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Abstrak 
Kematian mendadak adalah kematian natural dalam 
24 jam dari munculnya gejala (WHO, ICD-10 2016). 
Pada kematian mendadak, penyebab tercepat 
hampir selalu ditemukan pada sistem 
kardiovaskular. Walaupun jarang, diseksi aorta 
torakalis adalah penyakit mematikan yang paling 
umum yang mengenai aorta dan paling umum dari 
pada ruptur aneurisma aorta abdominalis.Angka 
kejadian diseksi aorta diperkirakan 5-30 per juta 
orang per tahun. Studi berdasarkan populasi telah 
memperkirakan angka kejadian diseksi aorta akut 
sekitar 3 kasus per 100.000 orang per tahun. Angka 
prevalensi diseksi aorta setelah otopsi adalah 1 - 3 
%. Diseksi aorta yang tidak diterapi memiliki angka 
mortalitas 25-33 % dalam 24 jam, 50 % dalam 48 
jam, 75-80 % dalam 2 minggu, dan menjadi 90 % 
setelah 3 bulan tanpa terapi yang tepat. 
Jenazah adalah seorang laki-laki berkebangsaan 
Jepang berusia sekitar 63 tahun, panjang badan 173 
cm dan berat badan 88 kg.Pada pemeriksaan luar 
tidak ditemukan luka-luka pada jenazah dan 
ditemukan tanda-tanda perbendungan. Pada 
pemeriksaan dalam ditemukan darah dan bekuan 
darah di dalam kandung jantung, robekan pada 
dinding aorta, dan lapisan tunika intima aorta yang 
terpisah dari tunika media dan adventisia mulai dari 
arkus aorta hingga aorta abdominalis, aterosklerosis 
pada dinding dalam aorta serta tanda-tanda 
perbendungan pada organ-organ dalam. Hasil 
pemeriksaan histopatologi menunjukkan ruptur 
miokard, sebukan eritrosit dan sebukan PMN pada 
sediaan jantung,proliferasi tunika media, 
pembentukan false lumen antara tunika intima dan 
tunika media pada sediaan arteri koroner serta 
pembentukan false lumen antara tunika media dan 
tunika adventisia disertai sebukan eritrosit pada 
sediaan dinding aorta. 
Kata Kunci: Diseksi Aorta, Tamponade Jantung, 
Kematian Mendadak 
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PENDAHULUAN  
Menurut World Health Organization 

(WHO), kematian mendadak adalah 
kematian natural dalam 24 jam dari 
munculnya gejala, akan tetapi hal ini 
sangat lama untuk sebagian klinisi dan 
patologis, yang hanya menerima 
definisinya sebagai kematian yang terjadi 
dalam 1 jam dari munculnya gejala 
penyakit.1 Pada kematian mendadak, 
penyebab tercepat hampir selalu 
ditemukan pada sistem kardiovaskular, 
walaupun secara topografi lesinya bukan 
pada jantung atau pembuluh darah.1 

Diseksi aorta akut adalah bagian dari 
sindrom aorta akut, merupakan penyakit 
kardiovaskular yang mengancam jiwa dan 
berhubungan dengan usia, memiliki 
morbiditas dan mortalitas yang tinggi 
dikarenakan komplikasi yang secara 
potensial fatal. Berdasarkan data otopsi, 
diseksi aorta akut dipercaya merupakan 
keadaan patologis aorta yang sangat 
mengancam jiwa.2 Walaupun jarang, 
diseksi aorta torakalis adalah penyakit 
mematikan yang paling umum yang 
mengenai aorta dan paling umum dari 
pada ruptur aneurisma aorta abdominalis.3 

Angka kejadian pasti diseksi aorta sulit 
untuk ditentukan karena banyak kasus 
yang tidak terdiagnosis, akan tetapi angka 
kejadian diseksi aorta diperkirakan 5-30 
per juta orang per tahun.4,5 Studi 
berdasarkan populasi telah 
memperkirakan angka kejadian diseksi 
aorta akut sekitar 3 kasus per 100.000 
orang per tahun.2,3 Setidaknya terdapat 
7000 kasus per tahun di Amerika Serikat.4 
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Diketahui bahwa 3 dari 1000 pasien yang 
masuk unit gawat darurat dengan nyeri 
dada atau punggung, atau keduanya, 
memiliki diseksi aorta.2 Angka prevalensi 
diseksi aorta setelah otopsi adalah 1 - 3 %.2 
Angka kejadian diseksi aorta akut setelah 
operasi jantung mayor adalah 0,03 - 0,1 %, 
dengan angka kejadian tertinggi terjadi 
pada pasien yang telah menjalani operasi 
penggantian katup aorta (0,5 - 1 %). Diseksi 
aorta akut akibat tindakan medis memiliki 
angka kejadian 0,12 – 0,16 %.2 

