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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anatomi Jantung 

 Jantung dibungkus oleh perikardium yang terletak pada mediastinum medialis 

dan sebagian tertutup oleh jaringan paru. Hampir dua pertiga bagian jantung terletak di 

sebelah kiri garis median sternum. Jantung terletak di atas diafragma, miring ke depan 

kiri dan apeks kordis berada paling depan dalam rongga dada (Rilantono et al., 2001). 

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

kava superior dan inferior. Atrium kiri dan kanan masing-masing terhubung ke 

ventrikel melalui katup atrioventrikular (AV) mitral dan trikuspid. 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-sel 

yang 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. 

Gambar 2.1 Anatomi Jantung (kiri) & Struktur Miokardium (kanan) (Health Life 

Media, 2016) 
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Miokardium merupakan otot jantung yang tersusun atas miosit-miosit jantung 

(sel otot) dengan memperlihatkan struktur subselular lurik, walaupun sel tersebut 

kurang teratur dibandingkan otot skelet. Sel miosit berukuran relatif kecil (100 × 20 

µm) dan bercabang, dengan nukleus tunggal, dan kaya akan mitokondria. Sel-sel saling 

terhubung melalui diskus interkalatus, dimana membran sel terhubung sangat erat. 

Diskus interkalatus membentuk suatu pertautan struktural dengan merekatkan sel-sel 

pada desmosom, dan membentuk suatu hubungan listrik melalui gap junction. 

Akibatnya, miokardium bekerja sebagai unit fungsional tunggal, walaupun masing-

masing sel terpisah karena gap junction memiliki peran vital dalam konduksi impuls 

listrik melalui miokardium (Aaronson et al., 2013). 

2.2 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., 2011).  

Infark miokard merupakan kematian sel miokard yang terjadi karena 

berkurangnya kebutuhan oksigen jantung yang berkepanjangan. Hal ini merupakan 

respon letal yang memuncak akibat iskemia miokard yang terus-menerus terjadi. Sel 

miokard mengalami kematian setelah 20 menit dari penurunan oksigen. Setelah periode 

ini, kemampuan sel untuk memproduksi ATP secara aerobik telah munurun, dan sel 

gagal untuk mencukupi kebutuhan energi mereka. Tanpa ATP, pompa natrium-kalium 

berhenti, dan sel dipenuhi dengan ion natrium dan air, bahkan menyebabkan sel 

mengalami lisis. Dengan lisis, sel melepaskan cadangan kalium intraselular dan enzim 

intraselular, yang merusak sel tetangga. Protein intraselular mendapatkan akses untuk 

menuju sirkulasi umum dan ruang interstitial, berkontribusi menyebabkan edema 

interstitial dan pembengkakan di sekitar sel miokard. Adanya kematian sel, 

menginisiasi reaksi inflamasi. Pada area inflamasi, platelet terakumulasi dan 

melepaskan clotting factors (faktor pembekuan). Terjadi degranulasi sel mast, 

menghasilkan pelepasan histamin dan berbagai prostaglandin. Beberapa vasokonstriksi 

dan beberapa stimuli pembekuan (thromboksan) (Lazenby dan Corwin, 2011). 
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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. Penyakit jantung 

koroner berkaitan dengan plak yang stabil dan tidak stabil. 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. Setelah platelet 

terakumulasi pada permukaan, proses penyembuhan akan menambah suatu lapisan 

pada plak, yang bahkan dapat menjadi fibrous, muatan lipid dan mengapur (Mendis et 

al., 2010). Selain disebabkan oleh adanya aterosklerosis koroner, IMA juga dapat 

disebabkan oleh adanya emboli arteri koroner, kelainan arteri koroner kongenital, 

ketidakseimbangan cadangan dan kebutuhan oksigen miokardium, gangguan 

hematologik dan berbagai gangguan infark miokard lainnya (Libby et al., 2008). 

 

Gambar 2.2 Infark Miokard (Anonim, diakses Januari 2017) 

Diagnosis IMA ditandai dengan adanya kenaikan dan atau penurunan enzim 

selular jantung (kreatin kinase MB (CK-MB), troponin T dan I jantung) dalam plasma. 

Peningkatan lebih dari dua kali lipat pada konsentrasi enzim selular jantung dalam 
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plasma menunjukkan bahwa telah terjadi nekrosis miokardium (Philip I. Aaronson dan 

Ward, 2010). Troponin merupakan biomarker spesifik kardiak yang menggambarkan 

spesifikasi jaringan miokardium hampir absolut dan lebih sering digunakan untuk 

diagnosa infark miokard (Libby et al., 2008). 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 Infark Miokard Akut 

Berkembangnya pola makan dan gaya hidup masyarakat dunia seiring 

perkembangan zaman menyebabkan terjadinya peralihan epidemiologi penyakit. 

Penyakit jantung merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang menyumbang 

30% kematian dan 10% beban penyakit global (WHO, 2008). Pada tahun 2005, dari 58 

juta kematian di seluruh dunia, 17 juta disebabkan oleh penyakit jantung, dan 

diantaranya 7,6 juta disebabkan oleh gangguan jantung coroner (WHO, 2007). Infark 

miokard merupakan salah satu dari lima manifestasi utama gangguan jantung koroner, 

yaitu angina pektoris stabil, angina pektoris tidak stabil, infark miokard, gagal jantung 

dan henti jantung.  

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). Di Indonesia pada tahun 2002, 

penyakit IMA merupakan penyebab kematian pertama dengan angka mortalitas 

220.000 (14%) (WHO, 2008). 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). 
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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 

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  

Pemeriksaan pada pasien rawat inap yang sekarat dengan IMA menyatakan 

adanya trombus akut di atas plak aterosklerosis pada arteri koroner terjadi lebih dari 

95% kasus. Di dalam jantung yang tersisa, akan ada gangguan koroner yang berat tanpa 

trombus. Penyebab yang jarang menimbulkan IMA yaitu tidak tampak jelas penyebab 

(biasanya dihubungkan dengan spasme koroner), emboli koroner (berbagai macam 

penyebab termasuk vegetasi katup dan tumor), dan trombosis dalam non-aterosklerosis 

arteri koroner normal (keadaan hiperkoagulabel). IMA umumnya mengarah kepada 

nekrosis miokardium segmental, khususnya berdasarkan endokardium, yang kedua 

mengarah kepada oklusi pada arteri epikardium. Selain itu, konsentrasi nekrosis 

subendokardium kemungkinan disebabkan dari iskemia global dan reperfusi, dalam 

kasus memanjangnya henti jantung dengan resusitasi. Pada beberapa pasien, jenis 

histologi infark yaitu adanya kerusakan reperfusi dengan bukti nyata pendarahan pada 

seluruh bagian subendokardium (Burke dan Tavora, 2010). 

IMA terjadi apabila cadangan oksigen tidak mencukupi akan oksigen yang 

dibutuhkan dengan baik sehingga menimbulkan kematian pada sel-sel jantung. Adapun 

hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan pada pengantaran oksigen tersebut antara 

lain dijelaskan di bawah ini. 
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2.4.1 Menurunnya cadangan oksigen ke sel miokardium 

Menurunnya cadangan oksigen ke sel miokardium dapat disebabkan oleh tiga 

faktor sebagai berikut: 

a. Faktor pembuluh darah 

Faktor ini berkaitan dengan fungsi pembuluh darah sebagai penghubung 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-obatan tertentu, stres 

emosional atau rasa nyeri bahkan terpapar suhu dingin yang sangat hebat (Corwin, 

2001). 

b. 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, 

2001). 

c. 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, 

2001). 

2.4.1.1 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 
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(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 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 
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kekakuan pada arteri. Area aterosklerosis pada arteri ini disebut sebagai plak (Lazenby 

dan Corwin, 2011). 

2.4.1.2 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 

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 thrombogenic yang 

relatif lemah, sehingga, faktor gangguan aliran dan faktor thrombogenic 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 trombotic 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). 
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2.4.1.3 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). 

2.4.1.4 Sirkulasi Kolateral di dalam Jantung 

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

pembuluh-pembuluh 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, 2001). 

2.4.1.5 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 

(Kasuari, 2002). 

2.5 Patogenesis Infark Miokard Akut 

Pemeriksaan postmortem setelah IMA hampir selalu menunjukkan 

aterosklerosis koronaria yang parah dengan adanya oklusi trombotik dalam satu 
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pembuluh darah. 'Kematian iskemik mendadak' dapat terjadi dalam satu jam atau lebih 

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. Hal ini menyebabkan beberapa hal yang potensial 

seperti: 

- Menurunnya kontraktilitas yang menyebabkan menurunnya kemampuan ejeksi 

(contoh: kegagalan sistolik). 

- Menurunnya elastisitas yang menyebabkan menurunnya kemampuan pengisian 

(contoh: kegagalan diastolik). 

- 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 
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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). 

2.6 Patofisiologi Infark Miokard Akut 

Plak koroner yang cenderung mengalami ruptur biasanya berukuran kecil dan 

non-obstruktif dengan inti besar kaya lipid yang ditutupi oleh selubung fibrosa tipis. 

Plak tersebut mengandung banyak makrofag dan limfosit-T yang kemungkinan 

melepaskan metaloprotease dan sitokin yang melemahkan selubung fibrosa, 

menyebabkan plak mudah robek atau mengalami erosi akibat ketegangan dari regangan 

yang disebabkan oleh aliran darah. 

Endotel seringkali rusak di sekitar area penyakit arteri koroner. Defisit faktor 

antitrombotik yang disebabkan trombomodulin dan protasiklin memperkuat 

pembentukan trombus. Selain itu, kecenderungan beberapa faktor turunan trombosit 

(misalnya TXA2, 5-HT) untuk menyebabkan vasokontriksi menjadi meningkat pada 
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keadaan tidak adanya faktor penyebab relaksasi yang berasal dari endotel. Hal ini dapat 

memacu perkembangan vasospasme lokal yang memperburuk oklusi koroner. 

Kematian mendadak dan onset sindrom koroner akut menunjukkan suatu siklus 

harian, yang memuncak pada pukul 9 pagi yang kemudian menurun pada pukul 11 

malam. Kadar katekolamin memuncak sekitar satu jam setelah bangun pada pagi hari, 

hal ini menyebabkan tingkat maskimal agregabilitas trombosit, tonus vaskular, laju 

denyut jantung, dan tekanan darah yang dapat memicu ruptur plak dan trombosis. 

Peningkatan stres fisik dan mental juga dapat menyebabkan infark miokard dan 

kematian mendadak. 

Derajat oklusi koroner dan kerusakan miokardium yang disebabkan oleh ruptur 

plak kemungkinan bergantung pada kadar katekolamin sistemik, dan juga faktor lokal 

seperti lokasi dan morfologi plak, kedalaman ruptur plak, dan keparahannya hingga 

terjadi vasokonstriksi koroner. 

Gambar 2.3 Patofisiologi Infark Miokard Akut (Aaronson et al., 2013) 
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Proses evolusi pascainfark menyebabkan terjadinya komplikasi yang khas pada 

waktu yang dapat diramalkan. Hipokinesis merupakan iskemia yang menyebabkan 

kehilangan kontraktilitas secara tiba-tiba pada miokardium yang terkena. Nekrosis 

mulai berkembang dalam subendokardium (cenderung mengalami iskemia), sekitar 15 

– 30 menit setelah oklusi koroner. Regio nekrotik meluas ke arah luar menuju 

epikardium selama 3 – 6 jam selanjutnya, hingga meluas ke seluruh dinding ventrikel. 

Pada area tertentu (umumnya tepi infark), miokardium mengalami kekakuan 

(kerusakan reversibel) dan akan pulih bila aliran darah dikembalikan. Sehingga terjadi 

hiperkinesis atau kontraktilitas pada sisa miokardium yang masih hidup meningkat. 

Antara 4 – 12 jam setelah kematian sel dimulai, pada miokardium yang 

mengalami infark mulai mengalami nekrosis koagulasi, yaitu suatu proses yang 

ditandai dengan pembengkakan sel, pemecahan organel, dan denaturasi protein. 

Setelah sekitar 18 jam, neutrofil (limfosit fagositik) memasuki infark. Jumlah neutrofil 

mencapai puncak setelah sekitar 5 hari, kemudian menurun. Setelah 3 -4 hari, jaringan 

granulasi tampak pada tepi zona infark. Jaringan ini mengandung makrofag, fibroblas, 

yang menyusun dasar jaringan parut, dan kapiler baru. Miokard yang mengalami infark 

melunak antara 4 – 7 hari, sehingga sangat cenderung mengalami ruptur. Kejadian ini 

umumnya fatal, dapat terjadi kapan pun selama 2 minggu pertama. Ketika jaringan 

granulasi bermigrasi ke arah dalam ke pusat infark dalam beberapa minggu, maka 

jaringan nekrotik akan terselubungi dan dicerna oleh makrofag. Jaringan granulasi 

selanjutnya mengalami maturasi secara progresif, dengan peningkatan jaringan ikat 

(parut) dan kehilangan kapiler. Setelah 2 – 3 bulan, infark menyembuh, meninggalkan 

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

abu pucat (Aaronson et al., 2013). 

2.7 Faktor Resiko Infark Miokard Akut 

2.7.1 Faktor resiko yang tidak dapat diubah 

2.7.1.1 Usia 

Sekitar dua pertiga dari wanita dengan infark miokard berusia 60 tahun atau 

lebih tua dibandingkan dengan 40% pria dengan infark miokard. Merokok, profil lemak 

jahat, hipertensi, dan diabetes memiliki efek yang relatif lebih besar terhadap resiko 
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IMA pada orang yang lebih muda (≤55 tahun pada pria dan ≤65 tahun pada wanita) 

dibandingkan orang yang lebih tua. Secara keseluruhan, lipid yang abnormal 

merupakan faktor resiko yang penting berkaitan dengan populasi yang menimbulkan 

resiko (PAR) pada orang yang berumur lebih muda dan yang lebih tua. Secara kolektif, 

sembilan faktor resiko menyumbang secara signifikan lebih besar PAR pada orang 

yang lebih muda dibandingkan dengan orang yang lebih tua; keadaan ini konsisten pada 

pria dan wanita (Théroux, 2011).  

2.7.1.2 Jenis Kelamin 

Wanita paruh baya jauh lebih besar untuk mengalami perkembangan dari 

penyakit jantung dibandingkan pria. Perbedaan ini secara progresif dibatasi setelah 

menopause, dan terutama adanya mediasi estrogen. Manfaat yang potensial dari kerja 

estrogen yaitu sebagai antioksidan, menurunkan LDL dan meningkatkan HDL, 

menstimulasi ekspresi dan aktifitas dari sintesa nitrat oksida, menyebabkan 

vasodilatasi dan meningkatkan produksi plasminogen (Aaronson et al., 2013).  

2.7.1.3 Riwayat Keluarga 

Banyaknya penelitian epidemiologi yang menunjukkan adanya kecenderungan 

hubungan keluarga terhadap penyakit jantung. Faktor ini timbul sebagian karena 

banyak faktor risiko penyakit jantung (seperti hipertensi) memiliki multifaktor 

berdasarkan gen (karena gen abnormal yang multipel berinteraksi dengan pengaruh 

lingkungan). Adanya penambahan pengaruh genetik pengganggu kemungkinan juga 

terlibat, karena adanya sisa kecenderungan hubungan keluarga apabila data 

epidemiologi yang diperiksa diketahui sebagai faktor resiko. Sebagai contoh, gen 

angiotensin-converting enzyme (ACE) dapat hidup dalam dua bentuk, dikarakterisasi 

dengan dimasukannya atau dihapusnya segmen DNA 287-base-pair dalam intron 16. 

Homozigot tersebut berfungsi untuk menghapus polimorfisme yang mempunyai 

konsentrasi ACE yang tinggi dalam plasma, yang mungkin secara sederhana 

meningkatkan resiko infark miokard (Aaronson et al., 2013). 

2.7.1.4 Genotype  

Penelitian terkini pada beberapa keluarga dengan angka tertinggi mengalami 

infark miokard teridentifikasi mutasi dalam suatu gen yang diketahui sebagai MEF2A, 
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yang mana kode tersebut untuk satu faktor transkipsi yang diketahu sebagai faktor 

peningkat mikosit. Pada ekspresi normal, protein ini terlibat dalam tahap awal 

vaskulogenesis (pembentukan pembuluh darah baru); mutasi dapat mengganggu 

kemampuannya untuk melakukan fungsinya, sehingga menyebabkan peningkatan 

kerentanan terhadap penyakit jantung (Corwin, 2008). 

