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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Trauma masih merupakan penyebab kematian paling sering di empat dekade 

pertama kehidupan, dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama di 

setiap negara (Gad et al., 2010). Kasus Trauma merupakan penyebab kematian  dan 

kecacatan tersering diseluruh dunia,khususnya pada usia muda. Sepuluh persen dari 

kematian di seluruh dunia disebabkan oleh trauma. Kematian akibat cedera 

diproyeksikan meningkat dari 5,1 juta menjadi 8,4 juta (9,2% dari kematian secara 

keseluruhan) dan diestimasikan menempati peringkat ketiga disability adjusted life 

years (dalys) pada tahun 2020. Di Indonesia tahun 2011 trauma yang disebabkan oleh 

jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 108.696 jiwa dengan korban meninggal 

sebanyak 31.195 jiwa(Riyadina, 2010). 

Penyebab utama kematian yang disebabkan karena trauma terjadi akibat 

keadaan asidosis, koagulopati dan hipotermia yang dialami oleh penderita. 

Kombinasi ini biasanya disebut sebagai lethal triad of traumaatau trias of death atau 

trias kematian yaitu tiga kondisi yang saling berkaitan yang menyebabkan kematian 

pada kasus trauma. Penyebab utama kematian ini disebabkan karena perdarahan yang 

tidak terkontrol pada 1 jam  pertama setelah trauma dan 48 jam pertama setelah 

tindakan operasi darurat akibat trauma. Lebih dari 25 persen dari semua kematian 

pada kasus trauma disebabkan oleh perdarahan yang tidak terkontrol. Terlambatnya 

mengenali tanda hipoperfusi jaringan pada awal pasien mengalami trauma dengan 

perdarahan masif akan menyebabkan komplikasi yang berlanjut pada masalah yang 

lebih kompleks dan berakhir dengan kegagalan organ dan kematian. Implementasi 

pada prinsip “Damage Control” lebih awal selama resusitasi dan pembedahan darurat 

mampu mengontrol efek yang ditimbulkan oleh trauma dengan perdarahan yang 

hebat (Thorsen et al.,2011). 

Saat ini kita sudah lebih banyak mengetahui mengenai resusitasi yang baik 

pada kasus trauma, sehingga semua instalasi gawat darurat rumah sakit harus lebih 
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memberikan pengetahuan yang lebih baik untuk mengerti mengenai keterkaitan trias 

kematian pada kasus trauma.  Pengetahuan yang sudah ada nantinya dapat dijalankan 

dengan baik untuk mengatasi keadaan asidosis,hipotermia dan koagulopati pada 

pasien trauma agar kondisi pasien tidak menjadi lebih buruk dan dapat mengurangi 

angka kematian (J.J. De Waele et al.,2002). 

 

Gambar 1. Trias of death (GerechtRyan,2014) 

 

1.2 TujuanPenulisan 

1.2.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui patofisiologi dari Trias of death pada kasus trauma. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus  

a. Mengetahui patofisiologi dari asidosis pada kasus trauma. 

b. Mengetahui patofisiologi dari hipotermia pada kasus trauma. 

c. Mengetahui patofisiologi dari koagulopati pada kasus trauma. 

1.3 Manfaat Penulisan 

1.3.1 Manfaat Bagi Akademisi  

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang mekanisme terjadinya trias of 

death padatrauma 

1.3.2 Manfaat Bagi Klinisi 

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang patofisologi, penanganan dan 

pencegahan pada kasus trias of death pada trauma 

1.3.3 Manfaat Bagi Masyarakat 

Untuk meningkatkan pengetahuanmengenai trias of death 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 DEFINISI 

Trias of death adalah keadaan yang diakibatkan oleh hipotermia, koagulopati 

dan asidosis metabolik yang saling berkaitan satu sama lain sehingga ketiga keadaan 

ini membentuk suatu siklus segitiga yang dapat mengakibatkan kematian. Keadaan 

ini sering terjadi pada kondisi pasien yang mengalami trauma dengan perdarahan 

yang masif dengan keterlambatan penanganan (Gerecht,2014).  

Asidosis adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan asam didalam 

darah sehingga terjadi gangguan keseimbangan asam basa didalam darah sehingga 

menyebabkan pH darah menurun (pH < 7,35). Pada kasus trauma, jenis asidosis  yang 

terjadi adalah asidosis metabolik. Hal tersebut terjadi akibat  adanya perubahan 

metabolisme pada tingkat sel, yang pada keadaan normal dilakukan secara aerobik 

namun pada kasus trauma yang diakibatkan oleh perdarahan yang masif terjadi 

metabolisme anaerob akibat kurangnya perfusi oksigen ke tingkat seluler. Akibat 

berlangsungnya metabolisme anaerob tersebut maka terjadilah penumpukan asam 

lakat yang mengakibatkan pergesaran pH dalam darah. Keadaan asidosis ini juga 

menyebabkan generasi thrombin dan mempercepat degradasi fibrinogen yang 

nantinya juga akan menyebabkan keadaan koagulopati (Fencl et al.,2000)   

 Hipotermia adalah keadaan yang terjadi akibat suhu tubuh yang menurun dari 

normal. Adapun klasifikasi derajat hipotermia terdiri dari hipotermia ringan (34-

36oC), hipotermia sedang (32-34oC), dan hipotermia berat (<32oC). Pada pasien 

trauma, terjadi peningkatan kehilangan panas sampai 400 kkal/jam, bahkan 

hipotermia ringan dapat menyebabkan morbiditas yang signifikan. Trauma dan 

perdarahan dengan hipoperfusi jaringan, akan mengganggu termoregulasi sehingga 

menyebabkan hipotermia. Beberapa faktor yang menyebabkan hipotermia pada 

pasien trauma adalah paparan yang berkepanjangan terhadap lingkungan dingin dan 

pemberian cairan intravena yang dingin. Pasien-pasien trauma yang membutuhkan 

tindakan pembedahan darurat terlebih memperoleh tambahan suhu dingin dari ruang 
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operasi yang dingin. Keadaan hipotermia ini nantinya akan menganganggu sistem 

sirkulasi, darah, metabolisme dan respiratorik yang nantinya akan menyebabkan 

keadaan asidosis dan koagulopati (Perlman et al., 2016). 

 Koagulopati adalah gangguan pembekuan darah yang mengakibatkan 

perdarahan yang berlebihan. Koagulopati  adalah proses patologis yang menyebabkan 

kegagalan hemostasis atau mekanisme untuk menghentikan dan mencegah 

perdarahan (Brohi,2007).  

 

Gambar2. Hubungan “Trias of death” : asidosis, hipotermia dan koagulopati (Jansen Jan et 

al.,2009) 

 

2.2 ASIDOSIS 

Asidosis yang sering terjadi pada kasus trauma adalah asidosis metabolik. 

Asidosis metabolik adalah kondisi dimana keseimbangan asam basa tubuh terganggu 

karena adanya peningkatan produksi asam atau berkurangnya produksi bikarbonat. 

Kondisi ini menyebabkan asidemia yaitu pH arteri turun hingga dibawah 7,35. 

