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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyakit jantung koroner

2.1.1. Pengertian

Penyakit jantung koroner (PJK) adalah penyakit yang disebabkan 

penyumbatan sebagian atau total dari satu atau lebih pembuluh darah koroner   

dan atau cabang-cabangnya, dan menyebabkan gangguan aliran darah koroner 

sehingga menyebabkan gangguan keseimbangan pasokan dan kebutuhan    

oksigen miokard. 32.33 

Penyumbatan sebagian atau total pada pembuluh darah koroner        

disebut sebagai aterosklerosis. Aterosklerosis berasal dari bahasa Yunani,       

yaitu athero berarti sejenis bubur atau pasta dan sclerosis berarti pengerasan. Hal 

itu digambarkan sebagai penumpukan bahan lemak dan kolesterol dengan 

kosistensi lunak dan/atau kalsium yang mengeras di sepanjang dinding arteri. 

Bentukan ini disebut plak aterosklerosis. Pada dasarnya aterosklerosis adalah 

proses penyempitan perlahan-lahan lumen arteri akibat penumpukan lemak, 

proliferasi sel-sel otot polos, peningkatan pembentukan kolagen dan kadang-

kadang kalsifikasi. Berdasarkan penelitian-penelitian aterosklerosis diduga     

suatu inflamasi akibat oksidasi kolesterol LDL.33
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2.1.2. Faktor risiko

Sejak masa kanak-kanak bercak-bercak lemak pada dinding arteri 

koronaria sudah mulai timbul dan merupakan fenomena alamiah serta tidak   

selalu harus menjadi lesi aterosklerotik. Didapatkan beberapa  faktor yang  

dikenal sebagai faktor risiko yang meningkatkan kerentanan terhadap      

terjadinya  aterosklerosis  koroner  pada  individu  tertentu. 34,35

Faktor-faktor resiko mayor-independen PJK terdiri dari : 33,36

a. Kebiasaan merokok

b. Hipertensi

c. Tingginya kadar kolesterol total dan LDL

d. Rendahnya kadar HDL (high density lipoprotein)

e. Diabetes Melitus

f. Umur tua

Hubungan kuantitatif antara faktor-faktor tersebut diuraikan dengan jelas oleh 

studi Framingham dan beberapa penelitian lainnya. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa faktor-faktor itu bersifat adiktif. Jadi jumlah resiko total 

seseorang ditentukan oleh faktor resiko keseluruhan yang dipunyainya.

Terdapat juga faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan peningkatan 

risiko PJK, yaitu faktor risiko kondisional (conditional risk-factors) dan faktor 

risiko pencetus (predisposing risk-factors). Faktor risiko kondisional dengan 

peningkatan risiko PJK, walaupun kontribusinya terhadap risiko PJK belum    

jelas dibuktikan. Faktor risiko pencetus adalah faktor-faktor yang jelas 

memperburuk pengaruh faktor risiko mayor-independen. Dua diantaranya,     
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yaitu obesitas sentral dan aktifitas fisik yang rendah. Berbeda dengan pendapat 

tersebut, the American Heart Association memasukkan obesitas sentral dan 

aktifitas fisik yang rendah sebagai faktor risiko mayor-independen.

Faktor-faktor risiko pencetus terdiri dari : 33

a. Obesitas

b. Obesitas abdominal (sentral)

c. Aktifitas fisik yang rendah

d. Riwayat keluarga pengidap PJK

e. Karakteristik etnik

f. Faktor psikososial

Faktor-faktor risiko kondisional terdiri dari :

a. Tingginya kadar trigliserida

b. LDL kecil padat

c. Hiperhomosisteinemia

d. Tingginya kadar lipoprotein (a)

e. Faktor-faktor protrombotik (fibrinogen)

f. Petanda inflamasi CRP (C-reactive protein) 

2.1.3. Aterosklerosis

Beberapa tahap proses aterosklerosis adalah sebagai berikut : 33,36

1. LDL teroksidasi.

Tahap awal proses aterosklerosis meliputi penyusupan LDL ke dalam 

tunika sub intima dan terhambatnya LDL di  sub endotel tunika intima. 

Terjadi modifikasi atau oksidasi LDL menjadi LDL teroksidasi. LDL 
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teroksidasi ini ditelan oleh makrofag dan terbentuk sel busa. LDL 

teroksidasi yang terbentuk secara langsung melukai endotel akan 

memperberat disfungsi endotel yang telah terjadi sebelumnya. 

Disfungsi endotel menyebabkan meningkatnya produksi superoksid, 

suatu oksigen radikal bebas. Molekul ini jika bereaksi dengan NO akan 

membentuk peroksinitrit, sebuah radikal bebas yang poten. 

Peroksinitrit akan mengoksidasi lipid sehingga terbentuk peroksida 

lipid, sebuah langkah awal terbentuknya LDL teroksidasi. LDL 

teroksidasi kemudian merangsang endotel mengekspresi molekul 

adhesi dan menarik lekosit masuk ke daerah sub endotel. Selektin P 

salah satu molekul adhesi berfungsi untuk menarik lekosit (monosit 

dan limfosit T) agar berikatan dengan reseptornya di permukaan 

endotel.

2. Mekanisme ambilan lekosit.

Limfosit T dan monosit menyusup ke dalam dinding arteri pada fase 

awal aterosklerosis. Monosit terdapat lebih banyak dibandingkan 

limfosit T. Mekanisme ambilan limfosit T dan monosit ini didahului 

oleh molekul adhesi, yang mempunyai peran sentral dan spesifik pada 

aterosklerosis koroner. Selanjutnya LDL teroksidasi merangsang 

produksi monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) dan macrophage 

colony stimulating factor (M-CSF) oleh endotel. Bahan-bahan ini 

selanjutnya menarik lebih banyak lagi monosit ke dinding arteri untuk 

menjadi makrofag melalui endotel yang berubah fungsinya. Monosit 
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yang berubah menjadi makrofag dan mengekspresikan scavenger 

receptor untuk menelan (fagositosis) LDL teroksidasi lebih banyak 

lagi. Makrofag menelan LDL teroksidasi dengan tidak mengenal 

fenomena down-regulation (kejenuhan). Akibatnya terjadi akumulasi 

makrofag yang kaya lemak/sel busa dan limfosit T di tunika intima. 

Makrofag dan limfosit T selanjutnya memproduksi sitokin dan faktor 

pertumbuhan lagi sehingga terbentuklah fatty streak. 

3. Proliferasi sel otot polos.

Plak aterosklerosis terletak di sub intima, terdiri dari proliferasi sel-sel 

otot polos, limfosit T, jaringan ikat kolagen, elastin, proteoglikan, 

makrofag dan sel busa yang sudah mati, endapan kolesterol dan lemak 

serta kalsium. Sel-sel otot polos di tunika media banyak mengandung 

fenotipe protein kontraktil. Jika sel-sel otot polos ini akhirnya 

berpindah ke tunika intima, maka fenotipnya berubah. Sel-sel tersebut 

kehilangan komponen kontraktilnya, serta lebih kaya akan retikulum 

endoplasmik dan aparatus golgi. Sel-sel tersebut mengandung banyak 

protein sintetik, yang memproduksi sitokin dan faktor pertumbuhan. 