Angka mortalitas diseksi aorta 
meningkat 1 - 2 % per jam jika tidak 
terdiagnosis, membuat diagnosis yang 
cepat dan akurat menjadi penting.3,6Diseksi 
aorta yang tidak diterapi memiliki angka 
mortalitas 25-33 % dalam 24 jam, 50 % 
dalam 48 jam, 75-80 % dalam 2 minggu, 
dan menjadi 90 % setelah 3 bulan tanpa 
terapi yang tepat.2,3,6 Dengan penanganan 
medis di rumah sakit angka mortalitas 
sekitar 55,9 % untuk diseksi aorta Tipe A 
dan 32,1 pada diseksi aorta Tipe B.2 
Intervensi bedah (untuk Tipe A) 
mengurangi angka mortalitas menjadi 26,6 
% dan intervensi endoskopik (untuk Tipe B) 
mengurangi angka mortalitas menjadi 9,6 
%.5 

 
KASUS 

Pada tanggal 8 November 2016 
Kamar Jenazah RSCM mendapat kiriman 
jenazah laki-laki berkebangsaan Jepang 
berusia sekitar 63 tahun, panjang badan 
173 cm, berat badan 88 kg yang menurut 
surat permintaan keterangan ahli dari 
Kepolisian Sektor Metro Tanah Abang 
ditemukan di sebuah kamar hotel di 
Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 
2016 sekitar pukul 14.30 WIB.  

Menurut keterangan dari pihak 
keluarga, korban tidak memiliki riwayat 

penyakit hipertensi, penyakit jantung 
ataupun penyakit degeneratif lainnya. 
Korban tidak rutin memeriksakan 
kesehatannya ke dokter, sehingga riwayat 
penyakit sebelumnya tidak begitu jelas. 

Pemeriksaan luar dilakukan pada 
tanggal 8 November 2016 pukul 19.20 
WIB. Pada saat dilakukan pemeriksaan luar 
jenazah dibungkus dengan sebuah kantong 
mayat dan 2 helai kain berbahan katun. 
Jenazah tidak berpakaian.  Tidak 
ditemukan luka-luka pada jenazah serta 
ditemukan tanda-tanda perbendungan 
berupa sedikit pelebaran pembuluh darah 
di selaput kelopak mata dan jaringan di 
bawah kuku yang berwarna ungu. 
Berdasarkan kondisi lebam dan kaku 
mayat, diperkirakan jenazah sudah 
meninggal sekitar 2-12 jam sebelum 
pemeriksaan luar dilakukan. 

Pemeriksaan dalam dilakukan pada 
tanggal 10 November 2016 pukul 09.15 
WIB. Pada pemeriksaan dalam ditemukan 
robekan pada aorta asenden dengan tepi 
tidak rata sepanjang 5 cm; darah di dalam 
kandung jantung sebanyak sekitar 400 ml 
dan bekuan darah sekitar 450 gram; 
resapan darah di aorta, atrium kanan dan 
ventrikel kiri; tunika intima mulai dari aorta 
asenden, aorta desenden hingga aorta 
abdominalis tampak terpisah dari tunika 
media dan adventisia; ateroskerosis pada 
aorta torakalis dan abdominalis; tanda-
tanda perbendungan seperti edema paru, 
pelebaran pembuluh darah pada otak, 
saluran pencernaan, hati, ginjal, dan 
kandung kemih. 

Pada pemeriksaan histopatologi 
ditemukan ruptur miokard disertai 
sebukan eritrosit dan sebukan sel 
polimorfonuklear, diseksi aorta, diseksi 
arteri koroner dan perbendungan pada 
jaringan otak, paru dan hati. 
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PEMBAHASAN 
Jenazah yang diperiksa pada kasus 

ini adalah seorang laki-laki berusia sekitar 
63 tahun dengan riwayat hipertensi tidak 
diketahui. Angka kejadian tertinggi dari 
diseksi aorta pada dekade keenam dan 
ketujuh kehidupan, dengan rerata laki-
laki pada usia 62 tahun di antara ribuan 
subjek di Register Internasional Diseksi 
Aorta Akut (International Registry of 
Acute Aortic Dissection / IRAD).2,4 Secara 
keseluruhan laki-laki dua kali lipat lebih 
rentan dari pada perempuan (68% vs. 
32%) dan juga rentan pada usia muda, 
dengan laki-laki memiliki rerata usia 60 
tahun dan perempuan 67 tahun.2,4 
Sekitar tiga perempat dari pasien 
memiliki riwayat hipertensi.4 

