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ABSTRACT
Background: Stable Coronary Artery Disease (CAD)
is one of Indonesia’s most common cardiovascular
diseases. One of the most influential risk factors of
CAD is homocysteine and Mean Platelet Volume (MPV)
levels. Research in Acute Coronary Syndrome (ACS)
showed that the increase of homocysteine and MPV
positively correlates with coronary artery stenosis
showed by angiography. This study evaluates the
relationship between MPV and homocysteine to the
modified Gensini score in stable CAD.
Methods: This is a cross-sectional observational study
conducted in Integrated Heart Service (IHS) Sanglah
General Hospital, Bali, Indonesia. Homocysteine and
MPV levels were measured and correlated with the
Gensini score using the Pearson correlation test. Data
were analyzed using SPSS version 20 for Windows and
considered statistically significant if the p-value less
than 0.05.

Results: The results showed that most of the patients
were male (88.2%), non-obese (94.2%), comorbid
hypertension (61.1%), taking statins (98.0%), Ejection
Fraction (EF) >40% (84.3%), Glomerular Filtration Rate
(GFR) > 60 ml/min/1.7 m2 (86.27%), MPV value < 9.4
(86.3%), and homocysteine levels < 15 (64.7%). There
was no significant correlation between homocysteine
(r = 0.071; p > 0.05) and MVP (r = 0.088; p > 0.05)
on the Gensini score. Meanwhile, Pearson correlation
analysis showed a significant negative correlation
between serum creatinine levels and Gensini score (r =
-0.383; p = 0.006) and also statistically significant in
logistic regression analysis (p = 0.022).
Conclusion: The results of this study indicate that there
is no significant correlation between the examination
of homocysteine levels and MPV on the Gensini score in
patients with stable CHD.
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Latar Belakang: Penyakit Arteri Koroner (PJK) stabil
merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang
paling umum di Indonesia. Salah satu faktor risiko PJK
yang paling berpengaruh adalah kadar homosistein
dan Mean Platelet Volume (MPV). Penelitian pada
Sindrom Koroner Akut (SKA) menunjukkan bahwa
peningkatan kadar homosistein dan MPV berkorelasi
positif dengan stenosis arteri koroner yang ditunjukkan
oleh angiografi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi hubungan antara MPV dan homosistein
terhadap skor Gensini termodifikasi pada pasien
dengan PJK stabil.
Metode: Studi observasional potong lintang dilakukan
pada Pelayanan Jantung Terpadu (IHS) RSUP Sanglah,
Bali, Indonesia. Kadar homosistein dan MPV diukur dan
dikorelasikan dengan skor Gensini menggunakan uji
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korelasi Pearson. Data dianalisis menggunakan SPSS
versi 20 untuk Windows dan dianggap bermakna secara
statistik jika nilai p kurang dari 0,05.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian
besar pasien berjenis kelamin laki-laki (88,2%),
non-obese (94,2%), komorbid hipertensi (61,1%),
mengonsumsi statin (98,0%), Ejection Fraction (EF)
>40% (84,3%), Glomerular Filtration Rate (GFR) > 60
ml/min/1,7 m2 (86,27%), nilai MPV < 9,4 (86,3%),
dan kadar homosistein < 15 (64,7%). Tidak ditemukan
korelasi yang bermakna antara homosistein (r = 0,071;
p > 0,05) dan MVP (r = 0,088; p > 0,05) terhadap
skor Gensini. Sedangkan analisis korelasi Pearson
menunjukkan korelasi negatif lemah bermakna antara
kadar serum kreatinin dengan skor Gensini (r = -0,383;
p = 0,006) dan juga bermakna secara statistik pada
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analisis regresi logistik (p=0,022).
Simpulan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
bahwa tidak terdapat korelasi yang bermakna terhadap

pemeriksaan kadar homosistein dan MPV terhadap
skor Gensini pada pasien dengan PJK stabil.

