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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Struktur danmAnatomi jantung 

Sistem kardiovaskularmmerupakan sistem yangmmemberi fasilitas proses 

pengangkutanmberbagai substansi darimdan ke sel-sel tubuh. Sistemmini 

meliputi organ penggerakmyang disebut jantung, dan sistemmsaluran yang 

terdirimdari arteri mengalirkan darahmdari jantung dan vena danmmengalirkan 

darah kemseluruh tubuh (Smeltzer, 2001). Sistemmkardiovaskular 

dapatmdianggap sebagai sistem transportasi tubuh.mSistem ini memiliki tiga 

komponen mutama jantung, pembuluh darah dan darahmitu sendiri. Jantung 

adalah pompamsistem dan pembuluh darah seperti rutempengiriman. Darah dapat 

dianggapmsebagai cairan yangmmengandung oksigen danmnutrisi yang 

dibutuhkanmtubuh dan membawamlimbah yang harus dibuang. 

Informasimberikut menggambarkan struktur danmfungsi jantung dan sistem 

kardiovaskularsecara keseluruhan(Smeltzer, 2001). 

 

Gambar 2. 1 Anatomi Jantung (Movahed et al., 2009). 

Jantungmnormal manusiambervariasi sesuaimdengan tinggi danmberat 

badan yaitu pada laki–laki, beratmjantung sekitar 300-350 g sedangkanmpada 

wanita sekitar 250–300 g (Movahed et al., 2009). Jantungmmerupakan sistem 
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transportasimdan dapat di ibaratkan sebagaimpompamyang terdiri dari dua 

sisimyaitu sisi kanan danmsisi kiri (Marieb danmHoehn, 2013) Sisi kanan 

memompa darahmdari tubuh kemparu–paru, sedangkan sisimkirimmemompa 

darah darimparu–paru ke seluruh bagianmtubuh. Setiap bagian  terdiri dari dua 

kompartemen: atrium dan ventrikel.Atrium merupakan bagian terkecilmsehingga 

memberikanmkontribusi yang kecil pulamuntuk sirkulasi darah. Keduamatrium 

berada di bagianmatas dan ventrikel beradamdi bagian bawah (McConahy, 2007). 

Ketebalanmventrikel kanan adalah 0,3–0,5 cm danmventrikel kiri adalah 1,3–1,5 

cm. Jantungmdibagi menjadi empat ruangmyang berbeda. Terdiri dari tiga lapisan 

(epikardium, mmiokardium, dan endokardium). Berisimdua atrium (kiri dan 

kanan), berisimdua ventrikel (kiri dan kanan) sertamberisi empat katup (aorta, 

mitral, trikuspidmdan pulmonal) (Movahed et al., 2009).  

 Posisimjantung terletak di antara kedua paru-paru danmberada di tengah-

tengahmdada, bertumpu padamdiafragma thoracis. Selaput yangmmembungkus 

jantung disebutmperikardium yang terdiri dari lapisanmfibrosa dan serosa. 

Epicardiummadalah lapisan paling luarmdari jantung. Sedangkan, 

lapisanmberikutnya adalahmlapisan miokardium, lapisanmyang paling tebal. 

Miokardium merupakanmlapisan otot jantung yangmberperan paling 

pentingmdalam memompa darahmmelalui pembuluh arteri. Sementaramitu, 

lapisan terakhir jantung adalahmendocardium (Smeltzer, 2001). 

Dindingmjantung terdiri dari tiga lapisan antara lain:  

a. Epikardium 

Epikardiummadalah lapisan luar dari dindingmjantung dan dibentuk oleh 

lapisanmvisceral perikardium. Visceralmperikardium inimdisebut sebagai 

epikardiumm (Movahed et al., 2009). Perikardiummterdiri dari 

duamlapisan yaitu lapisanmluar disebut perikardiummfibrosa dan lapisan 

dalammdisebut epitel (keeley et al., 2007). Diantaramdua lapisan 

jantungmini terdapat lendermsebagai pelican untukmmenjaga agar 

gesekanmpericardium tidak mengganggumjantung (Syaifuddin, 2009). 

Perikardiummfibrosa terdiri dari jaringanmikat yang kuat, padat dan tidak 

elastis.mDiantara dindingmperikardium, ada rongga perikardialm 

(pericardial cavity). Ruang sempit inimbiasanya berisi 10–15 ml cairan 
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perikardial yang berfungsimmemudahkan pergerakan jantungmsaat terjadi 

proses pemompaanmdarah (Curran dan Sheppard, 2011).  

b. Miokardium 

Lapisanmtengah dinding jantung disebutmmiokardium. Lapisan tebal dan 

Terdiri atas sel–sel otot jantungmyang melapisi dinding jantung. 

Miokardiummdikelilingi oleh epikardium (lapisan luarmdari dinding 

jantung) dan endokardium (lapisan dalam jantung). 

Miokardiummberkontraksi untukmmemompa darah darimjantung ke aorta. 

Ketebalanmmiokard bervariasi dari satumruang jantung ke ruang 

yangmlainnya (Curran dan Sheppard, 2011).  

c. Dalam /Endokardium 

Dinding dalammatrium yang diliputi olehmmembran yangmmengilat yang 

terdirimdari jaringan endotelmatau selaput lendermendokardium 

kecualimaurikula danmbagian depan sinus vena kava (Syaifuddin, 2009). 

Jantung dibagi menjadi empat ruangmyang berbeda 

denganmketebalanmdinding otot yangmberbeda. Atrium kirimdan atrium 

kananmyang kecil, ruang berdinding tipismterletak tepat dimatas ventrikelmkiri 

dan ventrikel kanan. Atriummmenerima darah dari sistem venamdan paru-

parumkemudian berkontraksimdan mengeluarkanmdarah ke dalammventrikel. 

Ventrikelmkemudian memompamdarah ke seluruhmtubuh atau paru–paru. 

Jantungmberisi empatmkatup, masing-masingmdari empat katupmmemiliki peran 

khususmdalam menjagamstabilitas fisiologis (Movahed et al., 2009). 

1. Atrium dekstra: Terdiri dari ronggamutama dan aurikula dimluar, bagian 

dalamnyammembentuk suatu rigi ataumKrista terminalis.  

a. Muara atriumkanan terdiri dari:  

- Vena cavasuperior  

- Venacava inferior  

- Sinuskoronarius  

- Osteumatrioventrikuler dekstra  
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b. Sisa fetal atriumkanan: fossa ovalisdan annulusovalis  

c. Ventrikel dekstra: berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum 

atrioventrikel dekstrum dan dengan traktus pulmonalis melalui osteum 

d. Pulmonalis Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal darimatrium kanan terdiri 

dari:  

a. Valvula triskuspidal  

b. Valvula pulmonalis  

2. Atrium sinistra: Terdiri dari rongga utama dan aurikula  

3. Ventrikel sinistra: Berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum 

4. Atrio ventrikuler sinistra dan dengan aorta melalui osteum aorta terdiri dari:  

a. Valvulamitralis  

b. Valvula semilunarisaorta  

2.2 DefenisimInfark Miokard Akut 

 Infark miokard akutmmerupakan seranganmjantung yangmterbentuk suatu 

daerah nekrosismpada sel otot polos akibat dari suplai darah yang tidak stabil. 