2.7.1.5 Ras 

Asia Selatan memiliki jumlah tertinggi penduduk dengan IMA di usia yang 

lebih muda dibandingkan dengan penduduk dari negara lain. Faktor protektif lebih 

rendah (olah raga - asupan harian buah dan sayur (10.7%), dan konsumsi alkohol sekali 

seminggu (26.9%)), dan beberapa faktor yang berbahaya yang sering terjadi (rasio apo 

B-to-apo A1, riwayat diabetes). Jika distratifikasi berdasarkan usia, penduduk Asia 

Selatan memiliki faktor resiko yang lebih pada usia lebih muda dari 60 tahun. Setelah 

disesuaikan untuk semua sembilan faktor resiko, kemungkinan prediksi 

pengelompokkan pasien IMA dengan usia lebih muda dari 40 tahun serupa pada 

individu dari negara-negara Asia Selatan dan orang-orang dari negara-negara lain. 

Hubungan antara faktor resiko dan IMA telah diperiksa di Afrika dalam 3 

subgrup etnis (orang berkulit hitam, orang dengan kulit berwarna bukan hitam, dan 

orang Eropa dan orang Afrika lainnya) dan dibandingkan dengan penemuan tersebut 

dalam keseluruhan penelitian INTERHEART. Hubungan antara faktor resiko penyakit 

jantung (CVD) yang sering terjadi dan IMA ditemukan serupa pada keseluruhan 

penelitian INTERHEART. Pemodelan lima faktor resiko (riwayat merokok, riwayat 

diabetes, riwayat hipertensi, obesitas abdominal, dan rasio apo B-to-apo A1) 

menyumbang populasi yang menimbulkan resiko sebesar 89.2% untuk IMA perbedaan 

yang tinggi ditemukan pada kelas sosial ekonomi, kondisi faktor resiko, dan resiko 

IMA dalam kelompok etnis yang menunjukkan bahwa mereka berada pada tahap yang 

berbeda dari transisi epidemiologi (Théroux 2011). Beberapa bukti menyatakan  bahwa 

orang Afrika Amerika dengan infark miokard memiliki outcome yang jauh lebih buruk 

(Corwin, 2008). 
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2.7.2 Faktor resiko yang dapat diubah   

2.7.2.1 Faktor Resiko Mayor 

2.7.2.1.1 Dislipidemia 

Dislipidemia adalah kelompok heterogen dari suatu kondisi yang ditandai 

dengan abnormalnya kadar dari satu atau lebih lipoprotein. Lipoprotein merupakan 

partikel pengangkut darah yang mengandung kolesterol dan lipid lainnya. Lipoprotein 

berfungsi untuk mentransfer lipid antar intestinal, hati dan organ lainnya. 

Dislipidemia terjadi karena konsentrasi plasma yang kelebihan LDL yang 

terkait dengan peningkatan kadar kolesterol dalam plasma. Meningkatnya kadar 

klesterol dalam plasma yaitu di atas 240 mg/dL (6.2 mmol/L). LDL mempunyai peran 

yang sangat penting yang menyebabkan aterosklerosis karena LDL dirubah menjadi 

bentuk oksidasi, yang dapat merusak dinding vaskuler. Peningkatan kadar lipoprotein, 

suatu bentuk LDL yang mengandung protein yang khas yaitu apo, dikabarkan 

meningkatkan resiko pada jantung. Apo mengandung suatu struktur komponen yang 

serupa dengan plasminogen, dan komponen tersebut dapat menghambat fibrinolisis 

yang berkompetisi dengan plasminogen untuk aktivator endogen. 

Kadar HDL yang rendah sering disertai dengan menigkatnya kadar trigliserida 

dalam plasma. Hal ini kemungkinan karena aterogenisitas dari trigliserida yang kaya 

very low-density lipoprotein (VLDL) dan intermediate-density lipoprotein (IDL) 

(Aaronson et al., 2013). 

2.7.2.1.2 Hipertensi  

Hipertensi meningkatkan aterogenesis, kemungkinan dengan merusak 

endotelium dan menyebabkan efek mengganggu pada dinding arteri besar. Hipertensi 

merusak pembuluh darah pada otak dan ginjal, meningkatkan resiko stroke dan gagal 

ginjal. Beban kerja jantung yang terlalu tinggi membebani dengan meningkatnya 

tekanan arterial yang juga menyebabkan penebalan pada dinding ventrikular kiri. 

Proses ini disebut hipertrofi ventrikel kiri [left ventricular hyperthrophy (LVH)] dimana 

keduanya menyebabkan dan menandakan kerusakan jantung yang sangat serius. LVH 

cenderung mengakibatkan aritmia dan iskemia, dan merupakan kontribusi utama infark 

miokard (Aaronson et al., 2013). 
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2.7.2.1.3 Merokok  

Merokok menyebabkan gangguan jantung dengan menurunkan kadar HDL, 

meningkatkan koagulabilitas darah dan merusak endotelium, sehingga meningkatkan 

aterosklerosis. Selain itu, adanya induksi nikotin menstimulasi jantung dan mereduksi 

mediasi karbon monoksida dari kapasitas pembawa oksigen pada darah juga terjadi. 

Efek-efek ini berkaitan dengan peningkatan kejadian spasme koroner, serta mengatur 

tingkatan dari infark miokard. Bukti epidemiologi menyatakan bahwa resiko gangguan 

jantung tidak berkurang dengan sedikitnya penggunaan tar rokok. 

Kadar homosistein yang tinggi di dalam plasma, sebuah metabolit dari asam 

amino metionin, merupakan salah satu faktor resiko yang menyebabkan gangguan 

jantung, meskipun bukti atas keterkaitan ini masih kontroversial. 

Hyperhomocysteinaemia dapat meningkatkan resiko pada gangguan jantung yang 

disebabkan dengan adanya produksi endogenous enthelial nitric oxide synthase 

(eNOS) inhibitor asymmetrical dimethyl arginine (ADMA) secara berlebihan, karena 

homosistein dapat bertindak sebagai donor gugus metil yang secara enzimatis 

mentransfer arginin menjadi bentuk ADMA (Aaronson et al., 2013). 

2.7.2.1.4 Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik yang dialami sekitar 5% dari 

populasi. Setiap penderita diabetes mengalami kekurangan hormon insulin secara 

keseluruha, atau menjadi resisten terhadap aktivitasnya. Kondisi terakhir, biasanya 

berkembang pada masa dewasa, kondisi tersebut disebut sebagai diabetes mellitus tipe 

2 (DM2), dan menyumbang 95% penderita diabetes. Diabetes menyebabkan kerusakan 

yang progresif pada tubuh terhadap mikrovaskulatur dan arteri besar selama bertahun-

tahun. Sekitar 75% penderita diabetes meninggal akibat dari gangguan jantung. 

Terdapat beberapa bukti pada pasien dengan DM2 mengalami kerusakan pada 

endotel dan peningkatan kadar oksidasi LDL. Kedua efek tersebut kemungkinan 

menyebabkan suatu mekanisme dengan karakteristik hiperglikemia pada kondisi ini. 

Selain itu, koagubilitas darah juga meningkat pada pasien DM2 karena adanya elevasi 

dari penghambat aktivator plasminogen 1 atau plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-

1) dan meningkatkan agregasi platelet (Aaronson et al., 2013). 
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2.7.2.1.5 Obesitas  

Pada tahun 1980, obesitas merupakan masalah bagi penduduk berpenghasilan 

tinggi di negara berkembang, namun berdasarkan hasil analisa terakhir menunjukkan 

penduduk berpenghasilan rendah relatif lebih rentan terhadap obesitas pada negara 

berkembang, kemungkinan obesitas paling tinggi dialami oleh wanita dengan 

berpenghasilan rendah dibandingkan berpenghasilan tinggi (Bonow et al., 2012).  

Analisa dari penelitian INTERHEART membandingkan 3 marker, rasio dari 

pinggang-pinggul, lingkar pinggang, dan indeks massa tubuh (BMI) untuk kemampuan 

mereka memprediksi IMA. 

Variasi menarik yang terlihat dalam proporsi dengan obesitas (BMI > 30 kg/m2) 

atau yang mengalami overweight (>25 kg/m2) dalam berbagai wilayah. Namun, kondisi 

di wilayah tersebut berbeda apabila data untuk rasio pinggang-pinggul (WHR) 

digunakan untuk mendefinisikan obesitas. Perbedaan antara kasus dan kontrol lebih 

jelas dengan WHR dibandingkan dengan BMI. Dari tiga perbandingan ukuran, BMI 

menunjukkan hubungan paling lemah dengan resiko infark miokard dalam semua 

kelompok etnis, tanpa hubungan yang signifikan pada orang Asia Selatan, Arab, dan 

ras Afrika campuran. 

Namun berbeda dengan WHR yang menunjukkan hubungan yang signifikan 

dengan infark miokard dalam semua kelompok etnis, dan merupakan marker yang 

paling kuat dalam 6 dari 8 kelompok etnis. Lingkar pinggang menengah antara WHR 

dan BMI dalam hubungannya dengan infark miokard pada sebagian besar kelompok 

etnis terlepas dari orang Cina dan orang hitam Afrika, yang di antaranya lingkar 

pinggang merupakan prediktor terkuat. Sehingga, penanda pada obesitas abdominal 

lebih baik dibandingkan dengan BMI sebagai prediktor dari infark miokard dalam 

semua kelompok etnis. 

WHR mempunyai penilaian dan hubungan signifikan yang tinggi dengan resiko 

infark miokard di seluruh dunia. Redefinisi obesitas berdasarkan WHR meningkatkan 

perkiraan bahwa IMA disebabkan obesitas oleh sebagian besar kelompok etnis 

(Théroux, 2011). 
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2.7.2.1.6 Pola Diet 

Pola diet dinilai menggunakan 19 item sederhana yang merupakan kuesioner 

frekuensi kelompok makanan kualitatif. Kuesioner ini dirancang sebagai kuesioner 

umum yang dapat digunakan di berbagai negara meskipun berbeda wilayah dengan 

asupan item makanan yang spesifik dalam suatu kategori. Tiga pola diet yang utama 

diidentifikasi menggunakan faktor analisa yaitu oriental, western, dan prudent/hati-hati 

(kaya akan buah dan sayur). Item makanan yang dianggap prediktif  (daging, cemilan 

bergaram, makanan gorengan) atau dianggap protektif (buah-buahan dan sayur-

sayuran hijau, sayur yang dimasak atau mentah) dari penyakit jantung (CVD) yang 

digunakan untuk memberikan skor resiko diet. Dimana dari hasil penilaian tersebut, 

asupan makanan yang tidak sehat, dinilai dengan skor resiko diet sederhana dimana 

skor tersebut menunjukkan adanya peningkatan resiko IMA secara global, dan 

menyumbang sekitar 30% dari populasi yang menimbulkan resiko tersebut (Théroux, 

2011). 

2.7.2.2 Faktor Resiko Minor  

2.7.2.2.1 Inaktifitas Fisik 

Inaktifitas fisik meningkatkan gangguan pada jantung melalui berbagai 

mekanisme. Tingkat kebugaran yang rendah berkaitan dengan penurunan HDL plasma, 

tekanan darah yang tinggi dan resisten insulin, dan obesitas merupakan faktor yang 

meningkatkan resiko gangguan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa kebugaran 

seseorang dari tingkat sedang ke tingkat yang tinggi dapat mengurangi separuh resiko 

kematian dari gangguan jantung (Aaronson et al., 2013). 

2.7.2.2.2 Stres Psikososial 

Penelitian epidemiologi menunjukkan stress psikososial (contoh: depresi, cemas, 

marah) pada dasarnya dapat meningkatkan resiko dari perkembangan dan kambuhnya 

gangguan jantung. Penelitian INTERHEART menyatakan pada tahun 2004 pasien 

dengan infark miokard lebih dari 2,5 kali lebih mungkin mengalami stress psikologis 

dibandingkan mengontrol seusianya. Meskipun alasan untuk hal ini sudah tidak 

ditetapkan secara definitif, stress psikologis diketahui sebagai suatu emosi negatif yang 

dapat menyebabkan aktivasi sistem nervous simpatetik (yang dapat menyebabkan 
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berbagai efek yang mengganggu pada sistem jantung termasuk meningkatnya tekanan 

darah dan aritmia jantung yang lebih sering), dan juga ansietas (kecemasan) dan depresi 

menimbulkan pola hidup yang tidak sehat. Ini mungkin penting untuk memanajemen 

penyakit jantung; suatu meta-analisis dari 23 uji klinis dilaporkan bahwa pasien dengan 

infark miokard lebih dari 40% kecil kemungkinan untuk meninggal atau mengalami 

infark miokard lainnya selama 2 tahun ke depan ketika diberikan intervensi yang 

dirancang untuk mengurangi stress psikososial (Aaronson et al., 2013). 

2.8 Manifestasi Klinik 

Beberapa gejala infark miokard kemungkinan begitu ringan pada pasien, relatif 

dan bahkan terkadang dikatakan sebagai gangguan pencernaan, khususnya jika pasien 

tidak mempunyai riwayat iskemia sebelumnya. Hal ini kemungkinan terjadi pada suatu 

waktu sebelum nyeri yang berkepanjangan membawa pasien untuk berobat secara 

intens. Akan tetapi pada pasien dengan Angina, akan dianggap sebagai Infark Miokard 

karena meskipun nyeri nya hampir serupa namun nyeri yang dirasakan berlangsung 

lama, cenderung lebih parah, dan tidak berkurang dengan terapi pada umumnya (seperti 

GTN). Dengan meluasnya area kerusakan miokard, pasien dapat mengalami kolaps 

dari gagal jantung akut atau syok kardiogenik. 

Selain itu, pasien biasanya merasa dingin dan menjadi pucat (karena konservasi 

pusat mengurangi curah jantung), tangan berkeringat (karena pemberhentian 

simpatetik), mual dan susah bernafas dengan nafas yang pendek. Stres hebat karena 

tidak hanya nyeri yang parah namun juga rasa takut dan gelisah yang sangat besar. 

Rasa nyeri memuncak dikarenakan persepsi pasien yang secara harfiah takut akan 

kematian. Kemungkinan terdapat hipotensi dan takikardia atau bradikardia hebat 

(Greene dan Harris, 2008).  

1. Nyeri Dada Akut 

Infark miokard merupakan hal paling serius yang sering menyebabkan nyeri dada 

akut, dimana hal ini terjadi ketika oksigen miokard tidak mampu memenuhi 

kebutuhan oksigen jantung. Nyeri dada akut pada IMA terlihat serupa dengan 

angina, namun lebih parah dibandingkan nyeri dada pada angina, biasanya terjadi 
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kurang dari 20 menit, toleransi lebih rendah untuk menggunakan tenaga dan pola 

crescendo (Bonow et al., 2012). 

2. Sesak Nafas 

Tingkat pernapasan mungkin akan sedikit meningkat segera setelah pengembangan 

STEMI; sesak dapat disebabkan oleh peningkatan mendadak tekanan akhir 

diastolik ventrikel kiri, selain itu juga dapat disebabkan dari kecemasan dan rasa 

sakit karena kembali normal ke terapi fisik dan psikologis yang tidak nyaman. 

Pasien dengan edema paru kemungkinan memiliki laju pernapasan melebihi 40 

kali/menit. Tapi laju pernapasan belum tentu meningkat pada pasien dengan syok 

kardiogenik. Respirasi Cheyne-Stokes (periodik) dapat terjadi pada pasien yang 

lebih tua dengan syok kardiogenik atau gagal jantung, terutama setelah terapi opiat 

atau adanya gangguan serebrovaskular (Bonow et al., 2012). 

3. Gangguan Gastrointestinal 

Peningkatan kerja vagal menyebabkan mual muntah, sering terjadi infark inferior, 

dan rangsangan diafragma pada infark inferior dapat menyebabkan cegukan. 

4. Kelainan lain  

Kelainan lain di antaranya aritmia, henti jantung, atau gagal jantung akut (Davey, 

2005). 

2.9 Klasifikasi Infak Miokard Akut Berdasarkan Patologi 

ESC/ACCF/AHA/WHF mengklasifikasikan IMA ke dalam beberapa tipe 

berdasarkan patologi, klinis dan prognostik sebagai berikut (Thygesen et al., 2012).  

2.9.1 Infark Miokard Spontan (Tipe 1) 

Infark miokard spontan disebabkan oleh pecahnya plak aterosklerosis, ulserasi, 

fissure, erosi, atau diseksi yang menghasilkan trombus intraluminal dalam satu atau 

lebih dari arteri koroner yang menyebabkan penurunan aliran darah miokard atau 

emboli trombosit distal yang kemudian menyebabkan nekrosis miosit (Thygesen et al., 

2012). 

2.9.2 Infark Miokard Sekunder terhadap Ketidakseimbangan Iskemik (Tipe 2) 

Infark miokard tipe 2 yaitu kerusakan miokard dengan nekrosis, dimana kondisi 

tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan/atau permintaan terhadap 
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oksigen miokard, seperti disfungsi endotel koroner, kejang arteri koroner, emboli 

koroner, takiaritmia/bradiaritmia, anemia, gagal napas, hipotensi, dan hipertensi 

dengan atau tanpa  gagal ventrikel kiri (Thygesen et al., 2012). 

