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PENDAHULUAN



HIPERTENSI

Hipertensi adalah tekanan darah tinggi, peningkatan tekanan darah
yang terjadi sementara atau terus-menerus pada level tertentu
yang cenderung menginduksi kerusakan kardiovaskular atau
konsekuensi buruk lainnya.

Medilexicon Medical Dictionary



TEKANAN DARAH

Tekanan darah adalah tekanan yang dilakukan oleh darah terhadap
dinding pembuluh darah. 



GEJALA HIPERTENSI

Beberapa gejala dapat terjadi seperti:

 Gangguan napas

 Lemah dan bingung

 Mual

 Gangguan pandangan

 Nyeri dada

 Ritme jantung yang tidak teratur
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Definisi Prinsip

Merekam sinyal elektrik yang 
berkaitan dengan aktivitas 
jantung dan menghasilkan 
grafik rekaman tegangan 

listrik terhadap waktu 
menggunakan 

elektrokardiograf

Rekaman aktivitas listrik 
jantung yang digambarkan 
dengan sebuah grafik EKG



Sebagai bagian dari:

 Pemeriksaan Fisik atau Screening atau Check Up

 Pemeriksaan cardiac exercise stress test (Treadmill)

 Evaluasi gejala nyeri dada, palpitasi, napas pendek2 
(gejala yang mengarah pada penyakit jantung)





MANFAAT

 Untuk melihat abnormalitas congenital (jantung, vaskuler)

 Untuk melihat adanya trauma (pneumothorax, haemothorax)

 Untuk melihat adanya infeksi (umumnya tuberculosis/TB)

 Untuk memeriksa keadaan jantung

 Untuk memeriksa keadaan paru-paru 

 Masalah thorax ainnya seperti:

• Pneumonia, COPD (pada kekambuhan akut

• Nyeri dada (pada dewasa >40 tahun atau pemeriksaan fisik positif)

• Napas yang pendek (pada kondisi parah atau durasi yang lama atau pada dewasa > 40 tahun)

• Asma (pada pasien yang resisten terhadap terapi atau pasien asma suspek penyakit lain )

• Penyakit paru-paru interstitial

• Pasien dengan kondisi imunosupresi (dengan demam, batuk, atau dyspnea)

• Tumor paru

• Hemoptysis

• Embolisme paru-paru





Beberapa hal yang dapat dinilai saat melakukan

echocardiography adalah :

• Ukuran, bentuk, ketebalan, serta pergerakan dinding jantung

• Kekuatan pompa jantung

• Kerja katup jantung

• Adanya regurgitasi katup jantung

• Adanya stenosis

• Adanya massa, tumor, atau infeksi di sekitar katup jantung

• Adanya masalah pada lapisan perikardium

• Adanya masalah dengan pembuluh darah besar yang masuk dan

keluar jantung

• Adanya gumpalan darah di bilik jantung

• Adanya lubang abnormal pada septum jantung
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EPIDEMIOLOGI 

& 

SURVEILANCE

DIAGNOSIS &

CONTACT 

TRACING

SEVERITY
LONG 

COVID

• Anti SARS-CoV-2

• SARS-CoV-2 Ag

• SARS-CoV-2 RNA 

(RT-PCR)

• SARS-CoV-2 RNA    

(RT-PCR)

• SARS-CoV-2 Ag

• Interleukin-6

• PCT

• hs-CRP

• D-dimer

• Fibrinogen

• Ferritin

• Troponin I

• NT ProBNP

• etc

• Panel Recovery COVID-19:

• Tujuan untuk memantau efek jangka

panjang bagi penyintas COVID-19 

terhadap berbagai organ

Pemeriksaan terkait COVID-19 berdasarkan pemanfaatannya

• Anti SARS-CoV-2 

kuantitatif (total & IgG)

• Neutralization Ab*

*development

PASCA 

VACCINE

PRA 

VACCINE

• Panel Pra-Vaksin:

• Tujuan untuk evaluasi

kelayakan
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Laboratorium Diagnostik Molekuler

Terdiri atas 3 ruang :

1. Preparasi Reagen

2. Preparasi Sampel

3. Amplifikasi & Deteksi

Didesain dengan sistem kerja satu arah untuk mencegah kontaminasi.



