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RINGKASAN 

POLA PENGGUNAAN ANTIKOAGULAN PADA  

PASIEN TROMBOSIS VENA DALAM  

(Deep Vein Thrombosis) 

(Penelitian dilakukan di Poli Vaskular dan Instalasi Rawat Inap 

Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Dr. Soetomo Surabaya) 

 

Ully Rizki Sulistiyowati 

Deep vein thrombosis merupakan manifestasi klinik dari Venous 

thromboembolism (VTE). Deep vein thrombosis adalah penggumpalan 

darah yang terjadi di dalam pembuluh darah vena bagian dalam. Pada 

kelainan kardiovaskular, DVT menempati urutan tersering ketiga setelah 

arteri koroner dan stroke. Penyebab utama dari DVT yaitu gangguan dari 

aliran darah vena (statis), disfungsi endotel pembuluh darah, dan 

hiperkoagulabilitas. 

Manajemen terapi pada pasien DVT adalah antikoagulan. Tujuan 

dari pemberian antikoagulan tersebut adalah untuk menghentikan 

bertambahnya trombus dan mencegah terjadinya sindrom pasca-trombosis 

dan emboli. Antikoagulan terdiri dari heparin, LMWH (Low Molecular 

Weight Heparins), fondaparinux, warfarin, dan NOACs (New Oral 

Anticoagulants), seperti rivaroxaban, dabigatran, dan apixaban. 

Lama pemberian terapi antikoagulan adalah minimal 3 bulan. 

Selain membutuhkan waktu yang lama, respon terapi yang diberikan juga 

bersifat individual. Efek samping utama yang ditimbulkan adalah 

perdarahan. Dengan demikian, peluang terjadinya interaksi antikoagulan 

dengan obat lain juga semakin besar sehingga diperlukan monitoring 

secara rutin untuk memantau efek samping dan hasil pengobatan pasien. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh gambaran penggunaan antikoagulan pada pasien yang 

menderita DVT. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang bersifat 

retrospektif dan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan 

di Ruang Rekam Medik dan Poli Vaskular RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

dengan sampel berupa rekam medik pasien yang memenuhi kriteria 

inklusi pada periode Januari 2013 – Desember 2016 untuk ruang rawat 

inap jantung dan pembuluh darah dan periode November 2015 – Mei 

2017 untuk poli Vaskular. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah 

seluruh DMK pasien yang dirawat di Instalasi Rawat Inap Jantung dan 
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Pembuluh Darah serta Poli Vaskular RSUD Dr. Soetomo, Surabaya 

dengan diagnosa penyakit DVT dan menggunakan terapi antikoagulan. 

Dari 48 rekam medik yang diperoleh dari ruang rawat inap dan 

poli Vaskular, terdapat 31 rekam medik yang memenuhi kriteria inklusi 

yang mana 10 rekam medik berasal dari ruang rawat inap dan 21 rekam 

medik berasal dari poli Vaskular. Berdasarkan hasil penelitian, risiko 

DVT pada pasien perempuan (65%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki 

(35%). Hal tersebut akibat penggunaan oral kontrasepsi, kehamilan, dan 

puerperium pada wanita. Usia juga menjadi salah satu faktor risiko 

terjadinya DVT karena semakin bertambahnya usia mobilitas seseorang 

akan menurun dan risko perdarahan akan meningkat. Pada penelitian ini 

didapatkan distribusi usia pasien yang terdiagnosis DVT paling besar 

berada pada usia 40-44 tahun dan 60-64 tahun. Risiko DVT meningkat 

pada usia 45 tahun dan menjadi lebih besar pada usia 80 tahun karena 

menurunnya fungsi ginjal, penurunan berat badan, dimensia, dan 

meningkatnya penyakit lain yang dapat memicu terjadinya DVT. Faktor 

risiko terjadinya DVT terbesar disebabkan oleh penyakit jantung (atrial 

fibrilasi, ischemic cardiomyopathy dan congestive heart failure) yaitu 

sebesar 30%, diikuti dengan adanya riwayat DVT sebelumnya 

(kekambuhan kembali) dengan 18%, adanya tumor/kanker sebesar 15%, 

dan pasca operasi sebesar 12%. Hal tersebut disebabkan adanya kelainan 

pada aliran darah sehingga memicu terbentuknya trombus. 

