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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi Arteri Jantung 

 Jantung merupakan organ yang terdiri dari otot, memiliki bentuk kerucut, 

berongga, basisnya di atas, dan puncaknya di bawah. Apeksnya (puncak) miring 

ke sebelah kiri. Jantung memiliki berat kira-kira 300 gram dan memiliki ukuran 

kira-kira sebesar kepalan tangan (Pearce, 2013). 

 

Gambar 2. 1 Anatomi Jantung (Pearce, 2013) 

Jantung memilik dua belahan yang di pisahkan oleh septum (sekat) yaitu 

kiri dan kanan. Setiap belahan memiliki dua buah ruang yaitu ruang atas disebut 

atrium dan ruang bawah disebut dengan ventrikel. Maka bagian kanan terdapat 1 

atrium kanan dan ventrikal kanan, dan bagian kiri terdapat 1 atrium kiri dan 

ventrikel kiri. Pada setiap bagian ada hubungan antara atrium dan ventrikel 

melalui lubang atrio-ventrikuler dan pada setiap lubang tersebut memiliki katup 

yaitu katup bagian kanan yang disebut katup (valvula) trikuspidalis dan bagian 

kiri disebut katup mitral atau katup bikuspidalis. Dinding otot ventrikel jantung 

sebelah kiri lebih tebal dari dinding ventrikel jantung sebelah kanan, Karena 

kekuatan kontraksi ventrikel kiri jauh lebih besar dari ventrikel kanan.   

Sedangkan otot atrium tersusun atas otot yang lebih tipis (Pearce, 2013). 
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Pembuluh darah yang tersambung dengan jantung. Vena kava superior dan 

inferior menuangkan darahnya ke dalam atrium kanan. Lubang vena kava inferior 

di jaga katup semilunar Eustakhius. Arteri pulmonalis membawa darah keluar dari 

ventrikel kanan. Empat vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru ke atrium 

kiri. Aorta membawa darah keluar dari ventrikel kiri (Pearce, 2013). 

Penyaluran darah dan saraf ke jantung. Arteri koronaria kanan dan kiri 

yang pertama-tama meninggalkan aorta dan kemudian bercabang menjadi arteri-

arteri lebih kecil. Arteri kecil ini mengitari jantung dan menghantarkan darah ke 

semua bagian organ ini. Darah yang kembali dari jantung terutama di kumpulkan 

sinus koronaria dan langsung kembali ke dalam atrium kanan (Pearce, 2013). 

2.2 Definisi Infark Miokard Akut 

Infark Miokardium Akut (IMA) àdalah nekrosis miokardium yg 

disebabkan oleh tidak adekuatnya pasokan darah akibat sumbatan akut pada arteri 

koroner. Sumbatan ini sebagian besar disebabkan oleh ruptur plak ateroma pada 

arteri koroner yang kemudian diikuti terjadinya, thrombosis, vasokonstriksi, 

reaksi inflamasi, dan mikroemboli distal (PERKI, 2015). 

 

Gambar 2. 2 Jantung yang terkena IMA (Kasron, 2012) 

Infark miokard mengacu pada proses rusaknya jaringan jantung akibat 

suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah dalam arteri berkurang. 

Infark miokard akut adalah suatu keadaan kematian jaringan otot jantung akibat 

ketidak seimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen yang terjadi secara 

mendadak. Adanya sumbatan pembuluh jantung adalah penyebab paling sering 
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terjadinya infark miokard akut sehingga terjadi gangguan aliran darah yang 

diawali dengan hipoksia miokard (Kasron, 2012). 

2.3 Epidemiologi 

Infark miokard akut dengan ST-elevasi merupakan penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Namun angka kematian turun menjadi 

20% setelah adanya pelayanan CCU (Coronary Care Unit),  dan angka kematian 

turun menjadi 10% setelah penggunaan terapi trombolitik (Stiermaier et al., 

2013). 

Di antara pasien yang menderita infark miokard akut, 70% kejadian fatal 

adalah karena oklusi dari plak aterosklerotik. Karena aterosklerosis adalah 

penyebab utama infark miokard akut, faktor risiko untuk penyakit aterosklerosis 

sering dikurangi dalam pencegahan penyakit. Faktor risiko yang dapat 

dimodifikasi mencapai 90% (pria) dan 94% (wanita) infark miokard. Faktor risiko 

yang dapat dimodifikasi termasuk merokok, olahraga, hipertensi, obesitas, 

kolesterol, LDL, dan trigliserida. Sebaliknya usia, jenis kelamin, dan riwayat 

keluarga merupakan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi untuk 

atherosclerosis (Mechanic & Grossman, 2018). 

Pada tahun 2005 penyakit kardiovaskuler di Amerika Serikat, 

menyebabkan 864.500 kematian atau 35,3% dari seluruh kematian pada tahun itu, 

dan 151.000 kematian akibat infark miokard. Sebanyak 715.000 orang di Amerika 

Serikat diperkirakan menderita infark miokard pada tahun 2012 (Li Yulong et al., 

2014).  

Menurut Departemen Kesehatan pada tahun 2013, sebanyak 478.000 

pasien di Indonesia terdiagnosis penyakit jantung koroner. Prevalensi infark 

miokard akut dengan ST-elevasi saat ini meningkat dari 25% ke 40% (Depkes, 

2013). 

Pada tahun 2013 prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia pada 

usia ≥ 15 tahun berdasar wawancara terdiagnosis dokter sebesar 0,5 % dan yang 

berdasarkan terdiagnosis dokter atau gejala sebesar 1,5 %. Prevalensi penyakit 

jantung koroner berdasar jenis kelaminnya, yang didiagnosis dokter atau gejala 

lebih tinggi pada perempuan yaitu 0,5% dan 1,5%. Sedangkan 2 pada laki-laki 

adalah 0,4% dan 1,3%. Prevalensi infark miokard akut tertinggi berada di Nusa 
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Tenggara Timur (4,4%), diikuti Sulawesi Tengah (3,8%), sedangkan di Jawa 

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

diagnosis dokter atau gejala (Riskesdas, 2013) 

2.4 Etiologi 

Etiologi infark miokard akut adalah penurunan aliran darah koroner. 

Pasokan oksigen yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen, yang 

mengakibatkan iskemia jantung. Penurunan aliran darah koroner bersifat 

multifaktorial. Plak aterosklerotik pecah secara klasik dan menyebabkan 

trombosis, berkontribusi pada penurunan aliran darah akut pada koroner. Etiologi 

lain dari penurunan oksigenasi / iskemia miokard termasuk emboli arteri koroner, 

yang menyumbang 2,9% pasien, iskemia yang diinduksi kokain, diseksi koroner, 

dan vasospasme koroner (Mechanic & Grossman, 2018). 

Aterosklerosis adalah penyakit yang terutama bertanggung jawab untuk 

sebagian besar kasus sindrom koroner akut (ACS). Sekitar 90% infark miokardial 

(MI) dihasilkan dari trombus akut yang menyumbat arteri koroner aterosklerotik. 

Ruptur plak dan erosi dianggap sebagai pemicu utama untuk trombosis koroner. 

Setelah erosi plak atau ruptur, aktivasi dan agregasi trombosit, aktivasi jalur 

koagulasi, dan vasokonstriksi endotel terjadi, yang mengarah ke trombosis 

koroner dan oklusi (Zafari, 2018). 

 

Gambar 2. 3 Atherosklerosis (Zafari, 2018) 

Dalam pembuluh darah koroner, dinamika aliran dan pergeseran tegangan 

endotel yang terlibat dalam pathogenesis rentan terhadap pembentukan plak. 
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Sejumlah besar bukti menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, lesi penyebab 

adalah stenosis kurang dari 70% dan terletak proksimal dalam pohon koroner. 

Atherosclerosis koroner terutama menonjol di dekat titik-titik percabangan 

pembuluh. Lesi-lesi penyebab yang sangat rentan pecah adalah atheroma yang 

mengandung makrofag yang melimpah, inti kaya lipid yang besar dikelilingi oleh 

topi berserat yang menipis (Zafari, 2018). 

2.5 Patogenesis IMA 

Plak aterosklerosis pada arteri koroner yang vulnerable, atau mudah 

pecah, adalah biang keladi dari serangan jantung. Plak aterosklerosis tipe ini 

biasanya ditandai dengan inti plaknya kaya kolesterol dengan kapsula fibrosa 

yang tipis. Apabila plak ini pecah maka akan memicu proses adhesi dan agregasi 

platelet yang selanjutnya akan mengaktifasi faktor-faktor koagulasi di tempat 

tersebut, sehingga dapat menghasilkan sumbatan trombus pada arteri koroner. 

