beberapa kasus karena adanya kekurangan protein 

C dan protein S. (Pagana, 2013) 

2.14.15.6 Bentuk dan Dosis Sediaan Antikoagulan pada Terapi IMA 

Tabel II.3 Tabel Bentuk dan Dosis Antikogulan pada Terapi IMA 

Obat Nama 

Dagang 

 

Nama Pabrik 

 

Bentuk 

Sediaan 

 

Dosis 

Sediaan 

Unfractionated 

Heparin 

(UFH)/ 

Heparin 

Heparin 

Sodium B 

Braun 

Buminusantara 

Bestari Perkasa 

Vial 25,000 

iu/5mL 

Hico Ifars Gel 15 gram 

Inviclot Fahreneit Vial 5,000 iu/5 

mL 
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Enoxaparin Lovenox Sanofi Aventis Prefilled 

Syringe 

20 mg/0,2 

mL, 40 

mg/0,4 mL, 

60 mg/0,6 

mL 

Fondaparinux Arixtra GlaxoSmithKline 

Indonesia 

Prefilled 

Syringe 

2,5 mg/0,5 

mL 
 

2.14.15.7 Interaksi Obat 

Antikoagulan oral seringkali mengalami interaksi dengan obat lain dan pada 

tingkatan penyakit. Interaksi ini bisa dibagi menjadi dua kelompok yaitu, efek 

farmakokinetik  dan efek farmakodinamik. Mekanisme farmakokinetik dari 

antikoagulan terutama induksi enzim, inhibisi enzim, dan mengurangi ikatan protein 

plasma. Mekanisme farmakodinamik pada antikoagulan oral seperti warfarin adalah 

adanya sinergisme, antagonis kompetitif, dan mengubah jalur pengendalian fisiologi 

dari vitamin K. (Zehnder, 2012) 

Interaksi yang paling membahayakan dari warfarin adalah interaksi 

farmakokinetik dengan golongan pyrazolon sepperti fenilbutazon dan  sulfinpirazon. 

Obat – obat ini tidak hanya menambah efek hipoprotrombinemia, namun juga 

menghambat fungsi dari platelet dan juga dapat menginduksi terjadinya peptic ulcer. 

Mekanisme dari interaksi yang menimbulkan hipoprotrombinemia ini adalah 

stereoselektif menghambat transformasi oksidatif metabolik dari S-warfarin dan 

menggantikan ikatan antara albumin dengan warfarin,.(Zehnder, 2012) 

 

Tabel II.4 Interaksi Antikoagulan dengan Obat Lain 

Jenis 

Antikoagulan 

Interkasi dengan 

Obat 

Manifestasi 

Klinik 

Kelas Interaksi 

Warfarin  Allupurinol Meningkatkan 

efek dari warfarin 

Probable 

Amiodarone Meningkatkan 

efek dari warfarin 

dan  bisa terjadi 

Established 
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perdarahan 

Neomycin dan 

Streptomycin 

Perubahan pada 

efek antikoagulan 

(meningkat) 

Unlikely  

Cephalosporin 

dan  -laktam 

Mengakibatkan 

over-

antikoagulasi 

Probable 

Metronidazole Menambahn 

waktu paruh dari 

warfarin 

Established 

Ciprofloxacin Terjadi 

penamabaham 

rasio prothrombin 

time 

Established 

Rifampicin Adanya 

pemgurangan efek 

antikoagulan  

Established 

Cotrimoxazole  Meningkatkan 

efek antikoagulan 

Established 

Metformin  Mengakibatkan 

hematuria dan 

perpanjangan 

prothrombin time 

Suspected 

Dipyridamole  Meningkatkan 

resiko adanya 

perdarahan serius 

Established 

Cimetidine  Meningkatkan 

prothrombin time 

Established 

NSAID Meningkatkan 

resiko adanya GI 

Established 
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bleeding 

Fondaparinux Aspirin  Meningkatkan 

resiko bleeding 

Established 

NSAID Meningkatkan 

resiko adanya GI 

bleeding 

Established 

Heparin dan 

LMWH 

Klopidogrel Meningkatnya 

resiko perdarahan 

Established 

NTG Menurunkan efek 

antikoagulan 

Established 

NSAID Perpanjangan 

bleeding time dan 

adanya resiko GI 

bleeding. 

Established 

 

2.14.16 Antiplatelet 

Terapi antiplatelet memegang peran penting dalam penanganan IMA. 

Aspirinharus diberikan Dpada 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).  

2.14.16.3 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% dalasm tingkat kematian dari 14,2% pada pasien kontrol, 

10,4% pada pasien yang menerima obat antiplatelet (Fauci and Longo, 2008)  
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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). 

2.14.16.4 Klopidogrel 

Klopidogrel merupakan derivat tienopiridin yang menghambat agregasi 

platelet yang disebabkan oleh adenosis difosfat dan konsentrasi trombin rendah, 

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). 

2.14.17 Obat 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 
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pada MI akut (Aaronson dan Ward, 2008). Obat trombolitik digunakan untuk 

pengobatan gangguan tromboemboli pada infark miokard.  

2.14.17.1 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). 

2.14.18 Beta Bloker 

Pemberian awal beta bloker intravena terbukti dalam mengurangi ukuran 

infark, aritmia, dan pecah jantung (McRobbie, 2008). Di Amerika Serikat, 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 permintaanO2 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). 

Efek yang dibutuhkan dari beta-blocker adalah efek yang muncul ketika obat 

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

pencegahan sekunder setelah terjadinya infark. Beta-blocker 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-blocker 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 
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beta-blocker setelah terjadi infark miokard bermanfaat kecuali pada pasien yang 

berkontraindikasi pada beta-blocker (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 blocker pada pasien infark miokard berguna untuk 

mengurai nyeri, menurunkan ukuran infark dan menurunkan 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). 

2.14.18.1 Bisoprolol 

Bisoprolol merupakan obat beta-blocker kardioselektif. Bisoprolol diberikan 

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

sebagai terapi standart pada pasien gagal jantung kronik (Sweetman, 2009).  

2.14.18.2 Propanolol 

Propanolol merupakan beta-blocker 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). 
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2.14.19 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 interior, 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).  

2.14.19.1 Kaptopril 

Kaptopril 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 
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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).  

2.14.19.2 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) 

2.14.20 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 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 
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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). 

2.14.20.1 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).  

2.14.20.2 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) 

2.14.21 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 terapi CCBs, 

baik selama fase akut atau penyembuhan IMA. CCBs 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 
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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-blocker, 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). 

2.14.21.1 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).  

2.14.21.2 Amlodipin 

Amlodipin merupakan golongan dihidropiridin penghambat kanal kalsium 

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

dan koroner (Sweetman, 2009). Amlodipin 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) 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). 
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2.14.22 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). 

2.14.22.1 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).  

2.14.22.2 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). 
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2.14.23 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).  

2.14.23.1 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). 

2.14.23.2 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). 

 