Kata kunci: Homosistein, Mean Platelet Volume, Skor Gensini, PJK Stabil.
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Platelet Volume (MPV) terhadap skor modifikasi Gensini pada pasien Coronary Artery Disease (CAD) stabil. Intisari
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PENDAHULUAN
Meskipun angka kematian penyakit
jantung koroner telah menurun dalam
empat dekade terakhir di Amerika
Serikat dan di tempat lain, penyakit
jantung koroner masih menjadi penyebab
pada sepertiga kematian dari individu
dengan umur lebih dari 35 tahun.1 The
World Health Organization (WHO)
memperkirakan pada tahun 2020 angka
kejadian penyakit jantung koroner akan
meningkat dari 7,1 juta ke 11,1 juta.
Pada tahun 2017 penyakit kardiovaskular
menyebabkan estimasi 17,8 juta kematian
dengan 35.6 juta tahun hidup dalam
disabilitas.1,2 Aterosklerosis adalah salah
satu penyebab terjadinya Sindrom Koroner
Akut (SKA).3 Pada studi yang dilakukan
sebelumnya
menunjukkan
bahwa
peningkatan homosistein berhubungan
dengan terjadinya aterosklerosis dini.4
Untuk itu peran biomarker dinilai penting
dalam deteksi dini disfungsi endotel.
Homosistein adalah asam amino
sulfhidril, merupakan senyawa yang
terbentuk dalam metabolisme asam
amino esensial metionin, banyak berasal
dari protein hewani.5 Homosistein
menyebabkan stres oksidatif, disfungsi
endotel
dan
memacu
trombosis.
Studi epidemiologi memperlihatkan
peningkatan
homosistein
plasma
berhubungan dengan kejadian penyakit
jantung koroner, stroke dan penyakit
pembuluh darah perifer.5
Trombosit mempunyai peranan sentral
dalam terjadinya SKA berhubungan
adanya ruptur plak pada aterosklerosis
yang menyebabkan terbentuknya trombus
intrakoroner yang mencetuskan SKA.6
Mean platelet volume (MPV) merupakan
rerata ukuran trombosit pada darah
dimana nilainya mencerminkan aktivasi
trombosit. Penelitian oleh Chu SG et
438

al., menunjukan bahwa peningkatan
MPV pada pasien sindroma koroner
akut meningkatkan risiko kematian.6
Sedangkan studi yang dilakukan oleh
Tekbas E et al., menyimpulkan bahwa
peningkatan
MPV
meningkatkan
risiko kematian pasien STEMI 3,1 kali
dibandingkan pasien non-STEMI.7
Angiografi
saat
ini
diketahui
merupakan baku emas untuk mendeteksi
adanya Penyakit Jantung Koroner (PJK).
Untuk menilai derajat severitas lesi
pembuluh darah koroner, berbagai sistem
skoring telah dikembangkan. Studi telah
menunjukkan bahwa skor modifikasi
Gensini dari Jenkins memiliki hubungan
yang lebih kuat dengan beban plak dan
area plak dibandingkan sistem skoring
lainnya.8,9 Skor dari Jenkins adalah
sebuah penyederhanaan dari sistem
skoring gensini yang merupakan sistem
skoring yang paling sering digunakan,
skor tersebut membagi arteri koronaria
menjadi 8 segmen, derajat stenosis dinilai
dengan memberikan skor sesuai dengan
diameter stenosis, kemudian total skor
dinilai dengan menjumlahkan skor yang
paling tinggi dari 8 segmen dengan total
skor 32.9
Beberapa penelitian menunjukkan
peningkatan
kadar
homosistein
merupakan faktor independen yang
berkaitan erat dengan derajat keparahan
lesi. Studi sebelumnya oleh Bokhari
SW et al., melaporkan beberapa studi
menunjukkan
adanya
hubungan
hiperhomosisteinemia dengan risiko
terjadi sindroma koroner akut dan
peningkatan mortalitas kardiovaskular.10
Sedangkan Ekici B et al., melaporkan
adanya korelasi positif antara mean
platelet
volume
dengan
derajat
keparahan stenosis coroner.11 Murat SN
et al., juga melaporkan MPV yang tinggi
berhubungan dengan jumlah arteri

koroner yang mengalami stenosis, jumlah
stenosis yang kritikal dan stenosis yang
tidak kritikal, sehingga disimpulkan MPV
adalah faktor independen terhadap derajat
keparahan stenosis coroner.12
Berdasarkan pada pemaparan di atas,
maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi hubungan antara kadar
homosistein dan mean platelet volume
terhadap derajat keparahan stenosis
koroner pada pasien PJK stabil melalui
penilaian skor Gensini.