Asidosis metabolik ini terutama disebabkan oleh  keadaan syok dan kelebihan ion 

klorida pada saat resusitasi.  Trauma dengan perdarahan yang masif akan 

menyebabkan hipovolemia, perfusi jaringan yang tidak adekuat, iskemia, hipoksemia 

dan pada akhirnya terjadi hipoksia pada tingkat jaringan dan sel, atau dsebut juga 

syok. Saturasi hemoglobin oksigen jaringan merupakan alat untuk monitor perfusi 
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jaringan  non-invasifdalam kasus trauma dan  memberikandata tambahan tentang 

penyebab asidosis padapasien trauma (Thorsen et al.,2011) 

Syok akan menganggu keseimbangan asam basa tubuh akibat metabolisme 

seluler yang terganggu. Gangguan metabolisme ini terjadi karena aliran darah darah 

dalam mikrosirkulasi menurun, kadar oksigen dalam darah menurun, atau kombinasi 

keduanya. Bila kapasitas sel dalam produksi adenosine trifosfat (ATP) melalui 

metabolisme aerob menurun karena kurangnya kadar oksigen , sel akan mengubah 

adenosine difosfat (ADP) menjadi ATP melalui glikolisis anaerobik. Akibatnya, 

piruvat yang merupakan produk akhir dari glikolisis, diubah menjadi laktat dalam 

jumlah yang besar. Perbandingan laktat terhadap piruvat merupakan indikator 

hipoksia seluler yang baik. Dalam keadaan syok terjadi asidosis karena ATP 

dihidrolisasi menjadi ADP dan fosfat, dengan melepaskan proton (Funk et al., 2007). 

Dalam keadaan anaerobik, konversi dari ADP ke ATP akan menurun, ion 

hydrogen akan diakumulasi sehingga mengurangi buffer dari bikarbonat. Asam laktat 

akan meningkat dan laktat juga mem-buffer proton. Dalam keadaan normal yaitu 

keadaan aerobic, laktat diangkut dari perifer ke hati untuk dikonversi menjadi CO2 

yang dapat dikeluarkan melalui pernafasan. Produksi asam laktat yang berlebihan 

dalam keadaan syok akan diperburuk pada disfungsi hati. Asidosis laktat dapat terjadi 

dengan cepat dan dapat dideteksi dengan cepat pula dengan pemeriksaan analisa gas 

darah. Kadar normal dari laktat dalam serum adalah kurang dari 1 mEq/L, dan kadar 

serum laktat merupakan indikasi kuantitatif dari beratnya syok (Funk et al., 2007).  

Asidosis metabolik dapat digambarkan sebagai kelebihan (ekses) bikarbonat 

yang dapat dihitung dari pH dan PCO2 dalam sample darah arteri. Base excess 

normal adalah 0, dan asidosis metabolic karena syok memberi nilai negative. Pada 

pasien trauma, beratnya syok dapat dinilai dari base excess yang dapat 

dikelompokkan  atas asidosis ringan bila base excess -2 sampai -5 mEq/L, asidosis 

sedang bila base excess antara -5 sampai – 15 mEq/L, dan asidosis berat bila base 

excess kurang dari -15 mEq/L. Semakin besar deficit  base excess, semakin banyak 

cairan dan darah yang dibutuhkan untuk resusitasi penderita trauma, dan semakin 

tinggi mortalitasnya(Thorsen et al.,2011).  
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Asidosis laktat yang persisten merupakan indikasi adanya oxygen debt yang 

berkelanjutan yang berkaitan dengan hipoperfusi. Pasien trauma dengan syok yang 

telah diresusitasi dengan base excess dibawah -5 mEq/L,  berarti resusitasi harus 

diteruskan  untuk meningkatkan perfusi jaringan dan asidosis tidak perlu dikoreksi 

karena dengan kembalinya perfusi jaringan, keadaan ini akan terkoreksi sendiri dalam 

2-4 jam, kecuali pH darah terlalu asam dan sudah mengancam jiwa, dapat dikoreksi 

dengan natrium bikaronat(Thorsen et al.,2011). 

 Nilai bikarbonat dan base defisit belum tentu  menunjukkan adanya gangguan 

pada buffer non bikarbonat (hemoglobin, magnesium). Pada pasien trauma  dengan 

perdarahan,buffer ini kemungkinan akan terganggu. Albumin dapat mempengaruhi 

keadaan asam-basa, danpenurunan albumin 1 gram/dl akan meningkatkan base defisit 

antara 3-7, yangmungkin tidak terpikirkan saat terjadinya asidosis (Thorsen et 

al.,2011). 

 Resusitasi dengan cairan kristaloid juga dapat menyebabkan peburukan dari 

asidosis. Berdasarkan  model stewart keseimbangan asam basa, pemberian cairan 

sodium klorida  menyebabkan penurunan pada strong ion difference (SID), yaitu 

selisih kation dengan anion (Na+K+Ca+Mg-Cl-laktat). Penurunan SID menyebabkan 

disosiasi ion H+  dari H2O untuk menjaga kestabilan sehingga terjadi penurunan pH 

(Brandon et al.,2007). 

Efek asidosisakanmenurunkan kontraktilitas jantung, melemahkan respon 

reseptor adrenergikterhadap agen inotropik, menganggu perfusi ginjal, dan merusak 

sistem koagulasi yaitu waktu pembekuan dan kekuatan bekuan darah. Selain itu fase 

propagasi pada generasi trombinmenjadi  terhambat, dan terjadi deplesi atau 

pengurangan jumlah dari trombosit. Trombin memegang peranan penting terhadap 

aktivasi kofaktor, trombosit dan enzim serta memecah fibrinogen menjadi 

fibrin.Manifestasi yang terjadi adalah memanjangnya waktu pembekuan darah dan 

waktu pendarahan.Aktivitas kompleks faktor Xa / Va  akan berkurang 50 % pada 

pada pH 7, 2, berkurang  70 persen pada pH 7,0 dan berurang 90 persen pada pH 

6,860.Aktivitas faktor koagulasi kompleks ini tergantung dari interaksinya dengan 

fosfolipid pada permukaan trombosit yang teraktivasi dan sangat dipengaruhi oleh ion 
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hidrogen. Selain itu, netralisasi pH tidak dapat mengkoreksi koagulasi dapat kembali 

normal. Asidosis merupakan penghambat yang sangat besar pada aktivitas thrombin 

apalagi jika dikombinasi dengan hipotermia. (Brandon et.al,, 2007)  

 Sejumlah masalah dapat menyebabkan asidosis, terutamapenyalahgunaan 

obat (metanol, etanol,kokain), obat-obatan( salisilat, penisilin), dan kondisi medis 

seperti hiperkloremia, gagal ginjal dan ketoasidosis.Faktor-faktor tersebut perlu 

dipikirkan  pada pasien trauma yang mengalami cederadengan asidosis dengan tidak 

adanya tanda-tanda perdarahan dan hipoperfusi . Peran asidosis metabolik pada  trias 

of death sangat kompleks. Hal tersebut akan muncul apabila tidak dilakukan 

resusitasi yang  adekuat sehingga nantinya dapat menyebabkan impending organ 

failure(Thorsen et al.,2011). 

 

Gambar 3. Pengaruh asidosis berat pada pasien trauma ( GerechtRyan et al.,2014) 

Penatalaksaan Asidosis 

1. Kontrol perdarahan (penyebab hipoperfusi) 

2. Mengoptimalkan oxygen delivery dan volume loading(resusitasi cairan secara 

adekuat. 

3. Transfusi darah jika diperlukan 

4. Monitor dan evaluasi oksigenasi seluler dengan memeriksa AGD terutama untuk 

melihat pH darah, Base Defisit dan kadar laktat. 

5. Penggunaan cairan sodium bicarbonate untuk terapi asidosis laktat derajat berat 

akibat syok masih kontroversial. Meskipun pada studi hewan penggunaan 
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sodium bicarbonate dapat meningkatkan kontraktilitas jantung, pada manusia 

dapat memperburuk hiperkarbia (kadar CO2 sangat tinggi di dalam darah) 

intraseluler dan asidosis, serta dampak yang negatif pada pasien.Penggunaan  

sodium bicarbonate hanya dipertimbangkan apabila pH <7,0-7,2. Selain itu 

perbaikan asidosis dengan terapi bicarbonate tidak memberikan perbaikan efek 

negatif acidemia pada koagulasi (Tobin JM,2012). 