Sel-sel ini melindungi plak aterosklerotik kompleks dari koyaknya 

plak dan segala akibatnya, tetapi membuatnya menjadi lebih besar dan 

kompleks. Pembentukan plak aterosklerosis kompleks tergantung 

pada faktor pertumbuhan yang dilepas makrofag/sel busa atau sel otot 

polos. Makin banyak akumulasi LDL teroksidasi pada plak (lebih 

kurang 40% masa plak), densitas otot polos juga makin berkurang. 
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Hal ini mengurangi densitas jaringan kolagen, sehingga plak mudah 

koyak, disebut plak tidak stabil. Plak tidak stabil ini lebih banyak 

ditentukan oleh komposisi plak dari pada ukuran anatomisnya. Faktor 

pertumbuhan ada yang merangsang atau sebaliknya menghambat 

proliferasi sel-sel otot polos, sehingga menjadi faktor kunci terjadinya 

progresi atau regresi plak.

2.1.4. Stenosis jantung koroner

Transportasi darah arteri yang kaya oksigen ke organ jantung sangat  

penting untuk aktivitas metabolisme dan mempertahankan fungsi kehidupan. 

Setiap adanya  penyempitan arteri, yang dikenal sebagai stenosis, akan 

menghambat aliran darah dan tergantung pada sejauh mana stenosis tersebut yang 

dapat menyumbat arteri sebagian atau seluruhnya. Stenosis arteri tidak 

menyebabkan tanda-tanda jelas dan gejala pada tahap awal. Jika darah arteri   

yang beroksigen cukup mampu mencapai organ sasaran dan jaringan, stenosis 

mungkin tidak diketahui untuk jangka waktu yang lama.

Aterosklerosis adalah penyebab paling umum dari stenosis arteri    

jantung. Pembentukan plak ateromatosa dalam dinding arteri membentuk  

tonjolan ke lumen akan mengurangi aliran darah ke otot-otot jantung. Plak 

ateroma ini disebabkan penumpukan plak lemak yang sebagian besar terdiri     

dari kolesterol, lipid lainnya, dan jaringan berserat, seperti kolagen. Aterosklerosis 

dapat terjadi di sepanjang pembuluh arteri dan berkembang secara  progresif 

perlahan-lahan dari waktu ke waktu. Pemeriksaan angiografi koroner/arteriografi 

koroner masih  merupakan gold standard untuk pemeriksaan aterosklerosis       
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dan diagnosis penyakit jantung koroner. Penyempitan yang signifikan pada 

penyakit arteri koroner didefinisikan apabila terdapat penyempitan lumen 

proksimal > 70% baik di arteri desendens anterior kiri, arteri sirkumfleksa, atau 

arteri koroner kanan atau cabang utama  kiri. Berdasarkan penyempitan diatas, 

maka  kemudian dapat diklasifikasikan   menjadi : 37,38

-  Single vessel disease yaitu luas penyempitan pada 1 pembuluh 

epikardial utama  ≥50% atau  ≥70%, 

-  Double vessel disease yaitu luas penyempitan pada 2 pembuluh 

epikardial utama  ≥50% atau tiap pembuluh  ≥70%,   

-  Triple vessel disease luas penyempitan pada 3 pembuluh epikardial 

utama  ≥50% atau tiap pembuluh  ≥70%. 
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         Gambar 1. Skematis Berbagai Derajat Stenosis

                           Dikutip dari Henry et al 37

2.2. Viskositas darah

2.2.1. Pengertian

Viskositas sebagai parameter dasar dalam hemorheologi, didefinisikan 

dengan pembuatan konsep sebagai  fluida yang bertingkat-tingkat dalam lapisan-

lapisan molekul dan efek geser yang  disebabkan oleh gerakan satu lapisan per 

lapisan  menghasilkan gesekan   internal. Lapisan dikonsep bergerak secara sejajar 

satu sama lain yang disebut sebagai aliran laminar. Aliran laminar tersebut 

partikel-partikel cairan bergerak dalam kecepatan halus dan mantap tanpa 

pencampuran antara lapisan-lapisan cairan tersebut. Dengan konseptual aliran 

cairan sebagai lapisan-lapisan laminar yang dijelaskan sebelumnya, viskositas 

didefinisikan sebagai rasio tegangan geser (shear stress) terhadap laju geser 

(shear rate/ S). Tegangan geser adalah kekuatan (F) yang ada pada satu lapisan 

cairan yang menyebabkan geseran lapisan satu dengan yang lainnya. Viskositas 

pada  textbook modern  disimbolkan sebagai huruf ƞ (eta) :  39

                                        F            shear stress
         η = Viscosity = ——— = ——————
                                             S            shear rate

Hemorheologi adalah ilmu yang berkaitan dengan aliran dan perilaku 

deformasi darah dan unsur-unsurnya yang membentuknya seperti sel darah merah, 

leukosit, dan trombosit. Sifat-sifat rheologi darah adalah sebagai ilmu dasar      

dan mempunyai kepentingan klinis.  Ilmu tentang rheologi darah sampai saat ini 
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masih sedang dipelajari, karena ilmu rheologi darah dapat berada dalam berbagai 

kondisi penyakit. Terdapat  peningkatan jumlah data klinis dan eksperimental 

yang sangat jelas menunjukkan bahwa perilaku aliran darah merupakan penentu 

utama perfusi jaringan yang tepat.40

2.2.2. Sifat dan faktor yang berpengaruh 

Viskositas darah merupakan suatu keadaan tahanan terhadap aliran     

darah akibat gesekan lapisan darah yang berjalan sepanjang sumbu pembuluh 

darah karena adanya perbedaan kecepatan aliran. Darah merupakan cairan tubuh   

khusus yang terdiri dari sel darah yang tersuspensi dalam plasma darah.41  

Tegangan geser yang diberikan viskositas darah  adalah ditentukan oleh nilai 

hematokrit, viskositas plasma, dan sifat-sifat rheologi sel-sel darah merah,      

yang merupakan 99% dari elemen seluler. Leukosit dan trombosit tidak 

memainkan peran penting dalam menentukan fluiditas darah, karena jumlah 

mereka kecil, tetapi harus dipertimbangkan ketika mempelajari mikrosirkulasi.42

Darah merupakan cairan tubuh khusus yang terdiri dari sel darah         

yang tersuspensi dalam plasma darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah,      

sel darah putih dan trombosit.  Darah sebagian besar terdiri dari eritrosit, maka 

darah berperilaku sebagai fluida non-Newtonian, yang berarti darah yang lebih 

tebal pada laju geser lebih rendah dan menjadi relatif lebih tipis pada laju geser 

yang lebih tinggi.43  Viskositas darah ditentukan langsung oleh empat  faktor 

utama yaitu  hematokrit, deformabilitas sel darah merah, viskositas plasma dan 

agregasi/sedimentasi sel darah merah.44 Hematokrit sangat penting dalam 

mempengaruhi viskositas darah, dimana bila kadar hematokrit meningkat atau 



18

lebih tebal  maka juga terjadi peningkatan viskositas darah. Hematokrit 

bertanggung jawab untuk sekitar 50% dari total kontribusi dari keempat faktor 

viskositas darah.9   Nilai hematokrit adalah parameter dinamis dan dapat bervariasi 

tergantung pada keseimbangan cairan tubuh. Berbagai kondisi fisiologis dan / atau 

patologis hematokrit dapat mencapai nilai yang cukup tinggi untuk meningkatkan 

viskositas darah.42

Deformabilitas eritrosit mempunyai peran yang belum begitu jelas. Hal ini 

mengacu pada kemampuan sel darah merah untuk menekuk dan melipat sendiri 

untuk dapat bergerak melalui lorong-lorong sempit pembuluh kapiler. 

