
9 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Persiapan Penunjang Pre Anestesi 

Persiapan penunjang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

tindakan pembedahan. Tanpa adanya hasil pemeriksaan penunjang, maka 

dokter bedah tidak mungkin bisa menentukan tindakan operasi yang harus 

dilakukan pada pasien. Pemeriksaan penunjang yang dimaksud adalah 

berbagai pemeriksaan radiologi, laboratorium maupun pemeriksaan lain 

seperti EKG, dan lain-lain. 

1. Pemeriksaan Rutin  

a. Pemeriksaan rutin darah (Hb, leukosit, trombosit, hematokrit) 

b. Pemeriksaan Kimia Klinik 

1) Fungsi hepar (SGOT, SGPT, albumin)  

2) Fungsi ginjal (Urine lengkap, BUN, Serum kreatinin)  

3) Faal hemostasis  

4) Serum elektrolit (Na. K, Cl)  

2. Pemeriksaan berdasarkan indikasi  

a. Radiologi (foto thoraks, BOF, CT Scan, USG, dll) 

b. Laboratorium (gula darah)  

c. EKG. Echocardiogram, treadmil, dll 

Setelah pemeriksaan pre operatif dilakukan dan memperoleh gambaran 

tentang keadaan fisik dan mental pasien beserta rnasalah-masalah yang ada, 
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selanjutnya dibuat rencana mengenai obat dan teknik anestesia yang akan 

digunakan (Paul, 2010). 

B. Pengertian Hematokrit 

Hematokrit (Ht) adalah persentase seluruh volume eritrosit yang 

dipisahkan dariplasma dengan cara memutarnya didalam tabung khusus 

dengan waktu dan kecepatan tertentu dimana nilainya dinyatakan dalam 

persen (%). Untuk tujuan ini, darah diambil dalam semprit dengan volume 

yang telah ditetapkan dan dipindahkan kedalam suatu tabung khusus berskala 

hematokrit (tabung wintrobe). Untuk pemeriksaan hematokrit darah tidak 

boleh dibiarkan menggumpal sehingga harus diberi antikoagulan. Setelah 

tabung tersebut diputar dengan kecepatan dan waktu tertentu, maka eritrosit 

akan mengendap (Sadikin, 2002). 

Hematokrit adalah nilai yang menunjukan persentase zat padat dalam 

darah terhadap cairan darah. Dengan demikian, bila terjadi perembesan cairan 

darah keluar dan pembuluh darah, sementara bagian padatnya tetap dalam 

pembuluh darah, akan membuat persentase zat padat darah terhadap cairannya 

naik sehingga kadar hematokritnya juga meningkat (Hardjoeno, 2007). 

Hematokrit dapat diukur pada darah vena atau kapiler berdasarkan 

perbandingan persentase volume eritrosit / volume darah dengan metode 

wintrobe atau metode mikro. Hematokrit juga dapat ditentukan dengan 

menggunakan instrumen elektronik automatik. Walaupun cara automatik lebih 

unggul dan cara manual, namun mempunyai keterbatasan seperti: harga yang 
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cukup mahal, penggunaannya terbatas, khususnya di daerah apabila reagen 

habis biasanya pengiriman terlambat sehingga cara manual masih merupakan 

tes pilihan pada laboratorium, juga terkadang masih perlu dikonfirmasikan 

bila ada hasil diluar kemampuan alat. Nilai normal hematokrit laki laki 40 – 

48 vol % dan wanita 37 – 43 vol % (Hardjoeno, 2007). 

1. Masalah klinis yang mempengaruhi kadar hematokrit 

Penurunan kadar hematokrit dapat terjadi pada beberapa kondisi 

tubuh, seperti anemia kehilangan darah akut, leukemia, kehamilan, 

malnutrisi, gagal ginjal. Sedangkan peningkatan kadar dapat terjadi pada 

beberapa kondisi : dehidrasi, diare berat, luka bakar, pembedehan 

(Hardjoeno, 2007). 