Infark miokard akut biasa diakibatkan oleh ruptur pada asterosklerosis pada 

arterikoroner yangmmenyebabkanmterbentuknya thrombus sehingga menyumbat 

arteri dan mengakibatkan berhentinya pasokan darah keregio jantung. Akibat 

pembentukan trombus maka bagian jantung tidak dapatmmenerima darah lagi, 

zat-zat gizi serta oksigen. Hal ini menyebabkanmkehilangan kontraksi 

secaramtiba-tiba  (Aronson, 2010). Infarkmmiokard akut sama dengan istilah ST 

elevasi miokard infark (STEMI) yangmmerupakan manifestasi dari penyakit 

jantung iskemik yang disebabkan oleh kematian sel jaringan ototmdan terjadi 

secaramberkepanjangan. STEMI dan NSTEMI merupakan keadaan darurat medis 

dimana membutuhkan intervensi secara langsung (Koda Kimble et al., 2009) 
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Gambar 2. 2 perbedaan Jantung normal dengan jantung IMA (Goldthwaite, 2012). 

 Pada gambarmdi atas menunjukkanmperbedaan anatomimjantung 

normal dengan jantungminfark miokard akut. Ventrikelmkiri memiliki dinding 

ototmtebal dan aliran oksigen lancar, setelah terjadiminfark miokard, sel-sel 

ototmjantung di ventrikel kiri tersumbat oleh plakmyang mengakibatkan 

tersumbatnya aliran oksigen dan matimmengakibatkan dindingmventrikel 

menjadimtipis (Goldthwaite, 2012). 

 Berdasarkanmanamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan 

elektrokardiogram (EKG), dan pemeriksaan marka jantung, sindrommKoroner 

Akut dibagimmenjadi: 

1. Infark miokardmdengan elevasi segmenmST (STEMI: ST 

segmentmelevation myocardialminfarction) 

2. Infark miokard denganmnon elevasi segmenmST (NSTEMI: non ST 

segment elevation myocardial infarction) 

3. AnginamPektoris tidakmstabil (UAP: unstable anginampectoris) 

(PERKI,2015). 

 

Infark miokard dengan elevasi segmen ST akut(STEMI) 

merupakanindikator kejadian oklusi total pembuluh darah arteri koroner. Kaadaan 

inimemerlukan tindakan revaskularisasi untuk mengembalikan aliran darah dan 

reperfusi miokard secepatnya; secara medikamentosamenggunakanagen 

fibrinolitikatau secara mekanis, intervensi koroner perkutanmprimer. Diagnosis 

STEMI ditegakkan jika terdapat keluhan angina pektoris akut disertaimelevasi 
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segmen ST yang persisten di dua sadapan yang bersebelahan. Inisiasimtatalaksana 

revaskularisasi tidak memerlukan menunggu hasil peningkatan markamjantung 

(PERKI, 2015). 

 

2.3 Epidemiologi Infark Miokard Akut 

Penyakitmkardiovaskular ini mewakili 30% darimsemua total 

kematianmsecara global. Padamtahun 2005 dari totalm58 juta kematianmdi 

seluruh dunia, 17 jutamorang meninggalmakibat penyakit kardiovaskularmdimana 

7,6 juta diantaranyammeninggal akibatmmanifestasi dari penyakitmjantung 

koroner. IMA merupakanmsalah satu diagnosis yangmpaling umum terjadi 

padampasien rawat inap di negara-negarambarat. Di Amerika Serikatmkurang 

lebih 1 juta infarkmmiokard terjadi setiap tahunnya (Gerczuk and Robert, 2012). 

Sindrom koroner akut meliputi angina tidakmstabil, non-ST-elevasi MI, ST-

elevasimMI dan kematian jantungmsecara tiba – tiba. Infarkmmiokard (IM) 

adalah salahmsatu dari lima penyakitmjantung koroner (Mendis et al., 2011).  

Infarkmmiokard menimpa 6,6 jutaperempuan ASmsetiap tahun dan tetap 

menjadimancaman morbiditas dan mortalitasmutama pada wanita. Dari 

jumlahmini, 2,7jutammemiliki riwayat infark miokard,>53.000mmeninggal 

karenaminfark miokard, dandiperkirakan 262.000 wanita dirawat di rumah 

sakitmuntuk ACS (AMIdanangina tidak stabil) (Mehta et al,. 2016). 

   Infark miokardmakut merupakan satumdiantara penyakit 

kardiovaskularmyang sering terdiagnosismpada pasien di rumah sakit 

negaramindustri. Di Amerika (United States) terdapatmsekitar  650,000 

pasienmyang merupakanmpenderita baru infark miokardmakut dan 450,000 

pasienmmenderita infark miokard akutmberulang. Rata – rata kematian 

yangmdisebabkan oleh infark miokard adalah 30%mdengan setengah pasien 

yangmterserang infark miokardmakut meninggalsebelum pasien sampai dirumah 

sakit. Dari 1 sampaim25 pasien yang selamat setelahmterserang infark 

miokardmakut, meninggalmsetelah satu tahun. Kematian akibatminfark miokard 

banyak terjadimpada pasien dewasamdengan umur lebih dari 75 

tahunmdibandingkan denganmpasien yang lebihmmuda (Bonow et al., 2008). 
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2.4 Faktor Resiko 

 Secara garismbesar terdapat dua jenismfarktor resiko pada pasien IMA , 

yaitu faktor resiko yangmbisa dimodifikasi danmtidak bisa dimmodifikasi 

(Kasron, 2012) 

2.4.1 Faktormresiko yang dapat dimodifikasi 

Merupakan faktormresiko yang bisa dikendalikanmsehinggamdengan 

intervensi tertentummaka bisa dihilangkan. Diantaranya : 

2.4.1.1 Merokok  

 Rokok dapatmmenimbulkan aterosklerosis, peningkatan trombogenis, dan 

vasokonstriksi, peningkatan tekanan darah, pemicu aritmia jantung ,meningkatkan 

kebutuhan oksigen jantung dan penurunan kapasitas pengangkutan oksigen 

(Kasron, 2012). Risiko Infark miokard akut secara substansial berkurang dalam 

kurun waktu 1 atau 2tahun setelah berhenti merokok dan memiliki tingkat risiko 

apabila mengkonsumsi rokok dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun (Mehta et 

al., 2016). 

2.4.1.2 Hipertensi 

 Pada pasien dengan hipertensi, terjadi peningkatan konsentrasi angiotensin 

II. Angiotensin II merupakan vasokontriktor yang poten dan berkontribusi pada 

aterogenesis melalui stimulasi pertumbuhan otot polos.Hal ini terjadi melalui 

ikatan antara angiotensin II pada reseptor spesifik otot polos yang mengaktivasi 

fosfolipase C. Aktivasi tersebut meningkatkan konsentrasi kalsium intraseluler 

dan kontraksi otot polos.Efek lainnya berupa peningkatan aktivitas lipoksigenase 

yang dapat meningkatkan respon inflamasi dan oksidasi LDL.Hipertensi dapat 

menyebabkan peningkatan hidrogen peroksida dan radikal bebas yang berdampak 

pada penurunan NO pada endotel, meningkatkan adhesi leukosit serta 

meningkatkan resistensi perifer (Wihastuti et al., 2016). 
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2.4.1.3 Obesitas dan DM tipe II 

 Meningkatnyaberat badanmdikaitkan dengan meningkatnya risiko koroner 

dan wanita obesitas menunjukkanmkategori risiko 4 kali lipat lebihmtinggi untuk 

kejadianmkardiovaskuler dibandingkan denganmwanita yang  kurus. 