2.9.3 Infark Miokard yang menyebabkan kematian ketika nilai biomarker tidak 

tersedia (Tipe 3) 

Infark miokard tipe 3 merupakan kondisi dimana terjadi kematian jantung 

dengan gejala sugestif dari iskemia miokard dan diduga terjadi perubahan EKG 

iskemik baru atau LBBB baru, namun kematian terjadi sebelum sampel darah dapat 

diperoleh, sebelum biomarker jantung naik, atau dalam kasus yang jarang biomarker 

jantung tidak dikumpulkan (Thygesen et al., 2012). 

2.9.4 Infark Miokard yang berkaitan dengan Percutaneous Coronary 

Intervention (PCI) (Tipe 4a) 

Infark miokard tipe 4a atau yang berkaitan dengan PCI yaitu berdasarkan 

peningkatan nilai CTN 5 kali lebih besar pada pasien dengan nilai CTN normal. Selain 

itu, baik (i) gejala sugestif dari iskemia miokard, atau (ii) perubahan EKG iskemik baru 

atau LBBB baru, atau (iii) kehilangan angiografi patensi dari arteri koroner utama atau 

cabang samping atau persisten lambat atau tidak ada aliran atau embolisasi, atau (iv) 

demonstrasi dari baru hilangnya miokardium yang aktif atau kelainan gerakan pada 

dinding regional baru yang diperlukan (Thygesen et al., 2012). 

2.9.5 Infark Miokard yang berhubungan dengan stent thrombosis (Tipe 4b) 

Infark miokard berhubungan dengan stent thrombosis terdeteksi dengan 

angiografi koroner atau otopsi dalam pengaturan iskemia miokard dan dengan 

kenaikan dan/atau jatuhnya nilai biomarker jantung  (Thygesen et al., 2012). 

2.9.6 Infark Miokard yang berhubungan dengan coronary artery bypass grafting 

(CABG) (Tipe 5) 

Infark miokard yang berhubungan dengan CABG adalah  adanya peningkatan 

nilai biomarker jantung 10 kali lebih besar dari pasien dengan nilai-nilai dasar CTN 

normal (Thygesen et al., 2012). 
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2.10 Klasifikasi Infark Miokard Berdasarkan 12 sandapan EKG 

Untuk strategi pengobatan segera, terapi reperfusi merupakan praktek yang 

biasanya menandakan adanya infark miokard pada pasien dengan nyeri dada, atau 

gejala iskemik lain yang mengembangkan ST elevasi di dua kepastian yang berdekatan, 

sebagai ST elevasi MI (STEMI). Sebaliknya, pasien tanpa adanya ST elevasi biasanya 

ditandai dengan memiliki 'non ST elevasi MI' (NSTEMI). Banyak pasien dengan infark 

miokard mengembangkan gelombang Q (Q wave MI), tetapi yang lainnya tidak (non 

Q MI). Pasien tanpa peningkatan nilai biomarker dapat didiagnosis mengalami angina 

tidak stabil (unstable angina) (Thygesen et al., 2012). 

2.10.1 Infark Miokard Akut dengan Non STEMI 

Non-ST elevasi infark miokard (NSTEMI) merupakan kondisi dimana pasien 

mengalami nyeri dada iskemik terkait perubahan EKG non-ST elevasi iskemik 

sementara atau permanen. Apabila terdapat bukti biokimia kerusakan miokard, maka 

kondisi ini disebut NSTEMI. Kelompok pasien ini tidak diobati dengan trombolisis 

(Bender, 2011). 

2.10.2 Infark Miokard Akut dengan STEMI 

ST elevasi infark miokard (STEMI) merupakan infark miokard pada pasien 

yang mengalami nyeri dada dan ST-segmen elevasi pada EKG. Kelompok pasien ini 

harus diberikan terapi reperfusi pada presentasinya (Bender, 2011). 

2.10.2.1 Definisi dan Epidemiologi 

ST elevasi infark miokard (STEMI) adalah salah satu sindrom klinis yang 

didefinisikan sebagai kumpulan gejala iskemi miokard yang berhubungan dengan 

elevasi ST persisten dan pelepasan biomarker nekrosis miokard (Gayatri et al., 2016). 

IMA STEMI merupakan sindrom koroner akut dimana pasien mengalami nyeri dada 

dan ST-segmen elevasi pada EKG. Kelompok pasien ini harus diberi terapi reperfusi 

(Bender, 2011). 

Pada tahun 2009, sekitar 683.000 pasien didiagnosis mengalami sindrom 

koroner akut di Rumah Sakit US. Tingkat insiden STEMI dalam masyarakat 

mengalami penurunan selama dekade terakhir, dimana sindrom koroner akut non ST 

elevasi mengalami peningkatan. Saat ini, STEMI terdiri sekitar 24% sampai 40% dari 
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Infark Miokard yang terjadi. Di rumah sakit (sekitar 5% - 6%) dan selama 1 tahun 

(sekitr 7% - 18%) tingkat kematian dari STEMI juga menurun secara signifikan 

berkaitan dengan peningkatan yang penting dalam frekuensi perawatan yang meliputi 

GDMT dan intervensi (perawatan "defect-free"). Di Amerika Serikat, pentingnya 

perbedaan daerah ada di tingkat 30 hari IMA kematian di rumah sakit dan tingkat 

diterima kembali untuk penerima perawatan medis usia ≥ 65 tahun. Memahami alasan 

seperti perbedaan kemungkinan memberikan kesimpulan untuk menunjukkan 

peningkatan. 

Sekitar 30% pasien STEMI adalah wanita. Perempuan merupakan prediktor 

tak bergantung yang kuat dari kegagalan untuk menerima terapi reperfusi di antara 

pasien yang tidak memiliki kontraindikasi dalam registrasi CRUSADE (Can Rapid 

Risk Stratification of Unstable Angina Patients Suppress Adverse Outcomes with Early 

Implementation of the ACC/AHA Guidelines) atau Risiko Stratifikasi yang Cepat pada 

Pasien Angina Tidak Stabil yang Menekan Efek Samping dengan Implementasi Awal 

dari Pedoman penatalaksanaan ACC/AHA). Jika dibandingkan dengan pria, wanita 

termasuk ke dalam NCDR (National Cardiovascular Data Registry atau Data 

Registrasi Kardiovaskular Nasional) ACTION Registrasi GWTG (Get With The 

Guidelines) ditunjukkan kemudian setelah onset gejala, dan paling sedikit menerima 

aspirin atau beta bloker selama 24 jam dari pemberian. Wanita digolongkan ke dalam 

risiko tinggi mengalami perdarahan dengan terapi antitrombotik, yang berlangsung 

setelah mempertimbangkan usia, berat badan, tekanan darah, fungsi ginjal, baseline 

hematokrit dan potensial yang bersangkutan lainnya (O’Gara et al., 2013). 

2.10.3 Patofisiologi  

a. STEMI 

IMA STEMI biasanya terjadi ketika terbentuk thrombus pada plak ateroma yang 

ruptur dan menyumbat arteri koroner epikardial. Pasien yang dapat bertahan hidup 

tergantung dari beberapa faktor, hal yang paling penting yaitu dengan pemulihan aliran 

koroner antegrade yang cepat, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan ini dan 

keadaan yang berkelanjutan dari arteri yang terkena. Pentingnya terapi reperfusi 

sebagian besar terbatas pada 12 jam pertama setelah onset dari gejala (Grech, 2011). 
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STEMI menjelaskan oklusi yang menyebabkan iskemia jantung transmural (yaitu ST 

elevasi segera pada EKG dan pengembangan gelombang Q dengan tidak adanya 

pemberian terapi). Angiografi koroner menunjukkan oklusi lengkap pada ~85% dari 

infark arteri dalam 4 jam dari onset gejala dan EKG elevasi ST. Infark miokard dengan 

arteri koroner normal jarang terjadi tetapi dapat diikuti oklusi embolik (misalnya 

endokarditis), vasospasme non-trombotik atau penyalahgunaan kokain. Terapi 

bertujuan untuk meminimalkan ukuran infark dan mencegah kematian dinding 

transmural (pengembangan yaitu dari Q-gelombang di ECG) (Leach, 2014). 

Lapisan endotel pada pembuluh darah koroner yang normal mengalami kerusakan 

karena berbagai faktor risiko, antara lain: faktor hemodinamik seperti hipertensi, zat 

vasokonstriktor, mediator (sitokin), rokok, diet aterogenik, kadar gula darah berlebih, 

dan oksidasi LDL. LDL yang teroksidasi menyebabkan kematian sel dan menyebabkan 

respon inflamasi. Respon angiotensin II yang terjadi menyebabkan vasokonstriksi atau 

vasospasme, dan menimbulkan efek protrombik dengan melibatkan platelet dan faktor 

koagulasi. Kerusakan endotel memicu terjadinya reaksi inflamasi, sehingga terjadi 

respon protektif dan terbentuk lesi fibrofatty dan fibrous serta plak aterosklerotik. Plak 

aterosklerotik yang terbentuk dapat menjadi tidak stabil dan mengalami ruptur 

sehingga menyebabkan sindrom koroner akut. Infark terjadi jika plak aterosklerotik 

mengalami fisur, ruptur atau ulserasi, sehingga terjadi thrombus mural pada lokasi 

Gambar 2.4 Patofisiologi STEMI (Antman, 1996) 
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ruptur yang mengakibatkan oklusi aterikoroner dan suplai oksigen terhambat. Plak 

aterosklerotik cenderung mudah mengalami ruptur jika fibrous cap tipis dan 

mengandung inti yang kaya akan lipid (Alwi et al., 2006). Reaksi koagulasi diaktivai 

oleh pajanan aktivator jaringan pada sel endotel yang rusak. Faktor VII dan X yang 

diaktivasi mengakibatkan perubahan protombin menjadi trombin, yang kemudian 

mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Arteri koroner akan mengalami oklusi oleh 

trombus yang terdiri atas agregat trombosit dan fibrin (Libby et al., 2008). 

b. NSTEMI  

NSTEMI dapat disebabkan oleh terjadinya proses aterogenesis dari arteri normal 

yang kemudian lipid ekstraseluler masuk ke dalam subintima sehingga menimbulkan 

fibrofatty, kemudian terjadi ekspresi prokoagulan dan melemahnya fibrosa cap. ACS 

berkembang dengan fibrosa cap yang terganggu, dimana hal ini merupakan stimulus 

pembentukan thrombogenesis. Trombus yang meresap diikuti dengan akumulasi 

kolagen dan pertumbuhan sel otot polos. Pembentukan trombus dan vasospasme 

koroner mengurangi aliran darah di arteri koroner yang terkena dan menyebabkan nyeri 

dada iskemik (Amsterdam et al., 2014). 

 

Gambar 2.5 Patofisiologi NSTEMI (Srikanth dan Ambrose, 2012) 
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NSTEMI paling sering disebabkan oleh menyempitnya arteri koroner yang 

disebabkan oleh trombus yang terdapat pada plak ateroskelotik yang terganggu dan 

biasanya non-oklusif. Mikroemboli dari agregat trombosit dan komponen-komponen 

dari plak yang terganggu tersebut bertanggung jawab terhadap keluarnya penanda 

miokard pada pasien NSTEMI. Trombus atau plak oklusif juga dapat menyebabkan 

sindroma ini namun dengan suplai darah dari pembuluh darah kolateral. Patofisiologi 

molekuler dan seluler paling sering yang menyebabkan plak aterosklerotik terganggu 

adalah inflamasi arterial yang disebabkan oleh proses non infeksi (misalnya, lipid 

teroksidasi), dapat pula oleh stimulus proses infeksi yang menyebabkan ekspansi dan 

destabilisasi plak, ruptur atau erosi, dan trombogenesis. Makrofag yang teraktivasi dan 

limfosit T yang berada pada plak meningkatkan ekspresi enzim-enzim seperti 

metalloproteinase yang menyebabkan penipisan dan disrupsi plak yang dapat 

menyebabkan NSTEMI. Penyebab lain yang juga sering menimbulkan kondisi 

NSTEMI yaitu obstruksi dinamis, yang dipicu oleh spasme fokal secara terus-menerus 

dari segmen arteri koroner epicardial (Prinzmetal’s angina). Spasme lokal ini 

disebabkan oleh hiperkontraktilitas otot polos vaskular dan atau disfungsi endotel. 

Spasme pembuluh darah besar dapat terjadi pada puncak obstruksi atau plak, yang 

mengakibatkan angina yang berasal dari campuran kondisi tersebut atau NSTEMI. 

Selain itu, adanya penyempitan pembuluh darah tanpa spasme atau trombus dapat 

menimbulkan kondisi NSTEMI. Kondisi ini terjadi pada pasien dengan atherosklerosis 

progresif atau akibat restenosis setelah percutaneous coronary intervention (PCI). 

Diseksi arteri koroner yang dapat terjadi sebagai penyebab SKA pada wanita-wanita 

peripartum juga dapat menyebabkan kondisi NSTEMI (Casey et al., 2012). 

2.10.4 Pemeriksaan EKG 

Perubahan karakteristik tertentu terjadi setelah infark miokard transmural yang khas 

mempengaruhi ketebalan miokard. Segmen ST infark miokard secara cepat meningkat 

dengan jelas, hanya menetap normal setelah beberapa minggu. Patologis Q-wave 

terjadi lebih awal dan tetap sebagai tanda permanen dari infark miokard yang lalu. 

EKG disaat tertentu mendeteksi perubahan ini yang menunjukkan posisi infark dalam 

miokardium, sedangkan besarnya infark menunjukkan keparahan dari infark miokard. 
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Jika infark tidak mempengaruhi seluruh ketebalan dinding jantung, Q-wave tetap 

normal dan segmen ST menurun. Ini merupakan non-Qwave atau infark 

subendocardial. EKG merupakan suatu bagian utuh dari tegaknya diagnostik pada 

pasien yang infark miokard dan harus diperoleh serta diinterpretasikan segera (yaitu 

target dalam 10 menit) setelah presentasi klinis. Perubahan dinamis dalam bentuk 

gelombang EKG  selama episode iskemik miokard akut sering membutuhkan 

tambahan dari beberapa EKG, terutama jika EKG pada presentasi awal adalah non-

diagnostik. 

 

 

Gambar 2.6 Evolusi Perubahan EKG yang khas pada Infark Miokard (Aaronson et 

al., 2013) 

Catatan serial pada pasien yang menimbulkan gejala dengan non-diagnostik awal EKG 

harus dilakukan pada interval 15-30 menit atau dilanjutkan dengan bantuan komputer 

mencatat 12 sandapan EKG. Perubahan akut dalam bentuk gelombang ST-T dan 

gelombang Q, saat ini berpotensi memungkinkan dokter untuk mengidentifikasi infark 

arteri, memperkirakan jumlah miokardium yang berisiko, dan untuk menentukan 

strategi terapi. Ukuran arteri koroner dan distribusi segmen arteri, pembuluh darah 

kolateral, lokasi, luas dan beratnya stenosis koroner, dan sebelum nekrosis miokard 
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dapat berdampak pada manifestasi EKG dari miokard iskemia. Oleh karena itu, 

presentasi EKG harus selalu dibandingkan dengan rekaman EKG sebelumnya bila 

tersedia. EKG sendiri sering tidak cukup untuk mendiagnosa IMA, karena 

penyimpangan ST dapat diamati pada kondisi lain, seperti perikarditis akut, hipertrofi 

ventrikel kiri, left bundle branch block (LBBB), sindrom Brugada, stres 

cardiomyopathy , dan pola repolarisasi awal. Memanjangnya ST segment elevasi baru 

(misalnya 20 menit), terutama ketika dikaitkan dengan kebalikan dari penurunan ST-

segmen, biasanya merefleksikan oklusi koroner akut dan hasil cedera miokard dengan 

nekrosis (Greene dan Harris, 2008). 

2.10.4.1 Perubahan EKG 

a. ST-segmen elevasi 

ST-segmen elevasi terjadi dalam beberapa menit dan dapat bertahan hingga 2 

minggu. ST elevasi ≥2 mm berdekatan dengan mengarah ke dada dan ≥1 mm 

berdekatan dengan mengarah ke ekstremitas diperlukan untuk memenuhi kriteria 

trombolisis. ST elevasi bertahan setelah 1 bulan menunjukkan pembentukan aneurisma 

ventrikel kiri (Bender, 2011). 

b. Patologi gelombang Q  

Patologi gelombang Q menunjukkan konduksi elektrik yang abnormal secara 

signifikan tetapi tidak identik dengan kerusakan miokard yang irreversibel. Dalam 

keadaan "infark transmural" gelombang Q dapat terjadi dalam beberapa jam atau 

beberapa hari untuk berkembang dan biasanya menetap tanpa batas. Dalam sadapan 

standar, gelombang Q harus ≥25% dari gelombang R, dalam durasi 0,04 s, dengan 

gelombang T negatif. Dalam sadapan prekordial, gelombang Q di V4 harus >0,4 mV 

(4 small sq) dan di V6 >0,2 mV (2 small sq), dengan tidak terdapatnya LBBB (lebar 

QRS <0,1 s atau 3 small sq) (Bender, 2011). 

c. ST-segmen depresi 

ST-segmen depresi pada area kedua (pada pasien dengan ST-segmen elevasi) 

merupakan iskemia sekunder di area selain area infark (sering menunjukkan penyakit 

multivessel) atau reciprocal electrical phenomena. Secara keseluruhan, hal ini 

memberikan prognosis yang lebih buruk (Bender, 2011). 
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d. PR-segmen elevasi/depresi 

PR-segmen elevasi/depresi dan perubahan bentuk gelombang P umumnya 

menunjukkan infark atrium. Sebagian besar pasien akan mengalami irama atrium yang 

abnormal seperti fibrilasi atrium  atau berdebar, pemacu jantung atrial, dan irama nodal 

AV (Bender, 2011). 

e. Inversi gelombang T 

Inversi gelombang T kemungkinan segera atau tertunda dan umumnya tetap setelah 

ST elevasi diselesaikan (Bender, 2011). 