METODE
Penelitian ini adalah studi observasional
dengan desain potong lintang yang
dilaksanakan di unit Pelayanan Jantung
Terpadu (PJT) RSUP Sanglah. Pasien
PJK stabil yang bersedia menjadi sampel
penelitian
harus
menandatangani
informed consent. Seluruh pasien
dilakukan pemeriksaan darah vena perifer
seperti darah lengkap dan homosistein
plasma. Peneliti juga mencatat informasi
terkait
riwayat
penyakit
pasien,
pemeriksaan profil lipid, pemeriksaan
asam urat dan gula darah melalui rekam
medis pasien. Dicari pula data angiogram
pasien dengan PJK stabil yang dilakukan
angiografi koroner di ruang laboratorium
kateterisasi.
Pasien yang dijadikan sampel
ditentukan secara consecutive, yaitu
semua penderita PJK stabil yang
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi,
dengan total sampel minimal sebanyak 51
sampel. Kriteria inklusi adalah individu
dengan PJK stabil yang berusia 30 sampai
75 tahun, dan pasien penderita PJK
stabil yang bersedia diikutkan dalam
penelitian setelah mendapat informasi
dan menandatangani inform consent.
Sedangkan kriteria eksklusi adalah pasien
stroke, gagal ginjal kronis (CKD-EPI <60
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Tabel 1.

Karakteristik dasar responden penelitian
Karakteristik

N (%)

Median (Min-Maks)

Jenis Kelamin
Laki-Laki

45 (88,20)

Perempuan

6 (11,80)

Rerata Usia (Tahun)
Indeks Massa Tubuh (IMT) (kg/m2)
Non-Obese (< 30)
Obese (> 30)

48 (94,20)
5 (5,80)

Komorbid
Riwayat Acute Coronary Syndrome

27 (52,90)

Hipertensi

33 (61,10)

Kadar Asam Urat

4 (7,40)

Cerebrovascular Disease

1 (1,90)

Congestive Heart Failure

9 (16,70)

CKD

18 (33,30)

Dislipidemia

6 (11,80)

Riwayat Konsumsi Obat
Beta Blocker

46 (95,80)

Statin

50 (98,00)

Nitrat

15 (29,40)

ACE-Inhibitor

24 (44,40)

ARB

22 (40,70)

Clopidogrel

29 (53,70)

Angiotensin Receptor Blocker

22 (40,70)

Dual Antiplatelet Therapy

29 (53,70)

Furosemide

56 (38-80)

2 (5,60)

Ejection Fraction (EF) (%)
< 40

8 (15,70)

> 40

43 (84,30)

Glomerular Filtration Rate (GFR) (ml/min/1,73 m2)
< 60

7 (13,72)

> 60

44 (86,27)

Trombosit
< 150.000

1 (1,96)

> 150.000

50 (98,04)

Blood Urea Nitrogen (BUN) (mg/dl)
< 23

41 (75,90)

> 23

13 (24,10)

Serum Kreatinin (mg/dl)
< 1,5

42 (77,80)

> 1,5

9 (16,70)

Gula Darah Sewaktu (GDS) (mg/dl)
<200

49 (96,10)

>200

2 (3,90)

Elektrokardiogram (EKG)
Normal

14 (27,45)

Old Myocard Infarct (OMI)

18 (35,20)
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Iskemik

Karakteristik

N (%)
12 (23,52)

Lainnya

7 (13,72)

Median (Min-Maks)

Kolesterol Total (mg/dl)
< 200

7 (13,00)

> 200

44 (81,50)

Low Density Lipoprotein (LDL) (mg/dl)
< 100

7 (13,00)

> 100

44 (81,50)

High Density Lipoprotein (HDL) (mg/dl)
< 40

20 (39,20)

> 40

31 (60,80)

Skor Gensini
< 13

11 (21,60)

> 13

40 (78,40)

Mean Platelet Volume (MPV) (fl)
< 9,4

44 (86,30)
> 9,4

7 (13,70)

Homosistein (μmol/L)
< 15

33 (64,70)

