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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
Emboli paru banyak terjadi akibat lepasnya suatu trombosis yang berasal daripembuluh
darah.

Insiden

sebenarnya dari

emboli

paru

tidak

dapat

ditentukan,

karena sulit

membuatdiagnosis klinis, tetapi emboli paru merupakan penyebab penting morbiditas dan
mortalitaspasien-pasien di rumah sakit dan telah dilaporkan sebagai penyebab dari 200.000
kematiandi Amerika Serikat setiap tahunnya. Emboli paru masif adalah salah satu
penyebabkematian mendadak yang paling sering1-7.
Penyakit ini sering terjadi, namun jarang terdiagnosis sehingga laporan mengenaipenyakit
ini di Indonesia jarang ditemukan. Di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kira-kira
terdapat50.000 kasus penyakit ini tiap tahunnya. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa
kurangdari 10% pasien emboli paru meninggal karena penyakit ini. Oleh karenanya dj
AmerikaSerikat dapat diperkirakan insiden ini lebih dari 50.000 kasus tiap tahunnya.
Seluruhinsiden ini diverifikasi oleh autopsy. Bukti emboli yang baru ataulama ditentukan pada
25% sampai 30% autopsy rutin dengan teknik khusus dan nilainyamelebihi 60%. Insiden
sebenarnya dari emboli paru tidak dapat ditentukan, karena sulit membuatdiagnose klinis, tetapi
emboli paru merupakan penyebab penting morbiditas dan mortilitaspasien-pasien rumah sakit.
Penelitian-penelitian autopsy memperlihatkan bahwasebenarnya 60% pasien yang meninggal di
rumah sakit disebabkan oleh emboli paru,namun sebanyak 70% kasus tidak diketahui.Emboli
paru sering mengalami pencairan (trombolisis endogen) dan tidakditemukan pada autopsy5-6.
Bila obstruksi terjadi didaerah paru emboli disebut juga sebagai tromboemboli
paru.Akibatlanjut dari emboli paru dapat terjadi infark paru, yaitu keadaan terjadinya nekrosis
sebagianjaringan parenkim paru akibat tersumbatnya aliran darah yang menuju jaringan
parutersebut oleh tromboemboli. Oleh karena jaringan parenkim paru memperoleh aliran
darahdari dua jenis peredaran darah (cabang-cabang dari arteri pulmonalis dan cabangcabangdari arteri bronkialis), maka emboli paru jarang berlanjut menjadi infark paru8.
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1.1 Tujuan
Tujuan dari penulisan refarat ini adalah untuk membahas secara ringkas mengenai definisi,
diagnosis, dan tatalaksana emboli paru.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Defenisi
Emboli paru (EP) merupakan kondisi akibat tersumbatnya arteri paru, yang dapatmenyebabkan
kematian pada semua usia. Penyakit ini sering ditemukan dan seringdisebabkan oleh satu atau
lebih bekuan darah dari bagian tubuh lain dan tersangkut di paru-paru, sering berasal dari vena
dalam di ekstremitas bawah, rongga perut, dan terkadang ekstremitas atas atau jantung kanan12

.Selain itu, emboli paru (Pulmonary Embolism) dapat diartikan sebagai penyumbatanarteri