Sumbatan yang suboklusif secara klinis akan bermanifestasi sebagai angina 

pektoris tak stabil atau Non ST-segment Elevation Myocardial Infarction 

(NSTEMI), dibedakan dengan ada atau tidaknya penanda nekrosis miokard secara 

laboratoris; sedangkan sumbatan arteri koroner yang oklusif akan menyebabkan 

gambaran klinis serangan jantung tipe ST-segment Elevation Myocardial 

Infarction (STEMI). Serangan jantung tipe STEMI ini dapat menyebabkan 

kerusakan otot jantung yang progresif akibat terhentinya aliran arteri koroner 

secara total. Proses ini biasanya ditandai dengan keluhan nyeri dada khas dan 

perubahan gambaran EKG menjadi ST-elevasi pada lead tertentu sesuai dengan 

lokasi kerusakan miokardiumnya. Kerusakan mikardium dimulai setelah 

sumbatan lebih dari 20 menit dan terus meluas dalam hitungan jam, dimulai dari 

endokardium bergerak menuju epikardium, yang dikenal sebagai fenomena 6 

wavefront, bagai gerakan hempasan ombak dari pantai menuju daratan. Apabila 

proses ini dapat dihentikan selama perjalanan infark, maka perluasan kerusakan 

miokardium dapat dibatasi dan luasnya infark berkurang. Karena morbiditas dan 

mortalitas akibat serangan jantung berhubungan dengan luasnya miokardium yang 

infark, maka usaha untuk menghentikan proses infark sesegara mungkin harus 

segera dilakukan dalam penanganan serangan jantung akut (Rifqi, 2012). 
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2.6 Patofisiologi 

 

Gambar 2. 4 Patofisiologi IMA (Aaronson & Jeremy, 2010) 

Infark miokard akut dibagi menjadi STEMI dan NSTEMI. Angina yang 

tidak stabil juga dianggap sebagai sindrom koroner akut (ACS), karena 

merupakan prekursor yang akan menyebabkan terjadinya infark miokard. Angina 

tidak stabil memiliki patofisiologi yang mirip dengan NSTEMI, dan mereka 

bersama-sama disebut sebagai elevasi ACS non-ST-segmen (NSTE-ACS). 

Mereka secara tradisional dikelompokkan bersama untuk keputusan penanganan. 

Dalam kebanyakan kasus, infark miokard disebabkan karena gangguan dari plak 

aterosklerotik yang rentan atau erosi dari endotel arteri koroner (tipe 1). Infark 

miokard disebabkan oleh gangguan pada endotel pembuluh darah yang terkait 

dengan plak aterosklerosis yang tidak stabil yang merangsang pembentukan 

trombus intrakoroner, yang menghasilkan koroner oklusi aliran darah arteri. Jika 

oklusi seperti terus berlanjut selama lebih dari 20 menit, kerusakan sel miokard 

ireversibel dan kematian sel dapat terjadi. Perkembangan plak aterosklerosis 
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terjadi selama periode tahun ke tahun. Dua karakteristik utama dari plak 

aterosklerosis secara gejala klinis yaitu fibromuskular dan inti yang kaya dengan 

lipid. Erosi plak dapat terjadi karena tindakan matriks metaloproteinase dan 

pelepasan collagenases lain dan protease dalam plak, yang mengakibatkan 

penipisan fibromuskular. Tindakan protease, selain pasukan hemodinamik 

diterapkan pada segmen arteri, dapat menyebabkan gangguan endotel dan 

fissuring atau pecahnya tutup fibromuskular. Hilangnya stabilitas struktural dari 

sebuah plak sering terjadi pada persimpangan tutup fibromuskular dan dinding 

pembuluh, sebuah situs atau dikenal sebagai daerah bahu. Gangguan permukaan 

endotel dapat menyebabkan pembentukan trombus melalui aktivasi platelet yang 

dimediasi kaskade koagulasi. Jika trombus cukup besar untuk menutup jalan 

aliran darah koroner, infark miokard dapat terjadi (Page et al., 2013). 

Infark miokard tidak selalu disebabkan oleh oklusi total pembuluh darah 

koroner. Obstruksi subtotal yang disertai vasokonstriksi yang dinamis dapat 

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 dan fungsi ventrikel) (Page et al, 

2013).  
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Bagan 2. 1 Patofisiologi IMA (Nurarif, 2013) 
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2.7 Manifestasi Klinis 

 Keluhan yang khas ialah nyeri dada retrosternal, seperti di remas-remas, 

ditekan, ditusuk, panas atau ditindih barang berat. Nyeri dapat menjalar 

(umumnya kiri) bahu, leher, rahang bahkan ke punggung dan epigastrium. Nyeri 

berlangsung lebih lama dari angina pectoris dan tidak responsif terhadap 

nitrogliserin. Terkadang pada pasien diabetes dan orang tua tidak ditemukan nyeri 

sama sekali. Nyeri dapat disertai perasaan mual, muntah, sesak, pusing, keringat 

dingin, berdebar-debar atau sinkope. Pasien sering tampak ketakutan. Walaupun 

IMA dapat merupakan manifestasi pertama penyakit jantung coroner namun bila 

anamnesis dilakukan teliti hal ini sering sebenarnya sudah di dahului keluhan-

keluhan angina, perasaan tidak nyaman pada dada atau epigastrium (Kasron, 

2012). 

 Kelain pada pemeriksaan fisik tidak ada yang spesifik dan dapat normal. 

Dapat ditemui BJ yakni S2 yang pecah, paradoksal dan irama gallop. Adanya 

krepitasi basal menunjukkan adanya bendungan paru-paru. Takikardia, kulit yang 

pucat, dingin, dan hipotensi ditemukan pada kasus yang relative berat, terkadang 

ditemukan pulsasi diskinetik yang tampak atau berada di dinding dada pada IMA 

inferior (Kasron, 2012). 

2.7.1 Klinis 

 Nyeri dada yang terjadi secara mendadak dan terus-menerus tidak mereda, 

biasanya di atas region sternal bawah dan abdomen bagian bawah, ini merupakan 

gejala utama. Keparahan nyeri dapat meningkat secara menetap sampai nyeri 

tidak tertahankan lagi. Nyeri tersebut sangat sakit, seperti tertusuk-tusuk yang 

dapat menjalar ke bahu dan terus ke bawah menuju lengan (biasanya lengan kiri). 

Nyeri mulai secara spontan (tidak terjadi setelah kegiatan atau gangguan 

emosional), menetap selama beberapa jam atau hari, dan tidak hilang dengan 

bantuan istirahat atau nitrogliserin (NTG). Nyeri juga dapat menjalar ke arah 

rahang dan leher. Nyeri sering disertai dengan sesak nafas, pucat, dingin, 

diaphoresis berat, pusing atau kepala terasa melayang dan mula muntah. Pasien 

dengan diabetes mellitus tidak akan mengalami nyeri yang hebat karena neuropati 

yang menyertai diabetes dapat mengganggu neuroreseptor (menumpulkan 

pengalaman nyeri) (Kasron, 2012). 
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2.7.2 Laboratorium 

Pemeriksaan enzim jantung berupa CPK-MB/CPK, isoenzim yang 

ditemukan  pada otot jantung meningkat antara 4-6 jam, memuncak dalam 12-24 

jam, kembali normal dalam 36-48 jam. LDH/HBDH meningkat dalam 12-24 jam 

dan memakan waktu lama untuk kembali normal. AST/SGOT meningkat (kurang 

nyata/khusus) terjadi dalam 6-12 jam, memuncak dalam 24 jam, kembali normal 

dalam 3 atau 4 hari (Kasron, 2012). 

2.7.3 EKG 

 Perubahan EKG yang terjadi pada fase awal adanya gelombang T tinggi 

dan simetris. Setelah ini terdapat elevasi segmen ST. Perubahan yang terjadi 

kemudian ialah adanya gelombang Q/QS yang menandakan adanya kematian 

jaringan (Kasron, 2012). 

2.7 Klasifikasi Klinis Infark Miokard akut 

Untuk kepentingan pemilihan terapi, maka klasifi kasi 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). Pasien 

dengan STEMI harus langsung mendapatkan terapi reperfusi baik secara mekanik 

dengan Percutaneous Coronary Intervention (PCI) pada laboratorium kateterisasi 

atau terapi reperfusi medikamentosa dengan fibrinolitik (Steg et al., 2012). Di sisi 

lain, intervensi mekanik dengan PCI pada pasien NSTEMI biasanya tidak terlalu 

mendesak dan tergantung dari skor stratifikasi risiko (Bueno et al., 2015) 

2.7.1 Tipe 1 Infark Miokard Spontan  

Infark miokard spontan terjadi karena plak aterosklerosis pecah, erosi, 

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

atau lebih dari arteri koroner yang menyebabkan penurunan aliran darah miokard 

atau emboli trombosit distal yang selanjutnya mengakibatkan nekrosis miosit 

(Thygesen et al, 2012).  
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2.7.2 Tipe 2 Infark Miokard Sekunder terhadap Ketidakseimbangan Iskemik  

Tipe 2 dari Infark miokard  yaitu terjadinya kerusakan miokard dengan 

nekrosis, dimana pada keadaan tersebut menyebabkan terjadinya 

ketidakseimbangan antara suplai dan/atau permintaan terhadap oksigen miokard, 

seperti disfungsi endotel koroner, anemia, emboli coroner, gagal pernapasan, 

kejang arteri koroner, takiaritmia/bradiaritmia, hipotensi, dan hipertensi dengan 

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

2.7.3 Tipe 3 Infark Miokard yang menyebabkan kematian ketika nilai 

biomarker tidak tersedia  

Tipe 3 Infark miokard adalah keadaan pada saat terjadi kematian jantung 

disertai 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).  