2.10.5 Pemeriksaan Biomarker Serum Jantung 

Serangkaian pengukuran mengevaluasi kenaikan dan penurunan sementara 

yang harus diperoleh sehingga memungkinkan diagnosis lebih akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatine kinase (CK) dan Creatine Kinase Myocardial Band (CK-MB) yang 

bersumber dari otot rangka cenderung tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama 

dibandingkan dengan kadar yang bersumber dari jantung (Bender, 2011). 

2.10.5.1 Pemeriksaan Creatine Kinase (CK) 

Kadar CK meningkat dua kali lipat dari batas atas normal sehingga dianggap  

abnormal. Serum CK-pun meningkat dalam 4-8 jam pasca STEMI dan kembali normal 

Gambar 2.7 Grafik serum jantung di dalam darah vs. waktu dari onset gejala 

(Bender, 2011) 
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dalam waktu 3-4 hari. Kadar puncak CK terjadi sekitar 24 jam tapi mungkin lebih cepat 

(12 jam) dan lebih tinggi pada pasien yang telah diberi terapi reperfusi (trombolisis 

atau intervensi koroner perkutan [PCI]). Tingkat positif palsu dari ~15% terjadi pada 

pasien dengan intoksikasi alkohol, gangguan otot atau trauma, olahraga berat, kejang, 

injeksi IM, hipotiroidisme, emboli paru (PE), dan sindrom outlet toraks. Isoenzim CK-

MB lebih spesisfik untuk gangguan miokard. Kadar dapat meningkat meskipun total 

CK normal. Namun, CK-MB juga terdapat dalam jumlah kecil di jaringan lain (otot 

rangka, lidah, diafragma, uterus, dan prostat) dan trauma atau pembedahan dapat 

menyebabkan hasil positif palsu. Jika ada keraguan tentang kerusakan miokard dengan 

kadar CK-MB yang diperoleh, maka troponin jantung harus dihitung (Bender 2011). 

Adapun kadar normal dari CK-MB adalah 0 – 3 ng/mL atau 0 – 3 µg/L (Fischbach dan 

Dunning, 2009). 

2.10.5.2 Pemeriksaan Cardiac troponin (TnT, TnI) 

Troponin adalah protein kompleks terdiri atas tiga subunit yaitu troponin C 

(TnC), troponin I (TnI), dan troponin T (TnT). Tiga subunit  ini berada di sekitar 

filament tipis dari myofibril, dan bekerja dengan meregulasi Ca+2 yang memediasi 

interaksi pada actin dan myosin yang diperlukan untuk kontraksi otot jantung. TnC 

mengikat Ca+2, TnI menghambat actomyosin ATPase, dan TnT berdempet dengan 

tropomyosin pada filament yang tipis. TnC dikeluarkan oleh sel miokardium di dalam 

jantung dan otot rangka serupa. Sebaliknya, TnI dan TnT dikeluarkan oleh sel jantung 

yang disandikan oleh gen yang jelas berbeda di dalam sel otot rangka. Rankaian asam 

amino yang jelas antara dua isoform memenuhi untuk perkembangan spesifik antibody 

tanpa cross-reactivity. TnI dan TnT merupakan cardiac specific yang sangat tinggi dan 

sensitive untuk infark miokard. Peningkatan awal troponin dikarenakan pelepasan 

cytoplasmic troponin dimana peningkatan selanjutnya yang terus-menerus dikarenakan 

pelepasan troponin kompleks dari miofilamen-miofilamen yang hancur (Lee, 2009). 

Cardiac troponin merupakan protein yang berada pada otot jantung dan 

memiliki konsentrasi yang tinggi di dalam kardiomiosit. Bentuk-bentuk isoform ini 

menunjukkan derajat yang tinggi pada spesifisitas jantung. Protein ini dilepaskan 

dengan area yang sangat kecil pada area miokardium yang rusak dalam 1 sampai 3 jam 
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pertama setelah terjadi kerusakan, dan kadar kembali normal dalam 5 sampai 7 hari. 

Troponin I (berikatan dengan myofilaments dari troponin kompleks dan memiliki sifat 

penghambat) menyisakan peningkatan lebih lama dibandingkan CK-MB dan lebih 

spesifik terhadap penanda gangguan jantung. Troponin T (berikatan dengan 

tropomyosin dari troponin kompleks) lebih sensitive tetapi kurang spesifik, menjadi 

positif terhadap angina saat beristirahat. Pengujian ini menjadi sangat penting ditambah 

pada dugaan klinis terhadap kerusakan jantung. Cardiac troponin merupakan 

pengujian yang lebih dipilih dalam mendiagnosa IMA. Pengujian ini digunakan dalam 

diagnosa awal pada infark miokard kecil yang tidak dapat diprediksi dengan metode 

diagnosa konvensional. Kadar cardiac troponin juga digunakan dalam bagian IMA 

karena troponin tersebut tetap meningkat selama 5 sampai 7 hari setelah terjadinya 

kerusakan. Adapun kadar normal untuk troponin I (TnI) adalah <0,35 ng/mL atau <0,35 

µg/L, sedangkan kadar normal troponin T (TnT) adalah <0,2 ng/mL atau <0,2 µg/L 

(Fischbach dan Dunning, 2009). 

TnT dan TnI sangat sensitif dan spesifik sebagai penanda cedera jantung. 

Serum mulai naik 3 jam pasca infark miokard dan elevasi dapat bertahan hingga 7-14 

hari. Hal ini bermanfaat untuk diagnosis akhir infark miokard. Pada sebagian besar 

kasus STEMI, diagnosis dapat dibuat menggunakan kombinasi dari gambaran klinis 

dan serangkain kadar CK/CK-MB. Dalam kondisi kadar normal CK-MB dan sumber 

noncardiac yang diduga CK, troponin dapat digunakan. Troponin juga dapat meningkat 

saat kerusakan miosit non-iskemik, seperti miokarditis, kardiomiopati, dan perikarditis 

(Bender, 2011). 

Tabel II.1 Serum penanda jantung (Fischbach dan Dunning, 2009) 

Penanda 

Waktu 

Peningkatan 

Awal 

Waktu 

Peningkatan 

Puncak 

Waktu untuk 

Kembali Normal 

CK-MB 4 – 8 jam 12 – 24 jam 72 – 96 jam 

Troponin I (cTnI) 4 – 6 jam 12 jam 3 – 10 hari 

Troponin T 

(cTnT) 

4 – 8 jam 12 – 48 jam 7 – 10 hari 
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2.10.5.3 Pemeriksaan lainnya 

Ada beberapa penanda lain, tetapi dengan meningkatnya troponin, pengukuran 

penanda tersebut tidak dianjurkan. Penanda tersebut meliputi transferase aspartamine 

(AST) (meningkat 18-36 jam pasca-MI) dan laktat dehidrogenase (LDH) (meningkat 

24-36 jam pasca-MI) (Bender, 2011). 

2.11 Komplikasi IMA 

Tergantung pada sejauh mana area yang terlibat dalam infark miokard, sejumlah 

komplikasi yang mungkin timbul, termasuk:  

a. Disfungsi Ventrikel Kiri 

Disfungsi ventrikel kiri adalah prediktor yang paling penting dari mortalitas setelah 

kondisi STEMI. Pada pasien dengan STEMI, disfungsi sistolik saja atau disfungsi 

sistolik dan diastolik dapat terjadi. Disfungsi diastolik ventrikel kiri mengarah ke 

hipertensi vena pulmonal dan kongesti paru. Manifestasi klinis dari gagal ventrikel kiri 

lebih sering sebagai peningkatan meluasnya kerusakan ventrikel kiri. Selain ukuran 

infark, prediktor penting lainnya dari pengembangan gejala disfungsi ventrikel kiri 

meliputi peningkatan usia dan diabetes. Meningkatnya kematian berhubungan dengan 

keparahan defisit hemodinamik (Bonow et al., 2012). 

b. Pecahnya dinding miokard yang lemah 

Perdarahan di dalam perikardium dapat menyebabkan tamponade jantung dan 

merusak lebih lanjut fungsi pompa jantung. Hal ini kemungkinan besar terjadi dengan 

infark transmural. Pecahnya septum antara ventrikel kemungkinan juga terjadi jika 

dinding septum mengalami infark (Tripathi, 2008) 

c. Gagal Jantung Kongestif 

Gagal jantung kongestif kemungkinan terjadi jika area miokardium yang cukup 

besar telah rusak sehingga jantung tak mampu memompa secara efektif (Tripathi, 

2008). 

d. Syok Kardiogenik 

Syok kardiogenik ditandai dengan hipotensi yang diakibatkan dari kerusakan yang 

meluas ke ventrikel kiri. Menyebabkan hipotensi yang dihasilkan akan memicu 

mekanisme kompensasi jantung yang lebih lanjut membebani miokardium yang rusak 
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dan memperburuk gangguan fungsi jantung. Syok kardiogenik berkaitan dengan 

tingkat kematian mencapai 80% atau lebih (Tripathi, 2008). 

e. Hipotensi dan Syok 

Pada pasien hipotensi dengan edema paru akses-internal vena sentral jalur jugular 

yang aman lebih dipilih jika pasien diobati dengan terapi trombolitik. Pada kondisi ini, 

pasien harus dipantau lebih lanjut secara invasif pada status hemodinamik jika tersedia 

(pemantauan tekanan arteri pulmonar [pulmonary artery/PA] dan tekanan baji, jalur 

arteri). Pastikan tekanan pengisian optimal, dipandu dengan tanda-tanda fisik dan 

tekanan diastolik PA atau tekanan baji. Regurgitasi mitral yang signifikan akan 

menghasilkan besarnya gelombang v pada jejak baji dan memberikan perkiraan yang 

tinggi pada tekanan diastolik akhir ventrikel kiri (Left Ventricular End Diastolic 

Pressure/LVEDP) (Bender, 2011).  

f. Defek Septal Ventrikel 

Defek Septal Ventrikel terlihat pada 24 jam (risiko tinggi) hingga 10 hari setelah 

infark miokard (post MI). Manifestasi klinis yang terjadi yaitu kerusakan yang cepat 

pada murmur (maksimal pada batas sternum kiri bawah) sistolik mendulang yang 

keras, perfusi memburuk, dan edema paru (Bender, 2011). 

g. Regurgitasi Mitral Akut 

Regurgitasi Mitral disebabkan karena disfungsi atau ruptur parsial otot papilaris 

iskemik yang terlihat 2 sampai 10 hari pasca infark miokard. Ruptur lengkap 

menyebabkan regurgitasi mitral bertambah parah dan biasanya berakibat fatal. Hal ini 

sering dikaitkan dengan infark miokard inferior (yang dapat mempengaruhi otot 

papilaris posteromedial) dari infark miokard anterior (otot papilaris anterolateral). 

"Silent MR" (Silent Mitral Regurgitation) cukup sering terjadi dan harus dicurigai pada 

setiap pasien post-MI dengan penjelasan kerusakan hemodinamik (Bender, 2011). 

h. Aritmia 

Fibrilasi ventrikel membutuhkan defibrilasi elektrik yang cepat. Lidokain 

profilaksis (lignokain) awal atau prokain yang lebih dipilih. Spesifik aritmia lainnya 

diterapi seperti biasa ketika aritmia terjadi. infus magnesium profilaksis awal tidak 

diperlukan (Greene dan Harris, 2008). 
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2.12 Penatalaksanaan Terapi Infark Miokard Akut NSTEMI 

2.12.1 Terapi Non-Farmakologi NSTEMI 

Untuk pasien dengan NSTEMI, berdasarkan pedoman penatalaksanaan  

merekomendasikan angiografi koroner baik dengan PCI maupun dengan 

revaskularisasi operasi coronary artery bypass graft (CABG) sebagai terapi awal untuk 

pasien dengan risiko tinggi; pendekatan seperti itu juga dapat dipertimbangkan pada 

pasien dengan tidak berisiko tinggi (Wells et al., 2015). 

2.12.2 Terapi Farmakologi NSTEMI 

 Secara umum, terapi awal pada pasien NSTEMI hampir serupa dengan terapi 

STEMI. Menurut pedoman tatalaksana sindrom koroner akut (PERKI) tahun 2015, 

terapi yang diberikan pada pasien NSTEMI yaitu terapi anti iskemia (beta bloker, nitrat 

dan calsium chanel blocker/CCB), terapi antiplatelet, penghambat reseptor 

glikoprotein IIb/IIIa, terapi antikoagulan, terapi inhibitor ACE dan penghambat 

Gambar 2.8 Penatalaksanaan terapi NSTEMI (Dipiro et al., 2011) 
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reseptor angiotensin serta terapi kolesterol (statin) (PERKI 2015). Terapi awal untuk 

NSTEMI sama seperti terapi STEMI. Berdasarkan penatalaksanaan praktik ACC/AHA 

NSTEMI tahun 2007, terapi awal yang diberikan yaitu meliputi oksigen intranasal (jika 

saturasi oksigen rendah), aspirin, SL NTG, dan antikoagulan, baik UFH, enoxaparin, 

fondaparinux, atau bivalirudin. Pasien yang berisiko tinggi harus intervensi (PCI) atau 

rencana manajemen medis) harus diberikan kepada semua pasien. Intravena β-blocker, 

nitrogliserin, intravena NTG harus diberikan pada pasien memulai angiografi koroner 

awal dan dapat menerima reseptor inhibitor glikoprotein IIb/IIIa. Clopidogrel atau 

prasugrel (tergantung pada agen dan waktu pemilihan tertentu. Morfin juga diberikan 

kepada pasien dengan efractory angina. Aspirin, SL NTG, dan antikoagulan harus 

diberikan lebih awal, ketika pasien masih di dalam departemen darurat (UGD). Pada 

pasien NSTEMI terapi fibrinolitik tidak diberikan (Dipiro et al., 2011). 

2.12.2.1 Anti Iskemia 

2.12.2.1.1 β-blocker 

Efek utama dari pemberian β-blocker yaitu efeknya terhadap reseptor β1 

mengakibatkan menurunnya kebutuhan oksigen miokardium. Terapi hendaknya tidak 

diberikan pada pasien dengan gangguan konduksi atrio-ventrikel yang signifikan, asma 

bronkiale, dan disfungsi akut ventrikel kiri. Terapi β-blocker direkomendasikan bagi 

pasien NSTEMI, terutama jika terdapat hipertensi dan/atau takikardi, dan selama tidak 

timbulnya kontraindikasi. β-blocker hendaknya diberikan dalam 24 jam pertama 

(PERKI, 2015). 

β-blocker oral harus diberikan kepada semua pasien NSTEMI sebelum pulang 

dari rumah sakit dengan tidak adanya kontraindikasi. Pemberian β-blocker IV harus 

dipertimbangkan pada pasien dengan hemodinamik stabil yang menunjukkan adanya 

iskemia persisten, hipertensi, atau takikardi (Dipiro et al., 2011). Lanjutkan pemberian 

β-blocker tanpa henti pada pasien dengan LVEF 40% atau paling sedikit selama 3 tahun 

pada pasien dengan fungsi ventrikel kiri normal (Wells et al., 2015). 

2.12.2.1.2 Nitrat  

Pasien dengan NSTEMI dengan nyeri iskemik berlanjut harus diberi 

nitrogliserin sublingual (0,3 mg - 0,4 mg) setiap 5 menit maksimal sampai 3 dosis, 
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setelah itu dipertimbangkan penggunaan nitrogliserin intravena jika tidak ada 

kontraindikasi. Nitrat intravena ditujukan pada iskemia yang persisten, gagal jantung, 

atau hipertensi dalam 48 jam pertama NSTEMI. Nitrat tidak boleh diberikan pada 

pasien yang telah menggunakan inhibitor fosfodiesterase: sidenafil dalam 24 jam, 

tadalafil dalam 48 jam. Waktu yang tepat untuk diberikannya terapi nitrat setelah 

pemberian vardenafil belum dapat ditentukan (Amsterdam et al., 2014).  