pulmonalis (arteri paru-paru) oleh suatu embolus, yang terjadi secara tiba-tiba. Suatuemboli bisa
merupakan gumpalan darah (trombus), tetapi bisa juga berupa lemak, cairanketuban, sumsum
tulang, pecahan tumor atau gelembung udara, yang akan mengikuti alirandarah sampai akhirnya
menyumbat pembuluh darah. Biasanya arteri yang tidak tersumbat dapat memberikan darah
dalam jumlah yangmemadai ke jaringan paru-paru yang terkena sehingga kematian jaringan bisa
dihindari.Tetapi bila yang tersumbat adalah pembuluh yang sangat besar atau orang
tersebutmemiliki kelainan paru-paru sebelumnya, maka jumlah darah mungkin tidak
mencukupiuntuk mencegah kematian paru-paru.Sekitar 10% penderita emboli paru mengalami
kematian jaringan paru-paru, yangdisebut infark paru. Jika tubuh bisa memecah gumpalan
tersebut, kerusakan dapatdiminimalkan. Gumpalan yang besar membutuhkan waktu lebih lama
untuk hancursehingga lebih besar kerusakan yang ditimbulkan. Gumpalan yang besar bisa
menyebabkankematian mendadak.Emboli paru merupakan suatu keadaan darurat medis. 1
sampai 2 jam setelahterjadinya emboli adalah periode yang paling kritis dan mungkin saja dapat
terjadikematian karena komplikasi seperti infark paru-paru (terjadinya nekrosis jaringan
paru)atau hipertensi paru-paru (meningkatnya tekanan arteri pulmonal), perdarahan paruparu,kor pulmonal akut dengan gagal jantung dan disritmias (gangguan irama jantung),
usiasangat rentan terhadap komplikasi-komplikasi tersebut sebab telah terjadi perubahanperubahan dari keadaan normal dalam sistem pulmonal (penurunan complains paruklasifikasi
tulang rawan di vertebra) dan sistem kardiovaskular (penyempitan pembuluhdarah, penebalan
dinding kapilar)1,2,8.

Universitas Sumatera Utara

Gambar 1. Algoritma Dari Emboli Paru

2.2. Patofisiologi
Thrombus dapat berasal dari arteri dan vena. Thrombus arteri terjadi karenarusaknya dinding
pembuluh arteri (lapisan intima). Thrombus vena terjad karena alirandarah vena yang lambat,
selain itu dapat pula karena pembekuan darah dalam vena apabilaterjadi kerusakan endotel vena.
Thrombus vena dapat juga berasal dari pecahnya thrombusbesar yang terbawa aliran vena.
Biasanya thrombus berisi partikel-partikel fibrin(terbanyak), eritrosit dan trombosit. Ukurannya
bervariasi, mulai dari beberapa millimetersampai sebesar lumen venanya sendiri Adanya
perlambatan aliran darah vena (stasis) akan makin mempercepatterbentuknya thrombus yang
makin besar. Adanya kerusakan dinding pembuluh darah vena(misalnya operasi rekonstruksi
vena femoralis) jarang menimbulkan thrombus vena.Thrombus yang lepas ikut aliran darah vena
ke jantung kanan dan sesudah mencapaisirkulasi pulmonal tersangkut pada beberapa cabang
arteri pulmonalis, dapat menimbulkanobstruksi total atau sebagian dan memberikan akibat lebih
lanjut. Thrombus pada venadalam tidak seluruhnya akan lepas dan menjadi tromboemboli tetapi
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kira-kira 80% nyaakan mengalami pencairan spontan (lisis endogen).
Faktor-faktor predisposisi terjadinya emboli paru menurut Vichrow 1856 atausering disebut
sebagaiphysiological risk factors,meliputi:1.Adanya aliran darah lambat (statis)2.Kerusakan
dinding pembuluh darah vena3.Keadaan darah mudah membeku (hiperkoagulasi). Aliran darah
lambat (statis) dapat ditemukan dalam beberapa keadaan, misalnyapasien yang mengalami tirah
baring cukup lama, kegemukan, varises, dan gagal jantungkongestif. Darah yang mengalir
lambat member kesempatan lebih banyak untuk membeku(thrombus).Sebagian besar pasien
dengan emboli paru memiliki kondisi klinis yang berkaitandengan faktor-faktor predisposisi ini,
seperti trauma mayor, pembedahan dalam waktudekat sebelumnya, obesitas dan imobilitas,
merokok, peningkatan usia, penyakitkeganasan, pil kontrasepsi oral, kehamilan, terapi sulih
hormone, dan keadaan lain yanglebih jarang (misalnya sindrom hiperviskositas, sindrom
nefrotik).Kerusakan

dinding

pembuluh

darah

vena

terjadi

misalnya

akibat

operasi,

traumapembuluh darah (suntikan kateterisasi jantung) dan luka bakar. Adanya kerusakan
endotelpembuluh