2.7.4 (Tipe 4a) Infark Miokard yang berhubungan dengan Percutaneous 

Coronary Intervention (PCI)  

Tipe 4a Infark miokard atau yang berhubungan dengan PCI (Percutaneous 

Coronary Intervention) yaitu berdasarkan peningkatan nilai CTN 5 kali lebih 

besar pada pasien dengan nilai CTN normal. Selain itu, baik gejala sugestif dari 

iskemia miokard, perubahan EKG iskemik baru atau LBBB baru, atau 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). 

2.7.5 (Tipe 4b)  Infark Miokard yang berkaitan dengan stent thrombosis  

Infark miokard berkaitan 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).  
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2.7.6 (Tipe 5) Infark Miokard yang berkaitan dengan coronary artery bypass 

grafting (CABG)  

Tipe 5 Infark miokard yang berhubungan dengan CABG merupakan 

adanya peningkatan nilai dari biomarker jantung 10 kali lebih besar dari pasien 

dengan nilai-nilai dasar CTN normal (Thygesen et al., 2012) 

 

Gambar 2. 5 Tipe Infark Miokard Akut (Reddy et al, 2015) 

2.8 Komplikasi Klinis 

2.8.1 Aritmia 

 Aritmia lazim di temukan pada fase akut IMA, hal ini dapat dipandang 

sebagai bagian perjalanan penyakit IMA. Aritmia perlu di obati bila menyebabkan 

gangguan hemodinamik, meningkatkan kebutuhan oksigen  miokard dengan 

akibat mudahnya perluasan infack atau bila merupakan prediposisi untuk 

terjadinya aritmia yang lebih gawat seperti takikardia ventrikel, fibrilasi ventrikel 

atau asistol. Di lain pihak kemungkinan efek samping pengobatan juga harus di 

pertimbangkan. Karena prevalensi aritmia  terutama tersering pada 24 jam 

pertama sesudah serangan dan banyak berkurang pada hari-hari berikutnya, 

jelaslah pada hari pertama IMA merupakan masa-masa terpenting. Dalam 

kenyataannya penurunan angka-angka kematian pada IMA pada era permulaan 
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CCU terutama disebabkan oleh pengobatan dan pencegahan aritmia yang efektif 

di unit perawatan intensif jantung coroner (Kasron, 2012). 

2.8.2 Bradikardia Sinus  

 Pada umumnya disebabkan oleh vagotonia dan sering menyertai IMA 

inferior atau posterior. Bila hal ini menyebabkan keluhan hipotensi, gagal jantung 

atau bila disertai peningkatan intabilitas ventrikel di beri pengobatan dengan 

sulfas atropine intravena (Kasron, 2012). 

2.8.3 Irama Nodal 

 Irama nodal dapat timbul karena protective escape mechanism dan tidak 

perlu di obati, kecuali bila amat lambat serta menyebabkan gangguan 

hemodinamik. Dalam hal terakhir ini dapat diberi atropin atau dipasang pacu 

jantung temporer (Kasron, 2012). 

2.8.4 Asistolik 

 Pada keadaan asistolik harus segera dilakukan resusitas kardiopulmonal 

serebral dan dipasang pacu jantung transtorakal. Harus dibedakan dengan fibrilasi 

ventrikel halus karena belakangan ini defibrilasi dapat menolong. Pemberian 

adrenalin dan kalsium klorida atau kalsium glukonas harus di coba (Kasron, 

2012). 

2.8.5 Takikardia Sinus 

 Sepertiga kasus IMA di temukan takikardia sinus dan umumnya sekunder 

akibat peningkatan tonus saraf simpatis, gagal jantung, nyeri dada, pericarditis 

dan lain-lain. Pengobatan ditujukan pada kelainan dasar. Analgesik adalah terapi 

yang sering digunakan. Takikardia sinus yang menetap akan meningkatkan 

kebutuhan oksigen miokard dan menyebabkan perluasan infark (Kasron, 2012). 

2.8.6 Kontraksi Atrium Prematur  

 Bila kontraksi atrium prematur jantung jarang terjadi, pengobatan tidak 

perlu. Kontraksi atrium premature dapat sekunder akibat gagal jantung atau dalam 

hal ini  pengobatan gagal jantung akan ikut menghilangkan kontraksi tersebut 

(Kasron, 2012). 
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2.8.7 Ruptur Miokardial 

 Otot jantung yang mengalami kerusakan akan menjadi lemah , sehingga 

kadang mengalami robekan karena tekanan dari aksi pompa jantung. Dua bagian 

jantung yang sering mengalami robekan selama atau setelah suatu serangan 

jantung adalah dinding otot jantung dan otot yang mengendalikan pembukaan dan 

penutupan salah satu katup jantung (katup mitralis). Jika ototnya robek, maka 

katup tidak dapat berfungsi sehingga secara tiba-tiba terjadi gagal jantung yang 

berat. Otot jantung pada dinding yang membatasi kedua ventrikel (septum) atau 

otot pada dinding luar jantung juga bisa mengalami robekan. Robekan septum 

kadang dapat memperbaiki  melalui pembedahan, tetapi robekan pada dinding 

luar hampir selalu menyebabkan kematian. Otot jantung yang mengalami 

kerusakan karena serangan jantung tidak akan berkontraksi dengan baik meskipun 

tidak mengalami robekan. Otot yang rusak ini di gantikan oleh jaringan parut 

fibrosa yang kaku dan tidak dapat berkontraksi. Kadang bagian ini akan 

menggembung pada saat seharusnya berkontraksi. Untuk mengurangi luasnya 

daerah yang tidak berfungsi ini bisa diberikan ACE-inhibitor. Otot yang rusak 

bisa membentuk penonjolan kecil pada dinding jantung (aneurisma). Adanya 

aneurisma bisa diketahui dari gambaran EKG yang tidak normal, dan untuk 

memperkuat dugaan ini  bisa dilakukam ekokardiogram. Aneurisma tidak akan 

mengalami robekan, tetapi bisa menyebabkan irama jantung yang tidak teratur 

dan bisa menyebabkan berkurangnya kemampuan memompa jantung. Darah yang 

melalui aneurisma akan mengalir lebih lambat, karena itu bisa terbentuk bekuan di 

dalam ruang-ruang jantung (Kasron, 2012). 

2.8.8 Bekuan Darah 

 Pada sekitar 20-60% orang yang pernah mengalami serangan jantung, 

terbentuk bekuan darah di dalam jantung. Pada 5% dari penderita ini, bekuan bisa 

pecah, mengalir didalam arteri dan tersangkut di pembuluh darah yang lebih kecil 

di seluruh tubuh, menyebabkan tersumbatnya aliran darah ke sebagian dari otak 

(menyebabkan stroke) atau ke organ lainnya.  Untuk menemukan adanya bekuan 

di dalam jantung atau untuk mengetahui faktor prediposisi yang dimiliki oleh 

penderita, dilakukan ekokardiogram. Untuk membantu mencegah pembentukan  

bekuan darah ini, seringkali diberikan antikoagulan (misalnya heparin dan 
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warfarin). Obat ini biasanya di minum selama 3-6 bulan setelah serangan jantung 

(Kasron, 2012). 

2.9 Faktor Resiko 

2.9.1 Faktor Resiko Mayor 

2.9.1.1 Umur 

 Umur memiliki hubungan yang kuat dengan perkembangan perkembangan 

proses aterosklerosis. Studi penelitian yang dilakukan oleh Rahimic et,al 2013 

menunjukkan bahwa aterosklerosis yang di deteksi di arteri karotis menunjukkan 

peningkatan ketebalan tunika intima seiring dengan bertambahnya usia. Pada pria, 

resiko aterosklerosis meningkat setelah usia 45 tahun, sedangkan pada wanita 

peningkatannya terjadi pada usia 55 tahun (Wihastuti et al, 2016). 

2.9.1.2 Jenis Kelamin 

Wanita memiliki resiko lebih rendah mengalami penyakit kardiovaskular 

dibandingkan dengan laki-laki. Estrogen merupakan salh satu kunci proteksi dari 

penyakit kardiovaskular pada wanita. Estrogen berperan penting dalam 

vasodilatasi vascular. Reseptor estrogen lebih banyak di dapatkan pada wanita di 

bandingkan laki-laki. Studi lain menunjukkan bahwa wanita dapat meningkatkan 

kadar HDL pada diet lemak sedangkan laki-laki tidak dapat. Sehingga hal ini juga 

yang mendasari efek protektif kardiovaskular pada wanita (Wihastuti et al, 2016). 