 

2.3 KOAGULOPATI 

2.3.1 Hemostasis Normal 

Dalam keadaan normal, darah berbentuk cair dan berada dalam pembuluh 

darah dan ruang jantung. Keadaan ini dipertahankan oleh faktor hemostasis, yaitu 

hemostasis pimer, sekunder dan sistem fibinolisis. Hemostasis primer terdiri atas 

pembuluh darah dan trombosit. Hemostasis sekunder, yaitu faktor pembekuan dan 

anti pembekuan. Sistem fibrinolisis terdiri atas plasminogen, tissue plasminogen 

activator, plasminogen activator inhibitor dan alfa-2-antiplasmin. Gangguan faktor 

hemostasis tersebut dapat menyebabkan perdarahan dan thrombosis. Pada proses 

penghentian perdarahan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah, adhesi trombosit, dan 

aktivasi koagulasi(Thorsen et al.,2011).  

 

2.3.2 Koagulopati pada Trauma  

Kematian pada trauma masih menjadi masalah besar dalam kesehatan 

masyarakat. Kematian yang terjadi pada saat awal trauma biasanya disebabkan oleh 

adanya perdarahan dalam jumlah besar. Perdarahan yang masif pada kasus trauma 

mengakibatkan terjadinya koagulopati. Koagulopati adalah proses patologis yang 

menyebabkan kegagalan hemostasis atau mekanisme untuk menghentikan dan 

mencegah perdarahan. Koagulopati adalah kerusakan atau gangguan pada sistem 

koagulasi yang menyebabkan peningkatan bleeding time (BT) atau peningkatan 

waktu pembekuan darah(Thorsen et al.,2011). 

Laporan pertama koagulopati setelah trauma berasal dari studi yang dilakukan 

pada saat perang Korea dan Vietnam, ketika sedang dilakukan tranfusi whole blood. 



 

9 
 

Pada saat itu terlihat adanya peningkatan protrombin (PT) dan partial tromboplastin 

time (PTT) pada korban, dan terjadi koagulopati yang berkorelasi dengan jumlah unit 

darah yang diterima. Temuan iniditafsirkan adanya konsumsi faktor pembekuan dan 

trombosit, dan diperburuk oleh dilusi yang berasal dari pemberian cairan dan 

transfusi darah. Pada tahun 1969, Simmons et al melaporkan bahwa konsumsi faktor 

pembekuan tersebut sesuai dengan disseminated intravascular coagulation (DIC) dan 

penanganan yang harus dilakukan yaitu dengan penggantian komponen darah. Pada 

tahun 1982, Universitas Colorado di USA menerbitkan gagasan tentang "bloody 

vicious cycle ", sebagai data penelitian klinis dan eksperimental menunjukkan bahwa 

hipotermia dan asidosis merupakan faktor yang berperan dengan kematian dini pada 

pasien trauma dengan koagulopati. "bloody vicious cycle" ini kemudian disebut oleh 

orang lain sebagai lethal triad atau trias of death dan yang terbaru telah 

diintegrasikan ke dalam konsep “Trauma Koagulopati Iatrogenik”. Konsep ini 

merupakan dasar fundamental dari damage control surgery yang diperkenalkan pada 

tahun 1983. Damage control surgery memprioritaskan manajemen awal koagulopati, 

hipotermia, dan asidosis, meminimalkan waktu operasi hanya untuk mencari sumber 

perdarahan yang signifikan dan minimalkan kontaminasi gastrointestinal. Penurunan 

konsentrasi sirkulasi protein koagulasi telah diteliti padasukarelawan sehat setelah 

pemberian cairan infus dan transfusi sel darah merah (PRC).Hasilnya adalah adanya 

korelasi antara jumlah cairan resusitasi dengan penurunan sirkulasi konsentrasi faktor 

koagulasi. Terjadinya dilusi atau pengenceran oleh karena cairan resusitasi dan 

transfusi darah mengakibatkan sistem hemostasissemakin memburuk(Thorsen et 

al.,2011). 
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Gambar 4. Mekanisme koagulopati pada trauma (John et al., 2008). 

 

Gambardiatas menunjukkan mekanisme yang menyebabkan terjadinya 

koagulopati pada trauma. Trauma menyebabkan adanya perdarahan sehingga 

membutuhkan resusitasi. Resusitasi menyebabkan terjadinya hemodilusi dan hipotermia 

sehingga terjadi koagulopati dan kembali menyebabkan perdarahan. Syok yang terjadi 

akibat perdarahan menyebabkan terjadinya asidosis dan hipotermia yang merangsang 

koagulopati dan kembali lagi terjadi perdarahan dan hal ini dikenal dengan trias kematian 

pada trauma. Trauma dan syok berhubungan dengan konsumsi faktor-faktor koagulasi 

dan fibrinolisis yang berakhir pada koagulopati. Selain itu, koagulopati yang terjadi pada 

trauma dipengaruhi oleh inflamasi, genetik, medikasi dan penyakit lain. (John et al., 

2008). 

Banyak tes yang memberikan informasi tentang status koagulasi seperti 

jumlah trombosit, prothrombin time (PT), international normalized ratio (INR), 

activated partial thromboplastin time (aPTT), d-dimer,  dan kadar fibrinogen. 

Menurut British Committee for Standards in Haematology dan the American College 

of Pathologists, perpanjangan waktu tromboplastin parsial teraktivasi (APTT) dan 

waktu protrombin (PT) 1,5 kali rata-rata nilai normal menunjukkan koagulopati 

membutuhkan penggantian komponen darah. Sejumlah penelitian telah menunjukkan 

bahwa koagulopati umumnya terjadi setelah trauma berat termasuk asidosis 

metabolik, hipotermia, pengenceran faktor koagulasi oleh karena resusitasi cairan dan 

konsumsi faktor koagulasi. Koagulopati (+) apabila dijumpai minimal 2 dari tanda 

berikut (Brohi 2003)  : 
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1. Prothrombin Time (PT) > 18 detik 

2. Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT) > 36 detik  

3. International Normalized Ratio(INR)> 1,6   

Pada kondisi trauma, setiap pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk 

mengidentifikasi adanya koagulopati membutuhkan waktu sedangkan perdarahan 

masih terus berlanjut. Ketika hasil laboratorium keluar, pasien mungkin sudah dalam 

keadaan hipotermia, asidosis dan koagulopati yang irreversibel. Dengan demikian 

diperlukan parameter tes yang cepat yang dapat memberikan point penting untuk 

penanganan pasien-pasien trauma yang memiliki resiko terjadinya koagulopati. 

Koagulopati yang terjadi setelah trauma merupakan gangguan sistem 

homeostasis yang disebabkan oleh banyak faktor. Disfungsi pembentukan fibrin, 

trombosit, endotel vaskular, inhibisi pembentukan bekuan darah dan proses 

fibrinolitik berperan dalam terjadinya koagulopati. Selain itu juga koagulopati 

dipengaruhi oleh inflamasi, genetik, medikasi dan penyakit lain. Mekanisme ini 

tergantung dari beratnya trauma, derajat gangguan fisiologi sistemik dan efek dari 

terapi.  

 Ada 6 faktor yang menyebabkan terjadinya koagulopati akut pada trauma 

yaitu: trauma jaringan, syok, hemodilusi, hipotermia, asidosis dan 

inflamasi(Hess,2008). 

a. Hemodilusi  

Pada penelitian yang dilakukan di Jerman, diberikan cairan dalam 

jumlah besar (rata-rata 2200 ml) dan dijumpai efek dilusi yang jelas. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa lebih dari 50% pasien tersebut 

mengalami koagulopati pada pemberian cairan lebih dari 3 liter kristaloid 

pada saat fase prehospital.  

b. Hipotermia  

Hipotermia sedang dan berat dijumpai pada < 9% pasien trauma 

Meskipun terdapat hubungan antara hipotermia, syok dan beratnya cedera 

(Injury Severity), hal ini merupakan faktor prediktif yang lemah. 
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Bagaimanapun, gangguan pembekuan darah yang signifikan dijumpai pada 

temperatur dibawah 330C 

c. Asidemia  

 Kondisi asidemia berdampak terhadap fungsi koagulasi protease. 