Pemeriksaan hematokrit merupakan salah satu pemeriksaan 

laboratorium dalam mendiagnosa penyakit demam berdarah, dimana pada 

kasus tersebut terjadi penurunan kadar trombosit (trombositopeumia) 

secara derastis sampai dibawah 100.00 / mm3 yang diikuti dengan 

peningkatan kadar hematokrit 20 % atau lebih yang menunjukkan terjadi 

perembesan plasma atau lebih, dianggap menjadi bukti definitive adanya 

peningkatan permiabelitas vaskuler. Pada kasus tersebut kadar hematokrit 

dapat dipengaruhi baik pada pergantian volume tubuh secara dini atau oleh 

perdarahan. Dan juga kadar hematokrit yang tinggi maka konsentrasi 

darah semakin pekat dan kental, sehingga beresiko terjadinya kejadian ST 

elevasi selama general anestesi walaupin terjadi hanya satu lead saja. 
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2. Faktor faktor yang mempengaruhi kadar hematokrit 

Hematokrit biasanya tiga kali nilai Hb, kecuali bila ada bentuk dan 

besar eritrosit abnormal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai 

hematokrit ialah jumlah lekosit yang cukup tinggi, nilai glukosa dan 

natrium darah yang tinggi, hemolisis, dan kesalahan tehnik misalnya 

penggunaan antikoagulan yang tidak tepat (Hardjoeno, 2007). 

Variabel-Variabel yang cenderung meningkatkan dan menurunkan nilai 

Hematokrit : 

a. Meningkatnya nilai Hematokrit dapat disebabkan oleh dehidrasi, 

waktu tornikuet berkepanjangan, terpapar suhu dingin, peningkatan 

aktivitas otot, posisi berdiri tegak, diare berat, luka bakar, pembedahan 

dan anestesi. 

b. Menurunnya nilai hematokrit dapat terjadi pada beberapa kondisi 

tubuh seperti: anemia, leukimia, malnutrisi dan gagal ginjal. 

C. Pengertian ST Elevasi  

Segmen ST diukur dari akhir gelombang QRS sampai permulaan 

gelombang T. segmen ini normalnya isoelektris. segmen ST yang naik diatas 2 

kotak kecil diatas garis isoelektris disebut ST eleveasi dan yang turun 2 kotak 

kecil dibawah garis isoelektris disebut ST depresi. Miokardial Infark (MI) 

merupakan sumbatan total pada arterikoronaria. Sumbatan ini mungkin kecil 

dan focal atau besar dan difus.pembuluh yang sering kena adalah koronari 

kiri, percabangan anterior kiri dan arteri circumflex. Pembuluh yang tersumbat 

mungkin hanya satu, dua atau tiga pembuluh (Asih, 2006) 
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ST Elevasi adalah segmen ST yang meningkat di atas 0,2 mV hat tersebut 

menandakan kematian jaringan otot myocard. ST Elevasi dapat menyebabkan 

sumbatan total pada arteri koronaria. Sumbatan ini mungkin kecil dan fokal 

atau besar dan difus. Pembuluh yang sering terkena adalah koronaris kiri, 

percabangan anterior kiri dan arteri circumflex. Pembuluh arteri yang 

tersumbat mungkin hanya satu, dua atau tiga tempat. ST elevasi mengacu pada 

proses kerusakan atau kematian otot myocardial yang disebabkan karena 

gangguan aliran darah pada sistem koronaria. 

ST Elevasi adalah rusaknya bagian otot jantung secara permanen akibat 

insufisiensi aliran darah koroner oleh proses degeneratif maupun di pengaruhi 

oleh banyak faktor salah satunya peningkatan kadar hematokrit yang tinggi 

dapat memicu terjadinya ST elevasi, karena dengan kadar hematokrit tinggi 

dapat meningkatkan kekentalan darah dan darah semakin pekat, sehingga bisa 

terjadi sumbatatan pada arteri koronaria, kejadian  ST elevasi dapat dilihat 

pada pemeriksaan EKG sebelum tindakan pembedahan (Brunner, 2002) 

 



14 

 

 

Gambar 1 ST Elevasi 

 

Tabel 1 Lokasi Infark ST Elevasi Pada Gambaran EKG 

No  Lokasi  Gambaran EKG 

1 Anterior  Elevasi segmen ST dan/atau gelombang Q di V1-

V4/V5 

2 Anteroseptal  Elevasi segmen ST dan/atau gelombang Q di V1-

V3 

3 Anterolateral  Elevasi segmen ST dan/atau gelombang Q di V1-

V6 dan I dan aVL   

4 Lateral  Elevasi segmen ST dan/atau gelombang Q di V5-

V6 dan inversi gelombang T/elevasi 

ST/gelombang Q di I dan aVL 

5 Inferolateral  Elevasi segmen ST dan/atau gelombang Q di II, 

III, aVF, dan V5-V6 (kadang-kadang I dan aVL).   

