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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Jantung 

2.1.1. Anatomi Jantung 

 Jantung merupakan salah satu organ penting dalam tubuh manusia. 

Jantung adalah organ berupa otot, berbentuk kerucut, berongga dan dengan 

basisnya di atas dan puncaknya di bawah. Apeks (puncak) jantung miring ke 

sebelah kiri serta berada di atas diafragma (Pearce evelyn, 2008). Berat jantung 

antara 7 dan 15 ons (200-425 gram) yang sedikit lebih besar dari ukuran kepalan 

tangan. Bahkan setiap hari jantung rata-rata berdetak 100.000 kali, lebih dari 35 

juta kali setahun, dan sekitar 2,5 miliar kali seumur hidup dan memompa sekitar 

2.000 galon (7,571 liter) darah (Tortora & Bryan, 2009). Jantung terletak di 

rongga toraks di antara paru–paru. Lokasi ini dinamakan mediastinum, Sedangkan 

pangkal jantung berada di bagian paling atas, di belakang sternum, dan semua 

pembuluh darah besar masuk dan keluar dari daerah ini (Scanlon, 2007).  

 Jantung memiliki membran yang membungkus dan melindungi jantung 

yang disebut perikardium. Lapisan luarnya adalah perikardium fibrosa yang keras 

yang menyatu dengan adventitia aorta, batang paru, vena kava superior dan 

tendon sentral diafragma (Anderson and Loukas, 2009). Perikardium bertugas 

menahan posisi jantung agar tetap berada di dalam mediastinum, namum tetap 

memberikan cukup kebebasan untuk kontraksi jantung yang cepat dan kuat. 

Perikardium terdiri dari dua bagian, yaitu perikardium fibrosa dan perikardium 

serosa. Perikardium fibrosa terdiri dari jaringan ikat yang kuat, padat, dan tidak  

elastis. Sedangkan perikardium serosa lebih tipis dan lebih lembut serta 

membentuk dua lapisan mengelilingi yang jantung (Horsthuis et al., 2009). 

Lapisan parietal dari perikardium serosa bergabung dengan perikardium fibrosa. 

Lapisan viseral dari perikardium serosa disebut juga epikardium yang melekat 

kuat pada permukaan jantung. Di antara perikardium parietal dan viseral terdapat 

cairan serosa yang diproduksi oleh sel perikardial. Cairan perikardial ini berfungsi 

untuk mengurangi gesekan antara lapisan–lapisan perikardium serosa saat jantung 
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berdenyut. Rongga yang berisi cairan perikardial disebut sebagai kavitas 

perikardial (Manner, 2009). 

 

Gambar II.1 Struktur anatomi jantung bagian dalam (Tortora, 2012) 

 Dinding tiap ruang jantung terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan 

paling luar adalah epikardium yang merupakan perikardium serosa bagian viseral 

yang berdinding tipis, lapisan di tengahnya adalah miokardium yang berdinding 

tebal yang berisi otot-otot jantung yang berguna untuk memompa jantung, dan 

lapisan paling dalam adalah endokardium yang merupakan lapisan yang tipis 

mirip jaringan ikat endotel dan subendotel (Moore et al., 2010). Kebanyakan 

lapisan dinding jantung terdiri oleh miokardium, khususnya di ventrikel. Ketika 

jantung berkontraksi khususnya ventrikel, miokardium akan menghasilkan 

gerakan seperti memeras karena serat otot jantungnya yang berbentuk double 

helix (Torrent-Guasp et al., 2001). Gerakan ini menyebabkan volume ruang 

ventrikel mengecil sehingga darah terpompa masuk ke aorta atau arteri 

pulmonaris (Moore et al., 2010) 

 Jantung mempunyai empat ruangan yaitu dua ruangan penerima di bagian 

superior adalah atrium dan dua ruangan pemompa di bagian inferior adalah 

ventrikel. Atrium kanan membentuk batas kanan dari jantung dan menerima darah 

dari vena kava superior di bagian posterior atas, vena kava inferior, dan sinus 

koroner di bagian lebih bawah (Ellis, 2006). Atrium kanan ini memiliki ketebalan 

sekitar 2 – 3 mm (0,08 – 0,12 in). Dinding posterior dan anteriornya sangat 

berbeda, dinding posteriornya halus sedangkan dinding anteriornya kasar karena 

adanya hubungan otot yang disebut pectinate muscles. Antara atrium kanan dan 
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kiri ada sekat tipis yang dinamakan septum interatrial. Darah mengalir dari atrium 

kanan ke ventrikel kanan melewati suatu katup yang dinamakan katup trikuspid 

atau katup atrioventrikular (AV) kanan (Tortora, 2012).   

2.1.2. Siklus Jantung 

Serangkaian perubahan yang terjadi didalam jantung pada saat pengisian 

darah disebut sebagai siklus jantung. Siklus jantung terdiri dari periode sistol 

(kontraksi dan pengosongan isi) dan diastol (relaksasi dan pengisian jantung). 

 Selama diastol ventrikel dini, atrium masih berada dalam keadaan diastole, 

karena aliran masuk darah yang kontinu dari sistem vena ke dalam atrium, 

tekanan atrium sedikit melebihi tekanan ventrikel walaupun kedua bilik tersebut 

melemas (Ganong, 2008). Karena perbedaan tekanan ini, katup AV terbuka dan 

darah mengalir langsung dari atrium ke dalam ventrikel selama diastol ventrikel, 

kemudian volume ventrikel perlahan – lahan meningkat bahkan sebelum atrium 

berkontraksi (Yu C, Lin H, Zhang Q, Sanderson J, 2003 ). Pada akhir diastol 

ventrikel, nodus sinoatrium (SA) mencapai ambang dan membentuk potensial 

aksi. Impuls menyebar ke seluruh atrium dan menimbulkan kontraksi atrium. 

Setelah eksitasi atrium, impuls berjalan melalui nodus AV dan sistem penghantar 

khusus untuk merangsang ventrikel (Little, 2001). 

Ketika kontraksi ventrikel dimulai, tekanan ventrikel segera melebihi 

tekanan atrium. Perbedaan tekanan yang terbalik inilah yang mendorong katup 

AV tertutup. Setelah tekanan ventrikel melebihi tekanan atrium dan katup AV 

sudah menutup, tekanan ventrikel harus terus meningkat sampai tekanan tersebut 

cukup untuk membuka katup semilunar (aorta dan pulmonal) (Guyton, 2006). 

Dengan demikian, terdapat periode waktu singkat antara penutupan katup AV dan 

pembukaan katup aorta. Karena semua katup tertutup, tidak ada darah yang masuk 

atau keluar dari ventrikel selama waktu ini. Interval ini disebut sebagai periode 

kontraksi ventrikel isometrik (Sherwood, 2001). Pada saat tekanan ventrikel kiri 

melebihi 80 mmHg dan tekanan ventrikel kanan melebihi 8 mmHg, katup 

semilunar akan terdorong dan membuka. Darah segera terpompa keluar dan 

terjadilah fase ejeksi ventrikel (Neilan et al., 2006). Pada akhir sistolik, terjadi 

relaksasi ventrikel dan penurunan tekanan intraventrikular secara cepat. 

Peningkatan tekanan di arteri besar menyebabkan pendorongan darah kembali ke 
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ventrikel sehingga terjadi penutupan katup semilunar. Tidak ada lagi darah yang 

keluar dari ventrikel selama siklus ini, namun katup AV belum terbuka karena 

tekanan ventrikel masih lebih tinggi dari tekanan atrium. Dengan demikian, semua 

katup sekali lagi tertutup dalam waktu singkat yang dikenal sebagai relaksasi 

ventrikel isovolumetrik (Guyton, 2006).  

 

Gambar II.2 Siklus jantung (Guyton, 2006) 

2.1.3 Fungsi Jantung 

 Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh, dimana 

pada saat jantung memompa, otot-otot jantung (miokardium) yang bergerak. 

Karena fungsi tersebut, otot jantung mempunyai kemampuan untuk menimbulkan 

rangsangan listrik. Aktifitas kontraksi jantung untuk memompa darah keseluruh 

tubuh selalu didahului oleh aktifitas listrik. Aktifitas listrik ini dimulai pada nodus 

sinoatrial (nodus SA) yang terletak pada celah antara vena cava superior dan 

atrium kanan. Nodus SA mengawali gelombang depolarisasi secara spontan 

sehingga menyebabkan timbulnya potensial aksi yang disebarkan melalui sel-sel 

otot atrium, nodus atrioventrikuler (nodus AV), berkas his, serabut purkinje dan 

akhirnya ke seluruh otot ventrikel (Sloane dan ethel, 2003). 

2.2. Definisi Infark Mikard Akut 

 Infark miokard (IM), umumnya dikenal sebagai serangan jantung, 

didefinisikan sebagai kematian ireversibel sel miokard yang disebabkan oleh 

iskemia. Menurut ketiga definisi yang universal dari IMA yang dilaksanakan oleh 
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gabungan dari European Society of Cardiology (ESC), American College of 

Cardiology (ACC) Foundation, American Heart Association (AHA), dan World 

Heart Federasi (WHF), infark miokard akut didiagnosis ketika salah satu dari dua 

kriteria sebagai berikut terpenuhi (Thygesen, 2012). 

1. Deteksi peningkatan atau penurunan nilai biomarker jantung (sebaiknya 

menggunakan troponin jantung [ctn]), paling sedikit terdapat satu dari kriteria 

dibawah ini (Thygesen, 2012):  

a. Gejala iskemia 

b. Diguga adanya perubahan gelombang signifikan ST-segmen-T (ST-T) baru 

atau left bundle branch block baru (LBBB) 

c. Pengembangan gelombang Q patologis pada EKG 

d. Gambaran bukti adanya kematian miokardium yang baru terjadi atau adanya 

gerakan dinding jantung yang abnormal 

  e.   Identifikasi suatu trombus intracoronary dengan angiografi atau otopsi 

2. Kematian jantung dengan gejala sugestif dari iskemia miokard dan diduga 

iskemik atau cedera baru pada EKG, tetapi kematian terjadi sebelum nilai 

biomarker jantung akan meningkat (Thygesen, 2012). 