Obesitasmmerupakan faktor risikomutama  Infark miokard akutmpada wanita dan 

meningkatkan risikommereka hampir 3 kali lipat. Risiko Infark miokard 

akutmterkait dengan sindrommmetabolik lebih tinggimpada wanita 

mudamdaripada kelompok lain. Diabetesmmilitus terkait obesitas dan sindrom 

metabolik merupakan risiko relatif lebih tinggi dari kejadian koroner sebagai 

akibat dari faktor kelangsungan hidup. Untuk pria dan wanita dengan Diabetes 

melitus, kematian setelah STEMI atau NSTEMI secara signifikan meningkat 

dibandingkan dengan mereka dengan non-diabetes pada 30 hari dan 1 tahun 

(Mehta et al., 2016). 

2.4.1.4 Dislipidemia  

Abnormalitas kadar lipid serum yang merupakan faktor resiko adalah 

hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah peningkatan kadar kolesterol atau 

trigliserida serum di atas batas normal. The National Cholesterol Education 

Program (NCEP) menemukan kolesterol LDL sebagai faktor penyebab penyakit 

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

bahwa penurunan kadar kolesterol juga menurunkan mortalitas akibat infark 

miokard (Brown, 2006). 

2.4.1.5 Aterosklerosis  

Aterosklerosis merupakan salah satu penyebab utama dari infark miokard, 

plak aterosklerosis menyebabkan terjadinya aktivasi platelet dan agregasi, 

pembentukan trombin dan pembentukan trombus. Hasilnya karena adanya 

trombus pada aliran pembuluh darah vascular maupun koroner menyebabkan 

ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigen dan jika 

peristiwa ini terjadi maka akan terjadi kematian jaringan sel otot jantung 

(nekrosis) (Bonow et al., 2008). 

2.4.2. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi 

Merupakan factor resiko yang tidak bisa di rubah atau dikendalikan, 

diantaranya : 
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2.4.2.1 Usia  

Resiko terkena IMA meningkat pada pria diatas 45 tahun dan pada wanita 

diatas 55 tahun (umumnya telat menopause) (Kasron, 2012) 

2.4.2.2 Jenis kelamin  

 Morbiditas akibat IMA pada laki-laki dua kali lebih besar daripada 

perempuan, hal ini berkaitan dengan estrogen dan endogen yang bersifat protektif 

pada perempuan (Kasron, 2012) 

2.5 Etiologi 

 Infark miokard merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara suplai 

oksigen dan juga kebutuhan oksigen oleh jantung yang menyebabkan kematian 

sel-sel jantung. Infark miokard yang paling sering terjadi diakibatkan oleh plak, 

aterosklerosis atau trombus pada pembuluh darah koroner. Terjadinya trombus 

disebabkan oleh ruptur plak yang kemudian diikuti oleh pembentukan trombus 

oleh trombosit. Lokasi dan luasnya infark miokard akut tergantung pada arteri 

yang oklusi dan aliran darah koleteral (Mendis et al., 2011). 

Presentasi klinis dan outcome tergantung pada lokasi obstruksi dan 

keparahan serta durasi terjadinya iskemia pada otot jantung. Sekitar 2/3 sampai 

3/4 dari trombus koroner yang dipicu oleh pecahnya plak secara tiba-tiba (terjadi 

inflamasi dan plak yang kaya lipid ditutupi oleh fibrosa cap). Infark miokard yang 

disebabkan oleh oklusi arteri koroner mulai berkembang 15-30 menit setelah 

iskemia berat dan berlangsung dari subendokardium ke subepikardium (Werf et 

al., 2008). Pada tahap awal aterosklerosis, disfungsi jaringan endotel dan represi 

gen terjadi akibat respon terhadap pembuluh darah yang mengalir di atas plak 

aterosklerosis pada lapisan dalam endotel arteri. Untuk merespon induksi gen dan 

represi, sel endotel mengurangi hasil sintesis oksida nitrat dan meningkatkan 

oksidasi lipoprotein serta memfasilitasi zat tersebut untuk menembus dinding 

arteri dan mengenalkan monosit ke dinding pembuluh darah dengan deposisi 

matriks ekstraseluler, yang menyebabkan proliferasi sel otot polos, dan lepasnya 

vasokonstriktor lokal zat prothrombotic ke darah menimbulkan respons inflamasi, 

semua faktor ini menyebabkan peningkatan disfungsi endotel sebagai akibat 

pembentukan fatty streak di arteri koroner dan akhirnya menjadi plak 
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aterosklerosis. Oleh karena itu, endotelium berfungsi sebagai organ autokrin dan 

parakrin penting dalam kasus aterosklerosis. Sejumlah faktor secara langsung 

merupakan penyebab disfungsi endotel dan aterosklerosis, yaitu hipertensi, usia, 

jenis kelamin, tembakau (merokok),konsumsi obat-obat tertentu, diabetes 

mellitus, obesitas dan dislipidemia (Dipiro et al., 2008). 

2.6 Patofisiologi 

 Infark miokard akut didefinisikan dalam patologi sebagai kematian sel 

miokard karena iskemia berkepanjangan. Nekrosis sel miokard berisiko 

membutuhkan setidaknya 2-4 jam bahkan bisa lebih lama, tergantung pada 

sirkulasi ke zona iskemik, persisten atau intermiten oklusi arteri koroner, 

sensitivitas miosit iskemia, dan kebutuhan dari jumlah oksigen dan nutrisi. Infark 

akan sembuh dengan membutuhkan waktu setidaknya 5-6 minggu (Thygesen, 

2012). Kekurangan oksigen yang terjadi paling banyak disebabkan oleh penyakit 

arteri koroner , pada penyakit ini terdapat plak yang telah terbentuk dalam 

beberapa tahun di dalam lumen arteri koroneria ( arteri yang mensuplay darah dan 

oksigen pada jantung), plak dapat terjadi rupture Di tempat tersebut atau bahkan 

pecahnya plak yang mengakibatkan trombosit dapat menumpuk dan kemudian 

menghalangi aliran darah sehingga menyebabkan angina tidak stabil. Pecahnya 

aterosklerotik plak menyebabkan sindrom koroner akut atau Infark miokard akut 

Akibat Banyak pemicu terjadinya infark mikard akut yang dimulai dengan 

pecahnya plak. Pecahnya plak menyebabkan aktivasi, adesi, dan agregasi 

trombosit dan pembekuan, sehingga pembentukan oklusif trombus. Trombosis 

lokal terjadi setelah gangguan plak dan merupakan hasil dari interaksi kompleks 

antara inti lipid, sel otot polos, makrofag, dan kolagen. Inti lipid adalah substrat 

untuk pembentukan trombus yang disebabkan oleh platelet, dan kedua otot polos 

dan busa sel dalam karena faktor adanya plak yang stabil di jaringan 

(Yeghiazarians, 2000). 
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Gam

bar 2. 3 Patofisiologi IMA (PERKI,2015). 

