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Sistem Vaskuler Perifer 
Rhonda M Jones 

 

TINJAUAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 

Sirkulasi darah terjadi melalui satu 

lengkungan arteri dan vena yang kontinu serta 

terbagi menjadi sirkuit pulmonal dan sistemik 

(Gambar 13-1).  

Sirkuit pulmonal menghantarkan darah dari jantung ke paru, di mana darah 

dioksigenasi dan kemudian dikembalikan ke jantung. Sirkulasi sistemik, atau sistem vaskular 

perifer, meliputi arteri, arteriol, vena, venula, dan kapiler, dimana sistem ini membawa darah 

dari jantung ke seluruh organ dan jaringan lain dan kemudian membawa darah kembali ke 

jantung. Pada bab ini, hanya sistem vaskular perifer yang akan dibahas; lihat Bab 12 untuk 

pembahasan sirkulasi pulmonal. 

 

Gambar 13‐1 Sistem sirkulasi 

DAFTAR ISTILAH 

 Arteriosklerosis 

 Atherosklerosis 

 Trombosis vena dalam 

(tromboflebitis) 

 Hipoksia 

 Emboli pulmonal 
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Arteri 

Jantung memompa darah baru yang telah teroksigenasi melalui arteri, arteriol, dan 

bantalan kapiler menuju seluruh organ dan jaringan. Arteri tersusun atas otot polos yang tebal 

dan serat elastis. Serat yang kontraktil dan elastis membantu menahan tekanan yang dihasilkan 

saat jantung mendorong darah menuju sirkulasi sistemik. Arteri utama/mayor dari sirkulasi 

sistemik meliputi aorta, karotis, subklavia dan iliaka (Gambar 13-2). Aorta melengkung 

membentuk seperti busur di belakang jantung dan turun ke bawah hingga pertengahan tubuh. 

Arteri lain merupakan cabang dari aorta dan mengalirkan darah menuju kepala, leher dan 

organ-oragan utama di dalam abdomen. Arteri karotis bergerak naik  di dalam leher dan 

mengalirkan darah ke organ di dalam kepala dan leher, termasuk otak. Arteri subklavia 

mengalirkan darah menuju lengan, dinding dada, bahu, punggung, dan sistem saraf pusat. 

Arteri iliaka mengalirkan darah menuju pelvis dan kaki.  

 

 

Gambar 13‐2 Arteri‐arteri utama sistem sirkulsi 
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Arteri-arteri di Lengan 

Setelah meluas melalui rongga dada/toraks, arteri subklavia menjadi arteri aksilaris 

(Gambar 13-3). Arteri aksilaris kemudian menyebrangi aksila dan menjadi arteri brakhialis, 

yang terletak di dalam lekukan/sulkus bisep-trisep pada lengan atas. Arteri brakhialis 

mengalirkan sebagian besar darah menuju lengan. Pada fosa kubiti (yaitu lipatan siku), arteri 

brakhialis bercabang menjadi arteri radialis dan arteri, yang meluas ke lengan bawah dan, 

selanjutnya bercabang menjadi arkus palmaris yang mengalirkan darah ke telapak tangan. 

 

 

Gambar 13‐3 Arteri‐arteri pada lengan 

Arteri-arteri di Kaki 

Setelah melewati daerah pelvis, arteri iliaka selanjutnya menjadi arteri femoralis, yang 

bergerak turun di sebelah anterior paha (Gambar 13-4). Arteri femoralis mengalirkan darah ke 

kulit dan otot paha dalam. Pada bagian bawah paha, arteri femoralis menyilang di posterior 

dan menjadi arteri poplitea. Di bawah lutut, arteri poplitea terbagi menjadi arteri tibialis 

anterior dan tibialis posterior. Arteri tibialis bergerak turun di sebelah depan dari kaki bagian 

bawah menuju bagian dorsal/punggung telapak kaki dan menjadi arteri dorsalis pedis. Arteri 

tibialis posterior bergerak turun menyusuri betis dari kaki bagian bawah dan bercabang 

menjadi arteri plantaris di dalam telapak kaki bagian bawah. 
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Gambar 13‐4 Arteri‐arteri pada kaki 

Vena-vena 

Setelah dihantarkan melalui sistem vaskular arteri dan menuju jaringan tubuh dan 

organ, darah “dikosongkan” menuju jaringan vena yang tersusun menyebar (Gambar 13-5) 

yang dan pada akhirnya mengembalikan darah ke atrium kanan jantung. Sistem vena berjalan 

berdampingan dengan sistem arteri dan memiliki nama yang sama; walaupun terdapat 

perbedaan mayor antara sistem arteri dan sistem vena di leher dan ekstremitas. Arteri di 

daerah ini terletak dalam di bawah kulit dan terlindung oleh tulang dan jaringan lunak.  
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Sebaliknya, dua set vena perifer biasanya ditemukan di leher dan ekstremitas: satu superfisial 

dan satu lagi terletak lebih dalam. Vena superficial terletak dekat dengan permukaan kulit, 

mudah untuk dilihat, dan membantun untuk mengatur suhu tubuh. Saat suhu tubuh, menjadi 

rendah, aliran darah arteri menjadi berkurang, dan vena vena superfisial dilewati. Sebaliknya, 

saat tubuh menjadi kelebihan panas, aliran darah ke kulit meningkat, dan vena superfisialis 

berdilatasi. 