2.9.1.3 Keturunan (Ras) 

Penelitian Anand et al, 2000 di Kanada menunjukkan bahwa ras Asia 

Timur mengalami peningkatan prevalensi penyakit kardiovaskular di banding ras 

Eropa dan Cina. Ras Eropa memiliki prevalensi lebih tinggi di bandingkan ras 

Cina. Dalam penelitian menyebutkan bahwa ras Asia timur memiliki lebih banyak 

plasma lipid dan abnormalitas glukosa di bandingkan ras lain. Selain itu, ras Asia 

Timur juga mengalami peningkatan konsentrasi fibrinogen plasma, plasminogen 

activator inhibitor 1, lipoprotein a dan homosistein. Studi lain menunjukkan ada 

peningkatan prevalensi aterosklerosis pada orang kulit putih di bandingkan 

hispanik dan ras kulit hitam. Riwayat keluarga mengalami gangguan 

kardiovaskular merupakan faktor resiko  yang kuat untuk terjadinya 
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aterosklerosis. Resiko aterosklerosis akan meningkat pada laki-laki yang 

didiagnosis sebelum usia 55 tahun, atau wanita yang didiagnosis sebelum usia 65 

tahun (Wihastuti et al, 2016). 

2.9.1.4 Merokok 

Merokok dapat menyebabkan kerusakan vaskuler yang meliputi 

penurunan aliran darah coroner, penurunan suplai oksigen miokardial, 

peningkatan resistensi insulin serta penurunan aktivitas NO pada endotel. 

Kerusakan endotel menyebabkan berkurangnya kemampuan dilatasi, 

meningkatnya kontraksi pembuluh darah, pro-trombotik dan pro-inflamasi, serta 

menstimulasi proliferasi sel pada dinding arteri. Merokok diketahui meningkatkan 

perkembangan aterosklerosis. Nikotin yang terdapat pada rokok dapat 

menstimulasi Matrix Metalloprotease (MMP). MMP dapat melemahkan dinding 

arteri yang berdampak pada ruptur plak. Selain itu, asap tembakau dapat 

menstimulasi radikal bebas yang meningkatkan stress oksidatif, oxLDL dan 

menurunkan produksi NO. Antioksidan yang berada dalam tubuh yang memiliki 

fungsi proteksi terhadap radikal bebas mengalami penurunan sehingga 

menyebabkan penurunan produksi otot jantung dan kerusakan mitokondria 

Deoxyribonucleic acid (DNA) (Wihastuti et al, 2016). 

2.9.1.5 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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2.9.1.6 Diabetes Mellitus 

 Berbagai studi menunjukkan bahwa konsumsi glukosa berlebihan dapat  

mempengaruhi kondisi dinding arteri termasuk sel endotel, sel otot polos serta 

makrofag. Kadar glukosa tinggi dalam tubuh berperan pada proses aterogenesis. 

Proses ini terjadi karena glukosa meningkatkan akumulasi diacyl-glycerol (DAG) 

dan protein kinase C (PKC) di vaskular serta meningkatkan kadar glukosa melalui 

jalur aldsoa reduktase. Sehingga dapat meningkatkan respon inflamasi seperti 

aktivasi NF-kB. NF-kB meningkatkan superoksida yang berperan pada stress 

oksidatif dimediasi glukosa. Auto-oksidasi glukosa menyebabkan pembentukan 

Reactive Oxygen Species (ROS) dan mengubah struktur LDL menjadi oxLDL. 

Proses selanjutnya akan berlanjut pada pathogenesis aterosklerosis (Wihastuti et 

al, 2016).  

2.9.2 Faktor Resiko Minor 

2.9.2.1 Stres 

Stres merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan perubahan 

homeostatis yang diprovokasi oleh berbagai stressor lingkungan, psikologi 

maupun fisiologi. Stres dapat menginduksi saraf simpatis dan hiperthalamic-

pituitary-adrenal (HPA) axis. Peningkatan aktivasi saraf simpatis dapat 

menginduksi inflamasi vascular yang menyebabkan aterosklerosis serta 

meningkatkan adhesi dan agregasi platelet, mobilisasi lipid dan aktivasi makrofag. 

Norepinephrine (NE) dapat mengontrol pelepasan corticothropin-releasing 

hormone (CRH), yang merupakan kunci coordinator stress.HPA axis yang 

menginduksi hiperkortisolemia juga berhubungan dengan penyakit kardiovaskular 

(Wihastuti et al, 2016). 

2.9.2.2 Diet dan Nutrisi 

 Diet tinggi lemak berhubungan dengan penyakit kardiovaskular melalui 

efek aterogenik lipid plasma (total kolestrol, fraksi lipoprotein dan trigliserida). 

Lemak trans dan lemak jenuh berpotensi sebagai factor resiko yang meningkatkan 

penyakit kardiovaskuler, sedangkan asam lemak tak jenuh memiiki efek protektif. 

Diet garam berhubungan dalam peningkatan tekanan darah, sementara diet kalium 

dapat menurunkan resiko hipertensi dan stroke. Penelitian di India menyatakan 
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bahwa prevalensi overweight dan obesitas meningkat pada pasien dengan 

aterosklerosis. Obesitas berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, total 

serum kolestrol, serum trigliserida, glukosa darah dan penurunan kadar HDL 

(Wihastuti et al., 2016). 

2.9.2.3 Alkohol 

 Mengkonsumsi alcohol dalam jumlah banyak dalam satu waktu dapat 

meningkatkan progresifitas penyakit kardiovaskuler. Konsumsi alkohol secara 

berlebihan dapat menyebabkan obesitas, peningkatan kadar trigliserida, 

peningkatan tekanan darah, stroke da kanker. Hubungan antara Intima Media 

Thickness (IMT) dan plak aterosklerosis adalah  terlihat pada laki-laki yang 

minum alcohol ≥6 porsi tiap satu waktu. Selain itu mengkonsumsi alcohol 

berlebih juga dapat meningkatkan resiko infark miokard yang fatal serta dapat 

menyebabkan kematian (Rantakomi, 2013). 

 Suatu penelitian membuktikan bahwa efek protektif mengkonsumsi 

alkohol terhadap aterosklerosis adalah didasarkan pada efek etanol terhadap 

lipoprotein. Mengkonsumsi alkohol dalam jumlah sedikit sampai sedang 

khususnya anggur merah akan meningkatkan HDL. Selain itu, anggur merah juga 

memiliki efek proteksi terhadap endotel, antioksidan dan antiplatelet (Wihastuti et 

al, 2016). 

2.9.2.4 Infeksi 

Infeksi Chlamydia pneumonia, organisme gram negative intraseluler dan 

penyebab umum penyakit saluran pernafasan, tampaknya berhubungan dengan 

penyakit pembuluh jantung aterosklerotik (Kasron, 2012). 

2.10 Pemeriksaan Penunjang 

2.10.1 EKG (Electrocardiogram) 

 Pada EKG 12 lead, jaringan iskemik tetap masih berfungsi dan akan 

menghasilkan perubahan gelombang T, menyebabkan inervasi saat aliran listrik di 

arahkan menjauh dari jaringan iskemik, lebih serius lagi, jaringan iskemik akan 

mengubah segmen ST menyebabkan depresi ST. Pada infark, miokard yang mati 

tidak mengkonduksi listrik dan gagal untuk repolarisasi secara normal, 

mengakibatkan elevasi segmen ST. Saat nekrosis terbentuk, dengan penyembuhan 
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cincin iskemik di sekitar area nekrotik, gelombang Q terbentuk. Area nekrotik 

adalah jaringan parut yang tidak aktif secara elektrikal, tetapi zona nekrotik akan 

menggambarkan perubahan gelombang T saat iskemik terjadi. Pada awal infark 

miokard, elevasi ST disertai dengan gelombang T tinggi. Selama berjam-jam atau 

berhari-hari berikutnya, gelombang T membalik. Sesuai dengan umur infark 

miokard, gelombang Q menetap dan segmen ST kembali normal (Kasron, 2012). 

2.10.2 Tes Laboratorium Darah 

 Selama serangan, sel-sel otot jantung mati dan pecah sehingga protein-

protein tertentu keluar masuk aliran darah. Kreatinin pospokinase (CPK) termasuk 

dalam hal ini CPK-MB terdeteksi setelah 6-8 jam, mencapai puncak setelah 24 

jam berikutnya. 

LDH (Laktat dehidrogenisasi) terjadi pada tahap lanjut infark miokard 

akut yaitu setelah 24 jam, kemudian mencapai puncak dalam 3-6 hari. Masih 

dapat di deteksi sampai dengan 2 minggu. Iso enzim LDH lebih spesifik 

dibandingkan CPK-MB akan tetapi penggunaan klinisnya masih kalah akurat 

dengan nilai troponin, terutama troponin T. Seperti yang kita ketahui bahwa 

ternyata isoenzim CPK-MB maupun LDH selain ditemukan pada otot jantung 

juga ditemukan pada otot skeletal (Kasron, 2012). 