2.3. Epidemiologi 

 Di Amerika Serikat sekitar 1,5 juta kasus infark miokard terjadi setiap 

tahunnya, dengan tingkat kejadian tahunan adalah sekitar 600 kasus per 100.000 

orang. Jumlah infark miokard yang berhubungan dengan kematian di Amerika 

Serikat belum menurun, meskipun penurunan yang mengesankan di usia yang 

disesuaikan dengan angka kematian yang disebabkan infark miokard akut sejak 

pertengahan 1970-an, hal ini mungkin merupakan pengaruh dari pertumbuhan 

penduduk (Zafri et al., 2012). Pada tahun 2005 penyakit kardiovaskuler di 

Amerika Serikat mengakibatkan 864.500 kematian atau 35,3% dari seluruh 

kematian pada tahun itu, dan 151.000 kematian tersebut akibat dari infark 

miokard. Sebanyak 715.000 orang di Amerika Serikat diperkirakan menderita 

infark miokard pada tahun 2012 (Li Yulong et al., 2014). 

Berdasarkan estimasi WHO (2004) lebih dari 220.000 kematian di 

Indonesia disebabkan oleh penyakit jantung iskemik dan diperkirakan terjadi 105 

kematian akibat penyakit jantung iskemik pada tahun 2002 per 100.000 penduduk 
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(Mirna dkk., 2012). WHO memprediksi pada tahun 2030 kematian akibat 

penyakit jantung akan terus meningkat dan dapat menempati peringkat pertama 

penyebab kematian di dunia sebesar 14,2 %. Menurut data Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia tahun 2010, penyakit kardiovaskular menempati peringkat 

pertama dari sepuluh penyakit terbanyak di Indonesia. Infark miokard tercatat 

sebagai salah satu penyakit kardiovaskuler yang paling sering terjadi. Selain itu, 

infark miokard juga tercatat sebagai penyebab utama gagal jantung kongestif dan 

kematian. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2007, ditemukan bahwa kematian 

akibat infark miokard sebesar 5,1 % (Atsari, 2012). 

Data di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita menunjukkan 

infark miokard akut pada tahun 2008 adalah 108 kasus dari total 1065 kasus IMA 

atau sebesar 10,1%. Menurut data yang di dapatkan dalam Profil Kesehatan kota 

Semarang tahun 2010, memperlihatkan kejadian penyakit jantung dan pembuluh 

darah sebanyak 96.957 kasus dan sebanyak 1.847 kasus merupakan kejadian 

kasus IMA. Prevalensi infark miokard akut tertinggi berada di Nusa Tenggara 

Timur (4,4%), diikuti Sulawesi Tengah (3,8%), sedangkan di Jawa Tengah 

mencapai 0,5 % berdasar wawancara terdiagnosis dokter dan 1,4% diagnosis 

dokter atau gejala (Riskesdas, 2013). 

2.4. Etiologi Infark Miokard Akut 

 Aterosklerosis adalah penyakit utama yang bertanggungjawab untuk 

sebagian besar kasus sindrom koroner akut. Aterosklerosis merupakan penyakit 

vaskuler yang ditandai dengan penebalan dinding arteri yang membentuk unit lesi, 

atau ateroma (dungkul arteri). Lesi aterosklerosis terdiri dari lemak dilapisi 

jaringan ikat fibrosa (fibrous cap). Timbulnya plak ateroma ini dapat 

menyebabkan penyempitan lumen arteri, dan apabila plak ateroma pecah (ruptur), 

akan menimbulkan trombosis dan gangguan aliran arteri (Suryohudoyo, 2002). 

Gangguan aliran darah ini dapat menyebabkan terjadinya iskemia dan kematian 

jaringan di daerah aliran arteri. Apabila hal ini terjadi pada arteri koroner, dapat 

menimbulkan gangguan jantung ditandai nyeri dada (Angina pectoris) dan 

kematian otot jantung (Infark miokard) (Price, 2003).  

Infark miokard akut rata-rata 90% disebabkan oleh trombus akut yang 

menyumbat arteri koroner. Diperkirakan yang menjadi pemicu utama terjadinya 
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trombosis koroner adalah ruptur plak dan erosi. IMA terjadi bila trombus arteri 

koroner berkembang pesat di situs cedera vaskular. Cedera ini diproduksi atau 

difasilitasi oleh faktor-faktor seperti merokok, hipertensi, dan akumulasi lipid 

(Zafri et al., 2012). 

Terdapat berbagai mekanisme patofisiologi penyebab terjadinya IMA, 

berbagai penyebab ini menyebabkan kondisi yang meliputi kerusakan endotel 

melalui disrupsi plak, lesi luminal ireguler, shear injury, agregasi platelet, 

pembentukan trombus yang menyebabkan oklusi lumen parsial atau total, 

vasospasme arteri, dan cedera reperfusi akibat radikal oksigen bebas, neutrofil, 

dan kalsium (Rhee dkk., 2011). 

Proses aterogenesis dimulai dengan inisiasi lesi, akumulasi lipid 

ekstraseluler pada intima, evolusi fibrofatty, progresi lesi dan kelemahan fibrous 

cap. IMA terjadi bila pada plak mengalami ruptur fibrous cap, sebagai stimulus 

trombogenesis. Proses aterosklerosis pada IMA tersebut digambarkan pada 

gambar II.3. 

           

Gambar II.3 Pembentukan aterosklerosis pada IMA 

2.4.1. Klasifikasi IMA berdasarkan jenis penyebabnya 

ESC / ACCF / AHA / WHF mengklasifikasikan infark miokard menjadi 5 

tipe berdasarkan penyebab yang mendasari: 

2.4.1.1. Infark Miokard Tipe 1 

 Infark miokard spontan yang berkaitan dengan ruptur aterosklerosis plak, 

fissuring, ulserasi, erosi, atau diseksi dengan trombus intraluminal dalam satu atau 
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lebih arteri koroner, yang menyebabkan penurunan aliran darah miokard atau 

emboli trombosit distal sehingga mengakibatkan miosit nekrosis (Jaffe, 2013). 

2.4.1.2. Infark Miokard Tipe 2 

Infark miokard sekunder yang berhubungan dengan ketidakseimbangan 

iskemik. Peningkatan kebutuhan oksigen dan nutrien (misalnya, disfungsi endotel 

koroner, kejang arterikoroner, embolus arteri koroner, tachyarryhthmias / 

bradiaritmia, anemia, gagal pernafasan, hipertensi, atau hipotensi) (Alpert, 2010). 

2.4.1.3. Infark Miokard Tipe 3 

Merupakan kematian jantung mendadak yang tak terduga. Infark miokard 

yang mengakibatkan kematian ketika biomarker tidak ditemukan hal ini 

disebabkan kematian terjadi sebelum sampel darah diperoleh atau sebelum 

munculnya biomarker dalam sirkulasi darah (Jaffe, 2013). 

2.4.1.4. Infark Miokard Tipe 4 

a. Infark Miokard Tipe 4a 

Infark miokard terkait dengan percutaneous coronary intervention [PCI]. 

Peningkatan nilai biomarker (CTN) 5 kali lebih besar dari nilai normal. Selain itu, 

salah satu dari berikut diperlukan: (1) gejala sugestif dari iskemia miokard; (2) 

perubahan EKG iskemik baru atau BBB baru; (3) kehilangan angiografi patensi 

dari arteri koroner utama atau aliran lambat persisten atau tidak ada aliran atau 

embolisasi; atau (4) demonstrasi baru hilangnya miokardium atau gambaran 

kelainan pada dinding jantung (Alpert, 2010). 

b. Infark Miokard Tipe 4b 

Infark miokard berhubungan dengan trombosis stent yang terdeteksi 

dengan angiografi koroner atau otopsi (Alpert, 2010). 

2.4.1.5. Infark Miokard Tipe 5 

Infark miokard terkait dengan bypass arteri koroner (CABG). Peningkatan 

nilai biomarker jantung 10 kali lebih besar dari pasien dengan nilai CTN normal 

(Jaffe, 2013). 
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2.4.2. Klasifikasikan IMA berdasar EKG 12 sadapan  

2.4.2.1. IMA ST-elevasi (STEMI)  

Oklusi total dari arteri koroner yang menyebabkan area infark yang lebih 

luas meliputi seluruh ketebalan miokardium dan ditandai dengan adanya elevasi 

segmen ST pada EKG (Patrick et al., 2013). 

2.4.2.2. IMA non ST-elevasi (NSTEMI)  

Oklusi sebagian dari arteri koroner tanpa melibatkan seluruh ketebalan 

miokardium, sehingga tidak ditandai adanya elevasi segmen ST pada EKG 

(Amsterdam et al., 2014). 

 

Gambar II.4 Gambaran EKG pada STEMI dan NSTEMI 

2.4.3. Faktor Resiko  

 Faktor resiko yang dapat memicu terjadinya IMA dibagi menjadi dua yaitu 

faktor resiko yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Ada empat faktor 

risiko biologis infark miokard yang tidak dapat diubah, yaitu usia, jenis kelamin, 

ras, dan riwayat keluarga. Faktor risiko yang lain masih dapat diubah, sehingga 

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

dapat diubah tersebut adalah hiperlipidemia, hipertensi, merokok, diabetes, 

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

aktivitas fisik (Ferreira et al., 2009).  
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2.4.3.1. Faktor Resiko yang Tidak Dapat di Ubah 

1. Jenis Kelamin 

Wanita dikatakan memiliki mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan laki-

laki. Hal ini mungkin akibat wanita mengalami IMA pada usia yang lebih tua, 

cenderung lebih sering menderita diabetes dan sering mendapat terapi kurang 

agresif. Wanita lebih sering mengalami nyeri dada atipikal sehingga datang 

terlambat ke rumah sakit dan tidak memungkinkan untuk dilakukan trombolitik 

(Shabbir dkk., 2008). Wanita relatif kebal terhadap penyakit ini sampai 

menopause, dan kemudian menjadi sama rentannya seperti pria. Hal diduga 

karena adanya efek perlindungan estrogen pada wanita (Santoso, 2005). 

2. Usia  

Risiko aterosklerosis koroner meningkat seiring bertambahnya usia. 

Penyakit yang serius jarang terjadi sebelum usia 40 tahun. Pada penelitian Ruiz 

dkk., didapatkan bahwa terjadinya aterosklerosis dipercepat dengan bertambahnya 

usia, penelitian ini dibagi 2 kelompok usia yaitu usia <65tahun dan >65tahun. 