Penelitian secara in Vitro yang dilakukan Meng (2003) mendapati bahwa 

terdapat sedikit hubungan yang signifikan antara penurunan fungsi protease 

pada pH 7,2. Bagaimanapun, pada penelitian hewan coba yang dilakukan 

Martini (2007) menemukan bahwa efek asidemia pada fungsi koagulasi tidak 

bersifat reversible hanya dengan koreksi keadaan asidosis.  

d. Syok dan Hipoperfusi  

Kondisi syok dan hipoperfusi jaringan merupakan faktor resiko 

independen yang kuat terhadap terjadinya poor outcomes pada trauma. 

Penelitian Martini (2007) menemukan bahwa 2% pasien dengan Base Excess 

< 6mEq/L mengalami pemanjangan waktu pembekuan. 20% pasien dengan 

Base excess > 6mEq/L mengalami pemanjangan waktu pembekuan. Pada 

penelitian tersebut kadar Fibrinogen dan Trombosit pasien dalam keadaan 

normal.  

e. Konsumsi Faktor Koagulasi  

Konsumsi faktor kogulasi selalu dianggap sebagai penyebab terjadinya 

koagulopati pada trauma. Degenarasi thrombin dan derajat trauma 

berhubungan secara linear dengan aktivasi dari tissue factor dependent 

extrinsic pathway. 

Dengan atau tanpa hipotermia dan asidosis, penyebab koagulopati 

sekunder paska trauma dapat berkembang pada sejumlah besarpasien. Pada 

kepustakaan lainnya disebutkan hal yang paling paling umum untuk 

menjelaskan perkembangankoagulopatisetelah trauma yaitudilusi, 

depletiondandisseminated intravascular coagulation (DIC). Secara 

iatrogenik,resusitasi masif dengan kristaloid dan darah yang menggunakan 

packed red cellsmembuat dilusi pada komponen sistem koagulasi yang 

penting. Kedua, hilangnya darah secara aktif yang disebabkan adanya cedera 
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menambah besar proses deletion pada komponen yang dibutuhkan dari sistem 

pembekuan untuk membuat  bekuan darah. di lokasi cedera. Ketiga, 

perkembangan DIC telah di laporkan pada pasien trauma dan hal ini sering 

merupakan gejala sisa yang ditemukan pada akhir penanganan bahkan sudah 

terlambat seperti dalam keadaan multi organ failure(Jana et al.,2008). 

 

1. Dilusi 

 Perdarahan aktif atausedang berlangsung,  makauntuk mengganti darah yang 

hilang digunakan cairan kristaloid pada awalnya.Tindakan terapi tersebut dapat 

menyebabkan dilusi faktor pembekuan dan trombosit. Hewsondan colleagues 

menyelidiki kontribusi dari pemberian kristaloid massif dan pemberian darah pada 

pasien traumayang menerima transfusi lebih dari 10 unitdarah. Mereka menunjukkan 

peningkatan PTT berkorelasidengan jumlah liter kristaloid  yang diterima olehpasien. 

Faringer dan rekannya  menemukan bahwaPT dan PTT yang lebih umum meningkat 

pada pasienyang menerima resusitasi pra-rumah sakit dengan kristaloiddibandingkan 

dengan mereka yang tidak diberikan cairan post trauma (Jana et al.,2008).  

 

2. Depletion 

 Seperti konsep pengenceran/dilusi  faktor pembekuan darah, sebuahpenjelasan 

rasional yang sama adalah peran depletion/penipisanfaktor pembekuan oleh karena  

terus menerus pendarahan yang jauh melebihi dari produksiatau cadangan pada 

sistem koagulasi. Deplesi inilebih diperparah oleh  pemberian transfusi packed red 

cell (PRC). Oleh karena itu, koagulopati pasca trauma dapat dicegah dengan transfusi 

fresh frozen  plasma dan platelet (Jana et al.,2008).  

 

3. Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) 

Studi terbaru mengenai keterlibatan  DIC pada posttrauma yang pentingdapat 

menyebabkan koagulopati dan akhirnya dapat mengakibatkan multiple organ failure. 

Pada awal 1970, Hardaway menunjukkan bahwa trombus intravaskular padadaerah  

nekrosis fokal di berbagai organ vital  hasilnya sesuai dengan gambaran patologis 
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DIC yangditemukan pada otopsi pasien trauma. Gando dan colleagues menunjukkan 

bahwa DIC berkembangdalam subset pada pasien cedera dan berhubungandengan 

terjadinya respon SIRS  dan kegagalan organ multiple. Gando et al menunjukkan 

pasien dengan  DIC menunjukkan aktivasi koagulasi  normal yang terjadi setelah 

trauma tapi ada penekanan jalur antikoagulan normal dan gangguanfibrinolisis yang 

menyebabkan DIC dan peningkatan risiko SIRSserta kegagalan multiple organ (Jana 

et al.,2008). 

 

Gambar 5. Pengaruh post traumatic pada koagulopati(Jana et al.,2008) 

 

2.3.3 Mekanisme Awal Trauma induced Coagulopathy 

a. Aktivasi jalur protein C 

Semakin banyak bukti yang mengarah bahwa koagulopati akibat trauma 

disebabkan sebagai proses biologis endogen. Lapisan sel endotel pembuluh darah 

mengalami kerusakan saat trauma. Kerusakan ini mengakibatkan peningkatan 

ekspresi pada permukaan sel dari thrombomodulin dan Endotel Protein C Receptor 

(EPCR), terutama padakondisi hipoperfusi atau syok. Thrombomodulin (TM) adalah 

glikoprotein transmembran pada permukaan sel endotel. Biasanya, trombin terbentuk 

secara lokal pada daerah cedera, tapi dapat dilepaskan secara sistemik jikaterdapat 

cedera yang besar. Pelepasan thrombin sistemik mengakibatkan"trombin switch" di 

mana trombin yang ada bertindak sebagai antikoagulan. Thrombomodulin, Endotel 

Protein C Receptor (EPCR), dan trombin (kompleks trombin-thrombomodulin) 

mengikat Protein C,  akan meningkatkan aktivasi dari lima kali lipat menjadi 20 kali 

lipat. Activated Protein C sedang diselidiki sebagai peran utama koagulopati pada 

trauma akut (Simmons et al., 2014).Activated Protein C (APC) memiliki aktivitas 
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antikoagulan yang penting. Pertama, APC memecah prokoagulan Faktor V dan 

VIII,kedua faktor ini merupakan kofaktor penting dalam produksi trombin dan 

pembentukan bekuan fibrin. Kedua,APC menghambat Plasminogen Activator 

Inhibitor 1 (PAI1) menghasilkan peningkatan fibrinolisis,juga bertindak sebagai 

molekul anti-inflamasi yang mengurangi aktivasi leukosit (Simmons et al., 2014). 

b. Gangguan Endotel Glikokaliks  

 Koagulopati yang disebabkan oleh trauma dapat disebabkan oleh gangguan 

endotel glikokaliks.Endothelium yang rusak setelah terjadi trauma bisa menyebabkan 

trauma jaringan, peradangan, hipoperfusi, dan aktivasi simpatoadrenal. Kerusakan 

endotel di degradasi oleh glycocalyx endotel (EG),  antiadhesive dan antikoagulan 

yang banyak terdapatpada lapisanpermukaan pembuluh darah. Cedera endotel juga 

menyebabkan degranulasi dari badan Weibel-Paladeyang terletak pada permukaan 

endotel. Gabunganautoheparinisasi dan hiperfibrinolisis dapat terjadi. 