Deformabilitas sel-sel darah merah  berkorelasi terbalik dengan viskositas darah, 

yang berarti bahwa semakin mampu sel darah merah berdeformasi, semakin 

kurang kental darah tersebut. Sel-sel darah merah muda lebih mampu 

berdeformasi dibandingkan sel-sel darah merah tua. Deformabilitas eritrosit 

menjadi   penentu paling penting kedua viskositas darah setelah hematokrit.9  

Deformabilitas sel darah merah ditentukan oleh sifat materi dan status 

metabolisme sel-sel darah merah. Variasi genetik, perubahan struktural dalam 

sitoplasma dan membran menyebabkan deformabilitas sel darah merah. 

Deformabilitas sel darah merah  juga tergantung pada jalur metabolisme yang 

utuh dan pasokan ATP (adenosin triphosphate) cukup untuk mendukung  sistem 

transportasi  ion.  Kegagalan sistem ini akan menghasilkan peningkatan natrium 

intraseluler dan konsentrasi kalsium. Pengecualian gangguan natrium 

menyebabkan perubahan keseimbangan elektrolit cairan  sel ini dan biasanya 

disertai dengan perubahan dalam volume selular pada metabolisme  sel darah 
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merah. Peningkatan konsentrasi kalsium sitosol telah terbukti terkait dengan 

gangguan deformabilitas sel darah merah dengan mempengaruhi membran 

kerangka/skeleton sel darah merah. Perubahan dalam lingkungan mikro sel darah 

merah (misalnya: perubahan pH, osmolaritas, suhu) juga dapat mempengaruhi  

sifat-sifat mekanik sel darah  merah.42

Agregasi sel-sel darah merah ini adalah kecenderungan terjadinya saling 

tarik menarik satu sama lain dan saling menempel antar sel  darah merah. Banyak 

faktor yang dapat meningkatkan agregasi ini. Agregasi sel darah merah ditentukan 

oleh dua faktor yaitu  plasma dan selular. Peningkatan kadar plasma fibrinogen 

adalah salah satu penyebab utama peningkatan agregasi sel darah merah.  Reaksi 

fase akut dan proses inflamasi  pada umumnya yang menyertai menyebabkan 

peningkatkan agregasi sel darah merah. Banyak bukti yang telah dikumpulkan 

menyiratkan bahwa sifat-sifat permukaan sel darah merah juga memainkan peran 

penting dalam proses agregasi. Perubahan di bawah pengaruh gangguan metabolik 

pada jaringan yang rusak (misalnya, peningkatan produksi oksidan) dapat 

mengakibatkan perubahan agregasi sel  darah merah.42  Viskositas darah berhu-

bungan langsung dengan agregasi sel darah merah dan viskositas plasma. 

Disamping empat faktor diatas, viskositas darah dapat dipengaruhi oleh 

suhu dan aliran darah. Temperatur dapat sangat  mempengaruhi viskositas     

darah karena bila suhu menurun maka viskositas darah akan meningkat.        

Setiap penurunan  suhu tubuh 10 Celsius, akan meningkatkan viskositas darah 

sekitar 2%. Aliran darah juga mempengaruhi viskositas darah dimana pada 

keadaan aliran darah sangat lambat maka akan terjadi peningkatan  viskositas 
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darah yang sangat signifikan seperti pada syok. Hal ini terjadi karena pada 

keadaan aliran darah yang lambat akan terjadi peningkatan interaksi adhesi     

antar sel dengan sel, atau sel dengan protein sehingga eritrosit akan melekat     

satu sama lain dan menyebabkan peningkatan viskositas darah. Sesuai dengan 

komposisinya, faktor hematologi adalah yang paling mungkin mempengaruhi 

nilai viskositas darah.41 

2.2.3. Pengaruh viskositas darah terhadap endotel vaskuler

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa endotelium  memainkan peran 

penting dalam mengatur viskositas darah. Viskositas darah erat kaitannya dengan 

fungsi sel endotel.  Endotelium, baik sebagai sensor dan efektor  viskositas darah, 

tidak hanya diatur oleh viskositas darah, tetapi juga memainkan peran penting 

dalam regulasi mekanisme umpan balik. Pengaruh viskositas darah pada tiap 

organisme tergantung pada fungsi sel endotel. Kondisi fisiologis yang normal, 

viskositas darah meningkat menyebabkan peningkatan tegangan geser (shear 

stress) dinding pembuluh darah dan meningkatkan produksi faktor dilatasi yang 

dihasilkan endotel, seperti NO dan prostasiklin.  Zat vasoaktif ini tidak hanya 

menyebabkan vasodilatasi dan  MAP (mean arterial blood pressure) yang  

rendah, tetapi juga mengurangi viskositas darah dengan meningkatkan 

deformabilitas RBC, sehingga  menekan agregasi sel darah merah dan agregasi 

serta adhesi platelet. Kondisi patologis, banyak faktor yang berbahaya, seperti 

stres mental, inflamasi dan  kadar glukosa tinggi, menghasilkan peningkatan 

produksi dari oksigen reaktif  spesies, fibrinogen, imunoglobulin, dan hematokrit, 

yang menyebabkan meningkat viskositas darah abnormal. Selain itu, baik secara 
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langsung maupun tidak langsung menyebabkan disfungsi endotel dan gangguan 

regulasi  mekanisme umpan balik. Oleh karena itu, perubahan  abnormal 

viskositas  darah dan disfungsi endotel saling mempengaruhi  satu   sama lain dan 

membentuk sebuah lingkaran setan. Disfungsi sel endotel merupakan  kunci yang 

berhubungan dalam patogenesis banyak penyakit, berhubungan dengan 

ketidakseimbangan dalam produksi dan pelepasan faktor vasoaktif, seperti 

vasokonstriktor dan vasodilator, faktor pro-koagulan dan anti-koagulan, dan 

inhibitor dan promotor proliferasi. 45

Parameter hemorheologi juga dapat mempengaruhi mekanisme kontrol 

pembuluh darah  dengan  memodulasi oksida nitrat (NO) yang dihasilkan         

oleh endothelium. Sintesis NO dalam sel endotel dikendalikan oleh berbagai 

faktor termasuk gaya geser (shear force) yang bekerja pada dinding pembuluh. 

Gaya geser dekat dinding pembuluh yang pada gilirannya ditentukan oleh         

laju  aliran darah dan viskositas fluida dengan kontak sel endotel yang terdekat. 

Komposisi dan viskositas darah di daerah pinggir pembuluh darah diketahui 

dipengaruhi oleh sifat-sifat rheologi darah dan sel-sel darah (misalnya, RBC 

agregasi). Telah ditunjukkan juga bahwa peningkatan agregasi sel darah merah 

yang  kronis menghasilkan turunnya regulasi NO terkait  dengan mekanisme 

kontrol resistensi arteri otot rangka pada tikus. 42

Hiperviskositas dapat mempengaruhi otak serta organ tubuh lainnya pada 

tingkat mikroperfusi. Kekakuan sel darah merah menyebabkan kemampuan 

perubahan bentuk menjadi menurun untuk dapat melalui kapiler lebih mudah.   