Efek utama dari pemberian nitrat pada pasien dengan NSTEMI yaitu efek 

dilatasi vena yang menyebabkan menurunnya preload dan volume akhir diastolik 

ventrikel kiri sehingga kebutuhan miokardium akan oksigen berkurang. Sedangkan 

efek dilatasi dari nitrat pada pembuluh darah koroner baik yang normal maupun yang 

mengalami aterosklerosis. Nitrat tidak diberikan pada pasien dengan tekanan darah 

sistolik <90 mmHg atau >30 mmHg di bawah nilai awal, bradikardia berat (<50 kali 

permenit), takikardia tanpa gejala gagal jantung, atau infark ventrikel kanan (PERKI, 

2015).  

2.12.2.1.3 Calcium Channel Blocker (CCB) 

Calcium channel blockers merupakan terapi pengobatan lini kedua untuk 

pasien dengan kontraindikasi tertentu terhadap β-blocker dan dengan iskemia lanjutan 

walaupun dengan terapi β-blocker dan nitrat. Pemberian amlodipine, diltiazem, atau 

verapamil lebih dipilih. Pemilihan agen berdasarkan denyut nadi dan disfungsi 

ventrikel kiri (diltiazem dan verapamil kontraindikasi untuk pasien dengan bradikardia, 

blok jantung, atau gagal jantung sistolik) (Dipiro et al., 2011). Nifedipin dan amlodipin 

mempunyai efek vasodilator arteri dengan sedikit atau tanpa efek pada SA Node atau 

AV Node. Sebaliknya verapamil dan diltiazem mempunyai efek terhadap SA Node dan 

AV Node yang menonjol dan sekaligus efek dilatasi arteri. Semua golongan CCB 

tersebut mempunyai efek dilatasi koroner yang seimbang. Oleh karena itu, CCB 

terutama golongan dihidropiridin, merupakan obat pilihan untuk mengatasi angina 

vasospastik. Penelitian dengan menggunakan CCB pada pasien NSTEMI umumnya 

menunjukkan hasil yang seimbang dengan penyekat beta dalam mengatasi keluhan 

angina. CCB dihidropiridin direkomendasikan untuk mengurangi gejala bagi pasien 

yang telah diberikan nitrat dan β-blocker. CCB non-dihidropiridin direkomendasikan 
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untuk pasien NSTEMI dengan kontraindikasi terhadap β-blocker. Penggunaan CCB 

dihidropiridin kerja cepat (immediate-release) tidak direkomendasikan kecuali bila 

dikombinasi dengan β-blocker (PERKI, 2015). 

Pada pasien dengan NSTEMI yang mengalami iskemia yang sering berulang, 

dan kontraindikasi terhadap β-blocker, kalsium CCB non-dihidropiridin (misalnya, 

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

disfungsi ventrikel kiri secara klinis yang signifikan, peningkatan risiko syok 

kardiogenik, blok atrioventrikular derajat kedua atau ketiga tanpa alat pacu jantung. 

Oral antagonis kalsium non-dihidropiridin yang dianjurkan pada pasien NSTEMI yang 

memiliki iskemia berulang dengan tidak adanya kontraindikasi, setelah penggunaan 

yang tepat dari β-blocker dan nitrat. Golongan CCB direkomendasikan untuk pasien 

yang mengalami gejala iskemik ketika β-blocker tidak berhasil, kontraindikasi, atau 

menyebabkan efek samping yang tidak dapat diterima. Golongan CCB kerja lama 

(long-acting) dan nitrat direkomendasikan pada pasien dengan kejang arteri koroner 

(Amsterdam et al., 2014). 

2.12.2.2 Antiplatelet  

2.12.2.2.1 Aspirin  

Aspirin harus diberikan kepada semua pasien dengan tanda indikasi kontra 

dengan dosis loading 150 – 300 mg dan dosis pemeliharaan 75 – 100 mg setiap harinya 

untuk jangka panjang, tanpa melihat rencana terapi yang diberikan. Tidak disarankan 

memberikan aspirin bersama NSAID (penghambat COX-2 selektif dan NSAID non-

selektif ) (PERKI 2015). Non-enteric-coated, aspirin tablet kunyah (162 – 325 mg) 

harus diberikan kepada semua pasien NSTEMI tanpa kontraindikasi sesegera mungkin 

setelah presentasi, dan dosis pemeliharaan aspirin (81 mg/hari sampai 162 mg/hari) 

harus dilanjutkan tanpa batas waktu yang ditentukan (Amsterdam et al., 2014).  

2.12.2.2.2 Penghambat Reseptor ADP 

Penghambat reseptor ADP perlu diberikan bersama aspirin sesegera mungkin 

dan dipertahankan selama 12 bulan kecuali ada indikasi kontra seperti risiko 

perdarahan berlebih. Penghambat pompa proton (sebaiknya bukan omeprazole) 

diberikan bersama DAPT (dual antiplatelet therapy - aspirin dan penghambat reseptor 
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ADP) direkomendasikan pada pasien dengan riwayat perdarahan saluran cerna atau 

ulkus peptikum, dan perlu diberikan pada pasien dengan beragam faktor risiko seperti 

infeksi H. pylori, usia ≥65 tahun, serta konsumsi bersama dengan antikoagulan atau 

steroid. (PERKI, 2015).   

2.11.2.2.3 Penghambat P2Y12 

Pada pasien dengan NSTEMI yang hipersensitifitas terhadap aspirin atau 

intoleransi gastrointestinal major, dapat diberikan dosis loading clopidogrel disertai 

dengan dosis pemeliharaan harian. Penghambat P2Y12 (clopidogrel ataupun 

ticagrelor) selain aspirin dapat diberikan hingga 12 bulan pada semua pasien dengan 

NSTEMI tanpa kontraindikasi yang diterapi baik sebelumnya dengan secara invasif 

ataupun rencana iskemia yang dipandu. (Amsterdam et al., 2014).  

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 melihat 

rencana terapi awal. Pemberian ini juga dilakukan pada pasien yang telah 

mendapatkan clopidogrel (pemberian clopidogrel kemudian dihentikan). Clopidogrel 

direkomendasikan untuk pasien yang tidak dapat menggunakan ticagrelor. Dosis 

loading clopidogrel adalah 300 mg, dilanjutkan 75 mg setiap hari. Pemberian dosis 

loading clopidogrel 600 mg  direkomendasikan untuk pasien yang dijadwalkan 

menerima rencana invasif ketika tidak dapat memperoleh ticagrelor (PERKI, 2015).  

Ketika dipilih rencana invasif awal, ada terdapat dua pilihan untuk terapi 

dual antiplatelet yang tergantung pada pilihan penghambat P2Y12: (1) Aspirin dengan 

penggunaan awal clopidogrel atau ticagrelor (dalam departemen emergensi), (2) 

Aspirin dengan dosis bolus ganda eptifibatide ditambah infus eptifibatide atau dosis 

tinggi tirofiban bolus ditambah pemberian infus pada waktu yang sama dengan PCI 

(Wells et al., 2015). 
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Tabel II.2 Jenis dan dosis Antiplatelet untuk terapi Infark Miokard Akut (PERKI, 

2015) 

Nama Obat Dosis 

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

Ticagrelor Dosis loading 180 mg, dosis pemeliharaan 2x90 mg/hari 

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

2.12.2.3 Penghambat Reseptor Glikoprotein IIb/IIIa 

Peran penghambat reseptor glikoprotein IIb/IIIa pada pasien NSTEMI yaitu 

untuk mengurangi penggunaan penghambat P2Y12 sebelumnya, dan bivalirudin sering 

dipilih sebagai antikoagulan. Pemberian eptifibatide secara rutin (ditambahkan ke 

aspirin dan clopidogrel) sebelum angiografi dan PCI pada NSTEMI tidak mengurangi 

kejadian iskemik dan meningkatkan resiko perdarahan. Untuk pasien dengan risiko 

rendah dan rencana pengatasan yang konservatif, tidak ada penggunaan rutin untuk 

penghambat reseptor glikoprotein IIb/IIIa karena adanya risiko perdarahan (DiPiro et 

al., 2011). 

Pada pasien dengan NSTEMI yang diterapi dengan rencana invasif awal dan 

dual antiplatelet therapy (DAPT) dengan risiko sedang hingga tinggi (misalnya, 

troponin positif), penghambat reseptor glikoprotein IIb/IIIa dapat dianggap sebagai 

bagian dari terapi awal antiplatelet. Penghambat reseptor glikoprotein IIb/IIIa yang 

lebih dipilih adalah eptifibatide atau tirofiban (Amsterdam et al., 2014). 

2.12.2.4 Antikoagulan 

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. Fondaparinux secara 

keseluruhan memiliki profil keamanan berbanding risiko yang paling baik. Dosis 

fondaparinux yang diberikan adalah 2,5 mg setiap hari secara subkutan. Enoksaparin 

(1 mg/kg dua kali sehari) disarankan untuk pasien dengan risiko perdarahan rendah 

apabila fondaparinux tidak tersedia. Heparin tidak terfraksi (Unfractionated 
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Heparin/UFH) dengan target aPTT 50-70 detik atau heparin berat molekul rendah 

(LMWH) lainnya (dengan dosis yang direkomendasikan) direkomendasikan apabila 

fondaparinux atau enoksaparin tidak tersedia. Dalam strategi yang benar-benar 

konservatif, pemberian antikoagulasi perlu dilanjutkan hingga saat pasien dipulangkan 

dari rumah sakit. Crossover heparin (UFH and LMWH) tidak disarankan (PERKI, 

2015). 

Enoksaparin subkutan 1 mg/kg setiap 12 jam (dosis dikurangi hingga 1 mg/kg 

subkutan satu kali sehari pada pasien dengan klirens kreatini <30 ml/menit. Bivalirudin 

dosis loading 0,10 mg/kg diikutin 0,25 mg/kg per jam (hanya pada pasien yang 

ditangani dengan rencana invasif awal), dilanjutkan hingga diagnostic angiografi atau 

PCI, dengan hanya penggunaan penghambat reseptor glikoprotein IIb/IIIa yang 

sementara. UFH IV dosis loading awal adalah 60 IU/kg (maksimum 4000 IU) dengan 

infus awal 12 IU/kg per jam (maksimum 1000 IU/jam) disesuaikan dengan per waktu 

thromboplastin parsial aktif untuk menyeimbangkan terapi antikoagulan menurut 

protokol rumah sakit yang spesifik, dilanjutkan selama 48 jam atau sampai PCI 

dilakukan (Amsterdam et al., 2014). 

2.12.2.5 Kombinasi Antiplatelet dan Antikoagulan 

Penggunaan warfarin bersama aspirin dan/atau clopidogrel meningkatkan 

risiko perdarahan dan 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 yang lebih dipilih.yaitu 2 

– 2,5 (PERKI, 2015). 

2.12.2.6 ACE Inhibitor dan Penghambat Reseptor Angiotensin 

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor harus dimulai dan dilanjutkan 

dalam jangka panjang pada semua pasien dengan fraksi ejeksi ventrikel kiri (LVEF) 

kurang dari 0,40 dan pada pasien hipertensi, diabetes mellitus, atau penyakit ginjal 

kronis (CKD), kecuali kontraindikasi. Penghambat reseptor angiotensin 

direkomendasikan pada pasien gagal jantung atau infark miokar dengan LVEF kurang 
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dari 0,40 yang tidak toleran terhadap ACE inhibitor. Blokade aldosteron dianjurkan 

pada pasien pasca-MI tanpa disfungsi ginjal yang signifikan (kreatinin >2,5 mg/dL 

pada pria atau >2,0 mg/dL pada wanita) atau hiperkalemia (K >5.0 mEq/L) yang 

menerima dosis terapi ACE inhibitor dan beta blocker dan mengalami LVEF 0,40 atau 

kurang, diabetes mellitus, atau gagal jantung. Penghambat reseptor angiotensin wajar 

pada pasien dengan gangguan pada pembuluh darah jantung atau yang intoleran dengan 

ACE inhibitor. ACE inhibitor kemungkinan wajar pada semua pasien dengan gangguan 

jantung atau gangguan pembuluh darah lainnya (Amsterdam et al., 2014).  

2.12.2.7 Statin 

Tanpa melihat kadar awal kolesterol LDL dan tanpa mempertimbangkan 

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

diberikan pada semua penderita NSTEMI, termasuk mereka yang telah menjalani 

terapi revaskularisasi, jika tidak terdapat kontraindikasi. Terapi statin dosis tinggi 

hendaknya dimulai sebelum pasien keluar rumah sakit, dengan target terapi untuk 

mencapai kadar kolesterol LDL <100 mg/dL. Kemungkinan kadar kolesterol LDL  

yang harus diturunkan mencapai sampai <70 mg/dL (PERKI 2015). Hal ini wajar untuk 

mendapatkan profil lipid puasa pada pasien dengan NSTEMI, sebaiknya dalam waktu 

24 jam dari waktu presentasi (Amsterdam et al., 2014).  

2.13 Penatalaksanaan Terapi Infark Miokard Akut STEMI 

2.13.1 Terapi Non-Farmakologi STEMI 

Untuk pasien dengan STEMI yang ditunjukkan dalam waktu 12 jam dari onset 

gejala, terapi reperfusi pilihan yaitu PCI primer yang merupakan reperfusi awal pada 

infark arteri dalam waktu 90 menit dari kontak medis awal (Wells et al., 2015). 

2.13.2 Terapi Farmakologi STEMI 

Selain terapi reperfusi, menurut pedoman American College of Cardiology 

Foundation/American Heart Association (ACCF / AHA) merekomendasikan bahwa 

semua pasien STEMI dan tanpa kontraindikasi harus menerima beberapa terapi pada 

hari pertama rawat inap dan lebih sering digunakan di departemen darurat: (1) 

nitrogliserin (NTG), (3) aspirin, (4) inhibitor P2Y12 platelet, (5) dan antikoagulan 

intranasal oksigen (jika kejenuhan oksigen kurang dari 90%), (2) sublingual (SL) 
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dengan bivalirudin, unfractionated heparin (UFH), atau enoxaparin. Pemberian 

inhibitor GP IIb/IIIa dengan UFH untuk pasien yang menjalani PCI primer. Berikan IV 

β-blocker dan IV NTG untuk memilih pasien. Mulai dengan terapi oral β-blocker di 

hari pertama pada pasien tanpa syok kardiogenik. 

Pemberian morfin untuk pasien dengan angina refraktori sebagai analgesik dan 

venodilator yang menurunkan preload. Terapi enzim angiotensinconverting (ACE) 

inhibitor mulai dalam waktu 24 jam pada pasien yang mengalami infark miokard atau 

Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF) pada salah satu dinding anterior dari 40% 

atau bahkan kurang dari 40% serta tidak mengalami kontraindikasi (Wells et al., 2015). 

Gambar 2.9 Penatalaksanaan terapi STEMI (Dipiro et al., 2011) 
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2.13.2.1 Oksigen 

Pemberian Oksigen tambahan dengan kanula nasal diindikasikan hanya untuk 

pasien hipoksia yang diduga infark miokard. Oksigen harus diberikan hanya jika ada 

bukti hipoksemia (oksigen saturasi < 90%), sebagai potensi bahaya dari hiperoksia 

yang dapat memperburuk outcome. Pemberian Oksigen tambahan harus digunakan 

perhatian pada pasien dengan gangguan paru obstruktif kronik dan retensi kardon 

dioksida (Jagadeesh et al., 2015). 

2.13.2.2 Nitrat  

Nitrat meningkatkan pelepasan oksida nitrat dari endotelium, yang 

mengakibatkan vasodilatasi vena dan arteri. Nitrat meningkatkan aliran koroner 

dengan vasodilatasi koroner dan mengurangi preload (peningkatan aliran balik vena) 

ventrikel oleh venodilasi sistemik (Jagadeesh et al., 2015). Venodilasi menurunkan 

preload dan kebutuhan oksigen miokard. Vasodilatasi arteri dapat menurunkan tekanan 

darah, sehingga mengurangi kebutuhan oksigen miokard. Vasodilatasi arteri juga 

mengurangi vasospasme arteri koroner, dilatasi arteri koroner untuk meningkatkan 

aliran darah miokard dan oksigenasi. 

Pada pasien dengan ACS, satu tablet SL NTG harus diberikan setiap 5 menit 

sampai tiga dosis untuk meringankan iskemik miokard, kecuali jika terjadi 

kontraindikasi. IV NTG diberikan kepada pasien yang mengalami iskemia persisten, 

gagal jantung, atau hipertensi tidak terkendali dengan tidak terdapat kontraindikasi. IV 

NTG biasanya dilanjutkan sampai revaskularisasi dilakukan atau selama kurang lebih 

24 jam setelah iskemia mereda. Efek samping yang paling signifikan dari nitrat adalah 

takikardia, flushing, sakit kepala, dan hipotensi. Pemberian nitrat kontraindikasi pada 

pasien yang telah menerima inhibitor phosphodiesterase-5 oral, seperti sildenafil dan 

vardenafil, dalam 24 jam terakhir, dan tadalafil dalam 48 jam terakhir (Rogers et 

al.,2016).  
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Tabel II.3 Jenis dan dosis nitrat untuk terapi IMA (PERKI, 2015) 

Nitrat Dosis 

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

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

Intravena 1,25-5 mg/jam 

Isosorbid 5 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 

 

2.13.2.3 Statin 

Pada IMA, statin mengurangi angka kematian, mortalitas kardiovaskular, dan 

stroke. Pemberian statin intensitas tinggi, diberikan atorvastatin 80 mg atau 

rosuvastatin 40 mg, untuk semua pasien sebelum PCI (terlepas dari terapi penurun lipid 

sebelumnya) untuk mengurangi frekuensi periprosedural infark miokard yang disertai 

PCI (Wells et al., 2015).  