 Menunjukkan penjelasan skematis dari perkembangan nekrosis miokard 

setelah oklusi arteri koroner. Nekrosis dimulai dari daerah kecil di bawah 

permukaan endokardium dan di tengah daerah iskemik. Seluruh wilayah ini yang 

terjadi infark miokard akut terjadi penyumbatan dan perfusi pada daerah yang 

beresiko (Robbins, 2005). Infark miokard tidak selalu disebabkan oleh oklusi total 

pembuluh darahkoroner. Obstruksi subtotal yang disertai vasokonstriksi yang 

dinamisdapat menyebabkan terjadinya iskemia dan nekrosis jaringan otot jantung 

(miokard). Akibat dari iskemia, selain nekrosis, adalah gangguan kontraktilitas 

miokardium karena proses hibernating dan stunning (setelah iskemia hilang), 

distritmia dan remodeling ventrikel (perubahan bentuk, ukuran danfungsi 

ventrikel). Sebagian pasien SKA tidak mengalami koyak plak seperti diterangkan 

di atas. Mereka mengalami SKA karena obstruksi dinamis akibat spasme lokal 

dari arteri koronaria epikardial (Angina Prinzmetal). Penyempitan arteri 

koronaria, tanpa spasme maupun trombus, dapat diakibatkan oleh progresi plak 

atau restenosis setelah Intervensi Koroner Perkutan (IKP). Beberapa faktor 

ekstrinsik, seperti demam, anemia, tirotoksikosis, hipotensi, takikardia, dapat 

menjadi pencetus terjadinya SKA pada pasien yang telah mempunyai plak 

aterosklerosis (PERKI,2015). 
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 Banyak pemicu terjadinya infark miokard akut yang dimulai dengan 

pecahnya plak. Pecahnya plak menyebabkan aktivasi, adesi, dan agregasi 

trombosit dan pembekuan, sehingga pembentukan oklusif trombus. Trombosis 

lokal terjadi setelah gangguan plak dan merupakan hasil dari interaksi kompleks 

antara inti lipid, sel otot polos, makrofag, dan kolagen. Inti lipid adalah substrat 

untuk pembentukan trombus yang disebabkan oleh platelet, dan kedua otot polos 

dan busa sel dalam karena faktor adanya plak yang stabil di jaringan. Plak yang 

tidak stabil ditandai dengan peradangan dari dinding pembuluh darah di lokasi 

plak. Di tempat tersebut terjadilah ruptur atau bahkan pecahnya plak yang 

menagkibatkan trombosit dapat menumpuk dan kemudian menghalangi aliran 

darah sehingga menyebabkan angina tidak stabil. Pecahnya aterosklerotik plak 

menyebabkan sindrom koroner akut atau Infark miokard akut (Yeghiazarians, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Patofisiologi IMA (Aronson and ward, 2013). 

Plak ini biasanya banyak mengandung makrofag dan limfosit-T yang dapat 

melepaskan metaloprotease dan sitokin yang melemahkan selubung fibrosa yang 

menyebabkan plak mudah robek dan mengalami erosi karena adanya tekanan  dari 
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aliran darah.  Plak yang ruptur memicu terjadinya agregasi trombosit dan 

membentuk trombus di pembuluh darah yang dilewatinya. Pasien yang 

mengalami iskemia dalam waktu yang lama dan berat menyebabkan terbentuknya 

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

dengan bantuan reperfusi.  Zona yang mengalami infark ataupun yang tidak akan 

mengalami perubahan progresif dalam hitungan jam, hari, dan minggu setelah  

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

miokard akan terjadi nekrosis koagulasi dan setelah 18 jam neutrofil memasuki  

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

kemudian  menurun.  Hal  ini menyebabkan miokardium  menjadi  kaku.  Miokard  

yang  kaku  akan  melunak  pada  hari  ke  4 sampai  7,  dan  beresiko  mengalami  

ruptur  kembali  selama  2  minggu pertama. Jaringan  granulasi  kemudian  

memasuki  zona  infark  dan  mengalami  maturasi secara  progresif  mengubah  

jaringan  mati  menjadi  jaringan  parut.  Setelah  2-3 bulan,  infark  sembuh  

dengan  dinding  ventrikel  yang  non-kontraksi,  menipis, mengeras, dan 

berwarna abu-abu pucat (Aaronson and Ward, 2013). 
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2.6.1 Pathway  

 

Gambar 2. 5Pathway IMA (Nurarif, 2013). 

2.7. Manifestasi Klinis Infark Miokard Akut 

 Infark Miokard Akut biasanya terjadi pada pria diatas 40 tahun terutama 

pada pasien diabet. Mengalami artheriosklerosis pada pembuluh koronernya & 

sering disertai dengan hipertensi arterial. Serangan juga terjadi pada wanita & pria 

muda diawal 30-an atau bahkan 20-an. Wanita yang memakai kontrasepsi pil dan 

merokok mempunyai resiko sangat tinggi. Namun secara keseluruhan angka 

kejadian Infark Miokard pada pria lebih tinggi di banding wanita pada semua usia 

(Kulick, 2014). Keluhan utama klasik 

 Biasanya di tandai dengan Nyeri dada sentral yang berat, seperti rasa 

terbakar, ditindih benda berat, seperti ditusuk, rasa diperas, dipelintir, tertekan 
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yang berlangsung ≥ 20 menit, tidak berkurang dengan pemberian nitrat. 

Karakteristik nyeri pada STEMI hampir sama dengan pada angina pectoris, 

namun biasanya terjadi pada saat istirahat, lebih berat, dan berlangsung lebih 

lama. Nyeri biasa dirasakan pada bagian tengah dada dan/atau epigastrium, dan 

menyebar ke daerah lengan. Penyebaran nyeri juga dapat terjadi pada abdomen, 

punggung, rahang bawah, dan leher. Nyeri sering disertai dengan kelemahan, 

berkeringat, nausea, muntah, dan ansietas (Fauci, et al., 2007). Volume dan 

denyut nadi cepat, namun pada kasus infark miokard berat nadi menjadi kecil dan 

lambat. Bradikardi dan aritmia juga sering dijumpai. Tekanan darah menurun atau 

normal selama beberapa jam atau hari. Dalam waktu beberapa minggu, tekanan 

darah kembali normal. Dari auskultasi prekordium jantung, ditemukan suara 

jantung yang melemah. Pulsasinya juga sulit dipalpasi. Pada infark daerah 

anterior, terdengar pulsasi sistolik abnormal yang disebabkan oleh diskinesis otot-

otot jantung. Penemuan suara jantung tambahan (S3 dan S4), penurunan intensitas 

suara jantung dan paradoxal splitting suara jantung S2 merupakan pertanda 

disfungsi ventrikel jantung(Fauci, et al., 2007). 