 

Gambar 13‐5 Vena utama pada system sirkulasi 

Vena-vena mayor dari sirkulasi sistemik meliputi vena kava superior, vena kava 

inferior, dan vena jugularis. Vena kava superior menerima darah dari jaringan dan organ di 

kepala, leher, dada, bahu, dan ekstremitas atas. Vena kava inferior mengumpulkan darah dari 

sebagian besar organ yang terletak di bawah diafragma. Darah vena dari kepala dan wajah 

dialirkan menuju vena jugularis, yang terletak di dalam leher. 

Vena-vena di Lengan 

Arkus vena palmaris meluas dari tangan menuju lengan bawah, dimana vena-vena ini 

menjadi vena radialis dan vena ulnaris (Gambar 13-6). Saat vena ulnaris dan radialis mencapai 
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fosa kubiti (yaitu lipatan siku), vena-vena ini bergabung untuk membentuk vena brakhialis. 

Saat vena brakhialis meluas melalui lengan atas, vena ini bergabung dengan vena superfisialis 

lenan untuk membentuk vena aksilaris, yang berjalan melalui aksila dan menjadi vena 

subklavia di dalam rongga toraks. Vena subklavia membawa arau dari lengan dan area 

toraks/dada menuju vena kava superior. 

 

Gambar 13‐6 Vena pada lengan 

Vena-vena di Kaki 

Darah yang meninggalkan kapiler-kapiler di setiap jari kaki bergabung membentuk 

jaringan vena plantaris (Gambar 13-7). Jaringan plantar mengalirkan darah menuju vena 

dalam kaki (yaitu vena tibialis anterior, tibialis posterior, poplitea, dan femoralis). Vena safena 

magna dan safena parva superfisial mengalirkan darah di telapak kaki dari arkus vena dorsalis 

menuju vena poplitea dan femoralis. 

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN KHUSUS 

Pasien Pediatri  

Perubahan fisiologis pada tekanan darah dan denyut nadi pada pasien-pasien anak 

dibahas pada Bab 5. 
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Gambar 13‐6 Vena pada kaki 

Pasien Geriatri 

Saat tubuh menua, pembuluh darah menjadi lebih kaku, kehilangan elastisitas, dan 

menebal, dan umumnya dikenal dengan arteriosklerosis. Usia yang lebih lanjut juga 

meningkatkan penumpukkan plak atherosklerotik di dalam sistem vascular, yang disebut 

atherosclerosis, dan untuk itu meningkatkan penyakit vaskular perifer. Penuaan secara 

progresif juga memperbesar vena intramuskular di betis. Trombosis vena dalam, mungkin 
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kemudian emboli pulmonal terjadi sebagai akibat dari gagal jantung, duduk yang terlalu lama, 

atau tirah baring yang terlalu lama, dimana merupakan kondisi umum pada pasien lanjut usia.  

Pasien Hamil 

Meningkatnya kadar progesterone menyebabkan vasodilatasi umum. Seiring dengan 

tumbuhnya janin, uterus membesar dan secara progresif melakukan obstruksi pada aliran balik 

darah dari vena iliaka dan vena kava inferior. Penurunan aliran balik vena meningkatkan 

tekanan vena pada ekstremitas bawah dan menyebabkan wanita hamil rentan untuk menderita 

varises vena, edema perifer dan varises (yaitu hemoroid) dan trombosis vena. 

TINJAUAN PATOLOGI 

Atherosklerosis Perifer 

Atherosklerosis adalah penyakit vaskular yang menyebabkan pembentukkan plak yang 

kaya lemak di dalam dinding pembuluh darah yang menonjol ke dalam lumen. Saat 

atherosklerosis berkembang lebih lanjut, dinding pembuluh darah menebal, menjadi keras, dan 

kehilangan elastisitas, yang mengurangi aliran darah melalui pembuluh dan meningkatkan 

risiko pembentukkan thrombus.  Pembuluh darah mayor yang biasanya terkena meliputi aorta 

dan arteri koroner serta arteri serebral. Pada bab ini, hanya atherosklerosis perifer yang akan 

dibahas; untuk pembahasan lebih lengkap mengenai atherosklerosis koroner, lihat Bab 12. 

Atherosklerosis perifer lebih sering disebut dengan penyakit arteri perifer/peripheral arterial 

disease (PAD). Hal ini merupakan manifestasi dari atherosklerosis sistemik dimana lumen 

arteri pada ekstremitas bawah menjadi tersumbat secara progresif oleh plak atau lesi 

atherosklerotik, terutama pada pembuluh darah arteri perifer. Arteri yang umumnya terkena, 

berdasarkan kejadiannya adalah arteri femoralis, poplitea, dan tibialis. Faktor risiko mayor 

untuk pembentukkan PAD adalah sangat serupa dengan penyakit arteri koroner dan meliputi: 

 Usia (>40) 
 Hiperlipidemia (kolesterol low-density lipoprotein/LDL yang tinggi atau high-density 

lipoprotein/HDL yang rendah) 
 Hipertensi 
 Diabetes 
 Merokok 
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Gambaran klinis PAD bervariasi dan meliputi rentang gejala mulai dari tidak bergejala 

(umumnya pada awal penyakit) hingga nyeri dan rasa tidak nyaman. Dua gejala yang paling 

umum yang terkait dengan PAD adalah klaudikasio intermitten dan nyeri/sakit pada 

ekstremitas bawah (Kotak 13-1). Klaudikasio intermiten ditandai dengan adanya kelemahan, 

rasa tidak nyaman, nyeri, kram, dan rasa ketat atau baal pada ekstremitas yang terkena 

(biasanya pada bokong, paha atau betis). Gejala-gejala ini biasanya terjadi saat beraktivitas 

dan reda setelah beristirahat dalam beberapa menit. Nyeri saat istirahat biasanya terjadi 

selanjutnya ketika aliran darah tidak adekuat untuk melakukan perfusi ke ekstremitas. Gejala 

lain dari penyakit yang lanjut dapat melipuri baal atau nyeri kontinu pada jari kaki atau kaki, 

yang dapat menyebabkan terjadinya ulserasi, nekrosis jaringan, dan pada akhirnya dilakukan 

amputasi. Obat-obat yang mungkin berguna dalam mengobati PAD meliputi aspirin. 