> 15

18 (35,30)

ml/min/1,73 m2), sirosis hepatis, riwayat
keganasan.
Dilakukan
pengambilan
sampel
darah vena perifer untuk pemeriksaan
homosistein yang diambil saat awal
kedatangan pasien, darah lengkap, profil
lipid, kadar asam urat dan gula darah.
Kemudian dilakukan pemeriksaan di
laboratorium patologi klinik RSUP
Sanglah. Penilaian derajat stenosis arteri
koroner dengan skor Gensini dilakukan
melalui perhitungan nilai stenosis
berdasarkan segmen arteri. Perhitungan
skor Gensini dilakukan dengan melakukan
penilaian
terhadap
severity
score
dikurangi dengan collateral factor, dimana
selanjutnya dilakukan perkalian antara
lesion score terhadap segment weighting
factor, dan diakhiri dengan penjumlahan
seluruh lesion severity score. Pengukuran
direview oleh 2 reviewer dokter kardiologi
intervensi.
Karakteristik
subjek
penelitian
digambarkan dalam bentuk tabel.
Analisis univariat untuk menggambarkan
karakteristik subjek penelitian dalam
bentuk tabel, yang dibagi menjadi dua
kelompok yaitu subjek penelitian dengan
modifikasi skor gensini ringan-sedang,
440

dan subjek penelitian dengan modifikasi
skor gensini berat. Data yang bersifat
numerik akan disajikan dalam bentuk
median dengan nilai minimum maupun
maksimum.
Analisis bivariat antara mean platelet
volume dan keparahan stenosis arteri
koroner dianalisis dengan menggunakan
uji korelasi. Uji korelasi Pearson dilakukan
pada penelitian ini. Selanjutnya dilakukan
analisis multivariat untuk mengontrol
variabel lain yang diduga sebagai
confounder terhadap variabel dependen.
Efek kadar homosistein dan mean platelet
volume setelah pengaruh masing-masing
dikontrol satu sama lain, terhadap derajat
keparahan stenosis arteri koroner pada
populasi PJK stabil akan dianalisis dengan
uji regresi logistik menggunakan metode
stepwise. Semua nilai-p menggunakan uji
statistik 2 arah dan nilai-p kurang dari 0,05
dianggap bermakna secara statistik. Data
penelitian ini dianalisis dengan piranti
lunak SPSS versi 20 untuk Windows.

HASIL
Sebagian besar pasien diketahui berjenis
kelamin laki-laki (88,2%). Rata-rata usia
pasien adalah 56 tahun dengan rentang

usia termuda adalah 38 tahun dan usia
tertua 80 tahun (Tabel 1). Hanya sebagian
kecil sampel yang masuk dalam kategori
obese (5,8%), sedangkan sebagian besar
pasien mengalami komorbiditas hipertensi
(61,1%), mengkonsumsi statin (98%), dan
memiliki nilai Ejection Fraction (EF) >
40% (84,3%) (Tabel 1).
Nilai rata-rata Glomerular Filtration
Rate (GFR) pada pasien adalah 75±26 mg/
dl, diikuti dengan sebagian besar sampel
memiliki nilai trombosit yang normal
(98,04%), nilai Blood Urea Nitrogen
(BUN) < 23 mg/dL (75,9%), serum
kreatinin < 1,5 mg/dl (77,8%), gula darah
< 200 mg/dl (96,1%), kadar kolesterol
< 200 mg/dl (81,5%), skor Gensini > 13
(78,4%), nilai MPV < 9,4 fl (86,35%), dan
kadar homosistein < 15 μmol/L (64,7%)
(Tabel 1). Sedangkan tidak ditemukan
korelasi yang bermakna antara kadar
homosistein (r = 0,071; p > 0,05) dan
MVP (r = 0,088; p > 0,05) terhadap skor
Gensini. Akan tetapi hasil analisis korelasi
Pearson menunjukkan terdapat korelasi
negatif lemah bermakna antara kadar
serum kreatinin dengan skor Gensini
(r= -0,383; p = 0,006) (Tabel 2). Analisis
multivariat dari skor Gensini dengan
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Tabel 2.