Penelitian ini dilakukan secara in vivo untuk menilai karakteristik dan komposisi 

plak dan juga menjelaskan bahwa dengan penuaan, peningkatan plak, necrotic 

core, dan peningkatan kadar kalsium yang secara signifikan menunjukkan efek 

yang berhubungan dengan pengembangan aterosklerosis (Ruiz et al., 2012). 

Pengaruh usia lanjut pada pasien menjadi lebih berat dua kali lipat. Hal ini 

karena perubahan fungsi endotel vaskular dan thrombogenesis. Pada orang tua 

ditandai dengan peningkatan sirkulasi fibrinogen dan faktor VII. Kerusakan fungsi 

ginjal pada orangtua juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan 

thrombogenesis melalui efek rusaknya fungsi endotel dengan konskuensi 

terganggunya aktivitas fibrinolitik dan respon vasodilator koroner (Simon, 1998). 

3. Riwayat keluarga/Ras 

 Riwayat keluarga dari penyakit koroner dini meningkatkan risiko individu 

untuk terkena aterosklerosis dan infark miokard. Penyebab kejadian koroner 

keluarga adalah multifaktorial dan termasuk unsur-unsur lain, seperti komponen 

genetik dan praktek kesehatan umum yang diperoleh (misalnya merokok, diet 

tinggi lemak) (Bolooki, 2010). 
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2.4.3.2. Faktor Resiko yang Dapat di Ubah 

1. Hiperlipidemia  

Hiperlipidemia merupakan peningkatan kadar kolesterol atau trigliserida 

serum di atas batas normal. Peningkatan kadar kolesterol total, LDL, atau 

trigliserida berkaitan dengan peningkatan risiko aterosklerosis koroner dan infark 

miokard. Kadar HDL yang kurang dari 40 mg / dL juga dapat menjadi penyebab 

peningkatan risiko. The National Cholesterol Education Program (NCEP) 

menemukan bahwa kolesterol LDL sebagai faktor penyebab penyakit jantung 

koroner. The Coronary Primary Prevention Trial (CPPT) memperlihatkan bahwa 

penurunan kadar kolesterol juga menurunkan mortalitas akibat infark miokard 

(Brown, 2006).  

2. Hiperglikemi  

Hiperglikemi sering terjadi pada kondisi IMA. Kondisi ini merupakan 

prediktor morbiditas dan mortalitas pada pasien IMA dengan atau tanpa riwayat 

diabetes. Pasien dengan diabetes dengan kadar gula darah masuk tinggi ataupun 

tidak juga merupakan faktor risiko yang kuat. Kontrol glukosa ketat dibutuhkan 

pada pasien ini. Kontrol glukosa dapat mengurangi inflamasi dan memperbaiki 

ejeksi fraksi pasien dengan IMA (Goyal dkk., 2009). 

3. Diabetes militus  

Diabetes militus adalah kumpulan gejala akibat peningkatan kadar gula 

darah karena kekurangan hormon insulin baik absolut maupun relatif. 

Berdasarkan penelitian Farmingham dalam Dirjen P2PL (2011), satu dari dua 

orang penderita DM akan mengalami kerusakan pembuluh darah dan penigkatan 

seriko serangan jantung. Pada diabetes militus akan timbul proses penebalan 

membran basalis dari kapiler dan pembuluh darah arteri koronaria, sehingga 

terjadi penyempitan aliran darah ke jantung. Penyakit ini dapat dikendalikan 

dengan menjaga kadar gula darah agar tetap normal (Farmingham, 2011). 

4. Hipertensi  

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 

mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Peningkatan tekanan darah 

sistemik meningkatkan resistensi vaskuler terhadap pemompaan darah dari 

ventrikel kiri. Mengakibatkan kerja jantung bertambah, sehingga ventrikel kiri 
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hipertrofi untuk meningkatkan kekuatan pompa. Bila proses aterosklerosis terjadi, 

maka penyediaan oksigen untuk miokard berkurang. Tingginya kebutuhan 

oksigen karena hipertrofi jaringan tidak sesuai dengan rendahnya kadar oksigen 

yang tersedia (Brown, 2006).  

5. Merokok  

Merokok dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung kororner 

sebesar 50%. Komponen-komponen tertentu dari tembakau dan asap rokok 

tembakau diketahui dapat merusak dinding pembuluh darah dan dapat 

menyebabkan pembentukan aterosklerosis, sehingga meningkatkan risiko infark 

miokard. Sebuah penelitian kecil dalam kelompok relawan menunjukkan bahwa 

merokok akut meningkatkan pembentukan thrombus (Hung et al., 1995). Faktor 

psikososial seperti peningkatan stres kerja, rendahnya dukungan sosial, 

personalitas yang tidak simpatik, ansietas dan depresi secara konsisten juga dapat 

meningkatkan risiko terkena aterosklerosis (Ismail, 2004). 

6. Obesitas  

Obesitas meningkatkan resiko terkena penyakit jantung koroner. Sekitar 

25-49% penyakit jantung koroner di negara berkembang berhubungan dengan 

peningkatan indeks masa tubuh (IMT). Overweight didefinisikan sebagai IMT > 

25-30 kg/m2 dan obesitas dengan IMT > 30 kg/m2. Obesitas sentral adalah 

obesitas dengan kelebihan lemak berada di abdomen. Biasanya keadaan ini juga 

berhubungan dengan kelainan metabolik seperti peninggian kadar trigliserida, 

penurunan HDL, peningkatan tekanan darah, inflamasi sistemik, resistensi insulin 

dan diabetes melitus tipe II (Ramrakha, 2006).  

2.5. Patofiologi Infark Miokard Akut 

Infark miokard akut terjadi ketika iskemia yang berlangsung cukup lama, 

yaitu lebih dari 30-45 menit sehingga menyebabkan kerusakan seluler yang 

ireversibel. Kejadian infark miokard diawali dengan terbentuknya aterosklerosis 

yang kemudian ruptur dan menyumbat pembuluh darah. Penyakit aterosklerosis 

ditandai dengan formasi bertahap fatty plaque di dalam dinding arteri. Plak yang 

rawan pecah biasanya kecil dan non obstruktif, dengan inti yang kaya lipid dan di 

tutupi oleh tutup fibrosa tipis. Plak ini berisi makrofag yang berlimpah dan 

limfosit T yang diduga melepaskan matriks metalloproteases, sitokin, kolagen dan 
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protase yang dapat melemahkan tutup fibrosa, yang mengakibatkan penipisan 

tutup fibrosa karena tegangan geser yang diberikan oleh aliran darah (Gough, 

2006).  

Selain sebagai pasukan hemodinanik pada segmen arteri, protease juga 

dapat menyebabkan gangguan endotel dan fissuring atau pecahnya tutup 

fibromuskular. Hilangnya stabilitas struktural sebuah plak sering terjadi di 

persimpangan tutup fibromuskular dan dinding pembuluh, atau dikenal sebagai 

daerah tepi. Gangguan permukaan endotel dapat menyebabkan pembentukan 

trombus melalui aktivasi platelet-dimediasi kaskade koagulasi. Jika trombus 

cukup besar untuk menutup jalan aliran darah koroner, infark miokard dapat 

terjadi (Bolooki dan askari, 2010).  

 

Gambar II.5 Patofisiologi Infark Miokard Akut (Aaronson et al., 2012) 

Endothelium yang sering rusak terjadi di sekitar area penyakit arteri 

koroner. Defisit yang dihasilkan dari faktor antitrombotik seperti thrombomodulin 
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dan prostasiklin meningkatkan pembentukan trombus. Selain itu, ada produksi 

dan pelepasan beberapa faktor turunan platelet yaitu tromboksan A2 

(vasokonstriktor lokal yang kuat) yang dapat menyebabkan vasokonstriksi 

meningkat tanpa adanya faktor relaksasi dari endotel. Hal ini dapat mendukung 

pengembangan vasospasme lokal yang memperburuk oklusi coroner (Aaronson, 

2013).  

Iskemia menyebabkan hilangnya kontraktilitas dengan cepat di dalam 

miokardium yang terkena, keadaan ini disebut hypokinesis. Nekrosis mulai 

berkembang di subendokardium sekitar 15-30 menit setelah oklusi koroner. 

Seiring durasi oklusi meningkat 3-6 jam berikutnya, daerah kematian sel miokard 

juga membesar dan memanjang dari endokardium ke miokardium dan akhirnya ke 

epikardium. Daerah kematian sel miokard kemudian menyebar ke seluruh dinding 

ventrikel (Booloki, 2010). Di beberapa daerah (umumnya di tepi infark) 

miokardium mengalami kekakuan (kerusakan reversibel) tapi akhirnya akan pulih 

jika aliran darah dipulihkan dan menyebabkan kontraktilitas meningkat di sisa 

miokardium, yang disebut hyperkinesis. Kerusakan sel dapat mengalami 

kemajuan dan semakin ireversibel selama sekitar 12 jam (Aaronson, 2013). 

Infark miokardium mulai mengalami nekrosis koagulasi ke seluruh 

jaringan miokard yang disebut dengan transmural antara 4 dan 12 jam setelah 

kematian sel dimulai, prosesnya ditandai dengan adanya pembengkakan sel, 

kerusakan organel dan denaturasi protein. Setelah sekitar 18 jam, neutrofil 

(limfosit fagosit) masuk ke dalam infark. Jumlah mereka mencapai puncak setelah 

sekitar 5 hari, dan kemudian menurun. Setelah 3-4 hari, jaringan granulasi tampak 

di daerah tepi infark yang terdiri dari makrofag, fibroblas, yang menyusun 

jaringan parut, dan kapiler baru. Ketika jaringan granulasi bermigrasi menuju 

pusat infark selama beberapa minggu, jaringan nekrotik ditelan dan dicerna oleh 

makrofag. Jaringan granulasi kemudian semakin matang, dengan peningkatan 

jaringan parut dan hilangnya kapiler. Setelah 2-3 bulan, regio meninggalkan area 

non-kontraksi dari dinding ventrikel yang menipis, mengeras dan berwarna abu-

abu pucat (Aaronson, 2013). 