Hal ini menyebabkan abrasi dinding kapiler. Tubuh merespon dengan penebalan 
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dinding kapiler, penurunan difusi oksigen dan nutrisi ke jaringan dan mengganggu 

pembuangan hasil produk limbah metabolisme sel. Efek ini paling banyak terjadi 

di jaringan seperti otak, ginjal, mata, jari, dan jari kaki di mana fungsi kapiler 

yang sehat sangat penting.9  

2.2.4. Viskositas darah dan PJK

Perubahan abnormal pada viskositas darah memainkan peran penting 

dalam patogenesis dan perkembangan banyak penyakit, misalnya penyakit 

kardioserebrovaskular, diabetes melitus, dan syok hemoragik.  Seperti disebutkan 

sebelumnya, viskositas darah  dapat mempengaruhi fungsi sel  endotel dengan 

mengubah tegangan geser (shear stress).  Sangat menarik  bahwa  kekentalan 

darah, sebagai salah satu penentu material viscoelasticity yang kontak dengan 

endotelium, dapat memodulasi bentuk sel endotel, kekakuan, ekspresi gen, 

distribusi molekul adhesi dan  yang  secara langsung mempengaruhi sel endotel 

melalui shear stress.45

Beberapa penelitian  telah menunjukkan bahwa perubahan dalam kuantitas 

(yaitu meningkat atau menurun) serta dalam  kualitas (yaitu aliran yang   

berosilasi, aliran laminar atau turbulensi) dari shear stress dapat  menjelaskan  

terbentuknya aterosklerosis. Kondisi  fisiologis shear stress akan  mendorong 

diproduksinya endothelial NO synthase (eNOS) mRNA dan ekspresi  

ateroprotektif tetapi penurunan endothelin-1 (ET-1) messenger ribonucleic acid 

(mRNA).  Sementara itu  pada keadaan shear stress rendah (low shear stress)  

akan  terjadi uptake oxLDL-C, up-regulating ICAM-1, VCAM-1, MCP-1,          
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E-selectin, TNF α, bone morphogenic protein-4 (BMP-4) tapi penurunan eNOS 

mRNA dan ekspresi protein, serta diekspresikan  fenotip aterogenik.46,47

Peran endothelial/ wall  shear stress (ESS) rendah terhadap terjadinya 

aterosklerosis lebih lengkapnya adalah sebagai berikut : 48

1. ESS yang rendah menurunkan peran nitric oxide (NO) sebagai 

ateroprotektif.

NO adalah  sebuah komponen penting pada  tonus vaskuler  normal,    

yang juga memiliki efek  kuat sebagai anti inflamasi,  antiapoptotik,     

anti-mitogenik, dan anti-trombotik. Pada daerah arteri yang mengalami 

gangguan aliran darah dan terjadi ESS, bioavailabilitas NO ini berkurang 

karena penurunan eNOS messenger ribonucleic acid (mRNA) dan 

ekspresi protein, sehingga menyebabkan efek aterogenik pada endotelium 

sebagai faktor resiko lokal dan sistemik.  Selain itu ESS menyebabkan 

penurunan regulasi  prostacyclin sebagai substansi vasodilator endotel, 

tetapi terjadi peningkatan regulasi endothelin-1 (ET-1).

2. ESS rendah meningkatkan  serapan, sintesis, dan permeabilitas kolesterol 

low-density lipoprotein (LDL).

 ESS rendah menyebabkan aktivasi berkelanjutan endotel sterol regulatory

elements binding proteins (SREBPs), keluarga endoplasmic reticulum-

bound  TFs (tanscription factors) yang meningkatkan regulasi  ekspresi 

gen penyandi reseptor LDL, sintesis kolesterol, dan asam lemak. Dalam 

hiperlipidemia sistemik, efek ini menghasilkan peningkat keterlibatan

dan sintesis LDL oleh ECs, akhirnya mendorong terjadinya  akumulasi 
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LDL subendotelial. Aktifasi SREBPs juga menginduksi interleukin-8    

(IL-8)  dan secara bersamaan mengakumulasi monosit ke intima, hal ini 

menunjukkan peran tambahan TFs pada  proses   inflamasi lokal. Selain 

aktifasi SREBPs gangguan aliran darah juga  meningkatkan permeabilitas 

permukaan endotel untuk LDL. Regulasi siklus sel dan kelangsungan 

hidup oleh gaya geser  memainkan peran penting dalam meningkatkan 

permeabilitas LDL. Tingginya aktifitas mitosis dan apoptosis oleh ECs 

(endothelial cells) ditemukan pada daerah rentan terhadap aterosklerosis, 

di mana terjadi ESS rendah dan berosilatori. Terjadinya mitosis dan 

apoptosis ECs serta perubahan bentuk  ECs dari fusiform ke bentuk 

poligonal berkaitan dengan ESS rendah yang bertanggung jawab atas 

pelebaran ikatan antara ECs.

3. ESS rendah meningkatkan stres oksidatif. 

Setelah partikel LDL yang masuk lapisan subendothelial, mereka berikatan 

dengan proteoglikan intima, terperangkap, dan menjadi modifikasi 

oksidatif. ESS rendah mendorong produksi reactive oxygen species   

(ROS) ke dalam intima dan, akhirnya, ox-LDL, dengan meningkatkan 

ekspresi gen dan aktivitas pasca-transkripsi dari enzim-enzim oksidatif 

utama (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate /NADPH oxidase dan 

xanthine oxidase) di membran EC. ESS rendah muncul juga untuk 

menurunkan regulasi ROS scavengers intraseluler, seperti manganese 

superoxide dismutase dan  glutathione, yang akan  menambahkan stres 

oksidatif lokal. ROS akan  menurunkan NO dan ko-faktor (misalnya, 
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tetrahydrobiopterin), mengurangi bioavailabilitas ateroprotektif NO  dan 

lebih meningkatkan produksi ROS (misalnya, superoksida / O2- atau 

peroxynitrite/ONOO- )

4. ESS rendah meningkatkan inflamsi. 

Perekrutan sel-sel inflamasi beredar (monosit, limfosit T, sel mast, 

eosinofil, sel dendritik) ke dalam intima ke scavenger ox- LDL merupakan 

patogenesis utama komponen dalam proses aterosklerosis. ESS rendah 

memainkan peran kunci dalam perlekakatan lokal dan infiltrasi sel-sel ini 

ke dalam dinding arteri melalui aktivasi TFs tertentu, terutama nuclear 

factor-kappa  β (NF-κB), dan translokasi selanjutnya ke inti. Aktivasi    

NF-κB selanjutnya ditingkatkan oleh low shear-induced oxidative stress. 