Apa bedanya antar pemeriksaan COVID-19?

Parameter Antigen Antibodi RT PCR

Komponen yang di 

deteksi

Protein virus yaitu protein 

nucleocapsid

Antibodi yang saat ini

diperiksan adalah antibodi

terhadap protein N maupun S

Materi genetik virus yaitu 

gen E, orf1ab/RdRp, N

Spesimen yang 

diperlukan

SWAB nasofaring Serum yang diambil dari 

darah vena

SWAB nasofaring dan 

orofaring

Metode ICT

RDT (Rapid Diagnostic Test)

ECLIA/CMIA (IVD)

AFIAS (Nanoentek)

RT PCR 

Fully dan medium automasi

Sensitivitas pada PCR 

positif (1-14 hari)

0-80% 65-100% 100%

Keberadaan dalam 

tubuh

1-3 hari sebelum gejala dan

sampai 5-7 hari setelah

gejala

0-3 bulan lebih

(65% di temukan ab antara

hari 0-6, 88% 7-13 dan > 14 

hari 100%)

Umumnya 3-4 minggu

setelah terinfeksi, sebagian

kecil mengalami prolonged
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Berdasarkan JENIS Spesimen

DARAH SWAB

Pemeriksaan antibody:

• Anti SARS-CoV-2

• Anti SARS-CoV-2 Kuantitatif

Pemeriksaan Gen dan Antigen:

• SARS-CoV-2 RNA

• Antigen SARS-CoV-2
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FRAMINGHAM RISK SCORE

• Sex
• Age
• Diabetes
• Total cholesterol 

(mg/dL)
• Cigarette smoker
• HDL cholesterol 

(mg/dL)
• Systolic blood 

pressure (mmHg)
• 10-year risk in %
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Expanded Lipid Profile (ELP) adalah 
panel pemeriksaan yang terdiri dari 
Cholestrol Total, HDL, LDL, 
Trigliserida, HbA1c, Lp(a), hs-CRP  
yang dilengkapi dengan 
perhitungan risiko penyakit jantung 
koroner (PJK) dalam 5 tahun ke 
depan serta usia jantung

Expanded Lipid 
Profile

Advance Intrepretation laboratory result



Identitas pasien

skor ELP : nilai yang didapat berdasarkan

pemeriksaan profil lipid dan faktor tradisional
yang lain, IMT, status hipertensi, Status Diabetes, 

Riwayat keluarga, usia dan jenis kelamin

Target Skor: merupakan skore pada orang normal sesuai dengan usia dan jenis
kelamin yang sama dengan pasien yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk
menilai upaya pencegahan yang dilakukan sudah cukup atau belum dalam
mencegah terjadinya PJK dalam 5 tahun kedepan

Risiko penyakit jantung koroner
dalam 5 tahun kedepan

Penjelasan hasil skor ELP



Penjelasan hasil skor ELP

5Yr ELP Score 1.92 1.61times expected

Target Score 1.19 Patient expected score for age and gender

Patient Age 46 Patient chronological age

Heart Age 53 Patient heart age at baseline target score for age and gender.

Risiko terhadap 
terjadinya PJK dalam 5 
tahun ke depan

Target Skor, atau skor 
ideal sesuai dengan 
usia dan gender pasien

Usia Kronolgis Pasien

Usia Jantung yang dihitung berdasarkan skor ELP 
Menggambarkan kesehatan jantung secara 
keseluruhan



Hasil pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk menetukan Skor ELP

Merupakan rincian hasil pemeriksaan laboratorium
yang berkontribusi terhadap skor ELP yang 
memainkan peran kunci dalam kesehatan jantung
dan membantu untuk mengevaluasi penyebab PJK. 
Sehingga upaya pencegahan dapat ditentukan lebih
personal berdasarkan hasil ini.

Sebagai contoh, tingginya kolesterol LDL yang 
berbentuk lebih kecil (sdLDL) berkaitan dengan
asupan karbohidrat yang tinggi sehingga upaya
pencegahannya dapat mengurangi asupan
karbohidrat atau menggantinya dalam bentuk yang 
komplek walaupun kadar HbA1c dalam rentang
normal.