Dipiridamol, clopidogrel (Plavix), ticlopidine (Ticlid), dan cilostazol (Pletal). Terapi non 

farmakologis memegang peranan penting dalam penatalaksanaan PAD. Setiap faktor risiko 

yang mungkin dimiliki oleh pasien sebaiknya dihilangkan (bila memungkinkan) atau dikontrol 

dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, tekanan darah, gula darah, dan kadar kolesterol 

sebaiknya berada dalam nilai rentang tujuan untuk pasien. Sebagai tambahan, pasien yang 

merokok sebaiknya disarankan dengan sangat untuk berhenti merokok. Pasien juga sebaiknya 

diedukasi berkaitan dengan pemeliharaan higiene kaki yang benar, diet rendah 

lemak/kolesterol, dan olah raga. 

Trombosis Vena Dalam 

Adanya thrombus (yaitu bekuan darah) pada vena dalam dan disertai dengan proses 

inflamasi/peradangan dinding pembuluh darah disebut dengan trombosis vena dalam(TVD)/ 

deep venous thrombosis (DVT), atau trombofleibitis. Stasis aliran darah, kerusakan vaskular, 

dan hiperkoagulabilitas merupakan predisposisi terbentuknya trombosis pada pasien. Vena 

mayor yang biasanya terkena meliputi vena iliaka, femoralis, dan poplitea. Risiko terjadinya 

TVD berkaitan dengan beberapa faktor yang dapat dengan mudah diidentifikasi meliputi usia, 

bedah mayor, riwayat TVD sebelumnya, trauma, keganasan, dan status hiperkoagulabilitas 

(Tabel 13-1). 
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Kotak 13‐1 Tanda dan Gejala yang Berkaitan dengan Penyakit Arteri Perifer 

 Nyeri  otot  kaki  dan  rasa  kencang  yang  biasanya  terjadi  saat  beraktivitas  dan  reda 
dengan beristirahat. 

 Baal atau nyeri pada jari‐jari kaki, telapak kaki, dan kaki bagian bawah 

 Atrofi otot kaki 

 Suhu permukaan kulit yang dingin 

 Kuku jari kaki menebal dan mengeras 
Edema perifer 

 Nyeri  otot  kaki  dan  rasa 
kencang  yang  biasanya 
terjadi saat beraktivitas dan 
reda dengan beristirahat. 

 Kelemahan otot kaki atau nyeri yang biasanya 
terjadi  saat  beraktivitas  dan  reda  dengan 
beristirahat 

 Baal atau nyeri pada jari‐jari kaki, telapak kaki, dan kaki bagian bawah 

 Atrofi  otot 
kaki 

 Kulit  pada  telapak  kaki  atau  kaki  bagian  bawah  lebih mulus 
dan mengkilat 

 Suhu permukaan kulit yang dingin 

 Kuku jari kaki menebal dan mengeras 

Pasien dengan TDV umumnya mengalami pembengkakan kaki unilateral, hangat, 

eritema dan rasa nyeri (Kotak 13-2). Kadang-kadang obstruksi seperti lempengan dapat teraba 

pada palpasi kaki yang terkena. Perubahan warna kulit bervariasi mulai dari eritema, pucat, 

atau kebiruan. Perhatian utama yang mengancam jiwa pada TDV adalah risiko bergeraknya 

trombus ke paru, yang disebut emboli paru. Maka dari itu, terapi utama TDV meliputi terapi 

anti koagulan (yaitu heparin yang tidak terfraksinasi, heparin dengan berat molekul rendah, 

atau fondaparinux) yang diberikan tumpang tindih dengan heparin selama paling tidak 5 hari. 

Terapi warfarin dilanjutkan minimum selama 3 bulan. Terapi non farmakologis, seperti 

meninggikan kaki lebih tinggi dari jantung dan penggunaan panas, juga umum digunakan. 

Kotak 13‐2 Tanda dan gejala yang berkaitan dengan trombosis vena dalam 

 Pembengkakan kaki unilateral 

 Nyeri atau rasa sakit 

 Perubahan warna kulit (yaitu., eritema, pucat, atau sianosis] 

 Palpasi adanya obstruksi seperti sumbatan dari gabus 
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TABEL 13‐1 Faktor Risiko untuk Tromboemboli Vena 

Faktor Risiko  Contoh 

Usia  Risiko  berlipat  ganda  setiap  dekade  setelah  usia  50 
tahun 

Riwayat Tromboemboli Vena  Faktor Risiko yang paling kuat untuk TVD dan PE 

Stasis Vena  Penyakit medis mayor (misal CHF, MI) 
  Bedah Mayor (misal, anestesi umum >30 menit) 
  Paralisis (misal stroke, jejas pada tulang belakang) 
  Polisitemia vera 
  Obesitas 
  Varises vena 