2.8. Pemeriksaan Penunjang 

2.8.1 Pemeriksaan Laboratorium 

 Kreatinin kinase-MB (CK-MB) atau troponin I/T merupakan pemeriksaan 

nekrosis miosit jantung. Troponin I/T sebagai biomarker nekrosis jantung 

mempunyai sensitivitas dan spesifisitas lebih tinggi dari CK-MB. Peningkatan 

biomarker jantung hanya menunjukkan adanya nekrosis miosit, namun tidak dapat 

dipakai untuk menentukan penyebab nekrosis miosit tersebut (penyebab 

koroner/nonkoroner). Troponin I/T juga dapat meningkat oleh sebab kelainan 

kardiak nonkoroner seperti takiaritmia, trauma kardiak, gagal jantung, hipertrofi 

ventrikel kiri, miokarditis/perikarditis. Keadaan nonkardiak yang dapat 

meningkatkan kadar troponin I/T adalah sepsis, luka bakar, gagal napas, penyakit 

neurologik akut, emboli paru, hipertensi pulmoner, kemoterapi,dan insufisiensi 

ginjal.Pada dasarnya troponin T dan troponin I memberikan informasi yang 

seimbang terhadap terjadinya nekrosis miosit, kecuali pada keadaan disfungsi 

ginjal. Pada keadaan ini, troponin I mempunyai spesifisitas yang lebih tinggi dari 

troponin T. Kadar CK-MB yang meningkat dapat dijumpai pada seseorang dengan 
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kerusakan otot skeletal (menyebabkan spesifisitas lebih rendah) dengan waktu 

paruh yang singkat (48 jam). Mengingat waktu paruh yang singkat, CK-MB lebih 

terpilih untuk mendiagnosis ekstensi infark (infark berulang) maupun infark 

periprosedural.  

 Pemeriksaan biomarker jantung sebaiknya dilakukan di laboratorium 

sentral. Pemeriksaan di ruang darurat atau ruang rawat intensif  jantung (point of 

care testing) pada umumnya berupa tes kualitatif atau semikuantitatif, lebih cepat 

(15-20 menit) tetapi kurang sensitif. Point of care testing sebagai alat diagnostik 

rutin SKA hanya dianjurkan jika waktu pemeriksaan di laboratorium sentral 

memerlukan waktu >1 jam. Jika marka jantung secara point of care testing 

menunjukkan hasil negatif maka pemeriksaan harus diulang di laboratorium 

sentral (PERKI,2015) Pemeriksaan troponin I/T adalah standard baku emas dalam 

diagnosis NSTEMI, di mana peningkatan kadar biomarker jantung tersebut akan 

terjadi dalam waktu 2 hingga 4 jam. Penggunaan troponin I/T untuk diagnosis 

NSTEMI harus digabungkan dengan kriteria lain yaitu keluhan angina dan 

perubahan EKG. Diagnosis NSTEMI ditegakkan jika biomarker jantung 

meningkat sedikit melampaui nilai normal atas (upper limit of normal, ULN). 

Dalam menentukan kapan biomarker jantung hendak diulang seyogyanya 

mempertimbangkan ketidakpastian dalam menentukan awitan angina. Tes yang 

negatif pada satu kali pemeriksaan awal tidak dapat dipakai untuk menyingkirkan 

diagnosis infark miokard akut. Kadar troponin pada pasien infark miokard akut 

meningkat di dalam darah perifer 3 – 4 jam setelah awitan infark dan menetap 

sampai 2 minggu.Peningkatan ringan kadar troponin biasanya menghilang dalam 

2 hingga 3 hari, namun bila terjadi nekrosis luas, peningkatan ini dapat menetap 

hingga 2 minggu (PERKI, 2015)  

 

Gambar 2. 6 Biomarker pada infark miokard akut (Bertrand, 2002) 
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2.8.2. Pemeriksaan elektrokardiogram. 

 Semua pasien dengan keluhan nyeri dada atau keluhan lain yang mengarah 

kepada iskemia harus menjalani pemeriksaan EKG 12 sadapan sesegera mungkin 

sesampainya di ruang gawat darurat. Sebagai tambahan, sadapan V3R dan V4R, 

serta V7-V9 sebaiknya direkam pada semua pasien dengan perubahan EKG yang 

mengarah kepada iskemia dinding inferior. Sementara itu, sadapan V7-V9 juga 

harus direkam pada semua pasien angina yang mempunyai EKG awal 

nondiagnostik. Sedapat mungkin, rekaman EKG dibuat dalam 10 menit sejak 

kedatangan pasien di ruang gawat darurat. Pemeriksaan EKG sebaiknya diulang 

setiap keluhan angina timbul kembali. Gambaran EKG yang dijumpai pada pasien 

dengan keluhan angina cukup\bervariasi, yaitu: normal, nondiagnostik, LBBB 

(Left Bundle Branch Block) baru/persangkaan baru, elevasi segmen ST yang 

persisten (≥20 menit) maupun tidak persisten, atau depresi segmen ST dengan 

atau tanpa inversi gelombang T (PERKI, 2015). 

Tabel II 1.Lokasi infark berdasarkan sadapan EKG (PERKI, 2015) 

Sadapan dengan Deviasi Segmen ST Lokasi Iskemia atau Infark 

V1-V4 Anterior Anterior 

V5-V6, I, aVL Lateral Lateral 

II, III, aVF Inferior Inferior 

V7-V9 Posterior Posterior 

V3R, V4R Ventrikel kanan 

 

 

Gambar 2. 7Sadapan EKG pada jantung (Longman,1996). 
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2.9 Klasifikasi Infark Miokard 

klasifikasi IMA dibagi atas STEMI dan NSTEMI. STEMI adalah pasien 

dengan nyeri dada atau gejala iskemik lain yang disertai dengan elevasi segmen 

ST pada dua sadapan yang berhubungan pada rekaman EKG. Sedangkan 

NSTEMI adalah pasien dengan gejala iskemik dan peningkatan biomarker 

penanda infark miokard namun tanpa adanya elevasi segmen ST pada EKG 

(Reeder and Kennedy, 2014) 

2.9.1 Infark miokard dengan elevasi segmen ST (STEMI: STsegment 

elevation myocardial infarction). 

Infark miokard elevasi segmen ST akut (STEMI) merupakan indikator 

kejadian oklusi total pembuluh darah arteri koroner. Keadaan ini memerlukan 

tindakan revaskularisasi untuk mengembalikan aliran darah dan reperfusi miokard 

secepatnya; dan secara medikamentosa menggunakan agen fibrinolitik atau secara 

mekanis, intervensi koroner perkutan primer. Diagnosis STEMI ditegakkan jika 

terdapat keluhan angina pektoris akut disertai elevasi segmen ST yang persisten di 

dua sadapan yang bersebelahan. Inisiasi tatalaksana revaskularisasi tidak 

memerlukan menunggu hasil peningkatan marka jantung (PERKI, 2015). 

 

Gambar 2. 8EKG PADA STEMI (Brogan,2007). 

Diagnosis IMA dengan elevasi segmen ST ditegakkan berdasarkan, 

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

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

sandapan ekstremitas. Pemeriksaan enzim jantung terutama troponin T yang 
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meningkat akan memperkuat. Kombinasi nyeri dada substernal >30 menit dan 

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

2.9.2 Infark miokard dengan non elevasi segmen ST (NSTEMI: non ST 

segment elevation myocardial infarction) 

Diagnosis NSTEMI dan angina pektoris tidak stabil ditegakkan jika terdapat 

keluhan angina pektoris akut tanpa elevasi segmen ST yang persisten di dua 

sadapan yang bersebelahan.  

 

 

Gambar 2. 9EKG PADA NSTEMI (Brogan, 2007). 

Rekaman EKG saat presentasi dapat berupa depresi segmen ST, inversi 

gelombang T, gelombang T yang datar, gelombang T pseudo-normalization, atau 

bahkan tanpa perubahan. Sedangkan Angina Pektoris tidak stabil dan NSTEMI 

dibedakan berdasarkan kejadian infark miokard dengan ditandai dengan 

peningkatan marka jantung. Marka jantung yang lazim digunakan adalah 

Troponin I/T atau CK-MB. Bila hasil pemeriksaan biokimia marka jantung terjadi 

peningkatan bermakna, maka diagnosis menjadi Infark Miokard Akut Segmen ST 

Non Elevasi (Non ST-Elevation Myocardial Infarction, NSTEMI) (PERKI, 2015). 