Tingkat keparahan MI tergantung pada tiga faktor: tingkat oklusi pada 

arteri koroner, lamanya waktu oklusi, dan ada atau tidak adanya sirkulasi 
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kolateral. Secara umum, semakin tinggi oklusi koroner, maka semakin luas 

jumlah miokardium yang beresiko nekrosis. Semakin besar infark miokard, 

semakin besar kemungkinan kematian karena komplikasi atau pompa kegagalan 

mekanis. Semakin lama periode oklusi pembuluh, semakin besar kemungkinan 

ireversibel miokard kerusakan oklusi distal (Patrick, 2015). 

Selama kejadian iskemia, terjadi beragam abnormalitas metabolisme, 

fungsi dan struktur sel. Miokard normal memetabolisme asam lemak dan glukosa 

menjadi karbon dioksida dan air. Akibat kadar oksigen yang berkurang, asam 

lemak tidak dapat dioksidasi, glukosa diubah menjadi asam laktat dan pH intrasel 

menurun. Keadaaan ini mengganggu stabilitas membran sel. Gangguan fungsi 

membran sel menyebabkan kebocoran kanal K+ dan ambilan Na+ oleh monosit. 

Keparahan dan durasi dari ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan 

oksigen menentukan apakah kerusakan miokard yang terjadi reversibel (<20 

menit) atau ireversibel (>20 menit). Iskemia yang ireversibel berakhir pada infark 

miokard (Selwyn, 2005).  

            Ketika aliran darah menurun tiba-tiba akibat oklusi trombus di arteri 

koroner, maka terjadi infark miokard tipe elevasi segmen ST (STEMI). 

Perkembangan perlahan dari stenosis koroner tidak menimbulkan STEMI karena 

dalam rentang waktu tersebut dapat terbentuk pembuluh darah kolateral. Dengan 

kata lain STEMI hanya terjadi jika arteri koroner tersumbat cepat (Antman, 2005).  

            Non STEMI merupakan tipe infark miokard tanpa elevasi segmen ST yang 

disebabkan oleh obstruksi koroner akibat erosi dan ruptur plak. Erosi dan ruptur 

plak ateroma menimbulkan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. 

Pada Non STEMI, trombus yang terbentuk biasanya tidak menyebabkan oklusi 

menyeluruh lumen arteri koroner (Kalim, 2001).  

2.6. Gejala Klinis Infark Miokard Akut 

 Gambaran klinis IMA umumnya berupa nyeri dada substernum yang 

terasa berat, menekan, seperti diremas-remas dan terkadang dijalarkan ke leher, 

rahang epigastrium, bahu, lengan kiri, atau hanya rasa tidak enak di dada. Sekitar 

50% pasien IMA didahului oleh serangan angina pektoris. Namun, nyeri pada 

IMA biasanya berlangsung beberapa jam sampai hari, jarang ada hubungannya 

dengan aktivitas fisik dan biasanya tidak banyak berkurang dengan pemberian 
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nitrogliserin. Nadi biasanya cepat dan lemah, pasien juga sering mengalami 

diaphoresis (Nuovo, 2005). 

Tanda dan gejala dari serangan jantung tiap orang tidak sama. Banyak 

serangan jantung berjalan lambat sebagai nyeri ringan atau perasaan tidak 

nyaman. Bahkan beberapa orang tanpa gejala sedikitpun (dinamakan silent heart 

attack). Akan tetapi pada umumnya serangan IMA ini ditandai oleh beberapa hal 

berikut : 

1. Nyeri dada, mayoritas pasien IMA (90%) datang dengan keluhan  nyeri 

dada. IMA memiliki ciri nyeri yang khas yaitu menjalar ke lengan kiri, bahu, 

leher sampai ke epigastrium, akan tetapi pada orang tertentu nyeri yang terasa 

hanya sedikit. Rasa nyeri ini dapat digambarkan penderita sebagai perasaan 

tertekan benda berat, seperti diremas-remas, terbakar atau ditusuk-tusuk. Rasa 

nyeri dapat hebat sekali sehingga penderita gelisah, takut, berkeringat dingin 

dan lemas (Antman, 2005). 

2. Sesak nafas, sesak nafas bisa disebabkan oleh peningkatan mendadak 

tekanan akhir diastolic ventrikel kiri, disamping itu perasaan cemas bisa 

menimbulkan hiper ventilasi. Pada infark yang tanpa gejala nyeri, sesak nafas 

merupakan tanda adanya  disfungsi ventrikel kiri yang bermakna 

(Irmalita,1996). 

3. Gejala gastrointestinal, peningkatan aktivitas vagal menyebabkan mual dan 

muntah, biasanya lebih sering pada infark inferior, dan stimulasi diafragma 

pada infak inferior juga bisa menyebabkan cegukan (Antman, 2005). 

4. Palpitasi, rasa pusing, atau sinkop dari aritmia ventrikel, dan gejala akibat 

emboli arteri (misalnya stroke, iskemia ekstrimitas) (jaffe, 2002). 

5. Wajah pucat abu dengan berkeringat , kulit dingin meskipun tanda-tanda 

klinis dari syok tidak dijumpai (Harun, 2004). 

6. Nadi biasanya cepat, kecuali bila ada blok/hambatan AV yang komplit atau 

inkomplit. Dalam beberapa jam, kondisi klinis pasien mulai membaik, tetapi 

demam sering berkembang. Suhu meninggi untuk beberapa hari, sampai 

102F atau lebih tinggi, dan kemudian perlahan-lahan turun dan kembali 

normal pada akhir dari minggu pertama (Harun, 2004). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

23 

 

 

 

2.7. Komplikasi Infark Miokard Akut 

Sebagian besar mortalitas yang disebabkan oleh IMA merupakan akibat 

dari perubahan-perubahan patofisiologi yang terjadi pada IMA. Tingginya angka 

komplikasi akibat IMA menyebabkan dibutuhkannya penegakkan diagnosis 

segera dan penatalaksanaan yang agresif untuk mengurangi angka morbiditas dan 

mortalitas (Abu-Assi dkk., 2010). Komplikasi yang dapat disebabkan oleh IMA 

antara lain: Disfungsi ventrikel kiri yang menyebabkan kegagalan pompa jantung 

merupakan prediktor mortalitas terpenting pada pasien IMA. Definisi dari 

kegagalan pompa jantung merupakan kondisi dimana curah jantung tidak 

mencukupi untuk perfusi berbagai organ tubuh karena adanya disfungsi 

kontraktilitas ventrikel kiri yang akut akibat IMA. Syok kardiogenik didefinisikan 

sebagai penurunan tekanan darah arteri disertai hipoperfusi jaringan (Nonogi, 

2002). Komplikasi iskemik yang sering terjadi pada pasien IMA adalah angina 

pasca infark. Mekanisme patofisiologi yang mendasari terjadinya angina pasca 

infark adalah adanya ruptur pada plak atherosklerosis. Pasien IMA dengan 

komplikasi angina pasca infark memiliki prognosis yang lebih buruk untuk 

terjadinya kematian mendadak dan reinfark. Perikarditis dini (1 minggu setelah 

infark) ditandai oleh nyeri perikarditis khas dan gesekan saat jantung berkontraksi 

yang terdengar berkaitan dengan perubahan gelombang ST-T dan terjadi karena 

pengaruh reaksi peradangan setelah cidera dan kematian sel. Gesekan perikard 

dapat terdengar sepanjang siklus jantung, intensitas bervariasi dengan posisi, 

seringkali pendek (Elizabeth, 2001). Komplikasi lain yang juga dapat terjadi pada 

pasien IMA adalah aritmia. Mekanisme utama yang mendasari terjadinya aritmia 

pada pasien IMA adalah re-entry yang disebabkan oleh inhomogenitas elektrik 

pada miokardium yang mengalami iskemik. Aritmia juga dapat disebabkan oleh 

reperfusi akibat proses washout dari berbagai substansi seperti laktat, kalium, dan 

substansi metabolik toksik yang sebelumnya berakumulasi pada zona iskemik. 

(Mullasari dkk., 2011). 

2.8. Diagnosa Infark Miokard Akut 

Diagnosis IMA ditegakkan jika dua dari tiga kriteria berikut ini terpenuhi 

(kriteria WHO) berdasarkan anamnesis nyeri dada yang khas berlangsung lebih 

dari 20 menit dan gambaran EKG adanya elavasi ST >2 mm, minimal pada 
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sandapan prekordial yang berdampingan atau >1 mm pada 2 sandapan 

ekstremitas. Peningkatan pertanda biomarker diikuti meningkatnya isoenzim 

jantung Troponin atau CK-MB dua kali lipat dari batas normal atas atau lebih 

(Nawawi, 2006). 

2.8.1. Anamnesis nyeri dada 

 Nyeri dada merupakan gejala yang membuat pasien membutuhkan 

penanganan medis. Sakit parah dan menyebar ke restrosternal sampai ke lengan, 

leher atau rahang. Dimana  gejalanya  dapat  hilang, timbul   atau   persisten. 

Nyeri tidak dapat berkurang dengan pemberian nitrat sublingual (Pope, 2000).  

2.8.2. Gambaran EKG 

 Pemeriksaan  EKG  12  lead  harus  dikerjakan  dalam  10  menit setelah 

pertama masuk ke rumah sakit. Karakteristik EKG pada IMA dapat berupa ST  

depresi  atau  perubahan  gelombang  T dimana pasien mengalami oklusi total 

pada arteri koroner,  menunjukkan adanya  suatu  ST elevasi sehingga diagnosis  

STEMI  dapat  langsung  ditegakkan (Taylor, 2012). Ketika trombus tidak 

menyebabkan oklusi total maka tidak terjadi elevasi segmen ST sehingga dapat di 

diagnosis unstable angina atau Non STEMI (Cannon, 2005). 

2.8.3. Peningkatan pertanda biomarker 

 Biomarker jantung telah konvensional digunakan untuk diagnosis infark 

miokard akut, serta  dapat digunakan untuk membedakan  pasien NSTEMI dan 

angina tidak stabil untuk menemukan individu yang berisiko tinggi. Elevasi CPK, 

CPK-MB dan Troponin I dan T terjadi pada semua pasien dengan nekrosis 

miokard yang terlihat di infark miokard. Estimasi serial CK-MB dilakukan 

sebelumnya untuk estimasi ukuran infark sebelum dilakukan echocardiography. 