Jejas Vaskular  Operasi  ortopedi mayor  (misal  penggantian  lutut  dan 
panggul Trauma (terutama fraktur pelvis, panggul, atau  
kaki) 

  Kateter vena yang tidak diangkat 

Status Hiperkoagulabilitas  Keganasan, terdiagnosis atau yang tanpa disadari 
  Resistansi protein C yang teraktivasi/faktor V Leiden 
  Mutasi Gen Protrombin (20210A) 
  Defisiensi Protein C 
  Defisiensi Protein S  
  Kelebihan Faktor VIII (persentil >90) 
  Kelebihan Faktor XI (persentil >90) 
  Antibodi Anti fosfolipid 
  Disfibrinogenemia
  Hiperhomosisteinemia 
  Kelebihan  penghambat  aktivator  plasminogen/ 

Plasminogen activator inhibitor (PAI‐1) 
  Inflammatory bowel disease 
  Sindrom Nefrotik 
  Kehamilan/post pastum 

Terapi Obat  Pil kontrasepsi oral yang mengandung estrogen 
  Terapi sulih estrogen
  Modulator  reseptor  estrogen  selektif/  Selective 

estrogen‐receptor modulators (SERMs) 
  Trombositopenia  dipicu  heparin/Heparin‐induced 

thrombocytopenia (HIT) 
Dicetak ulang dengan izin dari Haines ST, Seolla M, Witt DM. Venous thromboembolism. Dalam: 
Dipiro  JT,  Talbert  RL,  Yee GC,  et  al.  Pharmacotherapy: A  Pathophysiologic Approach,  6th  ed. 
Stamford: Appleton & Lange, 2005:375 
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PENILAIAN SISTEM 

Informasi Subjektif 

Karena masalah vaskular perifer utamanya terdiagnosis melalui keluhan subjektif, 

kemampuan wawancara/anamnesa yang baik untuk mendapatkan informasi mengenai nyeri 

pada kaki, edema perifer, dan perubahan warna kulit merupakan hal yang penting. Pasien 

seringkali bertanya pada Farmasisnya mengenai gejala-gejala; maka dari itu, Farmasis perlu 

untuk mampu melakukan penilaian terhadap gejala-gejala tersebut dan menentukan penyebab 

yang mungkin, terapi yang sesuai, dan rujukan kepada penyedia layanan primer. 

Nyeri Kaki 

ANAMNESA Gambarkan jenis nyeri yang anda alami. Apakah terasa terbakar, sakit, atau 

kram? Berapa lama anda mengalami gejala ini?Apakah gejala ini terjadi mendadak atau 

bertahap? Apakah yang menyebabkan timbulnya nyeri ini? Apakah yang menyebabkannya 

terasa membaik atau hilang? Apakah nyeri muncul saat berjalan ataun beraktivitas? Bila iya, 

berapa blok yang dapat anda lewati sebelum nyeri muncul? Apakah anda belakangan ini 

memulai program pelatihan baru? 

HAL-HAL YANG ABNORMAL Nyeri kaki yang berkaitan dengan PAD biasanya jenis 

yang sakit/kram/lemah yang muncul saat berjalan atau beraktivitas dan mereda dengan 

beristirahat. Saat penyakit melanjut, jarak yang dapat ditempuh oleh pasien dengan berjalan 

sebelum mengalami nyeri kaki akan berkurang. Ingatlah bahwa kram pada kaki pada malam 

hari umum terjadi pada pasien lanjut usia dan wanita hamil, jadi hal ini bukan merupakan 

tanda dari PAD. 

ANAMNESA Apakah terdapat riwayat merokok, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol 

tinggi, diabetes, masalah jantung, trauma yang baru-baru ini terjadi, tirah baring, atau 

pembedahan? 

HAL-HAL YANG ABNORMAL Hal-hal tersebut merupakan faktor risiko dari PAD dan 

TVD. 
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Perubahan warna kulit perifer 

ANAMNESA Apakah terdapat perubahan warna pada kaki anda (kebiruan, kemerahan, atau 

pucat)? Apakah perubahan pada suhu permukaan kaki (hangat atau dingin)? Apakah terdapat 

luka di kaki atau ulkus? 

HAL-HAL YANG ABNORMAL Kulit pada ekstremitas bawah dapat menjadi sianotik, 

eritemik, atu pucat pada PAD. Ekstremitas bawah suhunya dapat menjadi dingin pada PAD 

dan hangat pada TVD. Pada tahap lanjut, PAD kronik dapat menyebabkan luka pada kaki atau 

ulkus. 

Edema 

ANAMNESA Kapan pembengkakan terjadi? Kapan saat terburuk dan terbaiknya, atau apakah 

ini menetap sepanjang hari? Saat hari berakhir? Saat pagi hari? Setelah berdiri sepanjang hari? 

Apakah yang meredakan gejala ini? Apakah gejala ini terjadi pada kedua kaki atau hanya 

satu? Apakah anda memiliki riwayat gagal jantung atau masalah ginjal? 

HAL-HAL ABNORMAL TVD menyebabkan pembengkakan hanya pada satu kaki yang 

akan menetap sepanjang hari. Edema pada gagal jantung atau gagal ginjal biasanya terjadi 

bilateral, berkurang di pagi hari, dan progresif selama seharian. 

Informasi Objektif 

Penilaian Fisik 

Penilaian fisik sistem vaskular perifer meliputi inspeksi, auskultasi, dan palpasi. Satu 

prinsip dasar dari penilaian vaskular perifer adalah perbandingan satu sisi dengan sisi yang 

lain harus dilakukan selama inspeksi dan palpasi ekstremitas. 