2.10 Komplikasi Infark Miokard Akut 

 Dua jenis komplikasi penyakit IMA terpenting adalah komplikasi 

hemodinamik dan aritmia.  

2.10.1 Gangguan hemodinamik 

2.10.1.1 Hipotensi 

Hipotensi ditandai oleh tekanan darah sistolik yang menetap di bawah 90 

mmHg. Keadaan ini dapat terjadi akibat gagal jantung, namun dapat juga 
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disebabkan oleh hipovolemia, gangguan irama atau komplikasi mekanis.Bila 

berlanjut, hipotensi dapat menyebabkan gangguan ginjal, (acute tubularnecrosis) 

dan berkurangnya urine output (PERKI, 2015) 

 

2.10.1.2 Kongesti paru 

Kongesti paru ditandai dispnea dengan ronki basah paru di segmen basal, 

berkurangnya saturasi oksigen arterial, kongesti paru pada Roentgen dada dan 

perbaikan klinis terhadap diuretik dan/atau terapi vasodilator (PERKI, 2015) 

2.10.1.3 Syok kardiogenik 

Syok kardiogenik terjadi dalam 6-10% kasus STEMI dan merupakan 

penyebab kematian utama, dengan laju mortalitas di rumah sakit mendekati 50%. 

Tanda dan gejala klinis syok kardiogenik yang dapat ditemukan beragam dan 

menentukan berat tidaknya syok serta berkaitan dengan luaran jangka pendek. 

Pasien biasanya datang dengan hipotensi, bukti output kardiak yang rendah 

(takikardia saat istirahat, perubahan status mental, oliguria, ekstremitas dingin) 

dan kongesti paru. Kriteria hemodinamik syok kardiogenik adalah indeks jantung 

<2,2, L/menit/ m2 dan peningkatan wedge pressure >18 mmHg. Selain itu, 

diuresis biasanya <20 mL/jam. Pasien juga dianggap menderita syok apabila agen 

inotropik intravena dan/atau IABP dibutuhkan untuk mempertahankan tekanan 

darah sistolik >90 mmHg. Syok kardiogenik biasanya dikaitkan dengan kerusakan 

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

mortalitas jangka pendek maupun jangka panjang tampaknya berkaitan dengan 

disfungsi sistolik ventrikel kiri awal dan beratnya regurgitasi mitral (PERKI, 

2015).  

2.10.2 Aritmia dan gangguan konduksi dalam fase akut 

Aritmia dan gangguan konduksi sering ditemukan dalam beberapa jam 

pertama setelah infark miokard. Monitor jantung yang dipasang dalam 11 kurang 

lebih 5 hari sejak infark miokard akut melaporkan insidensi fibrilasi atrium awitan 

baru sebesar 28%, VT yang tidak berlanjut sebesar 13%, blok AV derajat tinggi 

sebesar 10% (≤30 detak per menit selama ≥8 detik), sinus bradikardi sebesar 7% 

(≤30 detak per menit selama ≥8 detik), henti sinus sebesar 5% (≥5 detik), VT 

berkelanjutan sebesar 3% dan VF sebesar 3%. Aritmia yang terjadi setelah 
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reperfusi awal dapat berupa manifestasi dari kondisi berat yang mendasarinya, 

seperti iskemia miokard, kegagalan pompa, perubahan tonus otonom, hipoksia, 

dan gangguan elektrolit (seperti hipokalemia) dan gangguan asam basa. Keadaan-

keadaan tersebut memerlukan perhatian dan penanganan segera. Blok AV derajat 

tinggi dulunya merupakan prediktor yang lebih kuat untuk kematian akibat 

jantung dibandingkan dengan takiaritmia pada pasien dengan fraksi ejeksi 

ventrikel kiri <40% setelah infark miokard (PERKI, 2015) 

2.11 Penatalaksanaan Terapi 

2.11.1 Terapi non farmakologi 

Pasien dengan STE ACS, baik fibrinolisis atau PCI primer (dengan baik 

balon angioplasty) adalah pengobatan pilihan untuk membangun kembali aliran 

darah arteri koroner ketika pasien datang dalam waktu 3 jam dari onset gejala. 

PCI primer dapat dikaitkan dengan rendah tingkat kematian dari fibrinolisis, 

mungkin karena PCI membuka lebih dari 90% dari arteri koroner dibandingkan 

dengan kurang dari 60% dibuka dengan fibrinolitik. Risiko perdarahan 

intrakranial (ICH) dan besar perdarahan juga lebih rendah dengan PCI 

dibandingkan dengan fibrinolisis. PCI primer adalah umumnya lebih disukai jika 

lembaga memiliki ahli jantung intervensi terampil dan fasilitas lain yang 

diperlukan, pada pasien dengan syok kardiogenik, di pasien dengan kontraindikasi 

untuk fibrinolitik, dan pada pasien dengan gejala onset lebih dari 3 jam 

sebelumnya (Barbara et al., 2009) 

2.11.2 Terapi farmakologi 

Pencegahan penyakit jantung merupakan hal yang sangat 

penting.Tindakan pencegahan yang dilakukan antara lain menurunkan atau 

mengurangi faktor risiko yang dapat diubah. Karena faktor risiko kardiovaskular 

seringberkaitan satu ama lain, bahkan penurunan moderat beberapa faktor risiko 

dapat lebih efektif dibandingkan dengan upaya penurunan mayor satu faktor risiko 

(Corwin, 2008). Penanganan terapi awal untuk pasien Infark miokard akut yaitu 

pemberian intranasi oksigen (Oksigen saturasi < 90%) kemudian berikan juga 

sublingual golongan nitrat, PO aspirin LD, PO clopidogrel LD, B-bloker. 

Semuaterapidiatas diberikan pada pasien yang baru masuk ruang IR(Dipiroet al.,  

2008). 
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Gambar 2. 10Penatalaksaan Terapi pada IMA (Dipiro et al., 2008). 
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Gambar 2. 11 Penatalaksanaan STEMI (Dipiro et al., 2018) 
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Gambar 2. 12 Penatalaksanaan N-STEMI (Dipiro et al.,2018) 

2.11.2.1 Oksigen  

Pemberian oksigen bertujuan untuk menangani sesak nafas dan 

menurunkan risiko kematian akibat gagal nafas. Vasodilator nitrat diberikan pada 

pasien untuk mengurangi nyeri dada pada pasien. Selain itu morfin sulfat 

diberikan apabila nyeri dada yang dialami pasien tidak berkurang setelah 

pemberian agen anti iskemik lainnya. Antikoagulan dan antiplatelet diberikan 

untuk mencegah terjadinya thrombus koroner sehingga aliran darah ke daerah 

yang mengalami infark tetap lancar (Steg et al., 2012). 