Hasil analisis korelasi Pearson terhadap skor Gensini

Variabel
r
Homosistein (μmol/L)
0,071
Mean Platelet Volume (MPV) (fl)
0,088
Serum Kreatinin (mg/dl)
-0,383
*Secara bermakna statistik apabila nilai-p kurang dari 0,05

Tabel 3.

p
> 0,05
> 0,05
0,006*

Analisis Multivariat dari Skor Gensini dengan MPV dan skor
Homosistein
Skor Gensini
Konstanta
Usia
Kreatinin
Kolesterol
LDL
Konsumsi DAPT
MPV
Homosistein

r
1.852
0.126
-0,356
-0.281
0,283
-0,077
-0,18
0,035

p
0.005
0.367
0,022*
0.095
0.102
-0.515
-0.913
0.774

*Secara bermakna statistik apabila nilai-p kurang dari 0,05; DAPT: Dual Antiplatelet Therapy;
LDL: Low Density Lipoprotein; MPV: Mean Platelet Volume

MPV dan homosistein mendapatkan
bahwa homosistein memiliki koefisien
korelasi sebesar 0,035 dengan nilai-p
sebesar 0,774 sedangkan MPV memiliki
koefisien korelasi sebesar -0,180 yang
tidak bermakna secara statistik (> 0,05)
(Tabel 3).

PEMBAHASAN
Didapatkan bahwa karakteristik sampel
pada penelitian ini lebih berusia muda
dibandingkan
dengan
penelitianpenelitian sejenis. Sampel penelitian ini
juga lebih banyak laki-laki dibandingkan
dengan penelitian-penelitian lain yang
memang merupakan rata-rata gambaran
dari penelitian terdahulu dimana laki-laki
lebih dominan terkena penyakit jantung
koroner dibandingkan dengan perempuan
yang belum menopause.13 Variabel lainnya
yang coba dilihat pada tabel 3 menunjukan
hasil yang cukup setara antara penelitian
ini dengan penelitian yang pernah
dilakukan sebelumnya.14 Pada penelitian
ini didapatkan hanya 1 sampel dengan
penyakit serebrovaskular. Hal ini mungkin
dipengaruhi oleh usia pasien yang masih
muda yang ditemukan pada sampel
penelitian ini. Penyakit gagal ginjal kronis
juga merupakan masalah yang dijumpai
dengan cukup sering pada penelitian ini,
dimana didapatkan bahwa 33,3% dari
sampel penelitian ini mengalami Chronic