TEKNIK 

LANGKAH 1 Inspeksi kulit pada lengan dan kaki. 

Nilai hal-hal berikut: 

 Warna (catat ada/tidaknya sianosis, eritema, atau pucat) 
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 Pertumbuhan rambut (catat area yang mengalami penurunan pertumbuhan rambut yang 

disebabkan oleh berkurangnya sirkulasi). 

 Atrofi otot 

 Edema (catat/tidaknya adanya pembengkakan atau kulit yang mengkilat dan kencang) 

 Adanya varises 

 Ulserasi (catat ada/tidaknya luka terbuka) 

 Kuku (catat ada/tidaknya kuku yang menebal dan keras[Lihat BAB 8]) 

HAL-HAL YANG ABNORMAL Lihat Kotak 13-1 dan 13-2 untuk tanda-tanda adanya PAD 

dan TVD. 

LANGKAH 2 Palpasi lengan 

 Palpasi denyut arteri radialis dan brakhial (catat laju, irama, tekanan, dan simetrisitas 

denyut pada kedua lengan) (Gambar. 13-8 dan 13-9). 

 Derajat/tingkatan kekuatan (amplitude) denyut menggunakan skala dari 0 sampai 4: 

4+ Penuh 

3+ Meningkat 

2+ Normal 

1+ Lemah/Menurun 

0 tidak ada 

Kekuatan harus secara bilateral sama besar. 

HAL-HAL ABNORMAL Denyut yang penuh atau meningkat terjadi pada status hiperkinetik 

(misal saat olah raga, cemas/ansietas, demam tinggi, anemia, dan hipertiroidisme). Denyut 

yang lemah terjadi pada penyakit arteri perifer atau syok. 
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Gambar 13‐8 Palpasi denyut arteri radialis. 

 

Gambar 13‐9 Palpasi denyut arteri brakhialis. 

LANGKAH 3 Palpasi Isian Ulang Kapiler 

 ▪ Bentangkan tangan individu sejajar dengan tinggi jantungnya. 

 ▪ Tekan/remas dasar kuku setiap jari. 

 ▪ Lepaskan, dan catat lama/durasi kembalinya warna kuku. 
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 ▪ Warna seharusnya kembali ke normal dalam 1 sampai 2 detik. Kondisi tertentu (yaitu 

ruangan yang sejuk, menurunnya suhu tubuh, anemia) dapat memperpanjang waktu 

ini. 

HAL-HAL YANG ABNORMAL Waktu kembalinya warna lebih dari 1 sampai 2 detik 

menandakan adanya vasokonstriksi, menurunnya aliran darah, atau menurunnya keluaran 

jantung (gagal jantung). 

LANGKAH 4 Palpasi kaki 

 Periksa suhu kulit dengan menggunakan punggung tangan sepanjang kaki turun hingga 

telapak kaki, bantingkan titik-titik pada tiap kaki secara simetris. 

 Kulit seharusnya hangat dan sama suhunya pada kedua kaki (bilateral). 

 Gunakan jari-jari, palpasi denyut pada kedua kaki di arteri femoralis, poplitea, dorsalis 

dis, dan  arteri tibialis posterior. (Gambar 13-10, 13-11, 13-12, 13-13). 

 Nilai laju denyut, irama, kekuatan, dan simetrisitas pada setiap kaki. 

 Golongkan dalam derajat kekuatan denyut menggunakan skala 0 sampai 4 dan 

bandingkan pada masing-masing kaki: 

4+ Penuh 

3+ Meningkat 

2+ Normal 

1+ Lemah/Menurun 

0 tidak ada 

PERHATIAN! Skala denyut adalah pemeriksaan subjektif. 

HAL-HAL YANG ABNORMAL PAD dapat menyebabkan denyut yang berkurang atau 

lemah yang terjadi bilateral. TVD dapat menyebabkan denyut yang lemah atau tidak adanya 

denyut pada kaki yang terkena jika dibandingkan dengan kaki yang sehat. 
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Gambar 13‐10 Palpasi arteri femoralis. 

 

Gambar 13‐11 Palpasi arteri poplitea. 

 

Gambar 13‐12 Palpasi denyut arteri tibialis 

posterior. 

 

Gambar 13‐13 Palpasi denyut arteri 

dorsalis pedis. 
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LANGKAH 5 Palpasi Edema Perifer 

 Tekan dengan menggunakan dua jari tangan, Press down, using your first two 

fingers, di atas tibia (tulang kering) atau di puncak kaki selama paling tidak 5 detik 

lalu lepaskan. (Gambar 13-14). 

 Kulit seharusnya balik kembali dan tidak meninggalkan indentasi (lekukan). Bila 

terdapat edema pitting, klasifikasikan dalam tingkatan skala 1 sampai 4.  

4+ Pitting yang sangat dalam, indentasi menetap dalam jangka waktu lama, 

terdapat pembengkakan yang bermakna. 

3+ Pitting yang dalam, indentasi menetap dalam jangka waktu yang pendek, 

pembengkakan yang terlihat. 

2+ Pitting sedang, indentasi menghilang dengan cepat, tidak tampak 

pembengkakan. 

1 + Pitting ringan, sedikit indentasi, tidak tampak pembengkakan. 

PERHATIAN! Skala edema adalah pemeriksaan subjektif. 

HAL-HAL YANG ABNORMAL Edema pitting dapat terjadi akibat beberapa sebab 

berbeda (misal PAD, TVD, gagal jantung kongestif, gagal ginjal). Bila terdapat edema 

pitting, evaluasi tanda dan gejala yang lain untuk menentukan penyebab. 