Biomarker berguna pada pasien dengan perubahan EKG samar-samar meskipun 

relevansi klinis pada infark miokard akut telah berkurang (Pandey, 2011).  

2.9. Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Laboratorium 

2.9.1. Pemeriksaan Fisik  

Pemeriksaan fisik menunjukkan pasien tampak cemas dan tidak bisa 

beristirahat (gelisah) dengan ekstrimitas pucat disertai keringat dingin. Kombinasi 

nyeri dada substernal >30 menit dan banyak keringat merupakan kecurigaan kuat 

adanya STEMI. Serangan infark miokard biasanya  akut,  dengan  rasa  sakit  
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seperti  angina,  tetapi  tidak seperti  angina  yang  biasa,  maka  disini  terdapat  

rasa  penekanan  yang  luar  biasa pada  dada.  Kebalikan dengan  angina  yang  

biasa,  IMA  terjadi  sewaktu  pasien dalam keadaan istirahat, sering pada jam-jam 

awal dipagi hari. Rasa sakitnya adalah diffus dan bersifat mencekam, mencekik, 

mencengkeram atau membor. Paling nyata didaerah subternal, menyebar ke kedua 

lengan, kerongkongan atau dagu, atau abdomen sebelah atas (sehingga mirip 

dengan kolik cholelithiasis, cholesistitis akut ulkus peptikum akut atau 

pancreatitis akut). Pada NSTEMI, nyeri dada dengan lokasi khas substernal. Nyeri 

di lengan, epigastrium, bahu atas, atau leher juga terjadi dalam kelompok yang 

lebih besar pada pasien berusia lebih dari 65 tahun (Sudoyo dkk., 2007).  

2.9.2. Pemeriksaan Laboratorium 

 Pemeriksaan petanda kerusakan jantung yang dianjurkan adalah 

myoglobin, creatinine kinase (CK) MB dan cardiac specific troponin (cTn) T atau 

cTn.  

Myoglobin  

Sangat sensitif untuk nekrosis jantung. Ini adalah biomarker pertama yang 

meningkat dengan nekrosis miokard tapi sejak spesifisitasnya berkurang, sekarang 

jarang digunakan dalam praktek klinis (Pandey, 2012). 

Creatinine Kinase Isoenzyme 

Tiga isoenzim CK ada (MM, BB, dan MB). Otak dan ginjal mengandung 

dominan isoenzim BB, otot rangka terutama mengandung MM, tetapi juga berisi 

beberapa MB (1% hingga 3%), dan otot jantung mengandung kedua isoenzim 

MM dan MB isoenzim. Estimasi CPK-MB digunakan untuk diagnosis nekrosis 

miokard pada sindrom koroner akut. Isoenzim CK Mb juga dapat ditemukan  

dalam jumlah kecil di usus kecil, lidah dan diafragma. Olahraga berat, terutama 

pada pelari jarak jauh terlatih atau atlet profesional, dapat menyebabkan 

peningkatan baik CK dan CK-MB total (Apple, 1999). 

Creatine Kinase 

 Serum CK melebihi batas normal dalam 4 sampai 8 jam setelah timbulnya 

STEMI dan menurun ke normal dalam waktu 2 sampai 3 hari. Meskipun tingkat 

puncak CK terjadi pada rata-rata di sekitar 24 jam, kadar puncak terjadi 

sebelumnya pada pasien yang memiliki reperfusi sebagai akibat dari administrasi 
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fibrinolitik terapi atau rekanalisasi mekanik, serta pada pasien dengan awal 

fibrinolisis spontan. Hasil positif palsu terlihat pada pasien dengan penyakit otot, 

keracunan alkohol, diabetes mellitus, trauma otot skelet, setelah olahraga berat, 

kejang, suntikan intramuskular, sindrom outlet torax, dan emboli paru. Untuk 

alasan ini isoenzim CK dianggap lebih spesifik (Apple, 2003). 

Cardiac specific Troponins 

Troponin jantung khusus I dan T akurat membedakan skeletal dari 

kerusakan otot jantung. Troponin sekarang dianggap sebagai biomarker pilihan 

untuk mendiagnosis infark miokard (Tobias, 2009). Tiap-tiap komponen troponin 

memainkan fungsi yang khusus yaitu troponin I menghambat aktivitas ATPase 

aktomiosin dan troponin T mengatur ikatan troponin pada tropomiosin (Filatov, 

1999). Troponin I sangat spesifik terhadap jaringan miokard, tidak terdeteksi 

dalam darah orang sehat dan menunjukkan peningkatan yang tinggi di atas batas 

atas pada pasien dengan IMA. Troponin T yang terdapat di intraselular berikatan 

dengan miofibril di miosit jantung,  sehingga Troponin T yang berada di cytosolic 

pool sebesar 6-8% saja, fungsi dari cytosolic pool adalah sumber keluarnya 

troponin apabila terjadi cedera pada pembuluh darah (Kemp, 2004).  

 Penyebab lain yang meningkatkan kadar troponin adalah cedera otot 

jantung, seperti yang dihasilkan dari myocarditis, trauma, kateterisasi jantung, 

shock, dan operasi jantung. Sementara, CK-MB meningkat 10 sampai 20 kali lipat 

di atas batas normal, cTnT dan cTnI biasanya meningkat lebih dari 20 kali di atas 

batas normal. Jadi, sekarang troponin adalah penanda sensitif dan spesifik untuk 

infark miokard akut (Jaffe, 2006).  

Tabel II.1 Elevasi Biomarker di Infark Miokard Akut (Pandey, 2011) 
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2.10. Penatalaksanaan Infark Miokard Akut 

2.10.1. Tatalaksana Infark Miokard Akut dengan Elevasi-ST 

Tujuan utama tatalaksana AMI adalah diagnosis cepat, menghilangkan 

nyeri dada, penilaian dan implementasi strategi reperfusi yang mungkin 

dilakukan, pemberian antitrombotik dan terapi antiplatelet, pemberian obat 

penunjang dan tatalaksana komplikasi AMI. Terdapat beberapa pedoman dalam 

tatalaksana AMI dengan elevasi ST yaitu dari ACC/AHA dan ESC. Walaupun 

demikian perlu disesuaikan dengan kondisi sarana / fasilitas di tempat pelayanan 

kesehatan masing-masing dan kemampuan ahli yang ada (Idrus, 2014). 

2.10.1.2. Tatalaksana Rawat Inap Di Rumah Sakit   

A. Non Farmakologi 

 Terapi non farmakologi yang dapat dilakukan oleh pasien infark miokard 

akut dengan elevasi ST yaitu sebagai berikut (Idrus, 2014).  

1. Aktivitas. Pasien harus istirahat dalam 12 jam pertama. 

2. Diet. Karena resiko muntah dan aspirasi segera setelah infark miokard, 

pasien harus puasa atau hanya minum air dalam 4-12 jam pertama. Diet 

mencangkup lemak <30% kalori total dan kandungan kolesterol <300 

mg/hari. Menu harus diperkaya dengan makanan yang kaya serat, kalium, 

magnesium, dan rendah natrium. 

3. Bowels. Istirahat ditempat tidur dan efek penggunaan narkotik untuk 

menghilangkan nyeri mengakibatkan konstipasi. Dianjurkan penggunaan 

kursi komod di samping tempat tidur, diet tinggi serat dan penggunaan 

pencahar ringan secara rutin seperti dioctyl sodium sulfosuksinat. 

4. Sedasi. Pasien memerlukan sedasi selama perawatan untuk 

mempertahankan periode inaktivasi dengan penenang. Dapat 

menggunakan diazepam 5 mg, oksazepam 15 – 30 mg atau lorazepam 0,5-

2 mg diberikan 3 atau 4 kali sehari biasanya efektif. 

B. Terapi Farmakologis 

a. Oksigen  

Suplemen oksigen harus diberikan pada pasien hipoxemia dengan saturasi oksigen 

arteri <90%. Pada semua pasien STEMI tanpa komplikasi dapat diberikan oksigen 

selama 6 jam pertama. Oksigen harus diberikan dengan hati-hati untuk pasien 
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dengan penyakit paru obstruktif kronik dan retensi karbon dioksida (McNulty, 

2005). 

b. Anti angina 

 Nitrat  

Nitrat intravena harus diberikan kepada pasien dengan infark miokard, gagal 

jantung kongestif, iskemia persisten dan hipertensi. Manfaat utama dari nitrat 

yaitu efek vasodilatornya. Nitrat dimetabolisme menjadi nitrat oksida dalam 

endotelium vaskular. Nitrat oksida melemaskan otot polos pembuluh darah 

dan melebarkan lumen pembuluh darah. Vasodilatasi mengurangi preload 

jantung dan afterload serta menurunkan kebutuhan oksigen miokard yang 

diperlukan untuk sirkulasi normal. Vasodilatasi arteri koroner meningkatkan 

aliran darah pada obstuksi parsial dan pembuluh darah kolateral. Nitrat 

bekerja sebagai vasodilator terkait dengan thrombus dan oklusi koroner. 

Ketika diberikan sublingually atau intravena, nitrogliserin memiliki onset 

kerja cepat. Data uji klinis telah mendukung penggunaan awal nitrogliserin 

hingga 48 jam di infark miokard. Toleransi nitrat dapat diatasi dengan 

meningkatkan dosis atau dengan memberikan dosis harian nitrat setiap 8 

sampai 12 jam (Anderson, 2007). 

  Beta blocker 

Beta blocker sangat bermanfaat untuk mengobati angina pectoris stabil 

kronik. Golongan obat ini terbukti menurunkan angka mortalitas setelah 

infark jantung yang mungkin disebabkan karena efek anti aritmianya (Chen, 

2005). Jika morfin tidak berhasil mengurangi nyeri dada, pemberian penyekat 

beta selain nitrat mungkin efektif. Regimen yang biasa digunakan adalah 

metoprolol 5 mg setiap 2-5 menit sampai total 3 dosis, dengan syarat 

frekuensi jantung > 60 menit, tekanan darah sistolik > 100 mmHg, interval 

PR < 0,24 detik dan ronki tidak lebih dari 10 cm dari diafragma. Lima belas 

menit setelah dosis terakhir dilanjutkan dengan metoprolol oral dengan dosis 

50 mg tiap 6 jam selama 48 jam dan dilanjutkan 100mg tiap 12 jam (Antman, 

2004). 
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 Calcium channel blockers (CCB) 

CCB berfungi sebagai angina varian dan angina stabil kronik, karena CCB 

meningkatkan dilatasi koroner dan mengurangi kebutuhan oksigen karena 

efek penurunan tekanan darah, kontraksi dan penurunan denyut jantung. CCB 

juga berfungsi untuk mengatasi angina tidak stabil, karena adanya efek 

relaksasi terhadap vasospasme pembuluh darah pada angina tidak stabil. 