vena

menyebabkan

dikeluarkan

bahan

yang

dapat

mengaktifkan

factorpembekuan darah (factor Hageman)dan kemudian dimulailah proses pembekuan
darah.Keadaan

darah

mudah

membeku

(hiperkoagulabel)juga

merupakan

factor

predisposisiterjadinya thrombus, misalnya keganasan, polisitemia vera, anemia hemolitik,
anemia

selstabil,

trauma

dada,

trombositosis,hemosistinuria,

kelainan

penggunaan

jantung

obat

bawaan,

kontrasepsi

splenektomi
oral

dengan

(estrogen),

dan

trombositopati.Selain hal diatas, thrombosis vena juga lebih mudah terjadi pada keadaan
denganpeningkatan

factor V,

VIII,

fibrinogen

abnormal,

defisiensi

antitrombin

III,

menurunnyakadar activator plasminogen pada endotel vena atau menurunnya pengeluaran
activatorplasminogen akibat berbagai rangsangan, defisiensi protein C, difesiensi protein
S.Beberapa pasien dengan emboli paru memiliki abnormalitas pembekuan primerdasar yang
memudahkan mereka mengalami hiperkoagulasi, seperti defek fibrinolisis,peningkatan kadar
antibody antifosfolipid dan defisiensi congenital antitrombin III, proteinC, protein A, atau
plasminogen.Abnormalitas koagulasi ini jarang dan tes skrining rutin tidak efektif dari segi
biaya,kecuali untuk pasien yang berusia kurang dari 50 tahun, pasien dengan riwayat
keluargadengan tromboemboli dan pasien dengan episode emboli paru berulang tanpa
adanyapenyebab yang jelas. Resistensi terhadap protein C teraktivasi, yang disebabkan
olehmutasi gen factor V (mutasi Leiden), telah diidentifikasi. Resistensi ini dapat terjadi pada5%
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populasi, meningkatkan risiko thrombosis sebesar 8-10 kali pada kelompok ini, danditentukan
pada 20% pasien dengan thrombosis8.

Gambaran 2. Pembuluh Darah Paru
2.3. Diagnosis1-7
1.Pemeriksaan laboratorium rutin tidak dapat dipakai untuk menegakkan suatudiagnosis emboli
paru. Tidak satupun pemeriksaan yang bisa memastikan diagnosis, tetapipemeriksaan
laboratorium dipakai sebagai informasi tambahan, menilai kemajuan terapidan dapat menilai
kemungkinan diagnosis lain.Hipoksemia bisa ditemukan pada emboli paru. Tekanan parsial
O2ditemukan rendah pada kemungkinan emboli paru akut, walaupun bisa saja
ditemukannormal. Tekan parsial CO2 ditemukan < 35 mmHg, tapi ada juga ditemukan
>45mmHg
2.Pemeriksaan D-dimer
Trombosis vena terdiri dari fibrin dan eritrosit yang terperangkap dalam benang– benang
fibrin. Fibrin ini terbentuk akibat adanya aktivasi sistem koagulasi yang tidak
dapatdinetralkan oleh antikoagulan alamiah. Jika terjadi aktivasi koagulasi maka akan
terbentukthrombin dari protrombin dengan melepaskan fragmen protrombin 1 dan 2.
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Trombinakan diikat oleh antitrombin sehingga terbentuk kompleks trombin-antitrombin
(TAT).Trombin

juga

mengubah

fibrinogen

menjadi

fibrin

monomer

yang

akan

mengalamipolimerasi membentuk fibrin polimer. Selanjutnya F XIII akan terjadi ikatan
silangsehingga terbentuk cross-linked fibrin. Kemudian plasmin akan memecah crosslinkedfibrin menghasilkan D-dimer. Oleh karena itu, parameter yang dapat dipakai untuk
menilaiaktivasi koagulasi adalah F 1.2, TAT, fibrin monomer dan D-dimer. Dari semua
parameter,yang sering dipakai adalah D-dimer.Pemeriksaan D-dimer cara ELISA dengan nilai
cut off 500 ng/ml mempunyaisensitifitas paling tinggi yaitu > 99%. Namun ELISA cara klasik
membutuhkan waktulama, sehingga dikembangkan berbagai cara cepat antara lain SimpliRed
yang memakaidarah lengkap dan Vidas DD yang berdasarkan enzyme linked fluorescence
assay .SimpliRed mempunyai sensitifitas 85% dan spesifisitas 71% dan nilai prediksi
negatif92%. Vidas DD mempunyai sensitifitas 98% dan spesifisitas 41% dengan nilai
prediksinegatif 98%. Penelitian prospektif yang dilakukan Palareti dkk tahun 2006 di Italia
mengenai penggunaan