 

Gambar 13‐14 Palpasi edema perifer. 
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Tes Laboratorium dan Diagnostik 

Pasien dengan kelainan vaskular biasanya didiagnosis menggunakan teknik 

diagnotik vaskular non-invasif. Teknik ini umumnya meliputi: ankle-brachial index (ABI), 

tes saat olah raga dengan ABI, perekaman volume denyut/pulse volume recording (PVR), 

ultrasonografi dupleks/duplex ultrasound, analisis bentuk gelombang menggunakan 

Doppler, angiografi tomografi yang terkomputerisasi/computed tomographic angiography 

(CTA), dan angiografi resonansi magnetik/magnetic resonance angiography (MRA). ABI 

memberikan data objektif yang berguna sebaga standar untuk skrining dan diagnosis PAD 

pada ekstremitas bawah, seperti halnya pemantauan efikasi intervensi terapi. ABI 

dilakukan dengan mengukur tekanan darah sistolik dari kedua arteri brakhialis dan kedua 

arteri dorsalis pedis, dan arteri tibialis posterior setelah pasien beristirahat dalam posisi 

terlentang selama 10 menit. Pemeriksaan optimal didapatkan dengan menggunakan manset 

tekanan darah dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran betis bawah pasien (tepat di atas 

pergelangan kaki), dan tekanan sisteolik direkam menggunakan alat Doppler genggam 

dengan frekuensi 5 hingga 10 mHz. Nilai ABI terhitung dicatat hingga 2 desimal.  Refleksi 

gelombang denyut pada individu sehat menyebabkan tekanan pada pergelangan kaki 10 

hingga 15 mmHg lebih tinggi daripadai tekanan sistolik arteri brakhialis, dan untuk itu 

indeks brakhialis lengan-pergelangan kaki rasio tekanan darah sistolik adalah lebih besar 

dari 1.00. Interpretasi perekaman ABI meliputi: 

Normal  1.00 sampai 1.29 

Ambang batas (ragu‐ragu)  0.91 sampai 0.99 

Penyakit arteri perifer ringan‐sedang  0.41 sampai 0.90 

Penyakit arteri perifer berat  0.00 sampai 0.40 

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN KHUSUS 

Pasien Pediatrik 

Penilaian perifer pada pasien anak sama dengan dewasa.  
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Pasien Lanjut Usia/Geriatrik 

Karena proses penuaan yang normal, denyut perifer mungkin akan lebih sulit untuk 

dipalpasi. Selain itu. perubahan warna kulit (misal berhentinya pertumbuhan rambut, dan 

menebal, kulit yang menebal dan mengkilat) adalah normal pada pasien lanjut usia. 

Pasien Hamil 

Seiring dengan perkembangan kehamilan, varises vena dan edema pitting menjadi 

temuan yang umum pada pemeriksaan fisik, khususnya selama trimester ketiga. Bila 

pasien yang hamil mengalami edema perifer mendadak (terutama di tangan dan wajah) 

diikuti dengan nafas yang pendek-pendek, meningkatnya tekanan darah, atau keduanya, 

pasien sebaiknya menemui dokternya. 

PENERAPAN PADA GEJALA PASIEN 

Farmasis seringkali ditanya mengenai berbagai masalah kesehatan. Masalah pada 

ekstremitas, yang berkaitan dengan sistem vaskular perifer tanpa kecuali. Keluhan yang 

sering berkaitan dengan sistem vaskular perifer adalah nyeri di kaki. Seperti telah 

didiskusikan, nyeri kaki, kram, dan kelemahan yang terjadi pada saat berjalan dan mereda 

dengan istirahat disebut dengan klaudikasio intermiten, yang merupakan gejala utama 

terkaitan dengan PAD. Hal ini disebabkan oleh hipoksia, atau kurangnya oksigen, di 

pembuluh darah perifer dan jaringan ketika kebutuhan oksigen meningkat akibat aktivitas 

(misal berjalan). Walaupun demikian, nyeri di kaki dapat merupakan akibat dari masalah 

muskuloskeletal, trauma, dan berbagai sebab yang lain (Studi kasus 13-1).  Untuk diskusi 

yang lebih lengkap tentang nyeri yang disebabkan oleh sistem muskuloskeletal, lihat Bab 

17. Kadangkala, pengobatan juga menyebabkan kelemahan otot dan nyeri (Kotak 13-3). 
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Kotak 13‐3 Sebab yang Terkait dengan Obat pada Nyeri dan Kelemahan Otot 

 Penghambat 3‐Hidroksi‐3‐metilgluitaril koenzyme A reduktase (2% hingga 6%) 
o Atorvastatin 
o Fluvastatin 
o Lovastatin 
o Pravastatin 
o Rosuvastatin 
o Simvastatin 

 Diuretik 

 Interferon alfa (5% hingga 75%) 

 Metotreksate (1% hingga 10%) 

 Paclitaxel (>10%) 

 Pioglitazone (>5%) 

 Oprelvekin (>10%) 

 Risedronate (>4.5%) 

 Epoetin (10%) 

 Imatinib (15% to 21%) 

 Indinavir (4%) 

 Zidovudine (19%) 
 

 

 

 

STUDI KASUS 13-1 

KU adalah laki-laki berusia 68 tahun yang datang ke apotik dan bertanya apakah pengobatan 

yang dijual bebas yang dapat diunakan untuk nyeri kakinya. Karena KU sering datang ke 

apotik, apoteker memintanya untuk masuk ke dalam ruangan perawatan pasien untuk 

meninjau ulang riwayat kesehatan dan pengobatannya sebelum memberikan anjuran. 