6 Inferior  Elevasi segmen ST dan/atau gelombang Q di II, 

III, dan aVF 

7 Inferoseptal  Elevasi segmen ST dan/atau gelombang Q di II, 

III, aVF, V1-V3 

8 True posterior Gelombang R tinggi di V1-V2 dengan segmen 

ST depresi di V1-V3. Gelombang T tegak di V1-

V2 

9 RV Infraction Elevasi segmen ST di precordial lead (V3R-

V4R).  

Biasanya ditemukan konjungsi pada infark 

inferior.  

Keadaan ini hanya tampak dalam beberapa jam 

pertama infark. 

 

http://uchicagomed.files.wordpress.com/2012/06/stemi-and-nstemi-ecg-illustration-pu.jpg
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1. Etiologi ST Elevasi 

Gangguan pada arteri koronaria berkaitan dengan penyumbatan total pada 

arteri oleh emboli atau trombus. 

Menurunnya suplai oksigen disebabkan oleh tiga faktor, antara lain: 

a. Faktor pembuluh darah 

Hal ini berkaitan dengan kepatenan pembuluh darah sebagai jalan 

darah mencapai sel-sel jantung. Beberapa hal yang bisa mengganggu 

kepatenan pembuluh darah diantaranya: atherosclerosis (arteroma 

mengandung kolesterol), spasme (kontraksi otot secara mendadak/ 

penyempitan saluran), dan arteritis (peradangan arteri). 

Spasme pembuluh darah bisa juga terjadi dan biasanya 

dihubungkan dengan beberapa hal antara lain : (1) mengkonsumsi 

obat-obatan tertentu, (2) stress emosional atau nyeri, (3) terpapar suhu 

dingin yang ekstrim, (4) merokok. 

b. Faktor Sirkulasi 

Sirkulasi berkaitan dengan kelancaran peredaran darah dari jantung 

ke seluruh tubuh sampai lagi ke jantung. Kondisi yang menyebabkan 

gangguan pada sirkulasi diantaranya kondisi kekentalan darah yaitu 

kadar hematokrit yang meningkat, hipotensi. Stenosis (penyempitan 

aorta dekat katup) maupun insufisiensi yang terjadi pada katup-katup 

jantung (aorta, maupun trikuspidalis) menyebabkan menurunnya 

cardiak out put (COP) 
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c. Faktor darah  

Darah merupakan pengangkut oksigen menuju seluruh bagian 

tubuh. Hal-hal yang menyebabkan terganggunya daya angkut darah 

antara lain : anemia, hipoksemia, dan polisitemia, dan kadar 

hematokrit. 

2. Patofisiologi 

Penyebab sumbatan tidak dikatahui, walaupun diperkirakan perdarahan 

akibat plaque atherosklirosis dan formai trombus yang diperkirakan 

merupakan faktor presipitasi. Penelitihan baru baru ini menunjukan bahwa 

formasi trombus dapat berlanjut menjadi infark. Karena edema yang 

berkaitan dengan infark mengganggu aliran darah dalam arteri koronaria, 

yang menyebabkan statis dan formasi trombus (Asih, 2006) 

ST elevasi umumnya terjadi jika aliran darah yang pekat atau 

kental karena kadar hematokrit yang meningkat sehingga pada aliran 

koroner menurun  setelah itu dapat terjadi oklusi thrombus disebabkan 

karena plak aterosklerotik yang sudah ada sebelumnya. Stenosis arteri 

koroner derajat tinggi yang berkembang secara lambat biasanya tidak 

memicu ST elevasi karena berkembangnya banyak kolateral sepanjang 

waktu. ST elevasi terjadi jika trombus arteri koroner terjadi secara cepat 

pada lokasi injuri vascular. Pada sebagian besar kasus, infark terjadi jika 

plak aterosklerosis mengalami fisur, rupture atau ulserasi dan jika kondisi 

local atau sistemik memicu trombogenesis, sehingga terjadi thrombus 

mural pada lokasi rupture yang mengakibatkan oklusi arteri koroner. 
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Penelitian histology menunjukkan plak koroner cendeeung mengalami 

rupture jika mempunyai vibrous cap yang tipis dan intinya kaya lipid 

(lipid rich core)  