Autoheparinisasi dapat terjadi akibat gangguan dari Endotel Glikokaliks karena 

sejumlah besar heparin yang terkandung dalam lapisan permukaan ini. Biomarker 

untuk gangguan Glikokaliks endotel seperti Syndecan-1yang dinilai oleh Ostrowski 

dan Johansson pada 77 pasien trauma. Dalam survei mereka, 5% dari pasien dengan 

koagulopati memiliki autoheparinisasi signifikan yang diukur dengan 

thromboelastography. Pada pasien ini, syndecan-1 empat kali lipat lebih tinggi, 

menunjukkan kemungkinan hubungan mekanisme antara degradasi glikokaliks dan 

trauma yang disebabkan koagulopati (Simmons et al., 2014).  

Dengan meningkatkan autoheparininisasiyang disebabkan oleh gangguan Endotel 

Glikokaliks, hal ini akan meningkatkan hiperfibrinolisisyang disebabkan oleh 

degranulasi badanWeibel-Palade. Badan Weibel-Palade mengandung tissue 

plasminogen activator (TPA), antigen faktor Von Willebrand, thrombomodulin, dan 

angiopoetin-2 (Ang-2). TPA mengkatalisis konversi plasminogen menjadi plasmin 

yang bertanggung jawab untuk merusak proses bekuan darah. Angiopoetin-2 adalah 

faktor pertumbuhan endotel vaskular/ vascular endothelial growth factor (VEGF) 

yang memodulasi peradangan dan meningkatkan permeabilitas vaskuler.Tingginya 

kadarAngiopoetintelah dipelajari oleh Ganter et al. dan terbukti meningkatkan 
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keparahan cedera pada jaringan dan hasil akhir yang lebih buruk. Studi lain oleh 

Ostrowski menunjukkan bahwa tingginya kadar Syndecan-1 dan Angiopoetin 2 

dalam sirkulasi berhubungan dengan pemberiantransfusi yang massif (Simmons et 

al., 2014). 

c. Fibrinogen Depletion 

 Fibrinogen merupakan faktor sentral dalam kaskade koagulasi, dan 

bertanggung jawab dalam hemostasis sebagai prekursor dari fibrin dan berhubungan 

dengan agregasi platelet. Nilai normal berkisar antara 2 - 4 g / L dalam plasma. Efek 

dari penurunan fibrinogen pada awal terjadinya trauma beratsaat ini dianggap 

signifikan terhadap trauma induced coagulopathy. Pada penelitian telah 

menunjukkan bahwa deplesi fibrinogen merupakan kelainan hemostatik pertama yang 

timbul  sebagai penanda awal akibat transfusi masif. Fibrinogen merupakan faktor 

koagulasi sangat rentan karena produknya yang terbatas dalam tubuh manusia. 

Hilangnya dan disfungsi disebabkan karena perdarahan, konsumsi, aktivitas 

profibrinolitik, asidemia, dan hipotermia. Di Amerika Serikat, fibrinogen biasanya 

belum diganti sampai nilainya kurang dari 0,8 g / L, namun kondisi kritis pada trauma 

belum diteliti secara memadai. Pedoman Eropa secara tradisional digunakan 1,5 g / L 

sebagai cutoff. Rourke et al. telah mengevaluasi 517 pasien trauma saat tiba di rumah 

sakit, dengan waktu rata-rata dari cedera 90 min. Mereka menemukan bahwa pada 

saat kedatangan, nilai fibrinogen berada di bawah 1,5 g / dL pada 14%, 1 g / L di 5% 

dan 0,8 g / L di 3% (Simmons et al., 2014). Nilai fibrinogen yang rendah  terdapat 

pada pasien dengan cedera berat, hipotensi, dan shock. Selain itu, pasiendengan 

pemberian cairan volume yang tinggi seperti kristaloid  isotonik memiliki tingkat 

fibrinogen  yang lebih rendah.Perlu dicatat bahwa menipisnya fibrinogen pada awal 

trauma adalah proses yang terpisahkan dari hiperfibrinolisis, dan merupakan hasil 

dari kedua APC inaktivasi Plasminogen Activator Inhibitor dan pelepasan 

badanWeibel-Palade dari TPA (Simmons et al., 2014). 

d. Disfungsi Platelet 

 Kaskade klasik mengajarkan proses koagulasi yang terjadi merupakan 

kontribusi secara menyeluruh dari permukaan platelet. Pada tahun 2001, Hoffman 
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dan Monroe mengusulkan sebuah model berbasis sel hemostasis. Model ini 

menggambarkan koagulasi dalam tiga tahap: inisiasi, amplifikasi, dan propagasi. 

Inisiasi dimulai setelah trauma ketika terjadi pertemuan faktor jaringan yang terkena 

dengan FVIIa yang beredar dalam plasma. Hal ini menyebabkan FX dan aktivasi FIX 

dan sejumlah kecil pembentukan trombin. Trombin adalah aktivator kuat trombosit. 

Selanjutnya, permukaan trombosit bekerja untuk memfasilitasi pertumbuhan trombin 

dan akumulasi aktivasi kofaktor yang kemudian dapat memperkuat proses 

prokoagulan. Selama fase amplifikasi koagulasi, trombosit secara unik dirancang 

untuk mematuhi situs pembuluh darah yang rusak, sehingga membawa lebih banyak 

kofaktor ke daerah pembuluh darah yang rusak. Akhirnya, pada fase propagasi, 

trombosit melakukan adhesi/penempelanpada endovaskular yang mengalami 

kerusakan, dan bertindak sebagai pondasi untuk konversi trombin pada fibrinogen 

dan penguatan bekuan hemostatik (Simmons et al., 2014).Mekanisme yang tepat 

untuk disfungsi trombosit pada trauma awal tidak diketahui, tetapi luasnya 

metabolisme sekunder ADP pada  cedera sel endotel juga ikut berperan. selain itu  

juga, “platelet exhaustion” karena aktivasi langsung yang besar bisa membuat 

trombosit tidak responsif terhadap perdarahan yang sedang berlangsung. Keadaan 

yang berkepanjangan ini akan menjelaskan mengapa jumlah trombosit sering tetap 

dalam kisaran normal meskipun disfungsional (Simmons et al., 2014). 
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Gambar 6. Traumatic Coagulopathy(Spahn et al, 2013) 

 

2.4 Penanganan Koagulopati 

Prinsip pertama penanganan koagulopati pada perawatan intensif adalah 

jangan mengkoreksi hasil abnormal pada pemeriksaan laboratorium dengan produk 

darah kecuali jika terdapat adanya masalah perdarahan klinis atau dibutuhkannya 

prosedur operasi ataupun keduanya.  

Tidak terdapat uji klinis acak, uji terkontrol, studi retrospektif dari korban 

militer sehingga kemudian dilakukan studi serupa pada korban sipil yang 

menunjukkan peningkatan kelangsungan hidup dengan transfusi  1U plasma beku 

segar berisi sel darah merah. Hal tersebut telah menyebabkan pemberian yang lebih 

awal dari peningkatan jumlah unit dari plasma beku segar. Namun, studi ini dikritik 

terutama untuk kelemahan metodologis yang mencakup bias survival (contoh: pasien 
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yang tidak bertahan hidup tidak ditransfusi dengan plasma segar beku dan 

heterogenitas antara studi. Meskipun kurangnya bukti bahwa perdarahan paska 

operasi dan perdarahan gastrointestinal atau obstetrik berhubungan dengan perubahan 

hemostatik yang terjadi serupa pada koagulopati traumatic akut, Penggunaan awal 

dari transfusi plasma segar beku dengan sel darah merah yang berasio 1:1 atau 1:2 

telah dipakai luas. Peningkatan dari pemakaian plasma ini bukanlah tidak beresiko 

karena terdapat peningkatan cedera paru akut akibat transfusi yang merupakan resiko 

terjadinya sindrom gangguan pernafasan akut (acute respiratory distress syndrome / 

ARDS). Sebuah studi pada pasien trauma yang memerlukan sebuah transfusi yang 

tidak masif (<10U dari packed red cell dalam 12 jam), pemberian lebih dari 6 Unit 

plasma beku segar, dibandingan dengan tidak dilakukan transfusi telah dihubungkan 

dengan peningkatan faktor  XII pada angka ARDS dan peningkatan pada faktor VI 

pada sindrom kegagalan multiple organ (Tobin JM,2012).  