2.13.2.4 Penghambat Reseptor Glycoprotein IIb/IIIa 

Penghambat reseptor GP IIb/IIIa memblokir saluran akhir yang sering terjadi 

agregasi platelet, yaitu cross-linking platelet oleh jembatan fibrinogen antara reseptor 

GP IIb dan IIIa di permukaan platelet. Jika UFH dipilih sebagai PCI primer di STEMI, 

inhibitor GP IIb/IIIa, paling sering eptifibatide atau abciximab, harus ditambahkan ke 

UFH (selain clopidogrel atau prasugrel dan aspirin) untuk mengurangi kemungkinan 

infark berulang pada pasien yang belum menerima fibrinolitik. Penghambat GP IIb/IIIa 

tidak boleh diberikan untuk penanganan medis pada pasien STEMI yang tidak akan 

menjalani PCI. Abciximab adalah penghambat reseptor GP IIb/IIIa yang paling sering 

diuji dalam uji PCI primer. Abciximab di kombinasi dengan aspirin, thienopyridine, 

dan UFH (diberikan sebagai infus untuk durasi sesuai dengan prosedur) mengurangi 

angka kematian dan infark berulang tanpa meningkatkan risiko pendarahan dalam 

meta-analisis dari uji klinis PCI primer. Pemberian penghambat GP IIb/IIIa dengan 
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bivalirudin, antikoagulan alternatif UFH untuk PCI, dapat meningatkan risiko 

pendarahan dan harus dihindari jika memungkinkan. 

Abciximab biasanya diberikan pertama kali sebagai IV bolus disertai dengan 

IV infus pada saat PCI, dan infus dilanjutkan selama 12 jam sementara eptifibatide 

diberikan sebagai IV bolus ganda disertai dengan infus dan dilanjutkan selama 12 

sampai 18 jam. Pemberian penghambat reseptor GP IIb/IIIa dapat meningkatkan risiko 

perdarahan, terutama jika diberikan dalam pengaturan terbaru (<4 jam) pemberian 

terapi fibrinolitik. Immune-mediated thrombocytopenia terjadi pada sekitar 5% pasien 

yang menerima abciximab dan <1% dari pasien yang menerima eptifibatide atau 

tirofiban (Dipiro et al., 2011). 

2.13.2.5 Antikoagulan 

UFH atau bivalirudin lebih dipilih untuk pasien yang menjalani PCI primer, 

sedangkan untuk fibrinolisis, dapat digunakan UFH, enoxaparin, ataupun 

fondaparinux. Dosis awal UFH untuk PCI primer adalah 50-70 unit/kg IV bolus jika 

direncanakan penggunaan penghambat GP IIb/IIIa dan 70-100 U/kg IV bolus jika tdak 

direncanakan penggunaan penghambat GP IIb/IIIa; berikan tambahan dosis IV bolus 

untuk mempertahankan target aktivasi waktu pembekuan (activated clotting 

time/ACT). Sedangkan, dosis awal UFH dengan fibrinolitik adalah 60 U/kg IV bolus 

(maksimum 4000 unit), diikuti dengan IV infus konstan 12 U/kg/jam (maksimum 1000 

U/jam). Sesuaikan dosis infus UFH sesering mungkin untuk mempertahankan target 

aktivasi waktu tromboplastin parsial (activated partial thromplastin time/aPTT) dari 

1,5-2 kali kontrol (50-70 detik). Diukur aPTT awal pada 3 jam pada pasien dengan 

STEMI yang diberikan fibrinolitik dan pada 4-6 jam pada pasien yang tidak menerima 

trombolitik atau menjalani PCI primer. Dosis enoxaparin adalah 1 mg/kg subkutan 

(SC) setiap 12 jam (kreatinin [ClCr] ≥30 mL/menit) atau 24 jam jika terdapat gangguan 

fungsi ginjal (ClCr 15-29 mL/menit). Untuk pasien dengan STEMI yang menerima 

fibrinolitik, enoxaparin 30 mg IV bolus segera disertai dengan 1 mg/kg SC setiap 12 

jam jika pasien kurang dari 75 tahun. Pada pasien ≥75 tahun, berikan enoxaparin 0,75 

mg/kg SC setiap 12 jam. Lanjutkan pemberian enoxaparin saat rawat inap atau sampai 

8 hari. Dosis bivalirudin untuk PCI pada STEMI yaitu 0.75 mg/kg IV bolus, diikuti 
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dengan 1,75 mg/kg/jam secara infus. Hentikan penggunaan bivalirudin pada akhir PCI 

atau dilanjutkan pada dosis 0,25 mg/kg/jam jika perpanjangan antikoagulan diperlukan. 

Dosis Fondaparinux IV bolus yaitu 2,5 mg diikuti dengan 2,5 mg SC sekali sehari 

dimulai saat rawat inap hari kedua. Untuk pasien yang menjalani PCI, hentikan segera 

penggunaan antikoagulan setelah prosedur. Pada pasien yang menerima antikoagulan 

yang ditambah fibrinolitik, lanjutkan penggunaan UFH minimal selama 48 jam serta 

enoxaparin dan fondaparinux selama rawat inap, hingga 8 hari. Pada pasien yang tidak 

menjalani terapi reperfusi, terapi antikoagulan dapat diberikan hingga 48 jam untuk 

UFH atau selama rawat inap untuk enoxaparin atau fondaparinux (Wells et al., 2015). 

2.13.2.6 Fibrinolitik  

Agen fibrinolitik ditujukan pada pasien STEMI yang ditunjukkan dalam waktu 

12 jam dari gejala nyeri dada yang mengalami paling sedikit 1 mm ST-elevasi dalam 

dua atau lebih sadapan EKG yang berdekatan dan tidak mampu untuk menjalani PCI 

primer dalam 120 menit dari kontak medis. Penggunaan fibrinolitik harus dibatasi 

antara 12 dan 24 jam setelah onset gejala pada pasien yang sedang mengalami iskemia. 

Pada kondisi ini tidak perlu untuk memperoleh hasil biokimia marker sebelum memulai 

terapi fibrinolitik. Kontraindikasi absolut pada terapi fibrinolitik meliputi: (1) riwayat 

stroke hemoragik (kapanpun), (2) stroke iskemik selama 3 bulan, (3) aktifnya 

pendarahan di dalam, (4) diketahui sebagai intrakranial neoplasma, (5) diketahui 

sebagai lesi serebrovaskular struktural, (6) diduga diseksi aorta, dan (7) significant 

close head atau trauma wajah selama 3 bulan. PCI primer lebih digunakan pada kondisi 

seperti ini (Dipiro et al., 2011). 

2.13.2.7 Antiplatelet  

Antiplatelet yang digunakan selama fase awal STEMI berperan dalam 

menguatkan dan mempertahankan patensi dari arteri koroner yang infark. Baik aspirin 

maupun clopidogrel harus segera diberikan pada pasien STEMI ketika masuk ke 

ruangan darurat (Firdaus, 2011). Adanya agregasi platelet terbentuk dari lapisan lemak 

berupa fatty streak yang berkembang menjadi plak aterosklerosis. Plak arematosa 

berkembang dengan adanya sel immune inflammatory seperti T-limfosit, makrofag dan 

fibroblast, disertai dengan mediator yang bermaca-macam dan sitokinin. Plak 
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arematosa yang tiba-tiba membentuk trombosis dan oklusi dapat disebabkan oleh stress 

yang menyebabkan keadaan akut abnormal pada faktor penggumpalan darah (clotting) 

dan platelet. Penimbunan lipid yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya fisur 

atau ruptur. Perubahan pada struktur permukaan lipid dan endotel dapat menstimuli 

terjadinya agregasi platelet dan semakin membesar hingga akhirnya terjadi trombus 

(Greene dan Harris, 2008). 

2.13.2.7.1 Penghambat platelet P2Y12  

Clopidogrel, prasugrel, dan ticagrelor memblokir reseptor P2Y12, subtipe dari 

reseptor ADP, pada trombosit yang mencegah pengikatan ADP dengan reseptor dan 

tanda berikutnya dari platelet reseptor GP IIb/IIIa, dan mengurangi aktivasi dan 

agregasi platelet. Clopidogrel dan prasugrel merupakan Thienopyridine dan prodrug 

yang diubah menjadi metabolit aktif dengan berbagai isoenzim sitokrom P-450 

(CYP450), hal yang paling kritis berubah menjadi CYP2C19 untuk clopidogrel. Kedua 

agen ini berikatan secara ireversibel pada reseptor P2Y12. Ticagrelor (bukan termasuk 

thienopyridine) berikatan secara reversibel, dan merupakan inhibitor reseptor P2Y12 

nonkompetitif. Senyawa induk Ticagrelor memiliki efek antiplatelet dan juga 

dimetabolisme terutama oleh CYP3A menjadi metabolit aktif yang memberikan efek 

antiplatelet. 

Pemberian penghambat reseptor P2Y12, selain ASA, direkomendasikan untuk 

semua pasien ACS. Untuk pasien dengan STEMI yang menjalani PCI primer; 

clopidogrel, prasugrel, atau ticagrelor, selain ASA, harus diberikan untuk mencegah 

kondisi subakut stent trombosis dan CV jangka panjang. Meskipun penatalaksanaan 

PCI terbaru dan STEMI tidak memberikan preferensi untuk satu agen dari yang lain, 

pada penatalaksanaan NSTE-ACS menunjukkan bahwa ticagrelor kemungkinan lebih 

dipilih dibandingkan clopidogrel untuk pasien iskemia atau pendekatan invasif di awal, 

dan kemungkinan ticagrelor dan prasugrel lebih dipilih dibandingkan clopidogrel pasca 

PCI jika pasien tidak berisiko tinggi perdarahan. 

Durasi penghambat P2Y12 yang direkomendasikan untuk pasien STEMI yang 

sedang menjalani PCI untuk ACS, minimal 12 bulan untuk pasien yang menerima bare 

metal stent (BMS). Adapun manfaat terapi yang dilakukan lebih dari 12 bulan masih 
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belum jelas. Untuk pasien yang diterapi menggunakan pendekatan panduan iskemia, 

penghambat P2Y12 harus diberikan sampai 12 bulan. 

Risiko perdarahan harus dipantau secara hati-hati ketika menggunakan 

penghambat P2Y12. Trombotik trombositopenik purpura (TTP) telah jarang dilaporkan 

dengan penggunaan clopidogrel. Selain itu, penggunaan ticagrelor dikaitkan dengan 

risiko terjadinya dyspnea serta kondisi yang jarang terjadi yaitu jeda ventrikel serta 

bradiaritmia. Ticagrelor secara non-klinis kecil peningkatan yang signifikan dalam SCr 

dan serum asam urat (Rogers et al., 2016). 

Clopidogrel direkomendasikan untuk pasien yang dapat menggunakan 

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

Dosis pemeliharaan clopidogrel yang lebih tinggi (150 mg setiap hari) perlu 

dipertimbangkan untuk 7 hari pertama pada pasien yang dilakukan IKP (Intervensi 

Koroner Perkutan) tanpa risiko perdarahan yang meningkat (PERKI, 2015).  

2.13.2.7.2 Aspirin  

Pemberian aspirin untuk semua pasien tanpa kontraindikasi dalam waktu 24 

jam sebelum atau setelah masuk rumah sakit. Hal ini dapat memperkecil risiko 

kematian pada pasien dengan STEMI ketika diberikan terapi fibrinolitik. Pada pasien 

yang sedang mengalami ACS, aspirin non-enteric-coated, 160-325 mg, harus dikunyah 

dan ditelan secepat mungkin setelah timbulnya gejala atau segera setelah menunjukkan 

gejala menuju ruang gawat darurat tanpa memperhatikan rencana reperfusi yang 

sedang dipertimbangkan. Pasien yang menjalani PCI yang sebelumnya tidak 

menggunakan aspirin harus diberi 325 mg aspirin non-enteric-coated. Adapun dosis 

pemeliharaan harian aspirin yaitu 75-162 mg dianjurkan setelahnya dan harus 

dilanjutkan terus-menerus. 

Sedangkan menurut PERKI (2015), aspirin harus diberikan kepada semua 

pasien tanda indikasi kontra dengan dosis loading 150-300 mg dan dosis pemeliharaan 

75-100 mg setiap harinya untuk jangka panjang, tanpa melihat rencana terapi. (PERKI 

2015). Karena meningkatnya risiko perdarahan pada pasien yang menerima aspirin 

ditambah penghambat P2Y12, aspirin dosis rendah (81 mg sehari) lebih dipilih disertai 

dengan PCI. Hentikan terapi nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) lainnya 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 

 

 

dan penghambat cyclooxygenase-2 (COX-2) selektif ketika mengalami STEMI, karena 

dapat meningkatkan risiko kematian, infark berulang, gagal jantung, dan ruptur 

miokard. Efek samping aspirin yang paling sering yaitu dispepsia dan mual. 

Informasikan kepada pasien tentang risiko perdarahan pada saluran pencernaan (Wells 

et al., 2015). 

2.13.2.8 Beta blocker 

β-blocker oral harus diberikan pertama kali pada perawatan pasien dengan ACS 

dan dilanjutkan selama minimal 3 tahun pada pasien dengan LVF normal. Pada kondisi 

ACS, fungsi utama β-bloker yaitu memblok reseptor β1-adrenergik secara kompetitif 

yang terletak di miokardium. Blokade pada β1 menyebabkan penurunan denyut 

jantung, kontraktilitas miokard, dan tekanan darah serta mengurangi kebutuhan 

oksigen miokard. Selain itu, penurunan denyut jantung meningkatkan waktu diastolik, 

sehingga meningkatkan pengisian ventrikel dan perfusi arteri koroner. Efek ini 

menyebabkan β-blocker mengurangi risiko iskemia berulang, ukuran infark, risiko 

infark berulang, dan terjadinya aritmia ventrikel selama berjam-jam hingga berhari-

hari disertai infark miokard. Inisiasi β-bloker (lebih dipilih sediaan oral) harus dibatasi 

pada pasien dengan hemodinamik stabil, tidak pada peningkatan risiko syok 

kardiogenik, dan tanpa tanda-tanda atau gejala gagal jantung akut. Penilaian yang hati-

hati untuk setiap kontraindikasi β-blocker harus ditunjukkan dengan inisiasi dan 

sebelum setiap titrasi dosis. Efek samping yang paling serius dari pemberian β-blocker 

di awal ACS adalah hipotensi, gagal jantung akut, bradikardia, dan blok jantung. Pasien 

yang telah menggunakan β-blocker dapat dilanjutkan penggunaannya. Pasien yang 

memiliki kontraindikasi untuk penggunaan β-blocker dalam 24 jam pertama dari 

presentasi harus dievaluasi ulang dan diberikan β-blocker di lain waktu jika memenuhi 

syarat untuk dipilih. Pada pasien dengan gagal jantung akut, penggunaan β-blocker 

harus ditunda sampai mereka stabil. (Rogers et al., 2016). 

Uji klinis Landmark telah menetapkan peran dari terapi β-blocker sebelumnya 

dalam mengurangi angka kematian infark miokard. Sebagian besar dari percobaan ini 

dilakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an sebelum penggunaan rutin terapi reperfusi 

awal. Namun, data mengenai manfaat akut dari β-blocker pada infark miokard di era 
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reperfusi berasal dari uji coba klinis besar terkini yang menunjukkan bahwa walaupun 

inisiasi β-blocker IV disertai dengan β-blocker oral di awal perjalanan STEMI 

menimbulkan risiko infark berulang atau fibrilasi ventrikel yang lebih rendah, 

kemungkinan terdapat risiko awal syok kardiogenik, terutama untuk pasien dengan 

kongesti paru atau tekanan darah sistolik >120 mm Hg (Dipiro et al., 2011). 