Penggunaan lain seperi aritmia, hipertensi, kardiomiopati hipertropik, 

penyakit raynaud, spasme serebral (Patrick, 2013). 

c.   Anti Platelet 

1.    Aspirin 

Aspirin kunyah harus diberikan pada pasien yang belum pernah mendapatkan 

aspirin pada kasus STEMI. Dosis awal yang diberikan 162 mg sampai 325 

mg. Selanjutnya aspirin diberikan oral dengan dosis 75-162 mg (Capodanno, 

2011). 

2.    P2Y12 Inhibitor 

 Klopidogrel  

Pemberian clopidogrel 600 mg sedini mungkin pada pasien yang 

mendapatkan PCI. Sedangkan yang tidak mendapatkan PCI loading dose 

300 mg dan dilanjutkan dengan dosis pemulihan sebesar 75 mg per hari 

(Alwi, 2010).    

 Pasugrel 

Inhibitor prasugrel (Loading dose 60 mg P.O.; 10 mg dosis pemeliharaan). 

Pasugrel merupakan tienopiridin alternatif yang menghambat agregasi 

trombosit lebih besar dibanding klopidogrel (Montalescot et al., 2009). 

 Ticagrelor  

Ticagrelor merupakan antagonis P2Y12 reversibel yang tidak memerlukan 

konversi metabolit menjadi obat aktif. Ticagrelor (Loading dose 180 mg 

P.O.; 90 mg pemeliharaan dua kali sehari) (Steg et al., 2010). 

d.   Penghambat Glikoprotein IIb/IIIa 

Glikoprotein IIb / IIIa reseptor pada platelet mengikat fibrinogen di jalur 

akhir dari agregasi platelet. Antagonis untuk glikoprotein reseptor IIb/IIIa 

berpotensi menghambat agregasi platelet. Penggunaan glikoprotein IIb/IIIa 
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inhibitor selama intervensi koroner perkutan (PCI) pada pasien infark miokard 

dan sindrom koroner akut telah terbukti mengurangi titik akhir komposit 

kematian, reinfarction, dan tindak lanjut untuk target revascularize lesi. Guideline 

terbaru merekomendasikan penggunaan inhibitor IIb/IIIa untuk pasien yang 

direncakan penggunaan PCI (Anderson, 2007).  

Tabel II.2 Jenis dan Dosis Penghambat Glikoprotein IIb/IIIa (Anderson, 2007) 

Agent Loading Dose (IV) 
Maintenance Dose 

(IV) 

Duration of 

Infusion 

Abciximab 0.25 mg/kg 
0.125 mcg/kg/min 

max 10 mcg/min 
12-24 hr 

Eptifibatide 180 mcg/kg 2 mcg/kg/min Up to 72 hr 

Tirofiban 
0.4 mcg/kg/min for 

30 min 
0.1 mcg/kg/min 12-24 hr 

e.    Antikoagulan 

 UFH 

Obat antitrombin standar yang digunakan dalam praktek klinis adalah 

unfractionated heparin (UFH). UFH telah terbukti efektif bila diberikan 

secara intravena atau subkutan sesuai dengan pedoman tertentu. Durasi 

minimum terapi heparin setelah infark miokard umumnya 48 jam, tapi 

mungkin bisa lebih lama, tergantung pada skenario klinis individu. 

Heparin memiliki manfaat tambahan untuk mencegah trombus melalui 

mekanisme yang berbeda dari aspirin. Pemberian UFH sebagai tambahan 

terapi regimen aspirin dan obat trombolitik spesifik fibrin membantu 

trombolisis dan memantapkan dan mempertahankan patensi arteri yang 

terkait infark. Dosis yang direkomendasikan adalah bolus 60 U/kg 

(maksimum 4000 U) dilanjutkan inisial 12 U/kg perjam (maksimum 1000 

U/jam). Activated partial thromboplastine time selama terapi pemeliharaan 

harus mencapai 1,5-2 kali (Alwi, 2010). 

 LMWH 

Antikoagulan alternatif pada pasien STEMI adalah Low Molecular Weight 

Heparin (LMWH). Pada penelitian ASSENT-3 enoksaparin dengan 
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tenokteplase dosis penuh memperbaiki mortalitas, reinfark dirumah sakit 

dan iskemia refrakter di rumah sakit (Alwi, 2010). 

 Fondaparinux 

Dalam penelitian OASIS-6 Penggunaan fondaparinux dalam konteks PCI 

primer dikaitkan dengan bahaya potensial insiden kematian atau infark 

berulang dalam 30 hari lebih tinggi 1% yang tidak bermakna. Oleh karena 

itu tidak direkomendasikan. Fondaparinux dikaitkan dengan risiko 

thrombosis kateter. Dengan demikian, antikoagulan tambahan dengan 

aktivitas anti-IIa (unfractionated heparin atau enoxaparin) harus diberikan 

untuk mencegah trombosis kateter (Yusuf, 2006). Ada pasca STEMI 

dengan onset <12 jam yang tidak diberikan terapi reperfusi, atau pasien 

STEMI dengan onset >12 jam aspirin, klopidogrel, dan obat antitrombin 

(heparin, enoksapirin, fondaparinux) harus diberikan segera (Alwi, 2010). 

f.    ACE Inhibitor 

ACE inhibitor menurunkan afterload miokard melalui vasodilatasi. Salah 

satu strategi yang efektif untuk ACE inhibitor adalah mulai dengan dosis rendah, 

agen short-acting dan titrasi dosis ke atas menuju target dosis pemeliharaan stabil 

pada 24 sampai 48 jam setelah gejala onset. Setelah dosis pemeliharaan yang 

stabil telah dicapai, yang agen short acting dapat dilanjutkan atau dikonversi ke 

long-acting agent dengan dosis yang sama untuk menyederhanakan dosis dan 

mendorong kepatuhan pasien. Untuk pasien tidak toleran terhadap inhibitor ACE, 

angiotensin receptor blocker (ARB) terapi dapat dipertimbangkan. ACE inhibitor 

yang paling umum digunakan adalah captopril 6.25 mg-50 mg dua-tiga kali 

sehari, ramipril 1.25 mg-5 mg dua kali sehari dan lisinopril 5 mg/day-10 mg/day 

(Anderson, 2007). 

g. Terapi reperfusi 

Semua pasien STEMI seharusnya menjalani evaluasi untuk terapi 

reperfusi. Reperfusi dini akan memperpendek lama oklusi koroner, meminimalkan 

derajat disfungsi dan dilatasi ventrikel dan mengurangi kemungkinan pasien 

STEMI berkembang menjadi pump failure atau takiaritmia ventricular yang 

maligna. Sasaran terapi reperfusi pada pasien STEMI adalah door-to needle ( atau 

medical contact –to-needle) time untuk memulai terapi fibrinolitik dapat dicapai 
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dalam 30 menit atau door-to-balloon (atau medical contact-to-balloon) time untuk 

PCI dapat dicapai dalam 90 menit (Patrick, 2013). Reperfusi, dengan trombolisis 

atau PCI  primer, diindikasikan dalam waktu kurang dari 12 jam sejak onset nyeri 

dada untuk semua pasien Infark Miokard yang juga memenuhi salah satu kriteria 

berikut : ST elevasi > 0,1mV pada >2 ujung sensor ECG di dada yang berturutan, 

ST elevasi >0,2mV pada >2 ujung sensor di tungkai berturutan, Left bundle 

branch block baru. 

Terapi reperfusi segera, baik dengan IKP atau farmakologis, diindikasikan 

untuk semua pasien dengan gejala yang timbul dalam 12 jam dengan elevasi 

segmen ST yang menetap atau Left Bundle Branch Block (LBBB) yang (terduga) 

baru (Boersma, 2006).  

Terapi reperfusi (sebisa mungkin berupa IKP primer) diindikasikan 

apabila terdapat bukti klinis maupun EKG adanya iskemia yang sedang 

berlangsung, bahkan bila gejala telah ada lebih dari 12 jam yang lalu atau jika 

nyeri dan perubahan EKG tampak tersendat (Gierlotka et al., 2011). 

Dalam menentukan terapi reperfusi, tahap pertama adalah menentukan ada 

tidaknya rumah sakit sekitar yang memiliki fasilitas IKP. Bila tidak ada, langsung 

pilih terapi fibrinolitik. Bila ada, pastikan waktu tempuh dari tempat kejadian 

(baik rumah sakit atau klinik) ke rumah sakit tersebut apakah kurang atau lebih 

dari (2 jam). Jika membutuhkan waktu lebih dari 2 jam, reperfusi pilihan adalah 

fibrinolitik. Setelah fibrinolitik selesai diberikan, jika memungkinkan pasien dapat 

dikirim ke pusat dengan fasilitas IKP (PERKI, 2015). 

h. Statin 

 Statin harus diberikan pada semua pasien dengan infark miokard tanpa 

intoleransi atau reaksi yang merugikan sebelum pulang dari rumah sakit. Lebih 

baik, terapi statin dimulai secepat mungkin setelah kondisi pasien stabil. Pada 

percobaan yang dilakukan pada evaluasi pravastatin atau atorvastatin disarakan 

dimulai dengan dosis tinggi mulai awal. Dosis atorvastain 80 mg/hari (Cannon, 

2004). 

2.10.2. Tatalaksana Infark Miokard Akut dengan Non Elevasi-ST 

 Menurut pedoman tatalaksana sindrom koroner akut 2015, 

penatalaksanaan unstable angina dan NSTEMI meliputi Anti Iskemik, Agen 
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Platelet, Penghambat Reseptor Glikoprotein IIb/IIIa, Antikoagulan, Kombinasi 

Antiplatelet dan Antikoagulan, Inhibitor ACE dan Penghambat Reseptor 

Angiotensin Inhibitor angiotensin converting enzyme (ACE) dan statin (PERKI, 

2015). 