tes

D-dimer

pada

pasien

tromboemboli

idiopatik

yang

menggunakanantikoagulan jangka panjang dan yang tidak. Pada penelitian ini didapatkan
bahwa pasienyang memiliki nilai abnormal D-dimer abnormal setelah penghentian
pemakaianantikoagulan

1

bulan

mempunyai

insiden

berulang

yang

signifikan

terjadinyatromboemboli vena (15% dibandingkan dengan yang tetap memakai antikoagulan
2,9%)dan akan berkurang bila kembali digunakan antikoagulan.
3.Pemeriksaan Foto Toraks, gambaran foto toraks biasanya menunjukkan kelainan, walaupun
tidak jelas, nonspesifik dan tidak memastikan diagnosis. Gambaran yang nampak berupa
atelektasis atauinfiltrate. Gambaran lain dapat berupa konsolidasi, perubahan letak diafragma,
penurunangambaran vaskuler paru, edema paru.
4.Pemeriksaan angiogram paru ini merupakan standar baku emas untuk memastikanemboli paru.
Pemeriksaan ini invasif dan mempunyai resiko. Temuan angiografik emboliparu berupa
filling defect dan abrupt cutoff dari pembuluh darahArteriogram negatif menyingkirkan
diagnosis tromboemboli, sedangkanarteriogram positif merupakan konfirmasi diagnosis. Di
tangan operator yangberpengalaman, komplikasi angiografi paru ini jarang terjadi.
Komplikasi ini meliputireaksi pirogen terhadap kontras, reaksi alergik terhadap kontras,
perforasi arteri pulmoner,aritmia, bronkospasme, perforasi ventrikel kanan dan gagal jantung
kongestif. Arteriografisangat invasif, tidak nyaman pada penderita, mahal dan tidak selalu
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dapat dilakukan sertamenimbulkan resiko pada penderita.
5.Pemeriksaan Computed Tomography (CT)merupakan tes yang dapat mendiagnosis emboli
paru.Pemeriksaan ini mempunyai sensitivitas 86% dan spesifisitas 96%. Pada saat
sekarangdapat dipakai untuk menyikirkan diagnosis emboli paru pada pasien dengan resiko
rendahdan mendekati intermediet, serta dapat mengkonfirmasi diagnosis emboli paru pada
pasiendengan resiko intermediat dan tinggi.Pemeriksaan CT Pulmonary Angiogram (CTPA)
telah lama dipakai dalam evaluasiemboli paru
Dalam kepustakaan lain disebutkan bahwa CT angiografi mempunyai sensitifitas 50% sampai
100% dan spesifisitasnya 81% sampai 100%.Penelitian prospektif yang dilakukan oleh Sood dkk
tahun 2006 denganmembandingkan CT angiografi dengan angiografi paru konvensional.
Penelitian inimenyimpulkan bahwa CT angiografi dapat dipakai sebagai alternatif untuk
mendiagnosisemboli paru dengan sensitivitas 80% dan spesifisitas 85% dengan keuntungan tidak
invasifdan harga lebih murah.