Tabel II.4 Jenis dan dosis β-blocker untuk terapi IMA (PERKI, 2015) 

β-blocker Selektivitas 

Aktivitas 

agonis 

parsial 

Dosis untuk angina 

Atenolol  β1 - 50-200 mg/hari 

Bisoprolol  β1 - 10 mg/hari 

Carvedilol  α dan β + 2x6,25 mg/hari, titrasi 

sampai maksimum 

2,25 mg/hari 

Metoprolol  β1 - 50-200 mg/hari 

Propanolol  Nonselektif  - 2x20-80 mg/hari 

 

2.13.2.9 ACE Inhibitor 

Pada pasien dengan infark miokard, ACE inhibitor berfungsi untuk mencegah 

remodeling jantung dan berkembangnya gagal jantung. Inisiasi awal (dalam waktu 24 

jam) ACE inhibitor oral direkomendasikan untuk memberikan manfaat yang dapat 

dilihat pada 24 jam pertama pasca infark miokard. Namun, agen ini harus digunakan 

secara hati-hati dalam 24 jam pertama untuk menghindari disfungsi ginjal atau 

hipotensi. Penggunaan ACE inhibitor IV tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan 

risiko kematian. Pemberian ACE inhibitor harus dilanjutkan terus-menerus. Hipotensi 

harus dihindari karena pengisian arteri koroner kemungkinan terjadi (Rogers et al., 

2016). 

Penghambat reseptor angiotensin diindikasikan bagi pasien infark miokard 

yang intoleran terhadap ACE inhibitor dan mempunyai fraksi ejeksi ventrikel kiri 

≤40% dengan atau tanpa gejala klinis gagal jantung (PERKI, 2015). ACE inhibitor 

bekerja dengan menurunkan tekanan darah dengan mengurangi resistensi vaskular 
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perifer tanpa meningkatkan curah jantung, kecepatan serta kontraktilitas. ACE 

inhibitor menghambat enzim yang mengubah angiotensin I menjadi vasokonstriktor 

poten angiotensin II. Dengan menghambat produksi angiotensin II, ACE inhibitor 

menurunkan vasokonstriksi (memiliki efek vasodilatasi) dan menurunkan produksi 

aldosteron (mengurangi retensi natrium dan air). Selain menghambat pembentukan 

angiotensin II, ACE inhibitor juga menghambat pemecahan bradikinin, 

memperpanjang efek vasodilatasi nya. Efek lainnya yaitu membantu untuk mencegah 

atau mengembalikan remodeling otot jantung dan dinding pembuluh darah yang 

merusak fungsi jantung dan memperburuk proses gangguan jantung (Abrams et al., 

2007). 

Penggunaan ACE inhibitor dapat menurunkan tekanan darah melalui 

penurunan resistensi perifer tanpa disertai dengan perubahan curah jantung, denyut 

jantung serta laju filtrasi glomerulus. ACE inhibitor bekerja melalui penghambatan 

sistem renin angiotensin aldosterone (RAA). Pada sistem RAA, ACE inhibitor 

menghambat kerja enzim ACE yaitu suatu enzim yang dapat menguraikan angiotensin 

I menjadi angiotensin II. Angiotensin II merupakan vasokontriktor yang potensial 

merangsang korteks adrenal untuk mensintesis dan mengeksresi aldosteron dan secara 

langsung menekan pelepasan renin (Syamsudin, 2011).  Mekanisme ini melibatkan 

penurunan perubahan bentuk ventrikel setelah infark disertai reduksi resiko gagal 

jantung kongestif. Risiko infark berulang kemungkinan rendah pada pasien dengan 

terapi dalam jangka panjang ACE inhibitor setelah infark (Syamsudin, 2011). 

 

 

Tabel II.5 Jenis dan dosis ACE Inhibitor untuk IMA (PERKI, 2015) 

ACE Inhibitor Dosis 

Captopril 2-3 x 6,25-50 mg 

Ramipril 2,5-10 mg/hari dalam 1 atau 2 dosis 

Lisinopril 2,5-20 mg/hari dalam 1 dosis 

Enalapril 5-20 mg/hari dalam1 atau 2 dosis 
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2.13.2.10 Antagonis kanal Ca2+ (Calcium Chanel Blocker) 

Calcium Chanel Blocker (CCB) secara konvensional dibagi menjadi: (1) 

didominasi vaskular-aktif dihydropyridine (DHP), nifedipine adalah contoh dari 

generasi pertama sedangkan amlodipine dan felodipine merupakan generasi kedua; dan 

(2) non-DHP yang lebih kardioaktif, disebut sebagai heart rate-slowing agents (agen 

yang memperlambat denyut jantung). Kedua jenis CCB ini (terutama DHP) 

menghambat kanal kalsium di pembuluh darah longlasting (kerja lama) untuk 

mengurangi masuknya ion kalsium dan menyebabkan vasodilatasi. Mekanisme kerja 

lain CCB pada pembuluh darah yaitu meningkatkan produksi nitrat oksida oleh 

endotelium vaskular, merupakan sebuah proses yang diduga menjadi pelindung oleh 

vasodilatasi dan sifat antiplatelet nitrat oksida. Verapamil dan diltiazem menyebabkan 

detak jantung sedang sehingga menimbulkan efek menurunkan dan efek inotropik 

negatif dimana ketika digabungkan dengan vasodilatasi perifer akan mengurangi 

kebutuhan oksigen miokard. Dengan DHP, terutama shortacting (kerja cepat) 

nifedipine, vasodilatasi perifer ditandai dengan adanya rangsangan refleks adrenergik 

dan takikardia, yang merupakan efek samping dari nifedipin kapsul pada kondisi ACS 

(Bender, 2011). 

Pemberian calcium channel blockers (CCB) dalam mengatasi STEMI ditujukan 

pada pasien yang memiliki kontraindikasi terhadap beta-blockers dan digunakan untuk 

menghilangkan gejala iskemik. Oleh karena itu, penggunaan CCB harus dihindari 

dalam mngatasi ACS akut kecuali timbul gejala yang jelas atau kontraindikasi terhadap 

beta-blocker. CCB menghambat masuknya kalsium ke dalam sel otot polos miokard 

dan pembuluh darah sehingga menyebabkan vasodilatasi menurunnya tekanan darah. 

Dihydropyridine calcium channel blockers (misalnya, amlodipine, felodipine, dan 

nifedipine) menyebabkan efek antiiskemik yang melalui vasodilatasi perifer tanpa 

menimbulkan efek klinis pada konduksi atrioventrikular (AV) node dan detak jantung. 

Diltiazem dan verapamil, di sisi lain, memiliki efek antiiskemik tambahan dengan 

mengurangi kontraktilitas dan konduksi AV nodal dan memperlambat denyut jantung. 

Penggunaan nifedipine immediate-release dalam mengatasi ACS harus 

dihindari karena outcome yang dihasilkan semakin memburuk melalui efek inotropik 
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negatifnya, adanya refleks aktivasi simpatik, takikardia, dan meningkatkan iskemia 

miokard. Oleh karena itu, penggunaan verapamil atau diltiazem harus dibatasi untuk 

menghilangkan gejala iskemia atau mengontrol denyut jantung pada pasien aritmia 

supraventricular yang mengalami kontraindikasi atau tidak efektif dengan penggunaan 

β-blocker (Dipiro et al., 2011).  

Tabel II.6 Jenis dan dosis antagonis kanal kalsium atau calsium chanel blocker 

(CCB) untuk terapi IMA (PERKI, 2015) 

Antagonis kanal Ca2+ Dosis 

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

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

Nifedipine GITS (long 

acting) 

30-90 mg/hari 

Amlodipine  5-10 mg/hari 

 

2.14 Tinjauan Aspirin 

Aspirin merupakan salah satu antiplatelet yang sering digunakan untuk 

mengatasi IMA. Aspirin menghambat sintesis platelet TXA2 dengan cara asetilasi 

secara ireversibel pada enzim siklooksigenase. Aktivitas tersebut menunjukkan 

efektifitasnya sebagai antitrombotik dan menurunkan risiko infark miokard. Pada 

pasien yang tidak menunjukkan gejala, diberikan aspirin 325 mg dengan berganti hari 

dapat menurunkan insiden infark miokard. Pemberian dosis rendah aspirin 75 mg dapat 

menurunkan risiko infark miokard dan kematin jantung tiba-tiba sekitar 32% pada 

pasien dengan angina stabil (Chatterjee dan Topol, 2015). 

2.14.1 Struktur Kimia 

Aspirin atau asam asetilsalisilat merupakan obat dari golongan salisilat 

mengandung gugus fungsi asam karboksilat dengan rumus molekul C9H8O4 

[C6H4(OCOCH3)COOH)]. Nama IUPAC dari aspirin adalah asam 2-

(asetiloksi)benzoat. Aspirin memiliki berat molekul sebesar 180,16 g/mol. Dosis 

rendah jangka panjang aspirin secara ireversibel memblok pembentukan platelet TXA2, 

yang menghasilkan efek penghambatan pada agregasi platelet (Sfetcu, 2014).  
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Gambar 2.10 Struktur kimia Aspirin (Asam asetilsalisilat) (Schrör, 2016) 

2.14.2 Farmakokinetik 

Volume distribusi pada dosis umum aspirin rata-rata ~170 ml/kg berat badan, 

pada dosis terapi tinggi volume meningkat hingga ~500 ml/kg karena saturasi di tempat 

berikatan dengan protein plasma. Aspirin dapat dideteksi dalam plasma hanya dalam 

waktu yang pendek sebagai hasil dari hidrolisis di dalam plasma, hati, dan eritrosit. 

Waktu paruh aspirin di dalam plasma adalah ~20 menit pada dosis antiplatelet (Brunton 

dan Parker, 2008).  

Aspirin secara cepat diabsorbsi dalam perut dan saluran pencernaan atas. Kadar 

puncak plasma terjadi 30 – 40 menit setelah aspirin dicerna, dan penghambatan TXA2 

tergantung fungsi platelet yaitu selama 1 jam. Setelah pemberian aspirin salut enterik, 

untuk mencapai kadar puncak dalam plasma membutuhkan waktu 3 – 4 jam. 

Bioavaibilitas oral untuk tablet aspirin reguler sekitar 40 – 50% lebih dari rentang dosis 

(Michelson 2012). Aspirin baik diabsorbsi pada pemberian oral. Secara cepat 

dimetabolisme menjadi asam salisilat, konsentrasi aspirin dalam plasma tidak 

terdeteksi dalam 1-2 jam setelah pemberian. Konsentrasi puncak asam salisilat dalam 

plasma mencapai dalam 1-2 jam dari pemberian tablet tidak bersalut. Diabsorbsi secara 

perlahan dan tidak berubah setelah pemberian secara rektal. Terapi oral kontinyu 

memiliki onset 1 – 4 hari sebagai efek antiinflamasi. Aspirin berikatan dengan protein 

plasma sebesar 33%. Ekskresi di dalam urin melalui filtrasi glomerulus dan reabsorpsi 

tubulus ginjal sebagai salisilat dan metabolitnya. Ekskresi salisilat dalam urin 

tergantung pH, jika pH urin meningkat dari 5 – 8, ekskresi salisilat dalam urin akan 

sangat meningkat. Aspirin memiliki waktu paruh 15 – 20 menit, waktu paruh salisilat 

akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi salisilat dalam plasma. Sedangkan 
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waktu paruh salisilat 2 – 3 jam ketika aspirin diberikan pada dosis rendah (325 mg) dan 

15 – 30 jam ketika aspirin diberikan dalam dosis tinggi (Amsterdam et al., 2014).  

2.14.3 Farmakodinamik 

Efek antiplatelet dari aspirin menyebabkan panjangnya waktu perdarahan dan 

penghambatan TXA2 yang menginduksi agregasi platelet. Efek ini terjadi bahkan 

sebelum asam asetilsalisilat terdeteksi dalam darah perifer, karena paparan platelet 

terhadap aspirin dalam sirkulasi portal. Aspirin salut enterik secara signifikan lambat 

saat diabsorpsi. Karena waktu paruh aspirin hanya 20 menit, maka platelet tidak dapat 

menghasilkan COX yang baru, efek aspirin berlangsung selama usia platelet (10 hari). 

Setelah diberikan dosis tunggal aspirin, aktivitas COX platelet pulih 10% per hari 

sebagai fungsi dari pergantian platelet. Walaupun kemungkinan membutuhkan 10 hari 

untuk mencapai total populasi platelet yang harus diperbaharui, sehingga dapat 

memulihkan aktivitas COX kembali normal, telah ditunjukkan bahwa jika 20% dari 

platelet memiliki aktivitas COX yang normal, hemostasis kemungkinan normal (Awtry 

dan Loscalzo, 2000).  

Adanya makanan dapat menurunkan laju absorpsi namun tidak meluas serta 

menurunkan konsentrasi puncak aspirin dan salisilat dalam plasma. Konsentrasi 

salisilat plasma pada 30 – 100 mcg/ml memberikan efek analgesik dan antipiresis, pada 

150 – 300 mcg/ml memberikan efek antiinflamasi dan pada 300 – 350 mcg/ml dapat 

memberikan efek toksik. Kondisi tetap konsentrasi salisilat plasma meningkat lebih 

dari proporsional dengan meningkatnya dosis sebagai hasil dari proses pembatasan 

kapasitas. Aspirin yang tidak terhidrolisis kemudian mengalami hidrolisis oleh esterase 

terutama di hati namun juga di dalam plasma, eritrosit, dan cairan sinofial (Amsterdam 

et al., 2014). 

Karena waktu paruh aspirin hanya berkisar 15 – 20 menit, maka aspirin dapat 

dideteksi dalam plasma hanya dalam jangka waktu yang pendek sebagai hasil dari 

hidrolisis dalam plasma, hati, dan eristrosit. Dilaporkan bahwa faktor aktivasi platelet 

eritrosit intraseluler asetilhidrolase I telah digolongkan sebagai aspirin hidrolase utama 

pada darah manusia. Variasi berapa kali lipat diantara individu yang dalam kemampuan 

erythrocyte lysates menjadi inaktif aspirin menyebabkan respon obat yang berbeda 
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pada berbagai interindividu. Meskipun klirensnya cepat, efek penghambatan dari 

aspirin berakhir selama jangka hidup platelet karena aspirin secara ireversibel meng-

nonaktifkan jalur COX-1. Aspirin juga mengasetilasi enzim ini dalam megakariosit 

sebelum platelet baru dilepaskan ke dalam sirkulasi. Rata-rata jangka waktu hidup 

platelet manusia sekitar 8 – 10 hari. Oleh karena itu, sekitar 10 – 12% dari sirkulasi 

platelet digantikan setiap 24 jam. Aspirin dosis rendah memiliki paling sedikit dua 

target obat yang jelas yang disebabkan dari efek antiplatelet yang terus-menerus: (1) 

asetilasi platelet pada COX-1, yang terjadi secara pre-sistemik, seperti di dalam portal 

darah, dan penumpukkan di atas dosis harian yang diulang; hal ini menggambarkan 

faktor utama hampir sempurna menekan produksi platelet TXA2; dan (2) asetilasi 

megakariosit COX-1 dan COX-2, tergantung pada bioavaibilitas sistemik obat dan 

durasi yang bertambah dalam jangka waktu yang panjang dari penekanan TXA2, 

karena adanya pelepasan platelet menunjukkan asetilasi COX-isozymes yang diperoleh 

dari progenitor sumsum tulang selama fraksi substansial dari 24 jam interval pemberian 

obat. Megakaryopoiesis yang abnormal dapat terjadi dalam thrombocythemia dan 

kondisi gangguan yang lain, serta mengurangi bioavaibilitas sistemik aspirin (dapat 

terjadi pada kondisi obesitas), dapat membatasi durasi penekanan platelet COX-1 dan 

kemungkinan membutuhkan interval dosis dalam jangka waktu yang lebih pendek. 

Setelah pemakaian aspirin dihentikan, pemulihan biosintesis TXA2 secara in vivo 

sedikit lebih cepat pada laju pergantian platelet, hal ini kemungkinan terjadi karena 

hubungan yang non-linier antara penghambatan aktivitas platelet pada jalur COX-1 dan 

penghambatan biosintesis TXA2 secara in vivo. Karena penekanan yang penuh pada 

fungsi platelet TXA2-independent dibutuhkan >97% penghambatan aktivitas COX-1, 

bahkan pemulihan yang sederhana pada aktivitas ini dapat dideteksi 2 – 3 hari setelah 

aspirin dihentikan, sehingga secara terus-menerus merespon agregasi secara penuh 

(Michelson, 2012). 

Mekanisme kerja utama aspirin adalah menghambat secara ireversibel enzim 

siklooksigenase-1 (COX-1), sehingga mencegah sintesis prostaglandin. Enzim COX-1 

memproduksi tromboksan A2 (TXA2), yaitu promotor terkuat dalam agregasi platelet. 

Efek antiplatelet aspirin yang potensial ditunjukkan dengan secara ireversibel menon-
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aktifkan COX-1 sehingga dapat menghalangi pembentukan TXA2. Pada IMA, aspirin 

memblok pembentukan vasokonstriktor oleh COX-1, yang menyebabkan disfungsi 

endotel oleh aterosklerosis. Sehingga, terjadi peningkatan fungsi endotel, dengan 

adanya aspirin dapat meningkatkan vasodilatasi, mengurangi trombosis, dan 

menghambat perkembangan aterosklerosis. Selanjutnya, aspirin mengurangi respon 

inflamasi pada pasien dengan penyakit arteri koroner dan dapat menghambat trombosis 

dari perkembangan aterosklerosis dengan melindungi low-density lipoprotein (LDL) 

dari oksidasi (Dai dan Ge, 2011).  