2.10.2.1. Terapi Rumah Sakit 

a. Anti Iskemia 

Beta blocker. Betablocker merupakan obat pilihan pertama dalam 

tatalaksana hipertensi terutama yang menyebabkan timbulnya gejala angina. Obat 

ini akan bekerja mengurangi iskemia dan angina, karena efek utamanya sebagai 

inotropik dan kronotropik  negative. Dengan menurunnya frekuensi denyut 

jantung maka waktu pengisian diastolik untuk perfusi koroner akan memanjang. 

Betablocker juga menghambat pelepasan renin di ginjal yang akan menghambat 

terjadinya gagal jantung. Betablocker  cardioselective (β1) lebih banyak 

direkomendasikan karena tidak memiliki aktifitas simpatomimetik intrinsic 

(PERKI, 2015). Beta blocker harus dimulai dalam 24 jam pertama pada pasien 

dengan tidak adanya kontraindikasi. Obat harus diberikan secara intravena, diikuti 

oleh pemberian oral, pada pasien berisiko tinggi, serta pada pasien dengan nyeri 

yang sedang berlangsung, atau secara oral untuk pasien berisiko sedang dan 

rendah. Beberapa rejimen dapat digunakan. Misalnya, metoprolol intravena dapat 

diberikan secara bertahap 5-mg melalui intravena lambat (5 mg setiap 1 sampai 2 

menit) dan diulang setiap 5 menit untuk total dosis awal 15 mg. Pada pasien yang 

mentoleransi dosis intravena total 15 mg, terapi oral harus dimulai 15 menit 

setelah dosis intravena terakhir di 25 sampai 50 mg setiap 6 jam selama 48 jam. 

Setelah itu, pasien harus menerima dosis pemeliharaan 100 mg dua kali sehari. 

Pemantauan selama terapi beta blocker intravena harus mencakup pemeriksaan 

denyut jantung, tekanan darah dan monitoring EKG terus menerus, serta 

auskultasi untuk rales dan bronkospasme. (Braunwald et al., 2012). 

Nitrat. Keuntungan terapi nitrat terletak pada efek dilatasi vena yang 

mengakibatkan berkurangnya preload dan volume akhir diastolik ventrikel kiri 

sehingga konsumsi oksigen miokardium berkurang. Efek lain dari nitrat adalah 

dilatasi pembuluh darah koroner baik yang normal maupun yang mengalami 

aterosklerosis. Pasien dengan UAP/NSTEMI yang mengalami nyeri dada 
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berlanjut sebaiknya mendapat nitrat sublingual setiap 5 menit sampai maksimal 3 

kali pemberian, setelah itu harus dipertimbangkan penggunaan nitrat intravena 

jika tidak ada kontraindikasi (PERKI, 2015). 

Tabel II.3 Jenis dan Dosis Nitrat Untuk Terapi IMA (PERKI, 2015) 

Nitrat Dosis 

Isosorbide dinitrate (ISDN) 

Sublingual 2,5–15 mg (onset 5 menit)    

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

Intravena 1,25-5 mg/jam 

Isosorbide 5 mononitrate 
Oral 2x20 mg/hari    Oral (slow release) 

120-240 mg/hari 

Nitroglicerin (trinitrin, TNT, glyceryl 

trinitrate) 

Sublingual tablet 0,3-0,6 mg–1,5 mg 

Intravena 5-200 mcg/menit 

Calcium channel blockers (CCBs). Pada pasien dengan NSTEMI, 

dengan iskemia berkelanjutan atau sering berulang, dan kontraindikasi untuk beta 

blocker, kalsium nondihydropyridine channel blocker (CCB) (misalnya, verapamil 

atau diltiazem) harus diberikan sebagai terapi awal dengan tidak adanya disfungsi 

LV klinis yang signifikan, peningkatan risiko syok  kardiogenik, interval PR lebih 

besar dari 0,24 detik. Antagonis nondihydropyridine kalsium oral dianjurkan pada 

pasien dengan NSTEMI yang memiliki iskemia berulang dengan tidak adanya 

kontraindikasi, setelah penggunaan yang tepat dari beta blocker dan nitrat. CCBs 

direkomendasikan untuk gejala iskemik ketika beta blocker tidak berhasil, 

kontraindikasi, atau menyebabkan efek samping yang tidak dapat diterima 

(Amsterdam et al., 2014). 

b. Antiplatelet  

Banyak studi telah membuktikan bahwa aspirin dapat mengurangi kematian 

jantung dan dapat mengurangi infark fatal maupun non fatal dari 51% sampai 

72% pada pasien dengan angina tak stabil. Oleh karena itu aspirin dianjurkan 

diberikan dengan dosis awal 150-300 mg dan dosis pemeliharaan 75-100 mg 

setiap harinya untuk jangka panjang (PERKI, 2015). 

Prasugrel merupakan derivat tienopiridine yang juga merupakan prodrug. 

Dosis prasugrel yaitu 60 mg loading dose dan 10 mg dosis pemeliharaan harian. 
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Prasugrel memiliki efek lebih kuat dan poten dibanding klopidogrel (Wiviott, 

2007).  

Ticagrelor direkomendasikan untuk semua pasien dengan risiko kejadian 

iskemik sedang hingga tinggi (misalnya peningkatan troponin) dengan dosis 

loading 180 mg, dilanjutkan 90 mg dua kali sehari. Pemberian dilakukan tanpa 

memandang strategi pengobatan awal. Pemberian ini juga dilakukan pada pasien 

yang sudah mendapatkan clopidogrel (pemberian clopidogrel kemudian 

dihentikan) (PERKI, 2015). 

Clopidogrel direkomendasikan untuk pasien yang tidak bisa menggunakan 

ticagrelor. Dosis loading clopidogrel adalah 300 mg, dilanjutkan 75 mg setiap 

hari. Pemberian dosis loading clopidogrel 600 mg (atau dosis loading 300 mg 

diikuti dosis tambahan 300 mg saat IKP) direkomendasikan untuk pasien yang 

dijadwalkan menerima strategi invasif ketika tidak bisa mendapatkan ticagrelor 

(Hanafi, 2014). 

c. Penghambat Reseptor Glikoprotein IIb/IIIa. GP IIb / IIIa reseptor melimpah 

di permukaan platelet. Ketika trombosit diaktifkan, reseptor ini mengalami 

perubahan konfigurasi yang meningkatkan afinitas untuk mengikat fibrinogen dan 

ligan lainnya. Karena inhibitor GP IIb / IIIa menduduki resptor tadi, maka ikatan 

platelet dengan fibrinogen dapat dihalangi dan agregasi platelet tidak terjadi. 

Mekanisme ini independen stimulus dari agregasi platelet dan merupakan jalur 

akhir dan wajib bagi agregasi platelet (Braunwald et al., 2000). Pada saat ini ada 3 

macam obat golongan ini yang telah disetujui untuk pemakaian dalm klinik yaitu: 

absiksimab, eptifibatid, tirofiban. Tirofiban dan eptifibatid harus diberikan 

bersama aspirin dan heparin pada pasien dengan iskemia terus menerus atau 

pasien dengan resiko tinggi dan pada pasien yang direncanakan penggunaan PCI. 

Absiksimab disetujui untuk pasien dengan angina tak stabil dan NSTEMI yang 

direncakanan untuk tindakan invasif dini dimana PCI direncanakan dalam 12 jam 

(Hanafi, 2010) 

d. Antikogulan. Terapi antikoagulan harus ditambahkan pada terapi antiplatelet 

secepat mungkin. Pemberian antikoagulan disarankan untuk semua pasien yang 

mendapatkan terapi antiplatelet. Pemilihan antikoagulan dibuat berdasarkan risiko 

perdarahan dan iskemia, dan berdasarkan profil efikasi-keamanan agen tersebut 
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(Anderson, 2007). Fondaparinuks secara keseluruhan memiliki profil keamanan 

berbanding risiko yang paling baik. Dosis yang diberikan adalah 2,5 mg setiap 

hari secara subkutan. Bila antikoagulan yang diberikan awal adalah 

fondaparinuks, penambahan bolus UFH (85 IU/kg diadaptasi ke ACT, atau 60 IU 

untuk mereka yang mendapatkan penghambat reseptor GP IIb/IIIa) perlu 

diberikan saat IKP. Heparin tidak terfraksi (UFH) dengan target aPTT 50-70 detik 

atau heparin berat molekul rendah (LMWH) lainnya (dengan dosis yang 

direkomendasikan) diindaksikan apabila fondaparinuks atau enoksaparin tidak 

tersedia. Dalam strategi yang benar-benar konservatif, pemberian antikoagulasi 

perlu dilanjutkan hingga saat pasien dipulangkan dari rumah sakit (Braunwald et 

al., 2012).  

e. Kombinasi Antiplatelet dan Antikoagulan. Penggunaan warfarin bersama 

aspirin dan/atau clopidogrel meningkatkan risiko perdarahan, oleh karena itu 

harus dipantau ketat. Kombinasi aspirin, clopidogrel dan antagonis vitamin K jika 

terdapat indikasi dapat diberikan bersama-sama dalam waktu sesingkat mungkin 

dan dipilih target INR terendah yang masih efektif. Jika antikoagulan diberikan 

bersama aspirin dan clopidogrel, terutama pada penderita tua atau yang risiko 

tinggi perdarahan, target INR 2- 2,5 lebih terpilih (PERKI, 2015). 

f. Inhibitor ACE dan Penghambat Reseptor Angiotensin Inhibitor 

angiotensin converting enzyme (ACE) berguna dalam mengurangi remodeling 

dan menurunkan angka kematian penderita pascainfark-miokard yang disertai 

gangguan fungsi sistolik jantung, dengan atau tanpa gagal jantung klinis. 