 Troponin T dan I merupakan protein yang menajadi tanda paling spesifik 

cedera otot jantung, terutama troponin T (TnT). Tn T sudah terdeteksi 3-4 jam 

pasca kerusakan miokard dan masih tetap tinggi dalam serum selama 1-3 minggu. 

Pengukuran serial enzim jantung di ukur setiap selama tiga hari pertama, 

peningkatan bermakna jika nilainya  2 kali batas tertinggi nilai 

normal.Ketidakseimbangan elektrolit dapat mempengaruhi konduksi dan 

kontraktilitas, missal hipokalemi dan hiperkalemi. Leukosit (10.000-20.000 

biasanya tampak pada hari kedua setelah IMA berhubungan dengan proses 

inflamasi. Kolestrol atau trigliserida serum meningkat, menunjukkan 

arteriosclerosis sebagai penyebab Infark miokard akut (Kasron, 2012). 

2.10.3 Tes Radiologis  

 Coronary angiography adalah pemeriksaan khusus dengan sinar x pada 

jantung dan pembuluh darah. Sering dilakukan selama serangan untuk 

menemukan letak sumbatan pada arteri coroner. Kateter dimasukkan melalui 
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arteri pada lengan atau paha menuju jantung. Prosedur ini dinamakan kateterisasi 

jantung, yang merupakan bagian dari angiografi coroner. Zat kontras yang terlihat 

melalui sinar x di injeksikan melalui ujung kateter pada aliran darah. Zat kontras 

itu memungkinkan dokter dapat mempelajari aliran darah yang melewati 

pembuluh darah dan jantung. Jika ditemukan sumbatan, tindakan lain yang 

dinamakan angioplasty dapat dilakukan untuk memulihkan aliran darah pada 

arteri tersebut. Kadang-kadang di tempatkan stent (pipa kecil berpori dalam arteri 

untuk menjaga arteri tetap terbuka (Kasron, 2012).  

2.11 Penatalaksanaan Terapi Infark Miokard Akut 

2.11.1 Terapi Non Farmakologi 

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). 

Percutaneous coronary intervention (PCI) merupakan tekhnik 

revaskularisasi yang digunakan untuk menangani pasien sindrom koroner akut. 

PCI pertama kali digunakan pada tahun 1997 merupakan prosedur dimana suatu 

katereter penuntun dimasukkan melalui arteri femoralis, brakialis dan radialis, dan 

diposisikan dengan stenosis target. Kawat penuntun selanjutnya dimasukkan ke 

dalam lumen arteri koroner sampai diposisikan melewati stenosis. Suatu katereter 

balon dimasukkan melalui kawat ini dan selanjutnya dikembangkan pada lokasi 

stenosis untuk meningkatkan diameter lumen. PCI dinilai berhasil bila lumen 

arteri pada stenosis meningkat hingga lebih dari 50% diameter arteri koroner 

normal (Aaronson & Jeremy, 2010). 

PCI (percutaneous transluminal coronary angioplasty/PTCA) merupakan 

terapi awal pada pasien dalam menangani Infark miokard akut. PCI ini dianggap 

menjadi fibrinolisis yang lebih baik dan semakin tersedia untuk perawatan awal 

pada pasien. Keterlambatan penanganan utama untuk PCI setelah pasien tiba 

dirumah sakit memungkinkan terjadinya kematian yang lebih tinggi dirumah 

sakit. Pengobatan harus dilakukan kurang dari 90 menit atau kurang dari 60 menit 

jika PCI telah siap dirumah sakit (Willacy, 2013). 
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Gambar 2. 6 Percutaneous Coronary Intervention (PCI) (Rifqi, 2012) 

 

2.11.2 Terapi Farmakologi 

 

Gambar 2. 7 Terapi Infark Miokard Akut NSTEMI 
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Gambar 2. 8 Terapi Infark Miokard STEMI (Spinler & Denus, 2011) 

 2.11.2.1  Oksigen 

 Hipoksia menimbulkan metabolism anaerob dan metabolic asidosis, yang 

akan menururnkan efektivitas obat-obatan dan terapi elektrik (DC Shock). 

Pemberian oksigen menurunkan perluasan daerah iskemik (Kasron,2012) 

 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). 

 Meningkatnya volume oksigen dalam hal ini FiO2 yang masuk ke dalam 

paru-paru secara tidak langsung juga menambah kapasitas difusi paru dan 

meningkatkan tekanan parsial O2 (PO2) akan semakin banyak oksigen yang di 

STEMI (ST-elevation myocardial) 

Oksigen (jika saturasi <90%), SL NTG, morfin sulfat, aspirin 

Gejala < 12 jam Gejala > 12 jam 

Reperfusi terapi clopidogrel 

PCI fibrinolisis 

UFH, atau 

bivaluridin 

UFH, 

enoxaparin 

PCI atau 

CABG atau 

fibrinolisis 

Beta bloker, penghambat ACE (atau ARB), statin 
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ikat oleh hemoglobin yang di hantarkan ke seluruh jaringan tubuh sehingga dapat 

mengembalikan saturasi oksigen ke nilai normal (Widiyanto & Yamin, 2014). 

Oksigen diberikan 2-4 liter/menit untuk mempertahankan saturasi diatas 

95% (PERKI, 2015). 

2.11.2.2 Vasodilator Nitrat 

 Obat-obat golongan nitrat merupakan terapi utama pada pasien dengan 

angina, infark miokard dan gagal jantung. Nitrat organik adalah vasodilator yang 

mengendurkan otot polos pembuluh darah dengan meniru efek nitrat oksida 

endogen. Degradasi enzimatik dari nitrat oksida melepaskan nitrat, yang 

dikombinasikan dengan kelompok thiol dalam endotelium pembuluh darah untuk 

membentuk nitrosothiol. Nitrosothiol ini akan mengaktifkan guanylate siklase, 

yang menghasilkan second messenger guanosin siklik monofosfat (cGMP). cGMP 

mengaktifkan protein kinase G, yang mengurangi ketersediaan intraseluler Ca2+ 

dengan mekanisme kontraksi otot polos pembuluh darah, menyebabkan relaksasi 

dan vasodilatasi, sehingga dapat meningkatkan aliran darah ke jantung 

(McRobbie, 2012). 

2.11.2.2.1 Nitrogliserin 

 Pasien dengan STEMI dan tidak harus diberikan nitrogliserin sublingual 

adalah pasien dengan MI yang rendah dan diduga mengalami infark ventrikel 

kanan atau ditandai hipotensi (tekanan sistolik <90 mmHg), terutama jika disertai 

bradikardi. Setelah hipotensi dikendalikan, tablet sublingual nitrogliserin harus 

diberikan dan pasien dikontrol ada tidaknya perbaikan gejala atau perubahan 

hemodinamik. Jika dosis awal dapat di toleransi dan bermanfaat, nitrat harus 

diberikan untuk selanjutnya dengan pemantauan tanda-tanda vital. Persiapan long-

acting nitrat oral harus dihindari dalam proses awal STEMI karena status 

hemodinamik pasien sering berubah. Pada pasien dengan gejala nyeri dada yang 

parah dan memudar yang berkepanjangan, nitrogliserin intravena dapat membantu 

mengontrol gejala dan iskemia, tetapi di butuhkan pemantauan tekanan darah 

sesering mungkin (bonow et al., 2012)   
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2.11.2.2.2 Isosorbid dinitrat (ISDN)  

Isosorbid dinitrat adalah obat golongan nitrat yang digunakan untuk 

mengobati dan mencegah angina atau nyeri jantung. Dalam tubuh, isosorbid 

dinitrat dikonversikan menjadi isosorbid mononitrat yang merupakan metabolit 

aktif. Golongan nitrat merupakan vasodilator pembuluh darah. Darah yang 

kembali dari tubuh dalam pembuluh darah harus dipompa oleh jantung melalui 

paru-paru dan arteri. Untuk menjalankan fungsinya, otot jantung harus 

memproduksi dan menggunakan energi yang membutuhkan oksigen. Pada infark 

miokard, suplai oksigen dalam darah menuju jantung tidak mencukupi. Golongan 

nitrat, termasuk isosorbid dinitrat memperbaiki keseimbangan antara aliran darah 

dan oksigen menuju jantung, dan kerja jantung tersebut dapat dikurangi dengan 

melebarkan arteri dan vena. Pelebaran pembuluh darah ini menurunkan tekanan di 

arteri. Sebagai konsekuensinya, jantung bekerja lebih ringan dan memerlukan 

lebih sedikit darah dan oksigen (Ogbru, 2009). 