Rasio transfusi antara plasma segar beku dengan sel darah merah pada 

penanganan pendarahan hebat masih belum diketahui dengan jelas. Pertanyaan ini 

masih dievaluasi dalam pragmatis Amerika Utara (North American Pragmatic), yaitu 

sebuah studi acak tentang ratio optimal dari platelet dan plasma (uji klinis.gov 

number. NCT01545232). Penelitian multisenter acak ini membandingkan efek dari 

berbagai ratio dari produk darah yang diberikan pada pasien trauma yang 

diperkirakan akan memerlukan transfusi dalam jumlah banyak (>10U packed red 

cells dalam 24 jam) yang diperkirakan akan meninggal antara 24 jam hingga 30 hari. 

Untuk sementara. terdapat perbedaan antara amerika utara dan Eropa dalam 

pemakaian komponen darah untuk menunjang hemostasis. Walaupun di Amerika 

Utara terdapat peningkatan pemakaian plasma segar beku pada pasien dengan 

pendarahan hebat, beberapa praktisi Eropa tidak menggunakan plasma segar beku 

karena mereka lebih mengandalkan pemakaian dari konsentrat faktor pembekuan 

pada basis dari elastometry rotasional- intervensi terarah dengan konsentrat kompleks 

dari prothrombin,faktor XII dan fibrinogen. Sebaliknya, praktisi lainnya meyakini 

bahwa penanganan pada pendarahan hebat harus dimulai dengan pemberian 

fibrinogen dengan asam tranexamic, sebuah derivate sintetik dari asam amino lysine 
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yang berperan sebagai agen anti fibrinolitik dengan menghambat plasminogen secara 

kompetitif dengan sel darah merah dan pemakaian cairan intravena sebagai terapi 

dasar yang diperlukan (Tobin JM,2012).  

Fibrinogen adalah sebuah molekul pembentuk fibrin yang merupakan ligan 

untuk agregasi platelet, dan pada pasien yang mengalami pendarahan hebat, fibrin 

sangat dibutuhkan dibandingkan dengan protein hemostatik lainnya. Pada pasien 

dengan pendarahan hebat, kebutuhan akan fibrin ini menunjukkan adanya 

peningkatan pemakaian,kehilangan, dan pengenceran darah, serta adanya 

fiibrinogenolysis. Oleh karena itu. walaupun tidak ditemukan adanya bukti bukti pada 

uji acak yang terkontrol, panduan penanganan pada pendarahan traumatic 

menjelaskan bahwa tingkat pemicu dari suplemen fibrinogen seharusnya berkisar 

antara 1,5 hingga 2.0 g/ L dibandingkan dengan 1,0 g/L.  

Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti apakah dengan pemberian awal 

suplementasi fibrinogen dan konsentrat dari prothrombin kompleks ataukah dengan 

pemakaian dari plasma segar beku yang dapat memberikan perbaikan klinis pada 

pasien dengan pendarahan hebat. Uji acak terkontrol yang berikutnya sebaiknya 

membahas tentang manfaat dan keamanannya secara keseluruhan, termasuk tentang 

angka insiden terjadinya tromboembolism vena yang didapatkan dari perawatan 

rumah sakitpenggunaan dari rekombinan faktor VIIa telah terbukti menurunkan 

angka pemakaian sel darah merah pada pendarahan tapi tidak menurunkan angka 

mortalitas sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Data dari uji placebo 

terkontrol menunjukkan bahwa penggunaan dari rekombinan faktor VIIa 

meningkatkan resiko terjadinya thrombosis anenal secara signifikan (Tobin 

JM,2012).   

Asam traneksamat sebaiknya diberikan pada semua pasien dengan pendarahan 

hebat akibat trauma. Rekomendasi ini didukung oleh adanya up acak yang terkontrol 

oleh Clinical Randomization of an Antofibrinolytic in Significant Hemonhage 

(CRASH 2), yang dimana 20.000 pasien trauma dengan pendarahan atau dengan 

resiko terjadinya pendarahan hebat dibenkan asam tranexamic secara acak atau 

placebo. Pasien yang diberikan asam tranexamic dalam 3 jam setelah terjadinya 
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cedera menunjukkan adanya penurunan angka kematian akibat pendarahan sebanyak 

1/3 dari jumlah total pasiennya. Setelah dilakukan analisis kedua dari data data yang 

ada, investigator dari CRASHZ merekomendasikan agar diberikannya asam 

traneksamat sesegera mungkin setelah terjadinya cedera karena hal tersebut akan 

berhenti memberikan manfaat. Tampaknya hal tersebut berhubungan dengan 

peningkatan mortalitas jika diberikannya lebih dari 3 jam setelah cedera terjadi. Bukti 

bukti kuat tentang pemberian asam tranexamic dapat menurunkan angka kebutuhan 

dari transfusi darah pada operasi temyata sudah ada sejak lama, walaupun efek dari 

asam tranexamic pada kejadian tromboemboli dan mortalitas pada pasien pasien 

tersebut masih belum pasti (Tobin JM,2012).  

 

 

  A 

 

   B 

Gambar 7. (A) dan (B) penanganan koagulopati (GerechtRyan,2014) 
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2.5 HIPOTERMIA 

Pengaturan suhu tubuh pada dasarnya ditentukan oleh dua hal, yaitu produksi 

panas dan hilangnya panas. Kedua hal tersebut yang mengatur keseimbangan suhu 

tubuh sehingga tetap berada pada nilai yang normal. Produksi panas ditentukan oleh 

metabolisme basal, metabolisme ekstra yang disebabkan oleh aktivitas otot termasuk 

panas yangdihasilkan dari kontraksi otot pada keadaan menggigil, efek hormon 

tiroksin dalam meningkatkan laju metabolisme,stimulasi simpatetikpada sel oleh 

hormon katekolamin dan metabolisme ekstra yang berkaitan dengan proses digestif 

dan absorpstif makan(thermogenic effect of food.)Sedangkan kehilangan panas 

ditentukan oleh tingkat konduksi panas dari area penghasil panas di tubuh terutama 

organ dalam menuju permukaan kulit, tingkat konveksi dan evaporasi panas dari 

permukaan kulit terhadap area sekitar(Thorsen et al.,2011). 

Hipotermia adalah keadaan yang terjadi akibat suhu tubuh yang menurun dari 

normal. Adapun klasifikasi derajat hipotermia terdiri dari hipotermia ringan (34-

36oC), hipotermia sedang (32-34oC), dan hipotermia berat (<32oC) (J.J. De Waele et 

al.,2002). 

 

Tabel 1. Klasifikasi hipotermia (B.J. Tsuei, P.A. Kearney) 

 

Ada dua mekanisme yang mendasari terjadinya penurunan suhu tubuh pada 

suatu kejadian trauma, yaitu: 

1. Penurunan produksi panas yang diawali kerusakan sel 

2. Peningkatan kehilangan panas yang disebabkan peningkatan gradien suhu

 lingkungan dengan suhu tubuh. 
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Pada pasien trauma dengan perdarahan, respon tubuh untuk menjaga 

keseimbangan cairan adalah dengan pelepasan katekolamin dan peningkatan denyut 

jantung. Pelepasan katekolamin meningkatkan resistensi vaskular sehingga cardiac 

output dan metabolic demand terjaga. Namun jika mekanisme ini gagal maka pasien 

akan masuk kedalam tahapan syok. Pada tingkat seluler, turunnya perfusi yang 

disebabkan oleh trauma akan menyebabkan delivery oxygen berkurang sehingga 

metabolisme selular yang bertujuan untuk menghasilkan panas yaitu fosforilasi 

oksidatif di mitokondria terganggu. Disfungsi ini menyebabkan sel menggunakan 

jalur metabolisme anaerob, yang menghasilkan adenosin trifosfat lebih sedikit. Panas 

tubuh dihasilkan dari proses hidrolisis adenosin trifosfat menjadi adenosin difosfat. 