 

2.11.2.2 Nitrat.  

Keuntungan terapi nitrat terletak pada efek dilatasi vena yang 

mengakibatkan berkurangnya preload dan volume akhir diastolic ventrikel kiri 

sehingga konsumsi oksigen miokardium berkurang. Efek lain dari nitrat adalah 

dilatasi pembuluh darah koroner baik yang normal maupun yang mengalami 
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aterosklerosis. Nitrat intravena diindikasikan pada iskemia yang persisten, gagal 

jantung, atau hipertensi dalam 48 jam pertama UAP/NSTEMI (PERKI,2015) 

Tabel II 2. Jenis dan dosis nitratuntuk terapi Infark miokard akut (PERKI, 2015). 

Nitrat Dosis 

 

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

menit)  

Oral 15-80 mg/hari dibagi 2-3 

dosis  

Intravena 1,25-5 mg/jam 

Isosrbid 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 

 

Beberapa bentuk sediaan golongan nitrat yang tersedia, diantaranya infus 

intravena, tablet konvensional atau tablet lepas lambat dan kapsul, patch 

transdermal, tablet sublingual dan spray, serta tablet bukal. Terdapat tiga golongan 

nitrat yang utama digunakan, yaitu Nitrogliserin, Isosorbide Dinitrate dan 

Isosorbide Mononitrate (McRobbie, 2012). Efek samping yang mungkin terjadi 

seperti pusing, hipotensi, flushing, mual, bradikardia, dan takikardia. 

Methemoglobinemia merupakan komplikasi karena penggunaan nitrat dengan 

dosis yang besar, namun efek ini sangat jarang terjadi (Talbert, 2008). 

 

Gambar 2. 13 Rumus struktur ISDN 

 Isosorbid dinitrat memiliki nama lain Isosorbidi dinitras, Sorbide nitrate, 

dan 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 2,5-dinitrate. Rumus molekul dari Isosorbid 

dinitrat adalah C6H8N2O8 dengan berat molekul 236,1 (Sweetman, et al.,2009). 

Isosorbid dinitrat tidak mengurangi masalah klinis yang terkait dengan 

penggunaan nitrat long-acting. Dibandingkan dengan nitrogliserin, isosorbid 
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dinitrat menginduksi disfungsi endotel, stres oksidatif, produksi renin, ekspansi 

volume plasma, peningkatan yang kuat dalam ekspresi endothelin-1 (terutama 

dalam lapisan sel endotel dan adventitia) dan peningkatan berikutnya dalam 

sensitivitas pembuluh darah ke agen vasoconstricting seperti fenilefrin dan 

angiotensin II. Isosorbid dinitrat juga meningkatkan produksi superoksida 

pembuluh darah. Berbeda dari nitrogliserin, isosorbid dinitrat merangsang 

nicotinamide oksidase dinukleotida fosfat adenin fagosit, sehingga benar-benar 

diblokir oleh endotelin reseptor-blocker (Giuseppe, 2015). 

 

2.11.2.3 Mekanisme kerja isosorbide dinitrate  

 

 

Gambar 2. 14 Mekanisme kerja ISDN (Journal of the American College of 

Cardiology, 2012) 

 

ISDN di konversi menjadi Nitrit (NO) dengan bantuan cytochrome (cyp 

450) atau disproporsi asam dalam ruang membran bagian dalam, yang mampu 

mengaktifkan guanylyl cyclase larut. yang menghasilkan cyclic guanosine 

monophosphate (cGMP) yang akan mengaktifkan serangkaian fosforilasi pada 

kinase I yang menghasilkan defosforilasi myosin dari otot polos dan terjadi 

pelepasan ion kalsium yang menyebabkan relaksasi otot polos dan vasodilatasi 

(AHA, 2012). 
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2.11.2.4 Indikasi Isosorbide Dinitrate 

Isosorbide dinitrate digunakan untuk menghilangkan akut angina 

pectoris, untuk manajemen profilaksis dalam situasi yang mungkin memicu 

serangan angina, dan untuk manajemen profil jangka panjang angina pectoris 

(AHFS, 2011).  

 

2.11.2.5 Kontraindikasi isosorbide dinitrate 

 Isosorbide dinitrat dikontraindikasikan pada pasien dengan syok atau 

tekanan darah rendah dan pada pasien dengan hipermotilitas GI fungsional atau 

organik atau sindrom malabsorpsi (AHFS, 2011). 

2.11.2.6 Dosis Isosorbide Dinitrate 

Dosis pada orang dewasa 20-120 mg / hari dalam dosis terbagi. Maks: 240 mg / 

hari.  

Pada pasien Gagal jantung 30-160 mg / hari dalam dosis terbagi. Maks: 240 mg / 

hari.  

Gagal jantung sublingual 5-10 mg 2 jam sekali.  

Angina akut 2,5-10 mg.  

pemberianIV Pada Gagal jantung; Angina tidak stabil 2-12 mg / jam, hingga 20 

mg / jam jika diperlukan (MIMS, 2016) 

2.11.2.7 Farmakologi Isosorbide Dinitrate 

 Isosorbide Dinitrate adalah nitrat organik oral kerja sedang hingga 

panjang yang digunakan untuk menghilangkan dan manajemen profilaksis angina 

pektoris. Ini melemaskan otot polos pembuluh darah dan akibatnya dilatasi arteri 

perifer dan vena, terutama yang terakhir. Dilatasi vena meningkatkan 

pengumpulan darah perifer dan menurunkan aliran balik vena ke jantung, 

sehingga mengurangi tekanan end-diastolik ventrikel kiri dan tekanan irisan 

kapiler paru (preload). Relaksasi arteriolar mengurangi resistensi vaskular 

sistemik, tekanan arteri sistolik, dan tekanan arteri (pubchem, 2018) 

2.11.2.8 Farmakokinetik dan FarmakodinamikIsosorbide Dinitrate 

Absorbsi :Isosorbide Dinitrat Mudah (dan hampir sepenuhnya) diabsorpsi dari 

saluran GI dan mukosa oral, tetapi variasi yang cukup besar 
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dalambioavailabilitassekunder (10-90%) untuk metabolisme first-pass di hati 

(AHFS, 2011).  

Eliminasi :Isosorbide dinitrate umumnya diekskresikan dalam urin (AHFS, 

2011). 

Waktu paruh :Waktu paruh 0,7 jam (0,6-2,0; clearance dapat menurun dan 

waktu paruh diperpanjang setelah dosis kronis, Waktu paruh biologis adalah 

sekitar 8 jam; setelah admin oral, onset sekitar 30 menit & offset 4-6 jam 

(PUBCHEM, 2018). 

 

2.11.2.9 Efek samping Isosorbide Dinitrate 

 Penggunaan antibiotik sefazolin dapat menimbulkan beberapa efek yang 

mungkin saja terjadi, namun tidak mesti terjadi pada semua pasien. Efek samping 

dari Isosorbide Dinitrate antara lain  (1) CV: Takikardia; jantung berdebar; 

hipotensi; sinkop; aritmia. (2) CNS: Sakit kepala; penangkapan; kelemahan; 

vertigo; pusing; agitasi; insomnia. (3) DERM: Vasodilatasi kulit dengan 

pembilasan. (4) EENT: Visi kabur. GI: Mual; muntah; diare; dispepsia. (5) GU: 

Disuria; frekuensi kemih; ketidakmampuan. (6) HEMA: Methemoglobinemia; 

anemia hemolitik. RESP: Bronkitis; pneumonia (A to Z, 2003). 