2.11.2.3 Analgesik 

 Untuk menghilangkan nyeri, mula-mula harus dicoba dengan pemberian 

nitrogliserin sublingual. Tetapi apabila tidak ada perbaikan setelah dua atau tiga 

tablet,Pemberian opioid intravena memberikan efek analgesic yang cepat dan 

efektif. Sebaiknya diberikan morfin sulfat 4-8 mg, atau meperidine 50-75 mg. 

Dosis berikutnya yang lebih rendah dapat dibeikan setiap 15 menit sampai nyeri 

reda. 

Morfin adalah analgetik dan anxiolitik poten yang mempunyai efek 

hemodinamik. Diperlukan monitoring tekanan darah yang seksama. Obat ini 

direkomendasikannpada pasien dengan keluhan menetap atau berulang setelah 

pemberian terapi anti-iskemik. Morfin diberikan kepada pasien dengan sindrom 

koroner akut untuk mengurangi rasa sakit saat nyeri tidak teratasi dengan 

nitrogliserin. Meskipun dosis dapat bervariasi sesuai dengan preferensi dokter, 

dosis umumnya kecil yang diberikan lebih sering, daripada dosis besar yang 

tersebar yaitu 2-4 mg morfin dorongan IV diberikan setiap lima sampai 15 

menit.Salah satu gejala klasik dari sindrom koroner akut dada ketidaknyamanan 

atau nyeri yang dapat bervariasi dari ringan sampai berat. Ketika seseorang 
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mengalami nyeri yang signifikan, kecemasan biasanya cepat untuk mengikuti 

(Patrick, 2013). 

2.11.2.4 Beta Blocker 

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa beberapa beta bloker dapat 

mengurangi laju kekambuhan infark miokard. Namun, adanya gagal jantung, 

hipotensi, bradiaritmia, dan penyakit paru obstruktif membuat obat golongan ini 

tidak dapat diberikan pada beberapa pasien yang telah sembuh dari infark 

miokard. (PIO, 2015) 

Golongan obat ini menghambat adrenoseptor beta (beta bloker) 

menghambat adrenoreseptor beta di jantung, pembuluh darah perifer, bronkus, 

pankreas, dan hati. Beberapa beta bloker larut dalam lemak dan beberapa yang 

lain larut dalam air. Yang paling larut dalam air adalah atenolol, nadolol, 

dan sotalol. Karenanya, beta bloker tersebut sukar masuk ke dalam otak, sehingga 

kurang menimbulkan gangguan tidur dan mimpi buruk. Beta bloker larut air 

tersebut diekskresi oleh ginjal dan seringkali diperlukan pengurangan dosis pada 

gangguan ginjal. 

2.11.2.4.1 Bisoprolol 

Bisoprolol memiliki mekanisme kerja seperti beta bloker pada umumnya. 

Bisoprolol merupakan beta bloker yang memiliki selektfitas terhadap reseptor β1. 

Dengan menduduki reseptor β1, maka norepinephrine dan epinephrine tidak dapat 

berinteraksi dengan reseptor β1 tersebut sehingga norepinephrine dan epinephrine 

tidak dapat mengktivasi reseptor β1 yang dapat dapat meningkatkan cardiac 

output (peningkatan kontraksi otot jantung dan peningkatan detak jantung) 

(Katzung, 2006). 

2.11.2.4.2 Metoprolol 

 Metoprolol dapat diberikan sebanyak 5mg bolus secara lambat (lebih dari 

1- 2 menit) setiap 5 menit (maksimal dosis total 15mg) pada pasien IMA. Jika 

membutuhkan regimentasi dosis maka dosis awal dapat dikurangi menjadi 1-2mg 

lalu di ikuti dengan 25-50mg metoprolol secara oral 15 sampai 30 menit setiap 6 

jam (Wells et al, 2009). 
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2.11.2.4.3 Propanolol 

Propanolol merupakan beta-blocker pertama yang menunjukkan 

keefektifannya dalam mengatasi hipertensi dan ischemic heart disease. Propanolol 

menurunkan tekanan darah sebagai hasil dari penurunan pada cardiac output. 

Propanolol menghambat stimulasi katekolamin yang memproduksi renin. 

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

propanolol juga dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi dengan 

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

2.11.2.5 Angiotensin Converting Enzim Inhibitor 

 ACE-I berfungsi sebagai profilaksis serangan jantung. Penghambat ACE 

digunakan dalam tata laksana awal dan jangka panjang pada pasien infark 

miokard. Penghambat ACE mencegah serangan jantung dan stroke pada pasien 

penyakit jantung koroner stabil dengan risiko tersebut. Penghambat ACE bekerja 

dengan cara menghambat konversi angiotensin I menjadi angiotensin II. Obat-

obat golongan ini efektif dan pada umumnya dapat ditoleransi dengan baik. Pada 

bayi dan anak-anak dengan gagal jantung, kaptopril biasanya merupakan obat 

utama (PIO, 2015) 

Tabel II. 1 Obat ACE Inhibitor (Fletcher, 2007) 

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 dalam 1 atau 2 dosis 

ACE-I mulai diberikan dalam 24-48 jam pasca MI pada pasien yang telah 

stabil, dengan atau tanpa gejala gagal jantung. ACEi menurunkan afterload 

ventrikel kiri karena inhibisi sistem renin angiotensin, menurunkan dilasi 

ventrikel. ACEi harus dimulai dengan dosis rendah dan dititrasi naik sampai dosis 

tertinggi yang dapat ditoleransi. Kontraindikasinya hipotensi, gangguan ginjal, 

stenosis arteri ginjal bilateral, dan alergi ACEi. Elektrolit serum, fungsi ginjal dan 
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tekanan darah harus dicek sebelum mulai terapi dan setelah 2 minggu (Fletcher, 

2007).  

2.11.2.6 Calcium Chanel Blocker (CCB) 

Calcium channel blockers (CCBs) Calcium channel blockers (CCBs) 

terutama golongan dihidropiridin merupakan obat pilihan untuk mengatasi angina 

vasospatik. CCB dihidropiridin direkomendasikan untuk mengurangi gejala bagi 

pasien yang telah mendapatkan nitrat dan penyekat beta, CCB non-dihidropiridin 

direkomendasikan untuk pasien NSTEMI dengan indikasi kontra terhadap 

penyekat beta (Kelas I-B) (PERKI, 2015).  

CCB non-dihidropiridin (long-acting) dapat dipertimbangkan sebagai 

pengganti terapi penyekat beta (Kelas IIb-B). CCB direkomendasikan bagi pasien 

dengan angina vasospatik (Kelas I-C). Penggunaan CCB dihidropiridin kerja 

cepat (immediate-release) tidak direkomendasikan kecuali bila dikombinasi 

dengan penyekat beta (Kelas III-B) (PERKI, 2015). 

2.11.2.7 Antidislipidemia 

β-Hydroxy-β-methylglutaryl-CoA (HMG-KoA) reduktase (statin) dapat 

mengurangi morbiditas jangka panjang dan mortalitas di pasien dengan penyakit 

kardiovaskular. Melampaui sifat penurun lipid mereka, statin diyakini memiliki 

efek pleiotropic, yang meliputi stabilisasi plak, anti-inflamasi, 

antithrombogenicity, dan modulasi. Data mengenai terapi awal untuk golongan 

statin pada pasien dengan STEMI atau NSTEMI dapat diberikan atorvastatin, 

simvastatin, pravastatin, rosuvastatin, dan fluvastatin (Page et al, 2013). 

2.12.2.8 Fibrinolitik/Trombolitik 

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 
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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 

penurunan risiko kematian sama dengan kelompok pasien yang lebih muda. (PIO, 

2015) 

Fibrinolisis merupakan strategi reperfusi yang penting, terutama pada 

tempat-tempat yang tidak dapat melakukan IKP pada pasien STEMI dalam waktu 

yang disarankan. Terapi fibrinolitik direkomendasikan diberikan dalam 12 jam 

sejak awitan gejala pada pasien-pasien tanpa indikasi kontra apabila IKP primer 

tidak bisa dilakukan oleh tim yang berpengalaman dalam 120 menit sejak kontak 

medis pertama (Kelas I-A). Pada pasien-pasien yang datang segera (<2 jam sejak 

awitan gejala) dengan infark yang besar dan resiko perdarahan rendah, fibrinolisis 

perlu dipertimbangkan bila waktu antara kontak medis pertama dengan inflasi 

balon lebih dari 90 menit. Fibrinolisis dimulai pada ruang gawat darurat. Agen 

yang spesifik terhadap fibrin (tenekteplase, alteplase, reteplase) lebih disarankan 

dibandingkan agen-agen yang tidak spesifik terhadap fibrin (streptokinase) (Kelas 

I-B) (PERKI, 2015).  