Penilaian pasien 

Informasi Subjektif 

Pria berusia 68 tahun yang mengeluh nyeri kaki. 

DIMANA NYERI DIRASAKAN? Pada kedua betis saya. 

BERAPA LAMA ANDA MENGALAMI NYERI TERSEBUT? Oh, saya merasakannya 

hilang timbul sejak lama. Hanya saja, nyeri ini sepertinya memberat belakangan ini. 

APAKAH ANDA BELAKANGAN INI MEMULAI AKTIVITAS BARU ATAU 

BERBEDA YANG MELIBATKAN KAKI ANDA YANG MUNGKIN 

MENYEBABKAN NYERI, CONTOHNYA BERKEBUN,MENYIANGI RUMPUT 
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ATAU PROGRAM LATIHAN/OLAH RAGA? Tidak, tidak juga. Oh, dokter saya selalu 

menyuruh agar saya sebaiknya berolah raga lebih sering untuk jantung dan kolesterol saya, 

namun yang saya lakukan hanyalah berjalan-jalan dengan ajing saya saat dia gelisah dan saya 

telah melakukannya selama bertahun-tahun. 

GAMBARKAN NYERI YANG ANDA RASAKAN, APAKAH TERASA SEPERTI 

TERBAKAR, SAKIT, KRAM? Rasanya lebih seperti lemah dan sakit. 

MENURUT ANDA APA YANG MENYEBABKAN ATAU MEMBUAT NYERI 

TERSEBUT KAMBUH? APAKAH YANG MENYEBABKAN NYERI TERSEBUT 

LEBIH BAIK ATAU LEBIH BURUK? Nyeri biasanya terjadi ketika saya harus berjalan 

dalam jarak yang jauh, seperti saat saya membeli keperluan dapur atau mengajak anjing saya 

jalan-jalan. Lalu ketika saya duduk dan istirahat sebentar, nyeri menghilang. 

BERAPA BLOK ANDA DAPAT BERJALAN SEBELUM NYERI MUNCUL? Mungkin 

sekitar 4 hingga 5 blok. 

APAKAH TERDAPAT PERUBAHAN WARNA ATAU SUHU KULIT PADA KAKI 

ATAU KAKI BAGIAN BAWAH? Kaki saya selalu dingin, bahkan saat musim panas. 

APAKAH TERDAPAT MASALAH DENGAN PEMBENGKAKAN DI KAKI ATAU 

KAKI BAGIAN BAWAH? Kadang sedikit di sore hari, tapi tidak begitu buruk. 

APAKAH MASALAH MEDIS YANG ANDA MILIKI? Tekanan darah tinggi, kolesterol 

tinggi, dan masalah jantung. Dan pernah sesekali sedikit arthritis pada persendian saya. 

APAKAH ANDA MEROKOK? Tidak. 

APAKAH AKTIVITAS ANDA SEHARI_HARI? Sebagian besar, saya hanya bekerja 

dengan santai di sekitar rumah di rumah atau bekerja di kebun saya. Saya juga suka bermain 

teka-teki silang. Saya biasanya bisa menemukan sesuatu yang membuatku tetap sibuk. 

PENGOBATAN APA YANG ANDA KONSUMSI? Atenolol, pravastatin, nitrogliserin 

tempel. 

BAGAIMANA ANDA MENGKONSUMSINYA? Satu tablet setiap pagi bersama dengan 

sarapan, dan saya juga lalu menempelkan nitrogliserinnya. 

KAPAN ANDA MENGKONSUMSI PRAVASTATIN? Sekitar 2 tahun lalu. 

APAKAH ADA OBAT-OBATAN BEBAS YANG ANDA KONSUMSI? Satu aspirin 

setiap hari. 

ASPIRIN DENGAN KEKUATAN REGULER ATAU BAYI? Kekuatan regular. 

SEBERAPA SERING ANDA LUPA UNTUK MEMINUM OBAT ANDA? Oh, saya tidak 
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pernah lupa, saya mengonsumsi semuanya pada pagi hari bersama sarapan saya. 

 

Informasi Objektif 

Profil pengobatan yang terkomputerisasi: 

 Atenolol: 50 mg, satu tablet sehari; No. 30; Isi Ulang: 11; Pasien mendapatkan isi 

ulang setiap 25 hingga 33 hari. 

 Pravastatin: 20 mg, satu tablet sehari; No. 30; Isi Ulang: 11; Pasien mendapatkan isi 

ulangnya setiap 28 hingga 33 hari. 

 Nitro-Dur (nitrogliserin) tempel: 0.4 mg/h, ditempelkan one tempelan sekali sehari; 

No. 30; Isi Ulang: 11; Pasien mendapatkan isi ulangnya setiap 28 hingga 33 hari. 

Pasien tidak dalam kondisi tertekan akut. 

Laju Nadi: 60 denyut per menit 

Tekanan darah: 128/82 mm Hg 

Laju Pernapasan: 14 kali per menit 

Auskultasi jantung: laju dan irama regular, tidak ada murmur 

Ekstremitas: 

� Inspeksi: Syanosis ringan bilateral dengan derajat yang sama pada kaki, tidak ada luka atau 

ulserasi, berurangnya pertumbuhan rambut pada kaki dan kaki bagian bawah. 