Selain itu, Mekanisme umpan balik negatif terjadi antara NF-κB dan NO, 

dalam mengurangi ekspresi eNOS dan produksi NO  terjadi di daerah ESS 

rendah meningkatkan aktivitas NF-κB. Berbagai gen endotel yang 

diregulasi  aktivasi NF-κB oleh gaya geser rendah yang termasuk  

beberapa molekul gen adhesi, seperti vascular cell adhesion molecule 

(VCAM) -1; intercellular adhesion molecule (ICAM) -1 dan E-selektin; 

kemokin chemoattractant, seperti monosit chemoattractant protein   

(MCP) -1; dan sitokin pro-inflamasi, seperti sebagai tumor necrosis factor 

(TNF) - α, interleukin (IL) -1, dan interferon (IFN) -γ. Adhesi molekul 

diekspresikan pada permukaan EC dan memediasi rolling dan adhesi 

leukosit yang beredar pada permukaan endotel, sedangkan MCP-1 

mempromosikan transmigrasi leukosit, terutama monosit, ke dalam intima. 
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Infiltrasi intima oleh sel-sel inflamasi terjadi juga oleh kondisi mekanis 

karena stagnasi aliran darah dan pelebaran ikatan antar endotel, terutama 

terjadi di daerah dengan aliran terganggu. ESS rendah juga  memprovokasi 

proyeksi pseudopodia melalui proses mekanotransduksi dan pengikatan 

leukosit pada endotel. Setelah monosit menyusup di bawah endothelium 

mereka menjalani perubahan struktural dan fungsional dan membedakan 

menjadi makrofag, yang menopang peradangan, stres oksidatif, dan 

remodeling matriks yang dinamis, sehingga mendorong perkembangan 

aterosklerosis.

5. ESS rendah meningkatkan migrasi, diferensiasi, dan proliferasi vascular 

smooth muscle cell (VSMC). 

ESS rendah meningkatkan gen endotel dan ekspresi protein yang poten 

mitogen-mitogen VSMC, seperti platelet-derived growth factor (PDGF) 

isoform A dan B, ET-1, dan vascular endothelial growth factor (VEGF). 
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Gambar 2. Peran ESS rendah pada aterosklerosis

       Dikutip dari Chatzizisis et al. 48

ESS rendah yang menginduksi  ROS dan sitokin-sitokin pro-inflamasi juga 

meningkatkan ekspresi faktor-faktor pertumbuhan ini. Aliran darah yang 

lambat dan terganggu juga menurunkan ekspresi endotel plasminogen 

activator inhibitor (PAI)-1, menghambat migrasi VSMC. Meskipun 

pengaruh ESS rendah pada basic fibroblast growth factor (bFGF), 

angiotensin converting enzyme (ACE), dan angiotensin II belum jelas, 

penekan poten sel pertumbuhan dan migrasi, seperti NO dan transforming

growth factor (TGF) -β  yang menurunkan regulasi di daerah dengan aliran 

lambat/rendah dan terganggu. Pada akhirnya, ESS rendah menyebabkan 

ekspresi berlebih promotor-promotor pertumbuhan dan ekspresi yang 

rendah inhibitor-inhibitor pertumbuhan oleh ECs merangsang VSMC 

untuk bermigrasi dari media ke intima melalui regional terganggu internal 

elastic lamina (IEL).

6.  ESS rendah meningkatkan degradasi extracellular matrix (ECM) di 

dinding pembuluh darah dan plak berserat/fibrous cap. 

ECM dinding pembuluh darah dan lapisan fibrosa yang terdiri dari 

campuran kompleks dari kolagen dan serat elastin dalam substansi dasar 

proteoglikan dan glikosaminoglikan. In vitro dan in vivo hewan percobaan 

telah menunjukkan bahwa ESS rendah meregulasi ekspresi gen dan 

aktivitas matrix metalloproteinase (MMPs), khususnya MMP-2 (atau 

gelatinase-A) dan MMP-9 (atau gelatinase-B), yang merupakan protease 
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utama terkait dengan degradasi ECM di plak aterosklerotik. Sitokin-

sitokin pro-inflamasi (TNF α, IL-1, IFN-γ) sebagai stimulator utama untuk 

pelepasan MMPs dari sumber seluler utama mereka (ECs, makrofag, 

VSMC, limfosit T, dan sel mast) melalui jalur MAPKs dan aktivasi  TFs 

(seperti NF-κB dan aktivator protein /AP-1). ESS Rendah meningkatkan 

ekspresi MMPs oleh ECs melalui aktivasi TFs ini. Selain itu, ESS rendah 

meningkatkan akumulasi makrofag dan VSMC dalam plak, di mana 

merangsang sitokin-sitokin pro-inflamasi  untuk mensekresikan MMPs. 

Spesies oksigen reaktif, yang efektor sentral dalam sinyal ESS rendah, 

juga meningkatkan ekspresi dan aktivitas MMPs .

7. ESS rendah melemahkan sintesis ECM pada dinding pembuluh darah dan 

plak berserat / fibrous cap.

 Selain degradasi ECM yang intensif, aliran rendah/lambat dan terganggu 

akan melemahkan sintesis ECM. Interferon γ, sitokin pro-inflamasi 

diaktifkan oleh limfosit T karena respon ESS rendah, yang merupakan 

inhibitor poten sintesis kolagen oleh VSMCs dan sekaligus mendorong. 

apoptosis Fas-related VSMC. Apoptosis sel otot halus vaskular dapat  juga 

disebabkan oleh tegangan geser rendah yang dihasilkan stres oksidatif  

melalui aktivasi jalur sinyal Fas. Disamping itu peran mereka pada 

turnover VSMC, TGF-β dan NO merupakan penginduksi yang poten 

sintesis kolagen oleh VSMCs serta molekul-molekul anti-inflamasi. 

Penurunan regulasi ekspresi gen endotel TGF-β dan eNOS disebabkan  
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karena rendahnya ESS mungkin berkontribusi terhadap peningkatan 

inflamasi dan mengurangi sintesis matriks.

8. Peran potensial ESS rendah pada neovaskularisasi plak.

Neovaskularisasi (angiogenesis) merupakan faktor kunci dalam 

perkembangan dan kerentanan plak aterosklerotik yang di-supply dengan 

lipoprotein, sel-sel inflamasi, protease matriks, dan ROS. ESS rendah 

secara tidak langsung mendorong  neovaskularisasi intima dengan 

menginduksi penebalan intima dan iskemia, meningkatkan regulasi  

ekspresi VEGF dan faktor-faktor angiogenik lainnya (misalnya, 

angiopoietin-2), meningkatkan peradangan lokal, stres oksidatif, dan 

ekspresi matriks menurunkan enzim dan mengutamakan migrasi dan 

proliferasi VSMC dan EC.

9. Peran potensial ESS rendah pada plak kalsifikasi.

Bone morphogenic protein (BMP)-4, anggota dari sitokin superfamili TGF 

β, baru-baru ini terbukti diregulasi di ECs yang rangsang oleh  ESS rendah 

dan berosilasi. BMP-4 merangsang ekspresi dan aktivitas oksidase 

NADPH, sehingga menyebabkan produksi ROS, aktivasi NF-κB, ekspresi 

sitokin pro-inflamasi, dan peningkatan adhesivitas monosit berikutnya 

pada ECs. Selain itu, BMP-4 berpartisipasi dalam kalsifikasi plak, 

menunjukkan peran potensial dari ESS rendah pada pembentukan deposit 

kalsium di dasar plak, dekat dengan IEL, dikelilingi oleh sel-sel inflamasi.