2.11.2.10 Interaksi Isosorbide Dinitrate 

 Isosorbide Dinitra tedapat berinteraksi dengan beberapa obat-obatan, 

antara lain Dihydroergotamine Peningkatan tekanan darah sistolik dan penurunan 

efek antianginal. Aspirin: Peningkatan konsentrasi dan aksi nitrat. Alkohol: 

Hipotensi berat dan kolaps kardiovaskular (A to Z, 2003). 

 

2.11.2.11 Calcium channel blockers (CCBs).  

Calcium channel blocker merupakan obat vasodilatasi. Selain itu, beberapa 

memiliki efek langsung pada konduksi atrioventrikular dan detak jantung. 

Nifedipin dan amplodipin 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 Nodeyang menonjol dan sekaligus 

efek dilatasi arteri. Semua CCB tersebut di atas mempunyai efek dilatasi koroner 

yang seimbang. Oleh karena itu CCB, terutama golongan dihidropiridin, 
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merupakan obat pilihan untuk mengatasi angina vasospastik. Studi menggunakan 

CCB pada UAP dan NSTEMI umumnya memperlihatkan hasil yang seimbang 

dengan penyekat beta dalam mengatasi keluhan angina (PERKI, 2015) 

 

Tabel II 3.Jenis dan dosis penghambat kanal kalsiumuntuk terapi Infark miokard 

akut (PERKI, 2015). 

Penghambat kanal 

kalsium 

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  

 

2.11.2.12 Antiplatelet 

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 memandang strategi pengobatan yang diberikan.  

Penghambat reseptor ADP perlu diberikan bersama aspirin sesegera mungkin dan 

dipertahankan selama 12 bulan kecuali ada indikasi kontra seperti risiko 

perdarahan berlebih, Tidak disarankan memberikan aspirin bersama NSAID 

(penghambat COX-2 selektif dan NSAID non-selektif ). 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 ini juga dilakukan pada pasien yang 

sudah mendapatkan clopidogrel (pemberian clopidogrel kemudian dihentikan) 

Clopidogrel direkomendasikan untuk pasien yang tidak bisa menggunakan 

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

hari. (PERKI, 2015). 
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Tabel II 4.Jenis dan dosis antiplateletuntuk terapi Infark miokard akut (PERKI, 

2015) 

Antiplatelet 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 

 

2.11.2.13 Kombinasi Antiplatelet dan Antikogulan. 

Pemberian antikoagulan disarankan untuk semua pasien yang 

mendapatkan terapi antiplatelet Terapi antikoagulan harus ditambahkan pada 

terapi antiplatelet secepat mungkin. Pemilihan antikoagulan dibuat berdasarkan 

risiko perdarahan dan iskemia, dan berdasarkan profil efikasi dan keamanan agen 

tersebut. Clopidogrel mengurangi kematian secara keseluruhan pada pasien. Maka 

dari itu , penggunaan terapi rutin clopidogrel ditambahkan ke aspirin sebagai 

tambahan untuk litik terapi (Gabriel et al.,2012). 

2.11.2.14 Trombolitik / fibrinolitik  

Fibrinolitik bekerja sebagai trombolitik dengan cara mengaktifkan 

plasminogen untuk membentuk plasmin, yang mendegradasi fibrin dan kemudian 

memecah trombus. Manfaat obat trombolitik untuk pengobatan infark miokard 

telah diketahui dengan pasti.Yang termasuk dalam golongan obat ini di antaranya 

streptokinase, urokinase, alteplase, dan anistreplase. 

Streptokinase dan alteplase telah diketahui dapat menurunkan angka 

kematian. Reteplase dan tenekteplase juga disarankan untuk infark miokard; 

keduanya diberikan secara injeksi intravena (tenekplase diberikan dengan injeksi 

bolus). Obat trombolitik diindikasikan pada semua pasien dengan infark miokard 

akut.Pada pasien sedemikian ini manfaat pengobatan yang diperoleh lebih besar 

dari risikonya.Penelitian menunjukkan bahwa manfaat paling besar dirasakan oleh 

pasien dengan perubahan pada hasil EKG berupa elevasi/peningkatan segmen ST 

(STEMI) (terutama pada pasien infark anterior) dan pada pasien dengan bundle 

branch block. Pasien tidak boleh menolak pengobatan dengan trombolitik 

berdasarkan alasan usia saja karena angka kematian pada kelompok ini tinggi dan 
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penurunan risiko kematian sama dengan kelompok pasien yang lebih muda. (PIO, 

2015). 

Pencegahan penyakit jantung merupakan hal yang sangat penting. 

Tindakan pencegahan yang dilakukan antara lain menurunkan atau mengurangi 

faktor risiko yang dapat diubah. Karena faktor risiko kardiovaskular sering 

berkaitan satu ama lain, bahkan penurunan moderat beberapa faktor risiko dapat 

lebih efektif dibandingkan dengan upaya penurunan mayor satu faktor risiko 

(Corwin, 2008). Penanganan terapi awal untuk pasien Infark miokard akut yaitu 

pemberian intranasl oksigen (oksigen saturasi < 90%) kemudian berikan juga 

sublingual golongan nitrat, PO aspirin LD, PO clopidogrel LD, B-bloker. Semua 

terapi diatas dapat diberikan pada pasien yang baru masuk dalam ruang IRD 

(ruang instalasi gawat darurat) (Dipiro et al., 2008). 

 

2.11.2.15 Inhibitor ACE dan Penghambat Reseptor Angiotensin 

Inhibitor angiotensin converting enzyme (ACE) berguna dalam 

mengurangi remodeling dan menurunkan angka kematian penderita pasca infark-

miokard yang disertai gangguan fungsi sistolik jantung dengan atau tanpa gagal 

jantung klinis. Penggunaannya terbatas pada pasien dengan karakteristik tersebut, 

walaupun pada penderita dengan faktor risiko PJK atau yang telah terbukti 

menderita PJK, beberapa penelitian memperkirakan adanya efek antiaterogenik. 

Inhibitor ACE diindikasikan penggunaannya untuk jangka panjang, kecuali ada 

indikasi kontra, pada pasien dengan fraksi ejeksi ventrikel kiri ≤40% dan pasien 

dengan diabetes mellitus, hipertensi, atau penyakit ginjal kronik (PGK) (PERKI, 

2015). 

Tabel II 5.Jenis dan dosis inhibitor ACEuntuk IMA (PERKI, 2015) 

Inhibitor ACE Dosis 

Captopril  2-3 x 6,25-50 mg 

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

Enalapril  

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

Enalapril 5-20 mg/hari dalam 1 atau 2 dosis 
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2.11.2.16 Statin 

Terapi statin dosis tinggi hendaknya dimulai sebelum pasien keluar rumah 

sakit, dengan sasaran terapi untuk mencapai kadar kolesterol LDL <100 mg/dL 

(Kelas I-A). Menurunkan kadar kolesterol LDL sampai <70 mg/dL mungkin 

untuk dicapai dan dapat mengurangi morbiditas dalam jangka panjang dan 

mortalitas pada pasien dengan penyakit kardiovaskular (PERKI, 2015). Data 

mengenai terapi statin yang secara intensif pada pasien dengan STEMI atau 

NSTEMI yang menggunakan terapi obat atorvastatin, simvastatin, pravastatin, dan 

fluvastatin masih dalam perdebatan bagaimana management dosis danwaktunya 

(Koda Kimble et al., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