ST elevasi yang disebabkan trombus arteri koroner dapat mengenai 

endokardium sampai epikardium,disebut infark transmural.namun bisa 

juga hanya mengenai daerah subendokardial, disebut infark 

subendokardial. Setelah 20 menit terjadinya sumbatan,infark sudah dapat 

terjadi pada subendokardium,dan bila berlanjut terus rata-rata dalam 4 jam 

telah terjadi infark transmural.Kerusakan miokard ini dari endokardium ke 

epikardium menjadi komplit dan ireversibel dalam 3-4 jam.Meskipun 

nekrosis miokard sudah komplit,proses remodeling miokard yang 

mengalami injury terus berlanjut sampai beberapa minggu atau bulan 

karena daerah infark meluas dan daerah non infark mengalami dilatasi. 

(Kowalak, 2002) 

3. Gejala ST elevasi 

Keluhan utama adalah sakit dada yang terutama dirasakan di daerah 

sternum,bisa menjalar ke dada kiri atau kanan, ke rahang, ke bahu kiri dan 

kanan dan pada lengan. Penderita melukiskan seperti tertekan, terhimpit, 

diremas-remas atau kadang hanya sebagai rasa tidak enak di dada. Walau 

sifatnya dapat ringan, tapi rasa sakit itu biasanya berlangsung lebih dari 

setengah jam. Jarang ada hubungannya dengan aktifitas serta tidak hilang 

dengan istirahat atau pemberian nitrat.  
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Rasa nyeri hebat sekali sehingga penderita gelisah, takut, berkeringat 

dingin dan lemas. Kulit terlihat pucat dan berkeringat, serta ektremitas 

biasanya terasa dingin. Volume dan denyut nadi cepat, namun pada kasus 

infark miokard berat nadi menjadi kecil dan lambat. Bradikardi dan 

aritmia juga sering dijumpai. Tekanan darah menurun atau normal selama 

beberapa jam atau hari. Dalam waktu beberapa minggu, tekanan darah 

kembali normal. 

Dari ausklutasi prekordium jantung, ditemukan suara jantung yang 

melemah. Pulsasinya juga sulit dipalpasi. Pada infark daerah anterior, 

terdengar pulsasi sistolik abnormal yang disebabkan oleh diskinesis otot-

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

intensitas suara jantung dan  paradoxal splitting  suara jantung S2 

merupakan pertanda disfungsi ventrikel jantung. 

 

4. Faktor Resiko 

a. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi: 

1) Umur 

2) Genetik 

b. Faktor yang dapat dimodifikasi: 

1) Hematokrit meningkat 

2) Hiperlipidemia 

3) Merokok 
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4) Diabetes mellitus 

5) Hipertensi  

6) Kegemukan 

7) Kurang gerak dan kurang olahraga 

D. Konsep General Anestesi 

General Anestesi merupakan pilihan anestesi yang menimbulkan 

penurunan kesadaran, sehingga pasien tidak dapat merasakan, melihat, atau 

mendengar apapun selama prosedur operasi. Medikasi anestesi akan diberikan 

melalui jalur intravena atau melalui masker anestesi, sifat dari obat general 

anetesi dapat menyebabkan depresi miokard, lalu penyebab kejadian ST 

elevasi salah satunya kadar hematokrit yang meningkat, sehingga darah 

semakin kental dan pekat menyebabkan aliran darah ke miokard berkurang 

dan ditambah lagi dengan agent anestesi yang mendepresi miokard, sehingga 

kadar hematokrit tinggi sangat beresiko dalam tindakan anestesi, komplikasi 

terburuk post anestesi dapat terjadi dekompensasi kordis (Mangku, 2010). 

Sedangkan menurut Mangku (2010) General anestesi merupakan 

tindakan meniadakan nyeri secara entral disertai hilangnya kesadaran dan 

bersifat pulih kembali (reversible). General anestesi menyebabkan mati rasa 

karena obat ini masuk ke jaringan otak dengan tekanan setempat yang tinggi. 

Selama masa induksi pemberian obat bius harus cukup untuk beredar didalam 

darah dan tinggal didalam jaringan tubuh. 