10. ESS rendah meningkatkan plak thrombogenesitas.
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 ESS rendah meningkatkan plak thrombogenesitas dengan menurunkan 

regulasi  yang ekspresi eNOS dan prostasiklin, yang dikenal karena sifat-

sifat anti-trombotik. Selain itu, ESS rendah tidak berpengaruh pada 

thrombomodulin, suatu antikoagulan mayor  permukaan endotel, yang 

secara fisiologis diregulasi oleh aliran laminar, sedangkan itu berkurang  

karena ekspresi t-PA, sehingga meningkatkan trombosis. Stagnasi darah 

yang terjadi pada daerah dengan aliran terganggu  mungkin juga 

memfasilitasi akumulasi faktor-faktor trombogenik darah (misalnya, 

trombosit) dekat dengan dinding. 

2.3. C-Reactive Protein

2.3.1. Pengertian

 C-Reactive Protein (CRP) adalah salah satu protein fase akut yang 

terdapat dalam serum normal walaupun dalam konsentrasi yang amat kecil. 

Dalam keadaan tertentu dengan reaksi inflamasi atau kerusakan jaringan baik 

yang disebabkan oleh penyakit infeksi maupun yang bukan infeksi, konsentrasi 

CRP dapat meningkat sampai 100 kali. Sehingga diperlukan suatu pemeriksaan 

yang dapat mengukur kadar CRP. Tahun 1930 ditemukan oleh William Tillet dan 

Thomas Francis di Institut Rockefeller pada pasien pneumonian pneumokokus, 

membentuk presipitat c-reactive jika dicampur C-polisakarida, pembungkus dari 

streptococcus pneumoniae.49,50

2.3.2. Struktur dan sintesis

CRP adalah anggota keluarga dari protein pentraksin, suatu protein 

pengikat kalsium dengan sifat pertahanan imunologis. Molekul CRP terdiri dari   
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5 subunit polipeptida non glikosilat yang identik, terdiri dari 206 residu asam 

amino, dan berikatan satu sama lain secara non kovalen, membentuk satu  

molekul berbentuk cakram (disc) dengan berat molekul 110 – 140 kDa, setiap  

unit mempunyai berat molekul 23 kDa.51

CRP disintesis dengan cepat di hepar atas induksi oleh keluarga sitokin  

IL-6. Kecepatan normal sintesis adalah 1-10 mg/hari, pada inflamasi akut sintesis  

meningkat dan dapat mencapai lebih dari 1 gram/hari. Tanpa rangsangan IL-6 

sintesis  berkurang  dalam  2-4 jam.  Waktu paruh  biologis CRP adalah kira-kira 

19 jam tetapi dapat dibersihkan lebih cepat bila CRP telah terikat dengan 

ligan.51,52

Eisenhardt dkk pada tahun 2009 menemukan bahwa CRP  terdapat dalam 

2 bentuk, yaitu bentuk pentamer (pCRP) dan monomer (mCRP). Bentuk pentamer 

dihasilkan  oleh  sel  hepatosit  sebagai  reaksi  fase  akut  dalam  respon  terhadap
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Gambar 3. Struktur CRP dengan ikatan kalsium dan 
                                              phosphocholine

     Dikutip dari Hirschfield G.M  et al. 51

infeksi, inflamasi dan kerusakan jaringan. Bentuk monomer berasal dari pentamer 

CRP yang mengalami dissosiasi dan mungkin dihasilkan juga oleh sel-sel 

ekstrahepatik seperti otot polos dinding arteri, jaringan adiposa dan makrofag.53

2.3.3. CRP dan PJK

Disfungsi endotel merupakan penanda aterosklerosis  terkait dengan 

kejadian pada arteri koroner. Penelitian-penelitian terdahulu, menyatakan bahwa 

hal tersebut berhubungan  juga dengan penanda  inflamasi sistemik seperti CRP. 

CRP telah dilaporkan memiliki efek langsung pada keduanya yaitu induksi dan 

sintesis pokok endotel yaitu oksida nitrat. Ekpresi molekul adhesi  dalam jaringan 

sel endotel juga dilaporkan meningkatkan paparan CRP secara in vitro, seperti  

reseptor angiotensin-1 di otot pembuluh darah. Ekspresi dan aktivitas 

plasminogen activator inhibitor-1 oleh sel endotel aorta  juga telah diakui 

diregulasi oleh CRP. Kadar CRP berhubungan  jelas dengan perkembangan, 

keparahan dan progresi penyakit arteri koroner. Deteksi endotel arteri 

imunohistokimia ICAM-1  juga berkaitkan dengan konsentrasi CRP serum. 

Dalam penelitian lain, penambahan CRP pada LDL dalam  kultur sel rupanya 

merangsang pembentukan sel busa yang khas pada plak aterosklerotik. Hal ini 

belum diketahui apakah ini mencerminkan opsonisasi dari partikel LDL oleh CRP 

atau pengaruh CRP pada sel fagosit tersebut.51
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Mekanisme inflamasi memainkan peran sentral dalam semua fase 

aterosklerosis, dari rekrutmen awal beredar leukosit ke dinding arteri hingga  

pecahnya plak yang tidak stabil, yang menghasilkan manifestasi klinis penyakit. 

CRP terlibat dalam setiap tahap dengan mempengaruhi proses langsung seperti 

aktivasi komplemen, apoptosis, aktivasi sel vaskular, rekrutmen monosit, 

akumulasi lipid dan trombosis. Masing-masing proses di atas menunjukkan 

beberapa mekanisme dimana CRP dapat mempengaruhi progresifitasnya. 

Pengaruh atau efek CRP terhadap terjadinya aterosklerosis adalah sebagai   

berikut : 54,55

1. Aktivasi Komplemen

Lewat Aktivasi komplemen jalur klasik ini CRP secara langsung menguatkan 

dan memfasilitasi imunitas bawaan, dimana suatu proses yang dikaitkan 

dengan inisiasi dan progresivitas PKV untuk waktu yang lama. Hibridisasi in 

situ menunjukkan sinyal mRNA yang kuat untuk CRP dan komplemen 

komponen C4 di SMCs dan makrofag di dalam lesi intima yang menebal.   

CRP juga co-localized dengan C5-C9, menjadi suatu  komplemen membran 

attack  complex (MAC). pengaktifan MAC ini diinisiasi oleh ikatan langsung 

CRP dan C1q, yang  juga terdapat  dalam lesi aterosklerotik, dan ditandai 

dengan peningkatan kadar komponen C5a.  C5a sendiri merupakan kemotaktik 

dan efek pro-inflamasi yang kuat dan kadar dalam plasmanya berhubungan  

dengan peningkatan risiko kardiovaskular pada pasien dengan aterosklerosis 

berat. CRP juga terlibat dalam penghambatan aktivasi komplemen melalui 

interaksi dengan faktor H (FH), yang juga terdapat di daerah injury. CRP-FH 
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kompleks mengganggu aktivitas C3b, dan dengan demikian akan mencegah 

pembentukan MAC. Melalui interaksi dengan faktor komplemen, CRP 

memberikan suatu efek langsung pada sel endotel arteri, dengan meningkatkan 

ekspresi faktor penghambat komplemen pada sel-sel endotel.