2.12.2.9 Antiplatelet 

Terapi antiplatelet selain aspirin sebagian besar digunakan untuk 

mencegah stent thrombosis (ST) dan infark miokard berulang (MI) pada pasien 

dengan sindrom koroner akut (ACS) terbaru atau yang telah menjalani intervensi 

koroner perkutan (PCI) untuk penyakit arteri koroner stabil (CAD) ). Antagonis 

P2Y12 seperti clopidogrel, prasugrel, dan ticagrelor biasanya digunakan dalam 

kombinasi dengan aspirin pada populasi pasien ini. Cangrelor adalah obat 

antiplatelet intravena lain yang tersedia yang terutama digunakan selama PCI 

(Dadu & Kleiman, 2019). 
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Tabel II. 2 Obat Vasodilator Nitrat (Dadu & Kleiman,2019) 

 

Antagonis P2Y12 bertindak dengan menghambat aktivasi platelet 

adenosin difosfonat (ADP). ADP dilepaskan dari butiran penyimpanan alfa 

setelah aktivasi trombosit dan mengikat reseptor P2Y12 di bagian yang berada di 

luar sel. Setelah ADP dan P2Y12 membentuk ikatan disulfida, bagian luar 

reseptor mengalami perubahan konformasi ke dalam. Reseptor P2Y12 

digabungkan dengan GαI2 dan Gβγ. Aktivasi hasil reseptor P2Y12 dalam aktivasi 

GαI2, yang bertanggung jawab untuk aktivasi phosphoinositide-3-kinase dan 

penghambatan adenylyl cyclase yang menghasilkan penurunan tingkat siklik 

adenosin monofosfat dalam trombosit. Urutan peristiwa intraseluler ini 

mendorong pelepasan alfa dan granula padat, aktivasi integrin (GPIIbIIa), 

amplifikasi agregasi platelet, dan stabilisasi agregat platelet. Ketiga obat yang 

tersedia secara komersial, clopidogrel, ticagrelor, dan prasugrel, memiliki 

mekanisme aksi yang sama. mencegah ADP dari mengikat P2Y12 dengan hasil 

akhir menjadi penghambatan aktivasi trombosit (Dadu & Kleiman, 2019).   

Sitokrom P450 2C19 (CYP2C19) terletak di retikulum endoplasma 

hepatoseluler. Ini adalah bagian dari sistem oksidase fungsi campuran sitokrom 

P450 dan dikodekan oleh gen CYP2C19 yang terletak pada kromosom 10 lengan 
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q24. Metabolit aktif clopidogrel dan prasugrel sama kuatnya; Namun, metabolit 

aktif untuk prasugrel lebih efisien dihasilkan, dan konsentrasi plasma setelah dosis 

terapi lebih tinggi. Ticagrelor di sisi lain adalah antagonis P2Y12 yang dapat 

dibalik yang tidak memerlukan modifikasi lebih lanjut untuk menjadi aktif. Onset 

aksi setelah dosis pemuatan terjadi dalam 30 menit untuk prasugrel dan ticagrelor, 

sedangkan untuk clopidogrel, onset terjadi antara 2 dan 6 jam setelah pemberian, 

tergantung pada dosis pemuatan. Prasugrel dan ticagrelor telah ditunjukkan dalam 

uji klinis acak untuk menjadi lebih unggul daripada clopidogrel dalam mencegah 

kejadian CVD. Oleh karena itu pedoman saat ini mendukung penggunaan 

preferensi mereka dibandingkan clopidogrel pada pasien dengan ACS yang 

diobati dengan PCI (kelas IIa). Namun, clopidogrel tetap menjadi obat yang 

diresepkan secara luas karena risiko perdarahan yang lebih rendah dan 

ketersediaannya dalam formulasi generik. Saat ini clopidogrel adalah satu-satunya 

antagonis P2Y12 yang memiliki indikasi pada pasien yang telah menjalani 

penempatan stent koroner untuk penyakit jantung iskemik yang stabil (Dadu & 

Kleiman, 2019). 

2.12.2.10 Antikoagulan 

Karena kejadian inisiasi pada infark miokard adalah pembentukan 

trombus, mengurangi kejadian pro-trombotik akan membantu dalam 

meminimalkan penyebaran gumpalan yang terbentuk. Selain penghambatan 

platelet, proses yang melawan konversi prothrombin ke trombin secara alami akan 

menurunkan konversi fibrinogen menjadi fibrin. Bersama-sama, dua proses ini 

dapat diharapkan untuk lebih menghambat pembentukan trombus dalam 

pembuluh koroner. Oleh karena itu, antikoagulan direkomendasikan untuk semua 

pasien yang datang dengan NSTEMI, selain terapi anti-platelet ganda. Pemilihan 

antikoagulan harus didasarkan pada profil risiko perdarahan iskemik berikutnya. 

Antikoagulan seperti itu harus dijaga setidaknya sampai keluar rumah sakit. 

Penghentian antikoagulan harus dipertimbangkan setelah selesainya prosedur 

invasif, kecuali dinyatakan kontra-indikasi. Selama antikoagulan, proteksi 

lambung harus dipertimbangkan, terutama dengan PPI, karena perdarahan spontan 

yang paling sering terjadi pada pasien tersebut adalah gastrointestinal. Agen anti-
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platelet, di sisi lain, perlu dilanjutkan setidaknya selama 12 bulan, bahkan tanpa 

PCI (Anantharaman & Lim, 2013) 

2.12.2.10.1 UFH 

Unfractionated heparin (UFH) adalah campuran heterogen polisakarida 

dengan berat molekul berkisar antara 2.000 dan 30.000 dalton. Ini memberikan 

efeknya dengan menghubungkan ke antitrombin dan mempotensiasi aksinya. Ini 

memiliki rentang terapeutik yang sempit dan membutuhkan pemantauan sering 

dengan cara waktu tromboplastin parsial. Antikoagulasi dengan UFH telah 

menjadi landasan terapi untuk pasien dengan UA / NSTEMI berdasarkan 

beberapa studi acak yang menemukan tingkat kematian atau reinfarction yang 

lebih rendah dengan penggunaan UFH dikombinasikan dengan ASA dalam 

hubungannya dengan ASA saja. UFH pada awalnya seharusnya diberikan sebagai 

bolus intravena sebanyak 60 unit per kg hingga dosis maksimum 5.000IU, diikuti 

dengan infus kontinu 12IU / kg / jam, hingga dosis maksimum 1.000IU / jam. 

Titrasi dosis harus didasarkan pada waktu tromboplastin parsial, menargetkan 

antara 50 dan 70 detik. Penentuan harian kadar hemoglobin, hematokrit dan 

trombosit sangat dianjurkan (Anantharaman & Lim, 2013). 

Heparin, seperti unfractionated heparin (UFH) dan heparin berat molekul 

rendah (LMWH) telah digunakan pada pasien dengan NSTEMI selama lebih dari 

satu dekade. UFH terbukti mengurangi tingkat kematian dan MI dalam beberapa 

percobaan, terutama ketika diberikan dalam kombinasi dengan aspirin, meskipun 

dengan beberapa peningkatan risiko pendarahan. Ketika prosedur invasif seperti 

PCI dilakukan, dosis yang biasa diberikan adalah 70-100 IU / kg berat badan, atau 

50-60 IU / kg jika digunakan dalam kombinasi dengan inhibitor GP IIb / IIIa. 

Dosis harus dipandu oleh pengukuran waktu pembekuan yang diaktifkan (ACT). 

Penggunaan UFH harus dihentikan setelah pengangkatan selubung arteri. 

LMWHs, bagaimanapun, dapat diberikan secara subkutan dengan dosis 1 mg / kg 

setiap 12 jam selama minimal 2 hari sampai stabilisasi klinis. Selubung arteri 

harus diangkat setidaknya 8 jam setelah pemberian enoxaparin dengan dosis 

berikutnya 8 jam setelah pelepasan selubung. Perawatan dapat dilanjutkan hingga 

8 hari. LMWH dapat diberikan tanpa menggunakan pemantauan anti-faktor Xa, 

kecuali pada pasien dengan gagal ginjal atau obesitas. Tingkat efikasi umumnya 
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sama dengan UFH dan LMWH sementara tingkat perdarahan yang lebih rendah 

telah dicatat dengan LMWHs. Crossover heparin pada pasien yang sama biasanya 

tidak dianjurkan (Anantharaman & Lim, 2013). 

2.12.2.10.2 Enaxoparin 

low-molecular weight heparins (LMWH) diperoleh dari depolimerisasi 

dan seleksi dari UFH  dengan berat molekul yang lebih rendah (antara 2.000 dan 

10.000 dalton). Hal ini menunjukkan penyerapan subkutan yang lebih baik, 

mengikat protein yang lebih rendah, aktivasi trombosit kurang dan efek yang lebih 

dapat diprediksi dan dikendalikan. Kontrol antikoagulasi atau titrasi dosis 

biasanya tidak diperlukan. Hanya pada pasien dengan gagal ginjal atau, kadang-

kadang pada pasien obesitas dan lanjut usia, kontrol aksi LMWH dengan 

penentuan aktivitas anti-Xa direkomendasikan (Anantharaman & Lim, 2013). 