Relaksasi otot diperlukan untuk mengurangi tegangan tonus otot  

sehingga akan mempermudah tindakan pembedahan. Hanya eter yang 
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memiliki trias anesthesia (Hipnosis, Analgesia & Relaksasi) secara tunggal, 

karena anestesi modern saat ini menggunakan obat-obat selain eter, maka trias 

anestesi diperoleh dengan menggabungkan berbagai macam obat. Hypnosis 

didapat dari sedative, anestesi, inhalasi (halotan, enfluran, isofluran, 

sevofluran).Analgesia didapat dari N2O, analgetika narkotika, NSAID 

tertentu. Sedangakan relaksasi otot didapatkan dari obat pelemas otot (muscle 

relaxant) Morgan, Mikhail& Lidovic dalam Mangku (2010). 

General anestesi menurut Rees & Gray dalam Mangku (2010) 

membagi anestesia menjadi 3 (tiga) komponen yang disebut trias anestesi 

dengan beberapa tehnik general anestesi antara lain : 

1. General Anestesi Intravena 

Merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan 

jalan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh 

darah vena.Induksi intravena paling banyak dikerjakan dan digemari, apa 

lagi sudah terpasang jalur vena, karena cepat dan menyenangkan. Induksi 

intravena hendaknya dikerjakan dengan hati-hati, perlahan-lahan, lembut 

dan terkendali. Obat induksi bolus disuntikan dengan kecepatan antara 30-

60 detik. Selama induksi anestesi, pernapasan pasien, nadidan tekanan 

darah harus diawasi dan selalu diberikan oksigen. Induksi cara ini 

dikerjakan pada pasien yang koperatif. 

Beberapa variasi anestesi intravena : 

a. Anestesi intravena klasik 
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Pemakain kombinasi obat ketamin hidroklorida dengan sedatif 

misalnya: (1) Diazepam ; (2) midazolam ; atau (3) dehidro benzperidol. 

Komponen trias anestesi yang dipenuhi dengan teknik ini adalah 

hipnotik dan anelgetik.Dilakukan pada operasi kecil dan sedang yang 

tidak memerlukan relaksasi dan lapangan operasi yang optimal dan 

berlangsung singkat dengan perkecualian operasi-operasi didaerah jalan 

nafas dan intra okuler. 

b. Anestesi intravena total 

Pemakain kombinasi obat anestesi intravena yang berkhasiat 

hipnotik, analgetik, dan relaksasi otot secara berimbang. Komponen trias 

anestesi yang dipenuhinya adalah analgesia, analgetik dan relaksasi 

otot.Dipakai pada operasi-operasi yang memerlukan relaksasi dan 

lapangan operasi yang optimal. Biasanya dengan teknik ini 

membutuhkan alat bantu pernafasan baik itu manual maupun mekanik 

seperti pipa endotrakea, ventilator mekanik dan mesin anestesi. 

c. Anestesi-analgesi neuolept 

Pemakaian kombinasi obat neuroleptik dengan analgetik opiat 

secara intravena.Komponen trias anestesi yang dipenuhinya adalah 

sedasi atau hipnotik ringan dan analgesia ringan, dipakai pada tindakan 

diagnostik seperti laringoskopi, bronkoskopi, esofaguskopi, rektos-kopi 

dan juga sebagai suplemen tindakan anestesi lokal.Kombinasi yang 

lazim adalah dehidrobenzperidol dengan fentanyl, kalau tidak ada dapat 

digunakan petidin atau morfin. 
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2. General Anestesi Inhalasi 

Merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan 

jalan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas atau 

cairan yang mudah menguap melalui alat/mesin anestesi langsung ke udara 

inspirasi. 

Menurut Mangku (2010) ada beberapa teknik general anestesi    

inhalasi antara lain : 

a. Inhalasi sungkup muka  

Pemakaian salah satu kombinasi obat seperti tersebut diatas 

(Mangku & Tjokarda, 2010) secara inhalasi melalui sungkup muka 

dengan pola nafas spontan.Komponen trias anestesi yang dipenuhinya 

adalah hipnotik, analgetik dan relaksasi otot ringan. Dilakukan pada 

operasi kecil dan sedang di daerah permukaan tubuh, berlangsung 

singkat dan posisinya terlentang. 

b. Inhalasi sungkup laring Laringeal Mask Airway (LMA) 