2. Interaksi dengan reseptor-reseptor sel permukaan

CRP mengikat beberapa reseptor pada monosit, ke FcRgIIa (CD32) dengan 

afinitas tinggi dan FcRgI (CD64) dengan afinitas yang lebih rendah 

meningkatkan fagositosis dan pelepasan sitokin-sitokin  inflamasi.  Reseptor  

Fc telah dijelaskan berguna untuk memediasi pengaruh CRP pada sel endotel 

aorta. FcRgIIa diduga dikenal sebagai reseptor CRP untuk leukosit dan juga 

ditemukan pada sel endotel aorta sapi. CRP juga mengikat reseptor 

penghambat yaitu  FcgammaRIIb, yang memblokir aktivasi sinyal. Pengikatan 

CRP pada reseptor tersebut  menunjukkan kapasitasnya untuk menginduksi 

efek biologis tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam mediasi sel dan 

opsonisasi. Penambahan CRP dengan dan tanpa antibodi anti-CD32 terhadap 

sel-sel endotel menunjukkan sebagian mediasi CRP dalam regulasi  ekspresi 

protein sel permukaan, seperti reseptor endothelial protein C oleh CD32. 

Namun, efek akhir ikatan CRP belum dapat dijelaskan. Interaksi CRP dengan 

CD36, suatu reseptor scavenger yang diekspresikan oleh makrofag dan terlibat 

dalam uptake partikel low-density lipoprotein (LDL), menunjukkan peran 

langsung CRP melalui gangguan dengan ikatan LDL-CD36 .

3. Trombosis
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Trombosis berkontribusi terhadap perkembangan lesi aterosklerotik dan 

terjadinya pengendapan pada kejadian-kejadian kardiovaskular. Aksi langsung  

CRP yang menginduksi terbentuknya prothrombotic melalui peningkatan 

aktivitas prokoagulan  atau pengurangan fibrinolisis. CRP telah berperan  

menginduksi terbentuknya prothrombotic melalui induksi faktor ekspresi 

jaringan pada monosit, tetapi hanya ada dan melalui interaksi langsung dengan 

sel–sel darah lainnya seperti  limfosit T, limfosit B dan natural killer. CRP 

juga dapat menghambat fibrinolisis dengan meningkatkan  ekspresi dan 

aktivitas inhibitor utama fibrinolisis yaitu plasminogen activator inhibitor-1 

(PAI-1) di human aortic endothelial cells (HAEC). PAI-1 mendorong 

terjadinya aterotrombosis dan perkembangan sindrom koroner akut, efek CRP 

ini juga dapat mempengaruhi PKV.  Selain efek ini pada PAI-1, baru-baru CRP 

telah dibuktikan dapat menurunkan langsung kadar antigen dan aktivitas   

tissue plasminogen activator (tPA) di HAEC. tPA  adalah zat yang biasanya 

dihambat oleh PAI-1.

4. Modulasi seluler, perekrutan dan aktivasi

CRP memberikan kontribusi pada  proinflamasi dan proaterosklerotik arteri 

dengan langsung meningkatkan adhesi molekul dan kemokin chemoattractant 

di sel-sel  endotel, vaskuler SMCs dan sel-sel monositik. Pada permukaan sel 

endotel, ekspresi adhesi molekul seperti  ICAM-1, VCAM-1, dan E-selektin 

diregulasi oleh CRP. Lewat proses ini, CRP menginduksi adhesi trombosit ke 

sel-sel endotel, CRP merangsang disfungsi sel endotel dan merekrut monosit 

dan limfosit T ke arah dinding endotel. Temuan ini dilaporkan oleh beberapa 
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peneliti, yang juga menunjukkan bahwa CRP diinduksi oleh produksi  

monocyte chemoattractant chemokine-1 (MCP-1). Regulasi molekul-molekul 

adhesi ini sebagian dimediasi melalui produksi endotelin-1, suatu faktor 

vasoaktif endotelium yang kuat, dan oleh produksi sitokin inflamasi 

interleukin-6 dan interleukin-8. Sebagai efek dari CRP pada ekspresi MCP-1, 

sel-sel endotel aorta tampaknya tidak responsif  sedangkan sel-sel  endotel 

vena atau monosit  menunjukkan peningkatan ekspresi chemoattractant ini.  

Karena aterosklerosis terutama berkembang di arteri, maka efek klinis yang 

signifikans terhadapi pengaruh CRP pada sel vena tidak nampak. Dalam 

vaskular SMCs, CRP telah berperan mengaktifkan NF-κB. Oleh karena itu, 

CRP menjadi mediator proliferasi dan aktivasi vaskular SMCs, yang 

menyebabkan akumulasi sel-sel ini dalam intima vaskuler, yang merupakan 

peristiwa penting dalam perkembangan lesi-lesi arteri. Cara lain CRP secara 

langsung mempengaruhi aktivasi dan proliferasi SMCs vaskular, adalah 

melalui peningkatan regulasi mRNA dan protein dan peningkatan sel ekspresi 

permukaan jenis angiotensin receptor 1 (AT1- R).

5. Ekspresi mediator inflamasi: sitokin, kemokin dan molekul adhesif

CRP menginduksi sitokin inflamasi dalam dose-dependent way, yang 

memberikan dukungan hipotesis bahwa interaksi dengan fagosit mononuklear 

merupakan peran biologis yang penting untuk protein fase akut ini.             

CRP diproduksi karena diinduksi oleh interleukin-6, interleukin-1 dan               

tumor necrosis factor α. CRP meningkatkan IL-8 protein dan 

ekspresi mRNA dengan cara melalui peningkatan regulasi khusus dari  
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aktivitas  NF-κB.  CRP menginduksi produksi dan sekresi dari MCP-1 di sel 

endotel vena umbilikalis manusia, tapi tidak di sel-sel endotel aorta. MCP-1 

yang ada dalam lesi aterosklerotik berarti  murni berasal dari monosit. 

Menginduksi CRP akan meningkatkan 7 kali lipat produksi MCP-1 di monosit 

perifer. Pada lesi aterosklerotik, CRP secara langsung meregulasi  ekspresi 

mRNA dari makrofag marker  CD11b dan  HLA-DR, serta produk-produk 

protein mereka. Mekanisme lain dimana CRP mempengaruhi perkembangan 

dan pemeliharaan lesi atereosklerotik  adalah keterlibatannya dalam interaksi 

CD40-CD40 Ligand (CD40L atau  CD154)

        



38

Gambar 4. Peran CRP pada aterosklerosis

      Dikutip dari Osman R et al. 55

6. Ekspresi nitric oxide

Telah dijelaskan bahwa CRP  mengurangi ekspresi dan bioaktivitas endotel 

nitric oxiea synthase (eNOS atau NOS3), yang menghasilkan penurunan 

bioavailabilitas nitrat monoksida (NO) dan efek berikutnya vasodilatasi.   

Baru-baru ini ditunjukkan bahwa efek tersebut dapat disebabkan oleh     

natrium azida, namun tidak jelas  apakah masih ada peran CRP. Oleh       

karena itu apakah benar ada peran  untuk CRP dalam regulasi ekspresi NO dan 

keterlibatan dalam reaktivitas vaskuler. Namun demikian, CRP telah  

memberikan suatu efek tertentu pada ekspresi endotel eNOS melalui ikatan 

reseptor FcRgIIa CRP. Pada HAECs dan human coronary artery endothelial 

cells (HCAECs), CRP memberikan kontribusi sebagai proaterogenik dan 

protrombotik  dengan mengurangi pelepasan NO dan vasodilator serta 

menghambat  platelet aggregation prostacyclin (PGI2), melalui peningkatkan 

langsung baik superoksida dan induksi sintesa NO.  Interaksi antara CRP dan 

interferon gamma tampaknya meningkatkan efek CRP pada regulasi NO, yang 

mengindikasikan bahwa ada efek langsung dari CRP.  