Perbandingan Cholesterol dan HDL mengambarkan
kemampuan tubuh untuk membersihkan kolesterol
jahat, semakin rendah nilai perbandingan ini akan
menggambarkan Kapasitas HDL yang lebih baik

Lp (a) adalah kecenderungan genetik untuk penyakit jantung dan stroke. 
hsCRP adalah penanda inflamasi umum, yang peningkatannya dapat
diakibatkan tingginya radikal bebas. Pemberian antioksidan atau PUFA akan
bermanfaat untuk menurunkan hsCRP.
HbA1c adalah penanda diabetes yang merupakan faktor risiko terjadinya
aterosklerosi sebagai penyebab utama terjadinya PJK. Upaya pengendalian
diabetes akan bermanfaat juga menurunkan risiko PJK.



Kenapa pemeriksaan ELP penting ?

• Expanded lipid profile memberikan prediksi risiko lebih baik dibandingkan
dengan hanya pemeriksaan Lipid standar

• ELP lebih mudah diinterpretasi karena tergambar dalam sistem skoring dalam 5 
tahun kedepan

• Pemeriksaan ELP juga memberikan panduan untuk tujuan terapi dengan
memberikan skor target berdasarkan usia dan jenis kelamin.
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Penyumbatan Pembuluh Darah

lapisan lemak pada 

dinding pembuluh 

darah

Semakin banyak akan 

mengakibatkan peradangan

kemudian menyebabkan

kerusakan jaringan 

Akumulasi lemak yang 

semakin banyak dan 

peradangan meningkatkan 

pembentukan plak yang tidak

stabil (plak yang mudah 

terkoyak)

Pecah plak dan 

pembentukan bekuan 

darah→ Serangan Jantung

pada pembentukan plak yang tidak stabil menghasilkan biomarker yang merupakan reaksi tubuh ketika terjadi 

penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah sampai terjadinya plak yang terkoyak, yang kemudian 

menyebabkan sumbatan sehingga terjadi serangan jantung

Tidak ada biomarker atau penanda (pemeriksaan laboratorium) tunggal yang dapat mengidentifikasi proses pembentukan plak 

yang tidak stabil, sehingga dibutuhkan kombinasi penanda untuk mengidentifikasi tahapan kondisi tersebut. 



9 Protein Unstable Lession Signature
biomarker-biomarker sebagai penanda  pembentukan plak yang tidak 
stabil yang merupakan pma serangan jantung.

Apakah yang didapat dari pemeriksaan 
Prodia PULS  Cardiac Marker

Profil PULS

Skor Puls yang Menunjukkan 
tingkat terjadinya plak yang 
tidak stabil dan risiko terkoyak 

selama 5 tahun kedepan secara
personalise 

Usia Jantung

Usia jantung dihitung 
berdasarkan Profil PULS, 
dibandingkan dengan usia 
kronologis.

Skor PULS yang diharapkan

Skor PULS yang diharapkan untuk 
seseorang berdasarkan skor PULS
pada populasi sehat dengan usia 
dan jenis kelamin yang sama.



Kenapa pemeriksaan PULS penting ?

• Kalkulator risiko tradisional sering kali menghasilkan hitungan
risiko yang lebih rendah atau sebaliknya.

• Prodia PULS Cardiac Marker mengkombinasikan faktor-faktor
risiko tradisional dan marker-marker plak yang tidak stabil untuk
memberikan hasil prediksi yang lebih akurat.

• Dengan hasil prediksi risiko yang akurat dari Prodia PULS Cardiac 
Marker, klinisi dan pasien dapat menetukan tindakan
pencegahan terhadap serangan pada pasien yang tepat dengan
hasil yang lebih optimal.



ACSPA Detection & Prediction in a 5-Year Period
5,731 Patients, 222 events

ACS predictive algorithm (ACSPA - PULS Cardiac Test, Global Discovery Biosciences, Irvine, CA)



KESIMPULAN



Take Home 
Messages

 Untuk mengenali penyebab

sesak nafas dapat dilakukan

dengan pemeriksaan

Laboratorium

 Pemeriksaan baru ELP 

maupun PULS dapat

dimanfaatkan untuk menilai

resiko terjadinya sumbatan

pembuluh darah
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