Gambar 3. CTA Thorax

6.Pemeriksaan Ventilation Perfusion Scanning. Walaupun ada keterbatasan, pemeriksaan
Ventilation-Perfusion Scanning dapatmemberikan informasi yang berguna dan dapat
diinterpretasikan dengan cepat. GabunganVentilation-Perfusion Scanning dan penilaian klinis
dapat memberikan akurasi diagnosisyang baik dibandingkan dengan hanya scan.Payar perfusi
(Perfusion Lung Scan) yang benar-benar normal dapatmenyingkirkan dugaan klinis emboli
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paru. Kriteria untuk kemungkinan besar positif ataukemungkinan kecil negatif bervariasi
menurut penafsiran, tetapi secara umum tergantungpada ukuran, jumlah dan distribusi defek
perfusi, yang dihubungkan dengan foto toraks danabnormalitas payar ventilasi. Emboli yang
terisolasi di lobus atas jarang terjadi padapenderita berobat jalan, karena aliran darah saat
posisi berdiri lebih terdistribusi ke basal(berbeda dengan penderita yang harus tirah baring).
Defek perfusi yang lebih luas darikonsolidasi yang tampak pada foto toraks pada daerah yang
sama menyokong ada emboli,defek dengan ukuran sama atau lebih kecil dari abnormalitas
radiologi tidak mendukungkearah emboli.Payar ventilasi paru (Ventilation Lung Scan)
memperbaiki spesifisitas diagnosisemboli. Daerah dengan pengurangan aktifitas ventilasi
regional yang terganggu.Penelitian yang dilakukan Stein dkk bertujuan untuk menentukan
apakah paparanradiasi untuk pasien yang diduga dengan emboli paru bisa menurun dengan
meningkatkanpenggunaan ventilasi-perfusi (V/Q) scanning dan mengurangi penggunaan CT
paruangiografi

(CTPA)

melalui

intervensi

pendidikan.

Jumlah

pemeriksaan

yang

dilakukanCTPA menurun dari 1.234 pada tahun 2006 untuk 920 tahun 2007, dan jumlah V/Q
scanmeningkat dari 745 pada 2006 menjadi 1.216 pada tahun 2007. Berarti dosis
efektif berkurang sebesar 20%, dari 8,0 mSv pada 2006-6,4 mSv pada tahun 2007 (p
<0,0001).Para pasien yang menjalani CTPA dan V/Q scan pada tahun 2006 adalah usia yang
sama.Pada tahun 2007, pasien yang menjalani V/Q scan secara signifikan lebih muda. Tidak
ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat false-negatif (kisaran, 0,8-1,2%) antara CTPA
danV/Q scan pada tahun 2006 dan 2007.
7.Pemeriksaan Elektrokardiografi tidak spesifik. Elektrokardiogram normal tidakmenyingkirkan
diagnosis emboli paru, bila ditemukan perubahan, seringkali bersifatsementara berupa:Deviasi
axis ke kanan, sinus takikardi atau aritmia supraventrikuler, RBBB komplit atau tidak
komplit, inversi gelombang T
8.Pemeriksaan Ekokardiografi
Pemeriksaan ekhokardiografi transtorakal atau transesofageal terbatas penggunaannya untuk
diagnosis emboli paru. Pada ekokardiografi dapat dilihat perubahanukuran dan fungsi
ventrikel kanan dan regurgitasi trikuspid jantung kanan akutmenandakan adanya regangan.
Dengan penilaian klinis yang tepat, perubahan ventrikelkanan dapat menandakan emboli paru
akut.Pemeriksaan untuk diagnosis harus disesuaikan dengan tingkat kegawatan klinispasien
berdasarkan kondisi pasien, nilai keadaan hemodinamik stabil atau tidak stabil.
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Gambar 4. Echocardiografi

2.4. Tatalaksana

Gambar 5. Penanganan Emboli Paru1

Pengobatan yang diberikan kepada pasein emboli paru atau dengan infark paru terdiri atas:
1.Tindakan untuk memperbaiki keadaan umum pasien
Karena emboli paru merupakan kegawat darurat, tindakan pertama pada pasien iniadalah
memperbaiki keadaan umum pasien untuk mempertahankan fungsi-fungsi vitaltubuh. Yang
perlu dilakukan misalnya: pemberian oksigen untuk mencegah terjadinyahipoksemua,
memberikan cairan infuse untuk mempertahankan kestabilan keluaran
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2.Pengobatan atas indikasi khusus
Emboli terutama emboli paru massif merupakan keadaan gawat darurat, sedikit ataubanyak
menimbulkan gangguan terhadap fungsi jantung, maka perlu dilakukan tindakanpengobatan
terhadap gangguan pada jantung tadi, yang dengan sendirinya diberikan atasdasar indikasi
khusus sesuai masalah. Misalnya ada indikasi untuk memberikan obatvasopressor, obat
inotropik, anti aritmia, digitasi dan sebagainya.
3.Pengobatan utama terhadap emboli paru atau infark paru
Pengobatan utama terhadap emboli paru atau infark paru yang sampai sekarangdilakukan
adalah