Maka penurunan jumlah adenosin trifosfat akibat kurangnya oksigen dalam jaringan 

menyebabkan penurunan produksi panas (J.A Douglas et al.,2012). 

Selain itu hipotermia juga dapat terjadi pada pasien trauma disebabkan oleh 

peningkatan kehilangan panas. Dikenal istilah thermoneutral zone, yaitu batas 

temperatur sekitar dimana produksi panas tepat melampaui dengan jumlah panas 

yang hilang dari tubuh. Suhu tersebut sekitar 28◦C. Jika suhu sekitar pada pasien 

kurang dari suhu tersebut, maka  kehilangan panas akan lebih besar dari panas yang 

dihasilkan. Sumber-sumber yang dapat menyebabkan penurunan suhu tubuh pada 

trauma dapat juga berasal dari penggunaan cairan resusitasi yang tidak hangat, 

tindakan anastesi, atau tindakan operasi yang besar seperti laparotomi yang 

menyebabkan organ terpapar dengan suhu ruangan yang lebih rendah.Pada waktu 

suhu jaringan turun, akan terjadi vasokonstriksi arteriol sehingga sel mengalami 

hipoksia. Akibat anoksia, permeabilitas dinding pembuluh darah meninggi sehingga 

timbul udem. Arus darah melambat sehingga berturut-turut  terjadi stasis kapiler, 

aglutinasi trombosit, thrombosis dan nekrosis jaringan (J.A Douglas et al.,2012). 

Terdapat beberapa jalur mekanisme yang mengakibatkan perubahan fungsi tubuh 

pada hipotermia yakni: 

1. Apoptosis, proteolisis yang dimediasi Calpain (enzim pemecah protein), dan 

disfungsi mitokondria. 
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2. Gangguan pada pompa ion dan neuroeksitatorik seperti masuknya kalsium, 

akumulasiglutamat, dan pelepasanko-agonisglisin. 

3. Respon imun dan inflamasi. 

4. Produksi radikal bebas. 

5. Permeabilitas vaskular, dan edema. 

6. Asidosis intrasel dan ekstra sel serta metabolisme selular. 

7. Aktivasi koagulasi dan formasi mikrotrombus. 

Secara umum kondisi hipotermiaakan mempengaruhi sirkulasi, darah, 

neuromuskular, respirasi, ginjal dan metabolisme, serta gastrointestinal(B.J. Tsuei, 

P.A. Kearney). 

a. Pengaruh Hipotermia Terhadap Sirkulasi 

Dalam hipotermia ringan, terjadi takikardia dan vasokonstriksi perifer, dan 

konsekuen terhadap peningkatan curah jantung. Tekanan darah meningkat sedikit. 

Saat suhu jatuh kehipotermia tingkat moderat, bradikardia progresif berkembang 

sebagai akibat dari penurunan spontan depolarisasi sel pacu jantung.  Pengurangan 

resultan curah jantung mungkin juga seimbang oleh resistensi vascular sistemik yang 

meningkat dengan konsekuensi pada respon reflek sotonom dan pelepasan 

katekolamin. Denyut jantung jatuh ke30-40 kali denyut per menit pada280C. 

Pemeriksaan penunjang diperlukan untuk mengetahui keadaan lain yang mendasari 

seperti hipoglikemia, hipovolemia, atau konsumsi obat. Pada suhu yang lebih rendah, 

bradikardia dapat menjadi ekstrim, dengan tingkat sekitar 10 kali denyut per menit 

pada 200C. Detak jantung adalah manifestasi utama dari hipotermia, sedangkan 

fibrilasi ventrikel terjadi sekunder pada keadaan rewarming, hipokapnia, alkalosis 

atau manipulasi fisik (B.J. Tsuei, P.A. Kearney). 

b. Pengaruh Hipotermia Terhadap Darah 

Perubahan hematologis yang terkait dengan hipotermia sangat penting, 

terutama peningkatan kekentalan darah, fibrinogen, dan hematokrit. Perubahan 

permeabilitas pembuluh darah mengakibatkan hilangnya plasma untuk kompartemen 

ekstravaskuler, yang menyebabkan hemo konsentrasi, dan hipovolemia yang 

menyertainya diperparah oleh diuresis yang diinduksi oleh keadaan dingin (cold-
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induced diuresis). Peningkatan hematocrit sekitar 2% untuk setiap penurunan 10C 

suhu. Keadaan hipotermia secara langsung menghambat reaksi enzimatik baik jalur 

intrinsik maupun ekstrinsik dari kas kade pembekuan, sehingga keadaan koagulopati 

dapat terjadi. Hipotermia juga dapat merusak baik sintesis endotel dari prostasiklin 

(PGI2) dan menghambat agregasip latelet, mempromosikan aktivasip latelet dan 

trombosis. Deplesi angka leukosit dapat terjadi sebagai respon terhadap hipotermia. 

(B.J. Tsuei, P.A. Kearney) 

c. Pengaruh terhadap Neuromuskular 

Efek hipotermi terhadap neuromuscular sering jelas terjadi secara klinis, 

dengan kebingungan pada tahap awal dan kadang amnesia dalam tahap ringan. 

Sebagai mana suhu turun lebih lanjut, apatis, gangguan penilaian maupun disorientasi 

mungkin bisa terjadi. Dysarthria, depresi progresif kesadaran dan akhirnya koma 

dapat berkembang, dan kehilangan kesadaran sering terjadi saat suhu dibawah sekitar 

300C. Hilangnya auto regulasi serebrovaskular pada suhu sekitar 250C serta 

penurunan aliran darah otak oleh 6-7% setiap penurunan suhu 10C. Namun, dalam 

hipotermia berat terjadi penurunan tingkat metobolisme yang nyata, dan dengan 

demikian otak sangat meningkatkan toleransi terhadap iskemik. Pada saat suhu tubuh 

kurang dari 200C, toleransi iskemik adalah sepuluh kali dari keadaan normotermia. 

EEG menjadi datar dibawah sekitar 200C (B.J. Tsuei, P.A. Kearney).  

d. Pengaruh terhadap Respiratorik 

Dalam hipotermia ringan, terjadi tak ipneaawal, diikuti oleh penurunan 

volume permenit dan  konsumsi oksigen. Sebagaimana saat suhu tubuh jatuh 

kehipotermia tingkat moderat, refleks pelindung saluran napas berkurang karena 

penurunan fungsi silia, dan hal ini merupakan predis posisi terjadinya aspirasi dan 

pneumonia. Penurunan signifikan konsumsi oksigen dan produksi karbon dioksida 

terjadi, keduanya jatuh sekitar 50% pada suhu 300C. Pada tingkat hipotermia berat, 

hipoventilasi progresif dan apneu, dan edema paru bisa terjadi .Adanya pergeseran 

awal disosiasi kurva oksihemoglobin ke kiri yang dalam menanggapi turunnya 

temperatur, yang menghasilkan gangguan pengiriman oksigen dan hipoksia jaringan, 

tapi hal ini seimbang untuk beberapa derajat oleh asidosislaktat yang dihasilkan dan 
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oleh faktor lain yang memberi kontribusi terhadap asidosis keseluruhan, baik 

pernapasan (ekskresi karbon dioksidaber kurang) dan metabolisme. Menggigil sangat 

dapat meningkatkan produksi laktat, dan pembersihan oleh hepar bisa terganggu, 

sering kali terjadi asidosis metabolic selama rewarming sebagai produk dari 

metabolisme anaerobic dikembalikan kesirkulasi, dan hal ini dapat berkontribusi pada 

peningkatan risiko aritmia. Dalam hipotermia berat, asidosis sering mendalam, 

sehingga ada keseluruhan bergesernya kekurvadisosiasi Hb-O2 ke kanan. Hal itu 

signifikan pada gangguan pengiriman oksigen kejaringan yang berkurang karena 

penurunan permintaan oksigen pada suhu yang lebih rendah (B.J. Tsuei, P.A. 