Penggunaannya terbatas pada pasien dengan karakteristik tersebut, walaupun pada 

penderita dengan faktor risiko PJK atau yang telah terbukti menderita PJK, 

beberapa penelitian memperkirakan adanya efek anti aterogenik. Inhibitor ACE 

diindikasikan penggunaannya untuk jangka panjang, kecuali ada kontra indikasi, 

pada pasien dengan fraksi ejeksi ventrikel kiri ≤40% dan pasien dengan diabetes 

mellitus, hipertensi, atau penyakit ginjal kronik (PGK). Penghambat reseptor 

angiotensin diindikasikan bagi pasien infark mikoard yang intoleran terhadap 

inhibitor ACE dan mempunyai fraksi ejeksi ventrikel kiri ≤40%, dengan atau 

tanpa gejala klinis gagal jantung (PERKI, 2015). 
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g. Statin. Tanpa melihat nilai awal kolesterol LDL dan tanpa mempertimbangkan 

modifikasi diet, inhibitor hydroxymethylglutary-coenzyme A reductase (statin) 

harus diberikan pada semua penderita UAP/NSTEMI, termasuk mereka yang 

telah menjalani terapi revaskularisasi, jika tidak terdapat kontraindikasi. Terapi 

statin dosis tinggi hendaknya dimulai sebelum pasien keluar rumah sakit, dengan 

sasaran terapi untuk mencapai kadar kolesterol LDL <100 mg/dL. Menurunkan 

kadar kolesterol LDL sampai <70 mg/dL mungkin untuk dicapai (PERKI, 2015). 

2.11. Penggunaan Isosorbid Dinitrat (ISDN) sebagai Terapi Farmakologis 

IMA 

Nama kimia untuk Isosorbid dinitrat adalah 1,4: 3,6-dianhydro-D-glucitol 2, 

5-dinitrat. Rumus molekul dari isosorbid dinitrat adalah C6H8N2O8 dengan berat 

molekul 236,14. Senyawa ini memiliki rumus struktur berikut: 

 

Gambar II.6. Rumus struktur isosorbid dinitrat (Pubchem, 2016) 

2.11.1. Indikasi  

Isosorbid dinitrat digunakan untuk mencegah atau mengobati nyeri dada 

(angina). Ia bekerja dengan cara merelaksasi pembuluh darah ke jantung, sehingga 

pasokan darah dan oksigen ke jantung meningkat. Isosorbid dinitrat adalah suatu 

obat golongan nitrat yang digunakan secara farmakologis sebagai vasodilator 

(pelebar pembuluh darah), khususnya pada kondisi angina pektoris, juga pada 

CHF (congestive heart failure), yakni kondisi ketika jantung tidak mampu 

memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. 

Isosorbid dinitrat lebih bermanfaat untuk tujuan pencegahan serangan 

angina, untuk tujuan ini isosorbid dinitrat dalam bentuk "long acting" atau kerja 

diperpanjang lebih disukai. Pertama, nitrat meredakan angina pectoris dengan 

menginduksi relaksasi otot polos vaskular perifer, sehingga ada pelebaran arteri 
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dan vena. Hal ini mengurangi aliran balik vena darah (mengurangi preload) ke 

jantung, yang pada gilirannya menyebabkan tuntutan penurunan oksigen pada 

jantung. Kedua, nitrat meningkatkan pasokan oksigen miokard dengan dilatasi 

arteri koroner besar, mendistribusikan aliran darah dan meningkatkan suplai 

oksigen ke daerah iskemik. Senyawa nitrat bekerja langsung merelaksasi otot 

polos pembuluh vena, tanpa bergantung pada sistem persarafan miokardium. 

Dilatasi vena menyebabkan alir balik vena berkurang sehingga mengurangi beban 

hulu jantung.  

2.11.2. Mekanisme Kerja Isosorbid Dinitrat 

               

Gambar II.7. Mekanisme Kerja Nitrat (Katzung, 2015) 

 Nitrat mampu mengaktifkan guanylate cyclase dan menyebabkan 

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

sebagian besar jaringan (Goodman and Gilman, 2001). Efek ini tampaknya karena 

aksi nitrat oksida, asam nitrat mungkin mengaktifkan enzim secara langsung. 

Isosorbid dinitrat menghambat agregasi platelet dengan kolagen, epinefrin, 

arakidonat, dan Ionofor, dan memblokir agregasi primer dan sekunder dalam 

reaksi ADP (Schafer ai et al., 1980). Mirip dengan nitrit lain dan nitrat organik, 

isosorbid dinitrat dikonversi menjadi oksida nitrat (NO), sebuah senyawa aktif 

yang mengaktifkan enzim guanilat siklase (atrial natriuretic peptide receptor A) 

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

kemudian mengaktifkan serangkaian protein kinase fosforilasi yang ada di sel otot 

polos, akhirnya mengakibatkan defosforilasi rantai myosin dari serat otot polos. 

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

terjadi vasodilatasi (Pubchem, 2016). 
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2.11.3. Farmakokinetik Isosorbid Dinitrat 

Isosorbid dinitrat mudah (hampir sepenuhnya) diserap dari saluran 

pencernaan dan mukosa mulut, tetapi variasi yang cukup besar dalam 

bioavailabilitas obat (10-90%) telah dilaporkan sebagai hasil dari luas 

metabolisme lintas pertama di hati. Bioavailabilitas isosorbid dinitrat, sebagai 

obat tidak berubah, setelah pemberian oral tablet konvensional (25%) umumnya 

muncul menjadi sekitar setengah setelah pemberian sublingual (40-50%). Waktu 

paruh 1-4 jam pada orang tua. Onset kerja sublingual tablet 2-10 Menit, tablet oral 

45-60 Menit, Ekskresi: urin dan feses (Aberg, 2009). 

Tabel 11.4 Farmakokinetik Obat Preparat Nitrat 

Sediaan Dosis 
 

Bioavailabilitas 
Durasi kerja 

Mula kerja 

(Menit) 

Nitroglicerin 

Sublingual 
0.15–1.2 mg 

38% 
10-30 menit 2-5 

Isosorbid dinitrat 

Sublingual 
2.5–5 mg 

60% 
10-60 menit 2-10 

Nitroglicerin, oral 

sustained-action 

6.5–13 mg per 6–8 

jam 

<1% 
6-8 jam 2-5 

Nitroglicerin, 2% 

ointment, transdermal 

1–1.5 inches per 4 

jam 

72% 
3-6 jam 15-60 

Nitroglicerin, slow-

release, buccal 
1–2 mg per 4 jam 

- 
3-6 jam - 

Nitroglicerin, slow-

release patch, 

transdermal 

10–25 mg per 24 

jam (satu patch per 

hari) 

- 

8-10 jam 30-60 

Isosorbid dinitrat oral 
10–60 mg per 4–6 

jam 

20% 
4-6 jam 15-45 

Isosorbid mononitrat 

oral 
20 mg per 12 jam 

Hampir 100% 
6-10 jam 30-60 

2.11.4. Farmakodinamik Isosorbid Dinitrat 

Isosorbid dinitrat adalah moderat long acting untuk nitrat organik oral 

yang digunakan untuk membantu dan manajemen profilaksis dari angina pektoris. 

Isosorbid dinitrat melemaskan otot polos pembuluh darah dan dilatasi akibat arteri 

perifer dan vena, terutama pada vena. Dilatasi pembuluh darah menaikkan darah 

perifer dan menurun vena kembali ke jantung, sehingga mengurangi tekanan 

ventrikel kiri pada akhir diastolik dan tekanan kapiler pulmoner (preload). 
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Relaksasi arteriol mengurangi resistensi pembuluh darah sistemik, tekanan arteri 

sistolik, dan tekanan arteri yang berarti (Pubchem, 2016). 

2.11.5. Dosis dan Rute Isosorbid Dinitrat  

 Isosorbid dinitrat tersedia dalam bentuk sublingual, oral, transdermal, dan 

intravena. Pada angina, isosorbid dinitrat diberikan secara sublingual atau spray 

dengan dosis 2,5-10mg untuk menghilangkan serangan akut. Untuk maintenance 

jangka panjang isosorbid dinitrat diberikan secara oral dengan dosis 20-120mg 

sehari dalam dosis terbagi sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk menghindari 

efek samping peningkatan dosis harus dilakukan secara bertahap sampai 240mg 

sehari dalam dosis terbagi. Isosorbid dinitrat diberikan melalui infus intravena 

pada kondisi angina tidak stabil, dosis dititrasi sesuai dengan respon pasien, dosis 

dalam kisaran 2-12mg/jam, namun pada beberapa pasien mungkin diperlukan 

sampai 20mg/jam (Sweetman et al., 2009) 

2.11.6. Interaksi Obat Isosorbid Dinitrat 

Pengguanaan sildenafil atau viagra bersama nitrat berpotensi terjadi efek 

hipotensi dan dapat terjadi interaksi pada pasien yang secara bersamaan 

menggunakan nitrat dalam bentuk apapun merupakan kontraindikasi, kematian 

telah dilaporkan dengan penggunaan bersamaan. Penggunaan secara bersamaan 

dari simpatomimetik dapat mengurangi efek antiangina dari nitrat. Nitrat dapat 

mengurangi efek pressor dari simpatomimetik, dan mungkin mengakibatkan 

hipotensi (Charles et al., 2002).  

2.11.7. Efek Samping Isosorbid Dinitrat 

 Efek samping penggunaan isosorbid dinitrat adalah hipotensi, sinkopasi, 

palpitasi, takiaritmia, pusing, sakit kepala, lemas atau lelah atau lemah, mual 

(Medscape, 2016). Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah sakit 

kepala. Sakit kepala dapat kambuh pada pemberian dosis harian terlebih pda dosis 

tinggi. Hipotensi, sinkopasi dan rebound pernah dilaporkan tetapi jarang terjadi 

(Anonim, 2012). 

2.11.8. Sediaan Isosorbid Dinitrat di Indonesia 

 Ada beberapa macam nama generik dan nama paten isosorbid dinitrat 

yang beredar di Indonesia seperti yang terdaftar dalam MIMS edisi 16. Nama 
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generik, kandungan dan bentuk sediaan isosorbid dinitrat yang ada di Indonesia 

dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel II.5 Nama Dagang, Bentuk Sediaan, dan Kandungan Isosorbid Dinitrat di     

Indonesia 

Nama Paten Nama Generik Bentuk Sediaan 

Cedocard Isosorbid Dinitrat Tablet 10mg, 20mg, 5mg; 

Larutan infus IV 1 mg/mL 

Farsorbid 

 

 

 

Isosorbid Dinitrat Tablet 10mg; tablet 

sublingual 5mg; injeksi 

10mg/10ml 

Isorbid Isosorbid Dinitrat Tablet 5mg; injeksi 

10mg/10ml; sublingual 5mg 
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