Pemakaian salah satu kombinasi obat seperti tersebut diatas 

(Mangku & Tjokarda, 2010) secara inhalasi melalui sungkup laring 

Laringeal Mask Airway (LMA) dengan pola nafas spontan. Komponen 

trias anestesia yang dipenuhinya adalah : hipnotik, analgesia dan 

relaksasi otot ringan. Dilakukan pada operasi kecil dan sedang di daerah 

permukaan tubuh, berlangsung singkat dan posisinya terlentang. 
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c. Inhalasi pipa endotrakea (PET) nafas spontan 

Pemakaian salah satu kombinasi obat seperti tersebut diatas 

(Mangku & Tjokarda, 2010) secara inhalasi melalui PET dengan pola 

nafas spontan. Komponen trias anestesi yang dipenuhinya adalah 

hipnotik, analgetik dan relaksasi otot (ringan).Dilakukan pada operasi di 

daerah kepala-leher dengan posisi terlentang, berlangsung singkat dan 

tidak memerlukan relaksasi otot yang maksimal. 

d. Inhalasi pipa endotrakea (PET) nafas kendali 

Pemakaian salah satu kombinasi obat seperti tersebut diatas 

(Mangku & Tjokarda, 2010) secara inhalasi melalui PET dan pemakaian 

obat pelumpuh otot non depolarisasi, selanjutnya dilakukan nafas 

kendali. Komponentrias anestesi yang dipenuhinya adalah hipnotik , 

analgetik dan relaksasi otot. Teknik ini dilakukan pada operasi yang 

berlangsung lama (> 1 jam), kraniotomi, torakotomi, laparatomi, operasi 

dengan posisi lateral dan pronasi. 

3. Anestesi Imbang 

Merupakan teknik anestesi dengan mempergunakan kombinasi obat-

obatan baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi atau 

kombinasi teknik anestesi umum dengan anestesi regional untuk mencapai 

trias anestesi secara optimal dan berimbang yaitu : 

a. Efek hipnosis, diperoleh dengan mempergunakan obat hipnotikum atau 

obat anestesi umum yang lain. 
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b. Efek analgesia, diperoleh dengan mempergunakan obat analgetik opiat 

atau obat anestesi umum atau dengan cara analgesia regional. 

c. Efek relaksasi, diperoleh dengan mempergunakanobat pelumpuh otot 

atau obat anestesi umum, atau dengan cara analgesia regional. Teknik ini 

biasanya dilakukan pada operasi besar dan lama, seperti kraniotomie, 

torakotomie, lapararotomie, operasi dengan posisi khusus, misalnya 

(posisi miring, atau tengkurap), operasi yang berlangsung >1jam 

(Mangku, 2010). 

4. Stadium Anestesi  

Stadium anestesi memiliki tanda-tanda klinis dari anestesi yaitu : 

paralise otot yang ,meningkat secara progresif (otot mata, intercostalis, 

diafragma), dan hilangnya respon reflek secara progresif (Yuswana, 2005). 

Menurut Mangku (2010) Stadium dalam anestesi umum terbagi 

menjadi 4 stadium yaitu : 

1) Stadium 1 

Merupakan stadium analgesia yang dimulai dari induksi sampai 

hilangnya kesadaran. 

2) Stadium 2 

Mulai dari hilangnya kesadaran dan ditandai dengan pernafasan yang 

irregular, pupil melebar dengan reflek cahaya, pergerakan bola mata, 

tidak teratur, lakrimasi, tonus otot meninggi dan diakhiri dengan 

hilangnya reflek menelan dan kelopak mata. 

3) Stadium 3 
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Mulai dari akhir stadium 2 dimana pernafasan mulai teratur dibagi 

menjadi 4 plana yaitu plana 1, plana 2, plana 3, dan plana 4. 

4) Stadium 4 

Mulia dari kegagalan pernafasan yang kemudian akan di ikuti dengan 

kegagalan sirkulasi. 

5. Obat Anestesi 

Ada berbagai macam obat yang berbeda di ruang anestesi yang 

digunakan secara regular, jarang sekali digunakan sendirian atau 

bersamaan dengan obat lain. Pengetahuan tentang agen, terutama 

farmakologi dan alasan pemberian adalah esensial untuk mengerti seni dari 

anestesi. Sebagian besar obat anestesi mempunai efek depresi miokard.  