Kidney Diseases (CKD).15 Peningkatan
risiko penyakit jantung koroner pada usia
yang lebih muda ini seringkali disebabkan
oleh proses kalsifikasi. Proses kalsifikasi
ini disebabkan oleh diet yang kaya akan
lemak dan kolesterol, kurangnya aktivitas
fisik yang dilakukan secara rutin. Studi
CARDIA yang diselenggarakan pada
tahun 2017 ini menunjukan bahwa pada
pasien yang berusia muda, dibawah 50
tahun, faktor aktivitas fisik merupakan
faktor yang sangat penting.15 Pasien
yang terlibat pada penelitian ini telah
mendapatkan terapi standar, yaitu nitrat,
beta blocker, calcium channel antagonist,
ivabradine, aspilet dan statin. Hal ini
menunjukan bahwa pasien-pasien yang
berpartisipasi dalam penelitian ini sudah
secara umum berada pada keadaan stabil.16
MPV pasien berada dibawah 9,4 dimana
86,3% adalah anemia mikrositer. Pada
pasien dengan penyakit jantung koroner
terjadi peningkatan aktivasi jalur Renin
Angiotensin System (RAS), peningkatan
tonus simpatetik pada ginjal, dan
dimulainya terapi dengan ACE inhibitor
akan menurunkan penurunan produksi
Eritropietin (EPO) pada ginjal dan akan
menimbulkan resistensi terhadap EPO
pada sumsum tulang belakang yang
dapat menyebabkan anemia.17 Penelitian
terdahulu menyatakan terdapat korelasi
yang positif antara MPV dengan derajat
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keparahan stenosis arteri koroner pada
pasien Infark Miokardium Akut (IMA).18
MPV yang tinggi juga dihubungkan dengan
resiko terjadinya IMA dibandingkan MPV
yang rendah.19
Homosistein
telah
diketahui
dapat meningkatkan risiko penyakit
kardiovaskular. Peningkatan risiko PJK
yang dialami oleh mereka yang mengalami
hiperhomosisteinemia adalah sekitar
2,84 kali.20 Peningkatan homosistein ini
juga diketahui berkaitan erat dengan
peningkatan faktor-faktor risiko penyakit
jantung koroner lainnya. Homosistein
diduga kuat berperan penting dalam
proses inisiasi proses aterosklerosis.20 Skor
Gensini adalah salah satu surrogate
marker dari stenosis arteri koroner yang
lazim digunakan untuk memprediksi
prognosis kardiovaskular dalam follow up
8 tahun paska penyakit jantung koroner.
Gensini juga merupakan salah satu scoring
system yang memiliki aplikabilitas yang
baik, berhubungan jelas dengan insiden
kejadian kardiovaskular dan memiliki long
term MACE yang tinggi pada skor Gensini
yang tinggi. Didapatkan 78.4% dari sampel
memiliki skor Gensini diatas 13. Hal ini
mungkin disebabkan oleh karakteristik
utama pasien yang mengalami CAD yang
stabil.21
Penelitian ini didapatkan bahwa
tidak ada hubungan yang signifikan
antara homosisteinemia dengan severitas
stenosis arteri koroner. Hubungan pada
penelitian ini tidak signifikan secara
statistik dan memiliki korelasi yang
rendah. Hasil dari penelitian ini berbeda
dengan penelitian sebelumnya berupa
penelitian epidemiologis yang dilakukan
pada 4000 subjek menunjukan hubungan
signifikan antara peningkatan kadar
homosistein dengan stenosis arteri
koroner. Perbedaan hasil ini diduga
berhubungan dengan perbedaan metode
sampling yang dilakukan, pada penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Shenoy
V et al., pengukuran homosistein ini
dilakukan pada mereka yang menjalankan
intervensi koroner perkutan primer.22
Homosistein pada sampel yang mengalami
penyakit jantung koroner lebih tinggi
secara signifikan dibandingkan dengan
mereka yang tidak memiliki penyakit
jantung koroner. Selain itu, semakin
tinggi homosistein maka kecenderungan
441
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skor Gensini yang menunjukan severitas
penyakit juga akan semakin tinggi.23
Selain itu karakteristik penelitian kami
juga berbeda dimana dilakukan pada
pasien dengan PJK yang stabil. Pasien
dengan PJK stabil cenderung memiliki
kadar homosistein yang lebih homogen
satu sama lain sehingga mendapatkan
perbedaan yang bermakna antara sampel
penelitian menjadi lebih sulit.
Dua mekanisme yang mengaitkan
keadaan homosistein dan juga penyakit
jantung koroner adalah mekanisme
trombosis dan juga aterosklerosis.24
Melalui
mekanisme
trombosis,
homosistein akan menstimulasi agregasi
platelet dan juga thromboxane A2.
Penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa homosistein secara langsung akan
meningkatkan faktor jaringan endotelium
dan juga aktivitas yang akan menginisiasi
proses koagulasi.22,24 Pada studi ini
didapatkan bahwa 53,7% dari sampel ini
mengkonsumsi dual antiplatelet terapi
yang akan menghambat agregasi platelet.
Hal ini mungkin menjadi salah satu
faktor perancu yang meminimalisir efek
dari homosistein pada penelitian ini dan
membuat hasil dari penelitian ini menjadi
tidak signifikan.24
Kadar homosistein diketahui cukup
dipengaruhi oleh diet subjek. Pada studistudi sebelumnya dilakukan pengontrolan
terhadap diet pasien. Diduga hal-hal ini
berpengaruh terhadap hasil penelitian
pasien dan mungkin menjadi salah
satu faktor perancu yang penting kadar
homosistein tinggi pada populasi vegan
dan menurun secara bermakna pada
mereka yang mengkonsumsi daging
dalam jumlah yang besar. Menariknya,
hubungan antara plasma homosistein
dengan vitamin B12 memiliki hubungan
yang berkebalikan. Semakin tinggi kadar
homosistein seseorang di dalam darah,
maka semakin rendah kadar B12nya.24
Hubungan dari MPV dengan penyakit
jantung ini berhubungan dengan
patofisiologi aterosklerosis dimana MPV
diduga berperan dalam meningkatkan
proses agregasi platelet yang terjadi pada
pembuluh darah. Agregasi trombosit akan
bergabung dan bersatu dengan kolagen
yang mengandung granul yang lebih
besar dan memproduksi zat thromboxane
2 yang aktif secara hemostasis. MPV
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menjadi nilai yang menggambarkan
proses trombogenesis. Hasil yang sama
juga dilihat dari hubungan MPV dalam
memprediksi keparahan infark miokard
akut. Hubungan ini juga memperlihatkan
hubungan dose-dependent relationship
dimana semakin tinggi MPV maka
semakin parah sumbatan yang dialami.24
Dari penelitian ini didapatkan bahwa
MPV ini dapat secara independen
memprediksi penyakit jantung koroner
subklinis setelah mempertimbangkan
faktor-faktor risiko lainnya seperti usia,
jenis kelamin, hipertensi, diabetes,
merokok dan kolesterol. Hal ini mungkin
dijelaskan dengan karakteristik penelitian
ini dimana pasien pada penelitian ini adalah
pasien PJK stabil. Dalam jangka panjang,
PJK akan mempengaruhi produksi EPO
dan menyebabkan penurunan MPV secara
umum. Perbedaan sampling dari kedua
penelitian ini mungkin menjadi salah satu
faktor yang mempengaruhi perbedaan
hasil antara dua penelitian ini.25 Subjek
dengan kadar MPV yang tinggi akan
mengalami respons yang kurang pada
pemberian aspirin dan clopidogrel sebagai
terapi antiplatelet. Pada penelitian dengan
subjek ACS, hasil penelitian cenderung
lebih signifikan mengingat DAPT adalah
pengobatan utama. Subjek pada studi ini
adalah mereka dengan penyakit sindroma
koroner kronis dimana kejadian ACS
mungkin terjadi lebih dari 1 tahun setelah
serangan akut dimana pengobatan dengan
clopidogrel mungkin telah dihentikan.
Hal ini berpotensi menyebabkan hasil
penelitian menjadi tidak signifikan.23
Dari analisis multivariat didapatkan
bahwa LDL merupakan faktor risiko
paling penting terhadap severitas stenosis
arteri koroner yang direpresentasikan oleh
Skor Modifikasi Gensini. LDL berperan
penting dalam proses aterogenesis
dengan peningkatan proses oksidasi,
peningkatan permeabilitas dari endotel,
penurunan afinitas reseptor LDL dan juga
peningkatan interaksi dengan komponen
komponen
matriks.23
Peningkatan
kreatinin juga ditemukan menjadi salah
satu faktor risiko penting dari stenosis
pembuluh darah koroner. Hal ini sesuai
dengan penelitian sebelumnya yang
menunjukan bahwa penurunan fungsi
ginjal akan meningkatkan keparahan
dan kecepatan terjadinya kalsifikasi pada