Kearney). 

e. Pengaruh terhadap Ginjal dan Metabolisme 

Dalam hipotermia ringan, terdapat cold-induced diuresis, yang terjadi 

sebelum penurunan suhu tubuh yang besar. Hal ini awalnya dikarenakan peningkatan 

aliran darah ginjal sebagai akibat dari vasokonstriksi, kemudian dengan temperature 

jatuh, hilangnya kemampuan tubular distal untuk menyerap kembali air dan 

perlawanan terhadap tindakan vasopressin (ADH). Cold-induced diuresis disertai 

dengan peningkatan ekskresi urin serta elektrolit, mungkin sebagai akibat dari 

penurunan tubular natrium reabsorption. Dalam keadaan hipotermia moderat, laju 

filtrasi glomerulus jatuh sebagai akibat penurunan curah jantung dan berakibat 

jatuhnya aliran darah ginjal, yang terakhir dari tersebut dikurangi setengahnya pada 

suhu 27-300C. Jika hipotermia telah berkembang pesat, banyak proses yang berbeda 

dapat menyebabkan hiperglikemia, yang dapat memberikan kontribusi komponen 

osmotic untuk diuresis tersebut (B.J. Tsuei, P.A. Kearney). 

f. Pengaruh terhadap gastrointestinal 

Motilitas usus menurun di bawah sekitar 340C, mengakibatkan ileus ketika 

suhu jatuh di bawah 280C. Oleh karena itu, selang nasogastrik harus ditempatkan 

untuk mengurangi kemungkinan aspirasi.Penelitian pada hewan coba telah 

menunjukkan bahwa hipotermia meningkatkan  produksi asam lambung dan 

mengurangi sekresi bikarbonat duodenum, hal ini merupakanpredis posisi terhadap 

kerusakan mukosa di gaster dan duodenum.Alasanuntuk ini masih belum jelas 
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dipahami, tetapi diduga akibat thrombosis dalam mikrosirkulasi, danis kemia yang 

dihasilkan dan nekrosis perilobular di pankreas. Hal ini mungkin menjadi prosesyang 

mendasari serupa dengan yang menyebabkan mikro-infark dalam hati, otak, usus, 

miokardium, dan organlainnya (B.J. Tsuei, P.A. Kearney). 

 

Tabel 2. Efek hipotermia terhadap fisiologi tubuh (B.J. Tsuei, P.A. Kearney) 

 

2.6 Manajemen Hipotermi 

Jika pasien masuk kedalam keadaan hipotermi maka pencegahan hilangnya 

panas dengan memindahkan pasien dari lingkungan dingin dan lepaskan baju yang 

basah dan dingin serta tutup pasien dengan selimut hangat.Teknik penghangatan 

tergantung pada suhu. pasien dan responnya atas tindakan pertolongan sederhana 

yang telah dilakukan, serta ada atau tidak adanya cedera ikutan. Sebagai contoh, 

penghangatan pasif eksternal dilakukan pada hipotermi ringan dan sedang dengan 

menyelimuti pasien di ruangan hangat, menaikkan suhu ruangan, mengganti dengan 

baju hangat dan infus cairan yang dihangatkan (390C). Hipotermi berat memerlukan 

penghangatan aktif, termasuk tindakan invasif pembedahan , misalnya lavase 

peritoneal, lavase thoraks/ pleura, hemodialisis atau pintasan (bypass) kardio-

pulmoner yang semuanya lebih baik dikerjakan secara darurat di UGD (American 

College Of Surgeon Committee On Trauma, 2008).  

Curah jantung (cardiac output) menurun sesuai dengan beratnya hipotermi, 

dan gangguan fungsi jantung mulai terlihat pada suhu 330C. Fibrilasi ventrikel sering 
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terjadi bila suhu berada dibawah 280C (82.40F), dan pada suhu dibawah 250C (77°F) 

terjadi asistole. Obat jantung dan tindakan defibrilasi biasanya tidak efektif bila sudah 

ada asidosis, hipoksia, dan hipotermia. Bila suhu sudah hangat, paling kurang 280C 

(82.40F) barulah obat jantung dan defibrilasi dilakukan. Satu-satunya obat jantung 

untuk mengatasi disritmia yang efektif adalah Bretylium tosylate; dilaporkan lidocain 

tidak efektif untuk mengatasi fibrilasi ventrikuler pada pasien hipotermi. Obat 

inotropik yang mempunyai efek yang sama pada pasien normotermi maupun 

hipotermi adalah dopamin. Berikan oksigen 100 % bersamaan dengan tindakan 

penghangatan. Analisa gas darah lebih tepat jangan dilakukan ”koreksi" dahulu 

(uncorrected), misalnya. dihangatkan dulu sampai mencapai suhu 37“C (98.60F); dan 

hasilnya dipergunakan sebagai pedoman untuk pemberian Natrium bikarbonat serta 

perhitungan parameter ventilasi selama tindakan resusitasi dan penghangatan. Usaha 

penghangatan aktif jangan sampai menunda untuk merujuk pasien (American College 

Of Surgeon Committee On Trauma, 2008).  

 

Tabel 3. Pencegahan dan penatalaksanaan hipotermia (GerechtRyan,2014) 
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Tabel 4. Staging dan penatalaksaan hipotermia (Brown Douglas,2012) 

 

 

Gambar 8.Evidence-based warming strategies in trauma (Perlman et al.,2016 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Trias of death merupakan penyebab kematian utama pada kasus trauma 

dimana terdapat 3 kondisi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu 

asidosis, koagulopati dan hipotermia. Penanganan yang cepat dan efisen menjadi hal 

yang penting untuk mencegah pasien jatuh kedalam kondisi trias of death.  

 

Tabel 5. Penanganan awal dan pencegahan awal terjadinya trias of death (Jansen Jan et 

al.,2009) 

 

Penanganan trias of death merupakan satu kesatuan yaituDamage control 

surgery (DCR). Tujuan DCR adalah untuk mengurangi perdarahan dan 

mengoptimalkan keadaan koagulasi pada pasien dengan perdarahan masif. Damage 

control resusitasi merupakan gabungan dari tiga strategi yaitu permisif hipotensi dan 

resusitasi haemostatik dengan damage control surgery. Teknik “hypotensive 

resuscitation” sedang dijadikan topik hangat sebagai alternatif teknik “high-volume 

fluid resuscitation”. Perbedaannya, teknik baru ini menggunakan volume cairan dan 

produk darah yang lebih sedikit pada fase awal syok hemoragik (trauma). Studi pada 

manusia menunjukkan penurunan kehilangan darah dan kebutuhan transfusi hanya 

terjadi pada trauma  penetrating. Studi teknik baru “hypotensive resuscitation” pada 

kasus trauma blunt dan TBI (traumatic brain injury) masih sangat terbatas.Beberapa 

hal yang dikhawatirkan dalam penggunaan teknik resusitasi baru ini adalah 

kemungkinan terjadinya henti jantung karena pemberian cairan yang kurang 

mencukupi. Cairan yang adekuat diperlukan untuk menjaga tekanan darah sistolik 80-



 

31 
 

90 mmHg sampai prosedur pembedahan definitif untuk mengontrol perdarahan dapat 

dicapai. Padakasus syok hemoragik dan trauma kepala, pemberian terapi cairan 

ditujukan untuk mempertahankan tekanan darah sistolik paling tidak 100 mmHg 

(Tobin JM,2012). 

 

Gambar 9. Komponen damage control resusitasi (Jansen Jan et al.,2009) 

 

 

Tabel 6. Kesimpulan Penanganan Trias of death (Jansen Jan et al.,2009) 
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