Obat anestesi dapat digunakan untuk induksi anestesi, pemeliharaan 

anestesi atau sedasi tergantung dari dosis yang diberikan. Dapat diberikan 

intravena sebagai cairan atau gas sebagai inhalasi. Untuk sebagian besar 

kasus intravena (IV) digunakan untuk induksi dan agen inhalasi digunakan 

untuk pemeliharaan, (Keat, 2013). 

Menurut Soerasdi (2010) Obat – obat yang digunakan dalam anestesi 

umum ialah : 

a. Obat anestesi intravena 

1) Atropine sulfat  

2) Midazolam  

3) Pethidin  

4) Fentanyl 
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5) Atracurium besilate 

6) Rocuronium bromide 

7) Propofol 

8) Ketamin HCL 

9) Prostigmin 

b. obat anestesi inhalasi  

a) Nitrous Oxide 

b) Halothane 

c) Isoflurane 

d) Sevoflurane 

6. Pemeriksaan Status Anestesi 

  Pemeriksaan status fisik untuk dilakukan pembiusan dilakukan untuk 

keselamatan selama pembedahan. Sebelum dilakukan anestesi demi 

kepentingan pembedahan, pasien akan mengalami pemeriksaan status fisik 

yang diperlukan untuk menilai sejauh mana resiko pembiusan terhadap 

diri pasien.  

Pemeriksaan yang biasa digunakan adalah pemeriksaan dengan 

menggunakan metode ASA (American Societi of Anesthesiologist. 

pemeriksaan ini dilakukan karena obat dan teknik anestesi pada umumnya 

akan mengganggu fungsi pernafasan, peredaran darah dan sistem saraf, 

(Majid, 2011). 
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Menurut Majid (2011) klasifikasi yang lazim digunakan untuk menilai 

kebugaran fisik seseorang berasal dari The American Societi of 

Anesthesiologist (ASA) yaitu :  

1. ASA 1 yaitu pasien dengan sehat organik, fisiologi, psikiatrik dan 

biokimia. 

2. ASA  2 yaitu pasien dengan penyakit sistemik ringan atau sedang dan 

tidak ada keterbatasan fungsional 

3. ASA  3 yaitu pasien dengan penyakit sistemik berat sehingga aktifitas 

rutin terbatas.  

4. ASA 4 yaitu pasien dengan penyakit sistemik berat dan tidak dapat 

melakukan aktivitas rutin dan penyakitnya merupakan ancaman setiap 

saat. 

5. ASA 5 yaitu pasien sekarat yang diperkirakan dengan atau tanpa 

pembedahan hidupnya tidak akan lebih dari 24 jam. 

6. ASA E yaitu pasien yang akan di lakukan operasi emergensi atau 

darurat. 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendepresi Miokard  

Perfusi Menurun 

GENERAL ANESTESI 

1. TIVA 

2. Balance 

Anestesi 

3. Inhalasi  

 

4.  

Perfusi Miokard 

Baik  

Darah Kental  

Hemodinamik 

Baik 

Kebutuhan O2 

miokard 

meningkat 

Kerja Jantung 

meningkat 
Kejadian ST 

elevasi 

Infark Miokard 

Gangguan 

Hemodinamik 

Hematokrit normal Hematokrit tinggi 

Faktor Resiko 

1. Umur 

2. Genetik  

3. Hematokrit meningkat 

4. Hiperlipidemia 

5. Merokok 

6. Diabetes mellitus 
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kurang olahraga 
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6. Diare berat  

Faktor Resiko 
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Gambar 2 Bagan Kerangka Teori 

Sumber: Mangku. 2010. Ilmu anestesi dan reanimasi 

Kowalak, Welsh.2002. Buku Ajar Patofisiologi. 

F. Kerangka Konsep 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keteragan: 

  : Yang diteliti  

  : Yang tidak diteliti 

Kadar Hematokrit Kejadian ST Elevasi  

selama general anestesi  

Faktor yang mempengaruhi 

kejadian ST elevasi 

1. Usia  

2. Genetik  

3. Hematokrit 

meningkat 

4. Hiperlipidemia 

5. Merokok 

6. Diabetes mellitus 

7. Hipertensi 

8. Kegemukan 

9. Kurang gerak dan 

kurang olahraga 
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Gambar 3 Bagan Kerangka Konsep 

 

G. Hipotesis 

Ada hubungan antara kadar hematokrit dengan kejadian ST elevasi selama 

general anestesi. 