pembuluh darah pasien. Kalsifikasi terjadi
pada tunika intima dan juga tunika media
pada pembuluh darah koroner.23
Adapun keterbatasan studi ini adalah
ada baiknya menambahkan SYNTAX
score sebagai pembanding. Gensini score
digabung dengan skor SYNTAX ditengarai
memiliki kemampuan diferensiasi yang
lebih baik dalam membedakan pasienpasien dengan stenosis koroner derajat
tinggi dengan stenosis koroner derajat
rendah. Pemeriksaan skor Gensini
juga memiliki kekurangan seperti
tidak mengevaluasi lesi distal dan di
Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) sendiri
tidak terdapat tambahan pemeriksaan
diagnostik untuk mengevaluasi keparahan
stenosisnya apakah concentric atau
eccentric yaitu IVUS atau OCT yang
mungkin berperan dalam sistem skoring
dari penelitian ini. Studi ini juga belum
mengontrol beberapa variabel yang
berpengaruh terhadap kadar homosistein
dan MPV pasien. Salah satu yang paling
penting adalah konsumsi obat-obatan
DAPT yang dikonsumsi oleh sekitar 50%
dari subjek. Diet juga diduga berperan
penting pada kasus ini. Kontrol terhadap
diet terutama kadar metionin, jenis diet
pasien apakah pasien menganut diet
vegan, low-meat consumption atau highmeat consumption cukup berperan penting
dalam kadar homosistein pasien

SIMPULAN
Pada penelitian ini Kadar homosistein
plasma dan mean platelet volume tidak
berhubungan dengan skor modifikasi
gensini pada penyakit sindroma koroner
kronis. Perlu adanya penelitian dilakukan
dengan studi kohort dengan jumlah
sampel yang lebih besar menggunakan
parameter Gensini dan SYNTAX score
sebagai diferensiasi dalam membedakan
pasien dengan stenosis yang berat dan
ringan. Penelitian dilakukan dengan
melibatkan berbagai faktor kovariat
atau kendali lainnya yang lebih banyak
mengingat kejadian PJK itu sendiri
merupakan multifaktorial dan progresif
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