Aspirin bekerja dengan cara mengganggu biosintesis siklik prostanoid yaitu 

TXA2, prostasiklin, dan prostaglandin lainnya. Prostanoid-prostanoid ini dihasilkan 

oleh oksidasi yang dikatalisis secara enzimatis dari asam arakidonat yang berasal dari 

membran fosfolipid. Asam arakidonat dimetabolisme oleh enzim prostaglandin (PG) 

H-synthase, yang melalui aktivitas siklooksigenase (COX) dan peroksidasenya, 

masing-masing menghasilkan PGG2 dan PGH2,. Kemudian PGH2 dimodifikasi oleh 

sintase tertentu, sehingga menghasilkan prostaglandin D2, E2, F2a, I2 (prostasiklin), dan 

TXA2, dimana semua prostanoid tersebut memediasi fungsi selular tertentu. Platelet 

memproduksi TXA2 yang merespon berbagai stimuli (termasuk kolagen, thrombin, dan 

ADP) sehingga memperkuat respon agregasi platelet dan vasokonstriksi. Sebaliknya, 

sel endotel vascular memproduksi prostasiklin yang menghambat agregasi platelet dan 

menginduksi vasodilatasi. Inhibisi pada TXA2 dan PGI2 akibat induksi aspirin 

menyebabkan efek yang bertentangan pada hemostasis, namun efek prothrombotik 

yang potensial dari inhibisi PGI2 lebih reversible karena endothelium dapat mensintesa 

ulang COX, sehingga efek antithrombotik dari inhibisi TXA2 lebih dominan. 
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Gambar 2.11 Mekanisme kerja Aspirin (Gasparyan et al., 2008) 

PGH-synthase, juga disebut sebagai COX, yang terbagi dalam 2 isoform yang memiliki 

homologi yang signifikan dari rangkaian asam amino. Suatu substitusi asam amino 

tunggal dalam lokasi katalitik, enzim memberikan selektivitas terhadap inhibitor pada 

COX isoforms. Isoform pertama (COX-1) ditunjukkan secara konstitutif di dalam 

retikulum endoplasma pada sebagian besar sel (termasuk platelet) dan dihasilkan dalam 

sintesis prostaglandin homeostasis yang bertanggung jawab terhadap fungsi sel normal, 

termasuk melindungi mukosa lambung, menjaga aliran darah ginjal, serta regulasi 

aktivasi platelet dan agregasi. Isoform kedua (COX-2) tidak secara rutin terdapat di 

sebagian besar sel mamalia, namun, secara cepat diinduksi oleh rangsangan inflamasi 

dan faktor pertumbuhan serta dihasilkan dalam produksi prostaglandin yang 

bertanggung jawab terhadap respon inflamasi (Awtry dan Loscalzo, 2000). 
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2.15 Penggunaan Aspirin pada Terapi Infark Miokard Akut 

Aspirin merupakan antiplatelet yang banyak digunakan untuk mengatasi 

kondisi STEMI dan NSTEMI. Aspirin merupakan antiplatelet standar yang 

direkomendasikan oleh AHA/ACC untuk mengatasi kondisi STEMI. Pada penelitian 

The second International Study of Infarct Survival (ISIS-2), penggunaan aspirin (162 

mg tablet yang dikunyah, untuk mencapai kadar terapi dalam darah dengan cepat) 

menyebabkan penurunan hingga 23% dari laju mortalitas vaskular pada pasien infark 

miokard dan hampir 50% terjadi penurunan pada nonfatal infark miokard berulang 

yang dapat dilihat efeknya pada pria dan wanita. Penggunaan aspirin jangka panjang 

dapat mengurangi risiko setiap tahun dari kondisi vaskular yang serius seperti nonfatal 

infark miokard (Dai dan Ge, 2012).  

Berdasarkan hasil penelitian meta-analisis dari Antithrombotic Trialists’ (ATT) 

Collaboration tahun 2009, menunjukkan bahwa penggunaan aspirin sebagian besar 

dapat mengurangi kejadian oklusif vaskular pada non-fatal infark miokard baik sebagai 

pencegahan primer  maupun sebagai pencegahan sekunder (Antithrombotic Trialists’ 

(ATT) Collaboration 2009). Selain itu, menurut hasil penelitian Mehta et al. tahun 

2010, menunjukkan bahwa efikasi dari pemberian dosis tinggi dan dosis rendah Aspirin 

selama 7 hari tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada 17.263 pasien yang 

menjalani intervensi koroner perkutan (percutaneous coronary intervention/PCI) 

untuk mencegah outcome primer infark miokard (Mehta et al., 2010). 

2.15.1 Dosis Aspirin 

Dosis aspirin yang diberikan untuk mengatasi IMA adalah 160 sampai 325 mg 

per oral dan untuk alternatif diberikan suppositoria 81 mg baby aspirin secara rutin 

melalui rectal (Guy, 2009). 

Pada penelitian The second International Study of Infarct Survival menjelaskan 

bahwa dalam 1 bulan pemberian aspirin 162 mg per hari pada 1000 pasien per hari 

dapat mencegah 25 kematian dan 10 – 15 nonfatal infark miokard (Hussam M Tayeb 

et al. 2010). 

Untuk pencegahan primer infark miokard, diberikan aspirin oral 75-162 mg 

satu kali sehari, dilanjutkan terus menerus selama tidak terdapat kontra indikasi. 
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Sedangkan untuk, pencegahan sekunder infark miokard, diberikan aspirin oral 75-325 

mg atau 75-162 mg satu kali sehari, dilanjutkan terus menerus. Dosis 75-81 mg cukup 

untuk penggunaan jangka panjang dalam mencegah risiko gangguan jantung dengan 

risiko perdarahan saluran pencernaan yang kurang. Dosis aspirin ≤100 mg (biasanya 

75-81 mg) diberikan sehari dalam jangka pendek yaitu 3 bulan, dengan intensitas 

sedang (target INR: 2-3) yang dikombinasikan dengan antikoagulan oral untuk pasien 

dengan highirisk post-MI dan direkomendasikan untuk pasien yang memiliki riwayat 

perdarahan akibat induksi aspirin (McEvoy, 2011). 

Aspirin dengan dosis tinggi 500 – 1500 mg tidak lebih efektif dibandingkan 

dengan dosis sedang yaitu 160 – 325 mg/hari atau dosis rendah 75 – 150 mg/hari. Dosis 

rendah aspirin (75 – 150 mg/hari) efektif sebagai antiplatelet untuk penggunaan jangka 

panjang. Pada kondisi IMA diperlukan efek antithrombotik segera dengan diberikan 

dosis loading awal aspirin sekitar 150 – 300 mg (Dai dan Ge, 2012).  

Dosis awal aspirin yang sama atau lebih besar dari 160 mg bukan salut enterik 

direkomendasikan untuk mencapai laju penghambatan platelet. Penatalaksaan STEMI 

dan NSTEMI lainnya merekomendasikan dosis awal aspirin yaitu 162 sampai 325 mg. 

Dosis awal ini dapat dikunyah untuk mencapai konsentrasi tertinggi di dalam darah dan 

menghambat platelet dengan cepat. Walaupun dosis tersebut diperlukan, namun untuk 

jangka panjang penggunaan dosis 75 – 150 mg per hari lebih efektif sebagai dosis 

tertinggi. Selain itu, dosis pemeliharaan harian 81 – 162 mg lebih umum dipilih untuk 

sebagian besar pasien. Namun, aspirin dengan dosis 81 mg lebih dipilih sebagai dosis 

pemeliharaan. Jika pasien sedang menggunakan ticagrelor, maka penggunaan aspirin 

harus dibatasi dengan dosis <100 mg. Penggunaan aspirin diberikan secara terus-

menerus pada pasien STEMI atau NSTEMI (Rogers et al., 2016). 

 

Tabel II.7 Beberapa sediaan Aspirin yag terdapat di Indonesia (MIMS, 2016) 

No. Merk/Pabrik Dosis Bentuk Sediaan 

1. ASPILETS 

Danya-Varia 

Asam asetilsalisilat Tablet kunyah 80 mg 
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Dosis: 1 tab 80 mg 1x/hari. 

Pengobatan dan 

pencegahan angina pektoris 

dan infark miokardium. 

2. ASPITROM 

Interbat  

Asam asetilsalisilat 

Dosis: 300 mg/hari. Infark  

miokard 

Tablet salut enterik 100 

mg 

3. CARDIO 

ASPIRIN 

Bayer Schering 

Pharma 

Asam asetilsalisilat 

Dosis: 100 mg/hari. 

Mengurangi risiko 

morbiditas dan mortalitas 

pada pasien dengan infark 

miokard sebelumnya. 

Tablet salut enterik 100 

mg 

4. FARMASAL 

Fahrenheit  

Asam asetilsalisilat 

Dosis: 1 tab 50 mg/hari. 

Terapi agregasi platelet. 

Tablet salut enterik 50 mg 

5. MINIASPI 80 

Mersifarma TM 

Asam asetilsalisilat 

Dosis: 80 – 160 mg/hari. 

Mencegah agregasi platelet 

pada infark miokard akut. 

Tablet salut enterik 80 mg 

6. PROXIME 

Sanbe 

Asam asetilsalisilat (100 

mg), Glycine (45 mg) 

Dosis: Dewasa 1 tablet/hari. 

Infark miokard Maksimal: 

300 mg/hari. 

Tablet 

7. THROMBO 

ASPILET 

Darya-Varia 

Asam asetilsalisilat 

Dosis: 80 – 160 mg 1x/hari. 

Pengobatan dan 

pencegahan trombosis 

Tablet salut enterik 80 mg 
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(agregasi platelet) pada 

infark miokard akut. 

 

2.15.2 Masalah Terkait Obat (Drug-Related Problem) 

Masalah Terkait Obat (Drug-Related Problem) adalah suatu kondisi yang 

melibatkan terapi obat yang berpotensi mengganggu hasil klinis dari kesehatan yang 

diinginkan. Masalah terkait obat dapat mempengaruhi morbiditas dan mortalitas 

kualitas hidup pasien juga berdampak terhadap ekonomi dan sosial pasien 

(Pharmaceutical Care Network Europe, 2006). 

2.15.3 Klasifikasi Masalah Terkait Obat 

Adapun klasifikasi masalah terkait obat menurut Pharmaceutical Care 

Network Europe (The PCNE Classification V 5.01) adalah sebagai berikut 

(Pharmaceutical Care Network Europe 2006): 

1. Reaksi obat yang tidak dikehendaki (Adverse Drug Reactions/ADR) 

Pasien mengalami reaksi obat yang tidak dikehendaki seperti efek samping atau 

toksisitas. 

2. Masalah pemilihan obat (Drug Choice Problem) 

Masalah pemilihan obat yaitu pasien memperoleh atau sedang memperoleh obat 

yang salah (atau tidak memperoleh obat) untuk penyakit atau kondisi yang 

dialaminya. Masalah pemilihan obat antara lain yaitu obat diresepkan dengan 

indikasi yang tidak jelas, bentuk sediaan tidak sesuai, kontraindikasi dengan obat 

yang digunakan, obat tidak diresepkan untuk indikasi yang jelas. 

3. Masalah pemberian dosis obat (Drug Dosing Problem) 

Masalah pemberian dosis obat yaitu pasien memperoleh dosis yang lebih besar atau 

lebih kecil dari jumlah dosis obat yang dibutuhkan. 

4. Masalah pemberian/penggunaan obat (Drug Use/Administration Problems) 

Masalah pemberian atau penggunaan obat yaitu pasien tidak diberikan obat/tidak 

menggunakan obat sama sekali atau obat yang diberikan/digunakan tidak sesuai 

yang diresepkan. 

5. Interaksi obat (Drug Interaction) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

 

 

Masalah interaksi obat yaitu terdapat interaksi antara obat-obat tau obat-makanan 

yang jelas dan potensial. 

6. Masalah lainnya (Others) 

Masalah terkait obat lainnya yaitu pasien merasa tidak puas dengan terapi meskipun 

obat yang diberikan sudah benar, kesadaran kurang akan kesehatan dan penyakit 

(yang kemungkinan akan menimbulkan masalah), keluhan yang tidak jelas 

(dibutuhkan klarifikasi selanjutnya), dan kegagalan terapi yang tidak diketahui 

penyebabnya. 

2.15.4 Efek Samping  

Penghambatan sintesis prostaglandin menimbulkan efek anti-inflamasi dari 

aspirin namun juga menyebabkan perubahan fungsi protektif prostaglandin secara 

normal dengan konsekuensi potensial yang serius, termasuk gastric ulcers, gagal 

ginjal, dan gangguan fungsi platelet yang menyebabkan komplikasi perdarahan. 

Aspirin yang bekerja dengan menghambat jalur COX menyebabkan hilangnya efek 

sitoprotektif dari PGE2 pada mukosa lambung. Gejala pada saluran pencernaan secara 

signifikan sangat sering terjadi jika diberikan dosis tinggi (1200 mg/hari) dibandingkan 

dengan dosis rendah (300 mg/hari) aspirin. Suatu peninjauan berdasarkan pengujian 

randomisasi dari terapi aspirin serupa ditemukan bahwa toksisitas pada saluran 

pencernaan (major dan minor) dikarenakan oleh penggunaan dosis harian antara 30 dan 

1300 mg. Bahkan pada dosis rendah aspirin (50 – 75 mg/hari) masih dapat 

meningkatkan perdarahan pada saluran pencernaan. Beberapa penelitian juga 

melaporkan terjadinya peningkatan risiko stroke hemorrhagic pada pasien yang 

diberikan aspirin untuk mengatasi IMA. Selain itu, pada pemberian dosis tinggi (1500 

mg/hari), aspirin secara signifikan dapat menurunkan eksresi natrium ginjal pada 

pasien dengan gagal jantung. Aspirin juga dilaporkan dapat menetralkan efek 

vasodilator arterial sistemik dan melemahkan efek dari penghambat ACE dengan 

enalapril pada pasien dengan gagal jantung (Awtry dan Loscalzo, 2000). 

2.15.5 Kontraindikasi  

Pemberian aspirin kontraindikasi pada pasien yang mengalami hipersensitifitas 

terhadap aspirin atau bahan-bahan suatu formula yang mengandung aspirin. Pemberian 
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aspirin juga kontraindikasi terhadap pasien yang mempunyai riwayat asma, urtikaria, 

atau reaksi sensitifitas lainnya yang timbul oleh penggunaan agen antiinflamasi non-

steroid (nonsteroidal antiinflammatory agent/NSAIA) atau obat-obatan antiinflamasi 

non-steroid (nonsteroidal antiinflammatory drugs/NSAID), serta pasien yang 

mengalami sindrom asma, rhinitis dan polip nasal (McEvoy, 2011). Selain itu, 

pemberian aspirin kontraindikasi terhadap pasien yang mengalami gangguan 

perdarahan (Lacy et al., 2008). 

2.15.6 Interaksi  

Interaksi aspirin dapat terjadi jika aspirin diberikan bersama alkohol sehingga 

menyebabkan peningkatan risiko perdarahan. Selain itu, pemberian aspirin bersama 

ACE Inhibitor dapat menurunkan respon tekanan darah terhadap ACE Inhibitor 

sehingga perlu dipantau tekanan darah pasien, kemungkinan melemahnya aktifitas 

hemodinamik dari ACE Inhibitor pada pasien dengn gagal jantung, dan menurunkan 

efek hiponatremi dari ACE Inhibitor. Pemberian aspirin bersama antikoagulan (seperti 

warfarin dan heparin) dapat menggantikan warfarin dari tempat berikatan dengan 

protein, menyebabkan perpenjangan waktu protrombin (prothrombin time/PT) dan 

waktu perdarahan. Selain itu, pemberian aspirin bersama agen β-adrenergik blocker 

dapat menyebabkan penurunan respon tekanan darah terhadap agen β-adrenergik 

blocker dan berpotensial mengalami retensi garam dan cairan. Pemberian aspirin 

bersama kortikosteroid dapat menyebabkan penurunan konsentrasi salisilat plasma. 

Pemberian aspirin bersama NSAIA dapat menyebabkan interaksi pada farmakokinetik 

obat-obatan golongan antagonis NSAIA (ibuprofen, naproxen) menghambat agregasi 

platelet secara ireversibel efek aspirin, dapat membatasi efek kardioprotektif dari 

aspirin, meminimalkan risiko efek melemahkan dari pemberian aspirin dosis rendah 

dengan penggunaan ibuprofen yang kadang-kadang, menurunkan konsentrasi puncak 

plasma dan area di bawah kurva (area under curve/AUC) dari diklofenak. Pemberian 

aspirin bersama dengan agen trombolitik dapat menambah penurunan mortalitas pada 

pasien IMA yang menerima aspirin dosis rendah dan agen trombolitik (streptokinase 

dan alteplase) (McEvoy, 2011). 