pengobatan

antikoagulan

pengobatantrombolitik.Tujuan

dengan

pengobatan

utama

heparin
ini

dan

ialah:

warfarin

segera

serta

menghambat

pertumbuhantromboemboli, melarutkan tromboemboli dan mencegah timbulnya emboli
ulang.
a.Pengobatan antikoagulan
Heparinsekarang ini merupakan pengobatan standar awal pada pasientromboemboli vena
karena memiliki fungsi seperti membuat pelarutan thrombus oleh sibatfibrinolitik tetapi tidak
dihambat oleh pertumbuhan thrombus dan heparin mencegahtimbulnya emboli berulan serta
heparin juga menghambat agregasi trombosit.Pemberian heparin dapat dengan berbagai cara:
Drip heparin dengan infuse IV,suntikan IV intermiten dan suntikan subkutan. Dosis heparin:
bolus 3000-5000 unit IVdiikuti sebanyak 30.000-35.000 unit/hari dalam infuse glukosa 5%
atau NaCl 0,9% ataudisesuaikan. Pengobatan sampai mencapai target PTT (partial
tromboplastin time)mencapai 1,5-2 kali nilai normal. Pengobatan diberikan selama 7-10 hari
lalu dilanjutkandengan obat antikoagulan oral.Pemberian subkutan lebih menguntungkan
karena lebih mudah. Dosis mulai dengansuntikan bolus IV 3000-5000 unit bersama suntikan
subkutan pertama, kemudian suntikansubkutan diberikan 5000 unit/4 jam atau 10.000 unit/8
jam atau 15.000-20.000 unit tiap 12jam sampai mencapai PTT 1,5-2,5 kali nilai normal.
Heparin tidak boleh diberikanintramuscular karena dapat menyebabkan hematom pada tempat
suntikan.Kesuksesan pengobatan dengan heparin mencapai 92% dan bisa diberikan pada
ibuhamil karena aman tidak melewati plasenta.
Warfarin juga dapat sebagai emboli paru. obat ini bekerja dengan menghambat
aktivitas vitamin K, yaitu denganmempengaruhi sintersis prokoagulan primer (factor II, VII
dan X). Karena awal kerjanyalambat, oleh karena itu pemberian warfarin dilakukan setelah
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heparin. Warfarin diberikanpada pasien dengan thrombosis vena atau emboli paru berulang
dan pada pasien denganfactor risiko menetap.Dosis yang diberikan ialah 10-15 mg/kg BB,
dengan target sampai terjadipemanjangan (lebih dari 15-25%) dari nilai normal waktu
protombin yang maksimum.Pemberian warfarin adalah secara oral. Lama pemberian warfarin
sekitar 3 bulan (12minggu) terus menerus. Warfarin diberikan terus pada pasien defisiensi
antitrombin III,defisiensi protein C atau S, pasien dengan antikoagulan lupus atau
antikardiolipin.
b.Pengobatan Trombolitik
Cara ini merupakan