� Palpasi: kulit dingin pada kaki bilateral, lebih hangat bila bergerak ke bagian atas kaki; 

tidak ada edema bilateral; denyut : femoral, 2+ bilateral; poplitea, 2+ bilateral; tibialis 

posterior, 1+ bilateral; dorsalis pedis, 1+ bilateral. 

 

Pembahasan 

Masalah pada kasus ini berinti di sekitar penyebab nyeri kaki pasien. Apoteker harus 

memutuskan apakah nyeri kaki tersebut merupakan gejala PAD, masalah muskuloskeletal, 

kecelakaan yang traumatic, aktivitas baru yang melibatkan kaki, ataukah efek samping dari 

terapi pravastatin. KU menggambarkan nyeri sebagai rasa lemah, sakit pada kedia betis yang 

muncul saat berjalan dan reda dengan istirahat. Jarak berjalannya sekitar 4 hingga 5 blok, dan 

pasien tidak memulai aktivitas baru belakangan ini. Kakinya seringkali dingin dan tidak 

membengkak secara rutin. KU memiliki riwayat hipertensi, hiperlipidemia, dan angina. KU 

taat dengan pengobatannya dan memulai pengobatan pravastatin sekitar 2 tahun yang lalu. 

Semua tanda vitalnya normal; walaupun pada inspeksi dan palpasi ekstremitasnya, KU 
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mengalami syanosis, suhunya menurun, dan denyut yang melemah pada kedua kaki. Setelah 

mengevaluasi informasi pasien, apoteker menyimpulkan bahwa KU memiliki 3 faktor risiko 

untuk PAD (yaitu hipertensi, hiperlipidemia, dan penyakit arteri koroner) begitu pula 

beberapa tanda dan gejala yang sesuai dengan PAD. Karena KI memulai pravastatin 2 tahun 

yang lalu dan tidak menggambarkan nyeri otot tidak sebagai masalah “umum” pada beberapa 

otot yang berbeda, apoteker merasa nyeri otot kemungkinan tidak disebabkan oleh 

pravastatin. Selain itu, apoteker juga ingat bahwa myopati atau nyeri otot yang disebabkan 

oleh pravastatin hanya dilaporkan pada kurang lebih 2 hingga 3 pasien. 

 

Rencana asuhan ke farmasian 

Nama Pasien: KU 

Tanggal: 9/11/08 

Masalah Medis: 

Hipertensi 

Hiperlipidemia 

Penyakit arteri koroner 

Pengobatan saat ini: 

Atenolol 50 mg, satu tablet sehari 

Pravastatin 20 mg, satu tablet sehari 

Nitro-Dur (nitroglycerin) tempel 0.4 mg/jam, letakkan satu tempelan sekali sehari 

Aspirin 325 mg, satu tablet sehari 

S: Laki-laki 68 tahun mengeluh nyeri kaki yang lemah dan sakit di kedua betis. Terjadi saat 

berjalan 4 hinga 5 blok dan mereda dengan istirahat. Kaki seringkali dingin. Taat dengan 

pengobatan. Memulai pravastatin sekitar 2 tahun yang lau. Tidak ada program latihan/olah 

raga baru. Tidak merokok. 

 

O: Pasien tidak dalam kondisi tertekan akut 

Laju Jantung: 60 denyut per menit 

Tekanan Darah: 128/82 mm Hg 

Laju Napas: 14 rpm 

Auskultasi jantung: laju dan irama regular, tidak ada murmur 

Ekstremitas: 
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 Inspeksi: Syanosis ringan bilateral dengan derajat yang sama pada kaki, tidak ada luka 

atau ulserasi, berurangnya pertumbuhan rambut pada kaki dan kaki bagian bawah. 

 Palpasi: kulit dingin pada kaki bilateral, lebih hangat bila bergerak ke bagian atas kaki; 

tidak ada edema bilateral; denyut : femoral, 2+ bilateral; poplitea, 2+ bilateral; tibialis 

posterior, 1+ bilateral; dorsalis pedis, 1+ bilateral. 

 

A: Nyeri kaki kemungkinan disebabkan oleh PAD. 

P: 1. Rujuk pasien ke dokternya untuk evaluasi lebih lanjut mengenai ekstremitasnya dan 

kemungkinan terjadinya PAD. 

2. Edukasi pasien tentang perawatan kaki yang benar, diet rendah kolesterol/lemak, dan olah 

raga yang sesuai. 

3. Edukasi pasien tentang gambaran nyeri kaki sebagai efek samping terapi pravastatin. 

4. Tanya pasien tentang janjinya dengan dokter, perawatan kaki, diet dan olahraga ketika 

pasien datang pada pengisian ulang obat berikutnya. 

 

Farmasis: Rachel Feinman, Pharm. D 

 

PERTANYAAN ASESMEN DIRI 

1. Apakah faktor risiko terjadinya PAD? 

2. Apakah tanda dan gejala yang berhubungan dengan PAD? 

3. Bandingkan dan buat perbedaan pertanyaan anamnesa yang berguna untuk 

mengevaluasi nyeri kaki. 

PERTANYAAN KRITIS 

1. Pada kasus KU, apakah penilaian anda bila pasien mengeleh nyeri dan 

pembengkakan berat hanya pada sari kaki, yang tampak kemerahan dan teraba 

panas saat dipalpasi? 

2. Pada kasus KU, apakah yang sebaiknya akan anda lakukan apabila pasien mengeluh 

seluruh ototnya nyeri dan belakangan ini mulai mengkonsumsi pravstatin dan 

gemfibrozil? 
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