2.12.2.10.3 Fondaparinux 

Fondaparinux adalah suatu analog pentasakarida sintetis pada situs 

pengikatan antitrombin yang ada dalam molekul heparin. Fondaparinux 

memberikan aksinya dengan menetralkan faktor Xa sehingga mencegah 

pembentukan thrombin. Ini memiliki bioavailabilitas yang sangat baik setelah 

injeksi subkutan, dan paruh plasma 17 jam, yang memungkinkan administrasi 

sekali sehari. Ini memiliki eliminasi ginjal secara eksklusif dan tidak boleh 

digunakan pada pasien dengan pembersihan <20mL / menit. Tidak ada laporan 

kasus dari fondaparinux yang menginduksi trombositopenia autoimun. 

Inhibitor tidak langsung faktor Xa seperti fondaparinux, ini adalah 

pentasakarida sintetis, sangat sulfat, dengan urutan yang berasal dari daerah 

pengikatan heparin minimal antitrombin (AT). Fondaparinux berikatan dengan 

AT dengan afinitas yang lebih tinggi daripada pentasakarida asli UFH atau 

heparin berat molekul rendah, dan menyebabkan perubahan konformasi dalam AT 

yang secara signifikan meningkatkan kemampuan AT untuk menginaktivasi 

faktor Xa. Fondaparinux dilisensikan di Eropa untuk pengobatan NSTEMI pada 

pasien yang manajemen invasif tidak diindikasikan dalam 2 jam diagnosis. 

Pemberian obat dianjurkan sesegera mungkin setelah diagnosis dan dilanjutkan 

hingga 8 hari atau keluar rumah sakit, yang mana terjadi lebih awal. Fondaparinux 
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belum direkomendasikan pada pasien yang membutuhkan PCI yang mendesak 

(Anantharaman & Lim, 2013). 

Tindakan selektif dari fondaparinux terhadap faktor Xa kontras dengan 

aksi Unfractionated heparin (UFH), yang memiliki aktivitas melawan sejumlah 

faktor koagulasi dan aktivitas ekipoten terhadap faktor IIa dan Xa, dan kontras 

dengan heparin berat molekul rendah yang juga tidak spesifik. dan memiliki lebih 

banyak aktivitas melawan faktor Xa dibandingkan dengan faktor IIa 

(Wienbergen &  Zeymer, 2007). 

2.12.2.10.3.1 Struktur dan Mekanisme Fondaparinux 

Fondaparinux adalah obat sintetis yang terdiri dari rangkaian 

pentasakarida AT-binding yang ditemukan dalam molekul heparin. Ia memiliki 

berat molekul 1728 dan berikatan dengan antitrombin, menghasilkan perubahan 

konformasi di situs reaktif antitrombin, menghasilkan dalam peningkatan 300 kali 

lipat dalam aktivitas penghambatannya pada faktor Xa. Penghambatan faktor Xa 

ini tidak dapat diubah. Namun, interaksi antara fondaparinux dan antitrombin 

memungkinkan setiap molekul tunggal fondaparinux untuk mengikat, dan 

mengaktifkan, beberapa molekul antitrombin. Karena tidak ada sakarida tambahan 

untuk menyediakan fungsi bridging yang diperlukan untuk pengikatan thrombin, 

fondaparinux tidak memiliki aktivitas melawan thrombin (Wilson & Campbell, 

2014). 

 

Gambar 2. 9 Mekanisme Kerja Fondaparinux (Wienbergen & Zeymer, 2007). 
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2.12.2.10.3.2 Farmakokinetik 

Tabel II. 3 Antikoagulan (Zhang et al, 2019)

 

Fondaparinux diberikan sebagai injeksi subkutan dan cepat dan 

sepenuhnya diserap. Paruhnya setelah injeksi SC lebih panjang dari LMWH (17 

dan 4 jam, masing-masing). Kondisi terbaik tercapai setelah dosis ketiga atau 

keempat sekali sehari, dan fondaparinux diekskresikan tidak berubah dalam urin. 

Ini menghasilkan respon antikoagulan yang dapat diprediksi dengan pengikatan 

nonspesifik terbatas pada protein plasma selain antitrombin. Berdasarkan waktu 

paruh yang panjang dan efek antikoagulan yang konsisten, fondaparinux diberikan 

sebagai suntikan sekali sehari dan tidak memerlukan pemantauan koagulasi. 

Klirens secara ekslusif adalah ginjal, sehingga merupakan kontraindikasi pada 

pasien dengan CrCl <30mL / menit (Wilson & Campbell, 2014).  

2.12.2.10.3.3 Dosis 

Fondaparinux telah menggantikan LMWH sebagai antikoagulan pilihan 

pada sindrom koroner akut setelah sebuah penelitian pada tahun 2006 

menunjukkan bahwa ia memberi pengurangan serupa pada kejadian iskemik tetapi 

menyebabkan perdarahan yang secara signifikan lebih sedikit (Wilson & 

Campbell, 2014). 
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Untuk tujuan ini, itu diberikan dengan dosis 2,5mg sekali sehari. Dosis 

yang sama digunakan untuk thromboprophylaxis dalam pengaturan operasi 

ortopedi, di mana telah terbukti lebih unggul dibandingkan dosis profilaksis 

enoxaparin dalam mencegah VTE setelah operasi pinggul dan lutut besar. Jika 

fondaparinux digunakan untuk pengobatan VTE, diberikan dengan dosis 7,5mg 

untuk pasien dengan berat badan 50−100kg, 5mg untuk pasien dengan berat 

<50kg, dan 10mg pada mereka dengan berat> 100 kg. Protamine sulfat tidak 

mengikat fondaparinux, sehingga tidak dapat digunakan untuk pembalikan jika 

terjadi pendarahan besar (Wilson & Campbell, 2014). 

2.12.2.10.3.4 Efek Merugikan 

Fondaparinux tidak mengikat faktor trombosit 4, dan karena itu tidak 

memiliki kapasitas untuk menyebabkan HIT. Oleh karena itu, dapat digunakan 

dengan aman sebagai antikoagulan alternatif pada pasien yang telah 

mengembangkan HIT, meskipun tidak berizin untuk tujuan ini. Ada sedikit data 

klinis yang tersedia pada efek fondaparinux pada metabolisme tulang, tetapi 

penelitian in vitro menyatakan bahwa mungkin tidak memiliki efek osteoporosis 

yang sama seperti persiapan heparin lainnya (Wilson & Campbell, 2014).  

2.12.2.10.3.5 Farmakologi 

Fondaparinux menunjukkan bioavailabilitas lengkap setelah injeksi 

subkutan. Tanpa mengikat sel endotel atau protein plasma, pembersihan 

fondaparinux adalah dosis independen, dan waktu paruh plasma adalah sekitar 17 

jam. Obat diberikan secara subkutan sekali setiap hari. Karena fondaparinux tidak 

berubah melalui ginjal, kontraindikasi pada pasien dengan bersihan kreatinin 

kurang dari 30 mL / menit, dan harus digunakan dengan hati-hati pada pasien 

dengan bersihan kreatinin kurang dari 50 mL / menit. Fondaparinux menghasilkan 

respon antikoagulan yang dapat diprediksi setelah pemberian dalam dosis tetap 

karena tidak mengikat protein plasma. Obat ini diberikan dengan dosis 2,5 mg 

sekali sehari untuk pencegahan tromboemboli vena. Untuk pengobatan awal dari 

tromboemboli vena yang sudah ada, fondaparinux diberikan dengan dosis 7,5 mg 

sekali sehari. Dosis dapat dikurangi menjadi 5 mg sekali sehari untuk mereka 

yang beratnya kurang dari 50 kg dan meningkat menjadi 10 mg untuk mereka 
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yang beratnya lebih dari 100 kg. Ketika diberikan dalam dosis ini, fondaparinux 

sama efektifnya dengan heparin atau LMWH untuk pengobatan awal pasien 

dengan trombosis vena dalam atau emboli pulmonal dan menghasilkan tingkat 

perdarahan yang sama. Meskipun tidak berlisensi untuk indikasi ini di Amerika 

Serikat, fondaparinux telah digunakan sebagai pengganti heparin atau LMWH 

pada pasien dengan sindrom koroner akut. Ketika dosis profilaksis fondaparinux 

(2,5 mg setiap hari) dibandingkan dengan dosis pengobatan enoxaparin pada 

pasien dengan sindrom koroner akut non-ST-segmen elevasi, tidak ada perbedaan 

dalam tingkat kematian kardiovaskular, infark miokard, atau stroke pada 9 hari. 

Namun, tingkat perdarahan mayor adalah 50% lebih rendah dengan fondaparinux 

dibandingkan dengan enoxaparin, perbedaan yang mungkin mencerminkan fakta 

bahwa dosis fondaparinux lebih rendah daripada enoxaparin. Pada pasien dengan 

sindrom koroner akut yang membutuhkan PCI, ada risiko trombosis kateter 

dengan fondaparinux kecuali diberikan heparin adjunctive (Jaffer & Weitz, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