pengobatan difinitif karena bertujuan untuk menghilangkan

sumbatanmekanik karena tromboemboli. Cara kerja obat ini adalah mengadakan trombolisis.
Obatyang tersedia ada dua sediaan yaitu: streptokinase dan urokinase. Streptokinase
adalahprotein nonenzim, disekresi oleh kuman streptokokus beta hemolitik grup C.
sedangkanurokinase adalah protein enzim, dihasilkan oleh parenkim ginjal manusia.
Urokinasesekarang dapat diproduksi lewat kultur jaringan ginjal.Dua macam obat ini kerjanya
memperkuat aktivitas fibrinolisis endogen denganlebih mengaktifkan plasmin. Plasmin dapat
langsung melisiskan dan mempunyai efeksekunder sebagai antikoagulan. Tetapi trombolitik
selain mempercepat resolusi emboli paru, juga dapat menurunkan tekanan arteri pulmonalis
dan jantung kanan sertamemperbaiki fungsi ventrikel kiri dan kanan pada kasus yang jelas
menderita emboli paru.Terapi ini sering diindikasikan pada pasien emboli paru massif akut,
thrombosisvena dalam, emboli paru dengan gangguan hemodinamik dan teradapat penyakit
jantungatau paru tetapi belum mengalami perbaikan dengan terapi heparin. Terapi
trombolitikboleh diberikan bila gejala-gejala yang timbul (emboli paru) kurang dari 7 hari.
Selamapengobatan trombolitik tidak boleh melakukan suntikan intra arteri, intravena
atauintramuscular

pada

pasien,

dan

jangan

memberikan

obat

antikoagulan,

anti

platelet bersama.Dosis awal streptokinase: 250.000 unit dalam larutan garam fisiologis atau
glukosa5%, diberikan IV selama 30 menit. Dosis pemeliharaannya: 100.000 unit/jam
diberikanselama 24-72 jam.Dosis awal urokinase: 4.400 unit/kg BB, dalam larutan garam
fisiologis atauglukosa 5%, diberikan IV selama 15-30 menit. Dosis pemeliharaannya: 4.400
unit/kg BB/jam selama 12-24 jam. Perbaikan atau keberhasilan terapi sudah terlihat dalam
waktu 12jam untuk urokinase dan 24 jam untuk streptokinase.Terapi trombolitik tidak boleh
dilakukan apabila pasien dalm 10 hari terakhirterdapat tindakan atau biopsy didaerah yang
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sulit dievaluasi, hipertensi maligna dan perdarahan aktif di traktus, gastrointestinal.
Komplikasi terapi trombolitik adalah seringterjadi perdarahan dengan insidensi 5-7%.
4.Pengobatan lainnya seperti pengobatan pembedahan. Pengobatan pembedahan padaemboli
paru diperuntukkan bagi pasien yang tidak adekuat atau tidak dapat diberikanheparin. Dengan
tindakan

pembedahan

dapat

dilakukan:

venous

interruption

danembolektomi

paru.Tujuanvenous interruptionadalah mencegah emboli ulang dari thrombus venadalam
tungkai bawah. Sekarang yang banyak dilakukan adalah pemasangan filter di venakava
inferior secara intravena, yang tidak menyumbat aliran vena, dapat mencegah emboliyang
lebih

besar

dari

2

mm

tersebut.Tindakanembolektomi

dan
paruini

jarang
dulu

mengalami
banyak

thrombosis

dikerjakan

jika

di

filter
terdapat

kontraindikasiterhadap pemakaian antikoagulan atau pada pasien emboli paru kronik. Karena
risikkematian cukup besar, maka tindakan embolektomi paru ini sekarang ditinggalkan, lebihlebih sekarang telah ada kemajuan terapi trombolitik.

Gambar 6. Pengobatan Emboli Paru1
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BAB III
KESIMPULAN

Emboli Paru merupakan penyakit vaskuler akibat tersumbatnya arteri pulmonalis atau arteri
bronkialis karena suatu trombus, bisa juga karena sel tumor, fragmen tulang, lemak, amnion dan
udara. Manifestasi klinis emboli paru tidak khas, (biasanya dispnea, nyeri dada, hemoptisis dan
kollaps sirkulasi) sehingga sulit untuk mendiagnosis. Penatalaksanaan emboli paru dengan
pemberian anti koagulan seperti heparin, trombolitik seperti streptokinase, urokinase dan Rt-PA
atau tindakan bedah seperti embolektomi. Prognosis emboli paru tergantung pada kecepatan
dibuatnya diagnosis, beratnya penyakit, kecepatan diberikannya terapi dan adanya penyakit lain
yang menyertainya.
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