Jenis antikoagulan yang paling banyak digunakan pada ruang 

rawat inap adalah enoxaparin sebagai antikoagulan parenteral dan 

warfarin sebagai antikoagulan oral. Berdasarkan guideline Antithrombotic 

Therapy and Prevention of Thrombosis, terapi inisiasi DVT adalah 

LMWH, fondaparinux, atau UFH selama 5-10 hari. Warfarin dapat 

diberikan bersama sejak hari pertama penggunaan antikoagulan 

parenteral. Sedangkan, pada poli vaskular jenis antikoagulan yang paling 

banyak digunakan adalah antikoagulan oral baru rivaroxaban. Hal 

tersebut disebabkan rivaroxaban tidak memerlukan pemantauan 

laboratorium yang rutin, indeks terapi yang luas, dan memiliki efikasi 

yang tidak kalah baik dengan warfarin. Berdasarkan guideline 

Antithrombotic Therapy for VTE Disease tahun 2016, pasien dengan DVT 

pada kaki dan tidak memiliki kanker, terapi antikoagulan jangka panjang 

yang diberikan adalah dabigatran, rivaroksaban, apixaban, atau edoxaban. 

Dalam penelitian ini, terdapat 2 macam DRP yang ditemukan, 

yaitu dugaan efek samping obat dan interaksi obat potensial. Dugaan efek 

samping obat berupa pemanjangan nilai INR yang disebabkan oleh 

penggunaan warfarin dan perdarahan yang terjadi karena penggunaan 

enoxaparin. Interaksi obat potensial yang paling banyak dan termasuk 

kategori mayor dalam penelitian ini adalah warfarin dengan simvastatin. 
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Warfarin dan simvastatin berinteraksi dengan kompetisi pada CYP3A4-

mediated metabolism sehingga meningkatkan nilai INR dan risiko 

rhabdomiolisis. Sedangkan enoxaparin berinteraksi dengan aspirin. 

Sementara itu, rivaroxaban berinteraksi dengan aspirin. Keduanya bekerja 

secara sinergis sehingga dapat meningkatkan toksisitas dan efek samping 

perdarahan. Monitoring nilai INR secara berkala diperlukan untuk 

mencegah terjadinya efek samping perdarahan. 

Pada hasil penelitian ini, terapi antikoagulan untuk inisiasi sudah 

sesuai dengan pustaka dan rekomendasi guideline yang ada. Namun, 

penggunaan antikoagulan bersifat individual dan membutuhkan jangka 

waktu yang panjang sehingga diperlukan peran farmasis untuk 

manajemen dosis, kepatuhan pasien agar dapat menghasilkan terapi yang 

maksimal. Selain itu, monitoring faktor-faktor pembekuan darah seperti 

INR, aPTT dan PPT juga penting dilakukan untuk melihat efektifitas 

antikoagulan dan efek samping yang muncul pada pasien.  
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ABSTRACT 

ANTICOAGULANTS PROFILE IN  

DEEP VEIN THROMBOSIS PATIENTS 

(Study at Department of Cardiology Dr. Soetomo Teaching Hospital 

Surabaya) 

Ully Rizki Sulistiyowati 

Background: Patients with DVT recieved anticoagulants as one of 

algorithm therapy. Therapy with anticoagulant takes long time and the 

respons is very individualized. Thus, patients have higher opportunity to 

develop side effect and drug interactions.  

Objective: To analyze the profile of anticoagulants in DVT patients and 

DRP. 

Method: This study was a retrospective observational with a descriptive 

analysis. The study was conducted in Department of Cardiology Dr. 

Soetomo Teaching Hospital Surabaya from March 2017 to May 2017. 

The inclusion criteria were patient diagnose with DVT who admitted from 

January 2013 to December 2016 and received anticoagulant therapy. 

There were 31 samples medical records obtained from 10 samples 

inpatient and 21 patients outpatient.  

Result and Discussion: In this study, the most anticoagulant used in 

inpatient installation are enoxaparin as parenteral therapy and warfarin as 

oral anticoagulant therapy. This result is appropriate with guideline which 

is initial treatment for DVT are LMWH or fondaparinux followed by the 

oral intake of VKA. Incontrast with inpatient, all of outpatient used oral 

anticoagulant and the most used anticoagulant were rivaroxaban. 

Rivaroxaban proved as effective as LMWH followed by VKA with 

similar bleeding rates. The dose that given to patients in inpatient and 

outpatient is appropriate with guideline. DRP that identified in this study 

were side effects including increase of INR and bleeding; and drug 

interactions between warfarin and simvastatin, enoxaparin/rivaroxaban 

with ASA. Therefore, frequent laboratory monitoring including whole 

blood clotting time, aPTT,  PT, and INR are important to ensure optimal 

therapeutic outcomes and minimize bleeding complications. 

Conclusion: Result of this study indicate that the use of anticoagulants in 

DVT patients is appropriate with guideline, but the awareness of potential 

problems related to side effect and potential drug interactions should be 

raised. 
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