7. Lipid

Interaksi antara lipid dan CRP beragam, dimana CRP bisa menjadi faktor yang 

berhubungan penumpukan lipoprotein dan aktivasi komplemen di plak 

aterosklerotik. Pengikatan deposit jaringan CRP dengan enzimatik LDL 

terdegradasi meningkatkan aktivasi komplemen, yang relevan dengan 
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perkembangan dan progresivitas  lesi aterosklerotik, terutama pada tahap awal 

aterosklerosis ketika konsentrasi rendah enzimatik LDL terdegradasi. 

Meskipun keterlibatan langsung CRP belum terbukti, melalui pengikatan CRP 

dengan enzimatis LDL terdegradasi, keterlibatan CRP besar dalam pelepasan 

MCP 1 dari makrofag yang disebabkan oleh enzimatis LDL terdegradasi. 

Meskipun  pendapat mengenai interaksi antara CRP dan ox-LDL  masih 

bertentangan, aktivasi komplemen sebagai akibat dari interaksi ini umumnya 

dianggap tidak mungkin. Namun demikian, CRP telah digambarkan secara 

langsung menginduksi ekspresi  lektin-like ox-LDL reseptor-1  (LOX-1) di  

ECs aorta manusia, karena ini bisa dikurangi dengan antibodi terhadap     

CD32 / CD64, ET-1 atau IL-6.  Lewat  LOX-1, CRP  mengatur adhesi monosit 

ke ECs dan uptake ox-LDL oleh ECs. Sebagian besar  sel busa sub-endotel 

menunjukkan pewarnaan positif  CRP. Zwaka et al. menunjukkan bahwa LDL 

yang natif adalah co-incubated dengan CRP yang  terangkat oleh makrofag 

melalui macropinocytosis. Disimpulkan bahwa pembentukan sel busa di 

aterogenesis manusia disebabkan sebagian uptake oleh  opsonisasi CRP     

LDL natif.

2.4. Hubungan viskositas darah, CRP dan stenosis

 Tahap pertama dan memegang peranan penting dalam pembentukan plak 

aterosklerosis atau stenosis dan sebelum proses inflamasi lokal berlangsung 

adalah terjadinya disfungsi endotel. Terjadinya disfungsi endotel sangat 

berhubungan erat dengan viskositas darah yang dapat disebutkan seperti lingkaran 
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setan. Viskositas darah dapat mempengaruhi fungsi sel endotel melalui perubahan 

shear stress. Viskositas darah sebagai salah satu materi penentu  viscoelasticity 

yang kontak langsung dengan endotelium dapat memodulasi bentuk sel endotel, 

kelenturan, ekspresi gen, dan distribusi molekul adhesi, yang secara langsung 

mempengaruhi sel-sel endotel melewati  shear stress.45  Kondisi yang patologis 

yaitu terjadinya  shear stress yang rendah (low endothelial shear stress/ ESS) akan 

memodulasi ekspresi gen endotel melalui proses mekanoreseptor dan 

mekanotransduksi yang kompleks, menginduksi fenotipe endotel aterogenik dan 

pembentukan awal plak aterosklerosis. 48

Setelah mengalami cedera, sel endotel (ECs) mengekspresikan  vascular 

cell adhesion molecule-1 (VCAM-1),  intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-

1), dan endothelial leukocyte adhesion molecule-1 (ELAM) pada permukaan sel. 

Lekosit terutama limfosit T (CD8 sel T sitotoksik, CD4 sel Th1/Th2) dan monosit, 

yang direkrut dari peredaran darah kemudian melewati sawar sel endotel melalui 

proses diapedesis. Partikel lipoprotein (LDL dan variannya seperti oxLDK) 

menumpuk di lesi tersebut, yang kemudian difagositosis oleh makrofag menjadi 

sel busa dan membentuk fatty streak. Proliferasi smooth muscle cells (SMCs) dan 

komponen matriks ekstraseluler membentuk fibrous cap.54

Sel-sel yang terlibat dalam pembentukan plak aterosklerosis, seperti sel 

endotel, monosit dan SMCs, dirangsang untuk menghasilkan banyak zat/substansi 

yang berbeda. Substansi-substansi tersebut seperti mediator inflamasi (IL-6, TNF-

α, IL-1), faktor-faktor komplemen (C1q, C3, C5-C9), kemokin-kemokin 

(monocyte chemoattractant protein-1, IL-8), moleku-molekul adhesi (selectins 
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P/E, integrins CD18/CD11), metalloproteinase (MMP-1/9), kolagen-kolagen, 

spesies oksigen reaktif (seperti nitric oxide/NO) dan CRP. Mediator-mediator 

tersebut diatas berperan dalam instabilitas dan progresifitas plak sterosklerosis/ 

stenosis pembuluh darah.54  CRP adalah biomarker inflamasi yang sangat efektif 

dapat terdeteksi dalam kadar serum yang sangat rendah. CRP memainkan peranan 

penting pada disfungsi endotel dan pembentukan serta progresifitas plak 

aterosklerosis yang dapat ditemukan di plak aterosklerotik. 55  

2.5. Kerangka teori

Tujuan kerangka teori penelitian menggambarkan hubungan antara 

variabel bebas yaitu  viskositas darah dan CRP, dan  variabel  tergantung yaitu 

stenosis  jantung koroner  dan faktor-faktor  yang mempengaruhinya. 

 

VISKOSITAS 
DARAH

HEMATOKRIT

DEFORMABILITAS 
ERITROSIT

SUHU TUBUH

KADAR 
FIBRINOGEN

OBAT (STATIN, 
KONTRASEPSI 

ORAL)

DISFUNGSI 
ENDOTEL

STATUS 
INFLAMASI

VISKOSITAS 
PLASMA

STATUS  HIPER-
GLIKEMI

KADAR  SGPT AGREGASI 
ERITROSIT

KADAR  IL-6; 
IL-1; TNF α

PROFIL LIPID

KADAR NO, ROS, 
ENDOTELIN-1, t-PA

ICAM,VCAM, MCP-1, 
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2.6. Kerangka konsep

          Kerangka konsep ini menggambarkan hubungan antar variabel yang akan 

diteliti. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu membuktikan bahwa kadar 

viskositas darah dan  CRP  berhubungan  dengan  berbagai derajat stenosis 

jantung koroner  maka kerangka konsepnya sebagai berikut :

C-REACTIVE 
PROTEIN

FAKTOR 
GENETIK

DERAJAT 
STENOSIS 
KORONER

KADAR 
HOMOSISTEIN

KADAR 
LIPOPROTEIN (a)

-UMUR
-AKTIFITAS  FISIK
-OBESITAS / IMT-PEROKOK

-HIPERTENSI

Derajat 
Stenosis 
Jantung 
Koroner 

Viskositas 
Darah

C-reactive 
protein

ATEROSKLEROSIS
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2.7. Hipotesis

1. Terdapat pengaruh antara kadar viskositas darah dengan berbagai 

derajat stenosis jantung koroner.

2. Terdapat pengaruh antara kadar CRP dengan berbagai derajat  stenosis  

jantung koroner.