Pada pemeriksaan dalam kandung 
jantung dalam keadaan utuh dan 
ditemukan adanya darah dan bekuan 
darah di dalam kandung jantung. 
Keadaan ini menunjukkan adanya 
tamponade jantung dan 
hemoperikardium yang pada kasus ini 
terjadi karena adanya robekan pada 
dinding aorta serta kantong aneurisma 
pada aorta yang mengalami diseksi. 
Menurut literatur, normalnya kandung 
jantung berisi cairan sekitar 15-50 ml dan 
akan mulai meregang jika berisi 
setidaknya 200 ml cairan.1 Telah 
dinyatakan bahwa sekitar 400-500 ml 
darah di dalam kandung jantung sudah 
cukup untuk mengakibatkan kematian.1 
Pada kasus ini, ditemukan darah di dalam 
kandung jantung sebanyak sekitar 400 ml 
dan bekuan darah sekitar 450 gram. 

Penyebab utama kematian pada 
diseksi aorta adalah ruptur kantong 
aneurisma (80 – 86 %), biasanya di dalam 
kandung jantung (70 % pada kasus akut, 
20 % pada kasus subakut dan 25 % pada 

kasus kronis).6 Diseksi aorta merupakan 
penyebab tidak umum untuk kematian 
mendadak, tetapi merupakan penyebab 
kedua tersering dari hemoperikardium 
dan tamponade jantung.1 

Ketika darah cukup terakumulasi, 
tekanan di kandung jantung meningkat 
dan mulai mencegah pengisian pasif 
atrium saat fase diastol.1Kardiak output 
menurun, begitu juga dengan tekanan 
darah sistemik dan tekanan vena 
meningkat.1 Jika hal ini terus 
berlangsung, kematian akan terjadi, 
walaupun jangka waktunya bervariasi 
dan hampir tidak mungkin untuk 
menghitung secara retrospektif pada 
temuan patologi.1 

 

 
Gambar 1. Darah dan bekuan darah di 
dalam kandung jantung 

 
Tiga sistem utama digunakan untuk 

mengklasifikasikan diseksi aorta, yaitu (1) 
DeBakey I, II, and III, (2) Stanford tipe A 
dan B, dan (3) diseksi aorta “proksimal” 
dan “distal”.2 Ketiga sistem ini 
menggunakan lokasi anatomi dari 
robekan intima pada dinding aorta dan 
panjang lumen palsu untuk membuat 
klasifikasi diseksi aorta.2 Klasifikasi 
DeBakey tipe I didefinisikan sebagai 
diseksi dengan robekan intima pada aorta 
asenden dan lumen palsu diseksi 
berlanjut ke seluruh aorta.2,9 Pada 
DeBakey tipe II, hanya aorta asenden 
yang terlibat dan pada DeBakey tipe III, 
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robekan intima berlokasi di aorta 
desenden, tanpa keterlibatan arkus aorta 
dan aorta asenden.2,9 terdapat 
subklasifikasi pada klasifikasi DeBakey 
tipe III, yaitu tipe IIIa, dimana diseksi 
terlokalisasi hanya pada aorta torakalis 
dan tipe IIIb, dimana diseksi mencapai 
aorta abdominalis.2,9 

Pada klasifikasi Stanford, 
keterlibatan dari aorta asenden 
digunakan untuk mengkategorisasikan 
terlepas dari lokasi anatomi dari robekan 
intima.2 Yang termasuk diseksi Stanford 
tipe A adalah diseksi yang melibatkan 
aorta asenden (DeBakey I dan II) dan 
diseksi Stanford tipe B hanya melibatkan 
aorta desenden (DeBakey III).2,9 Jarang 
terjadi, diseksi yang dimulai pada aorta 
desenden juga dapat meluas secara 
proksimal ke arah arkus aorta dan aorta 
asenden.9 Hal ini adalah sebuah kasus 
spesial dari diseksi tipe B dan disebut 
diseksi retro-A.9 

Istilah diseksi aorta “proksimal” 
diberikan pada diseksi bagian proksimal 
dari pangkal arteri subklavia kiri, tanpa 
memperhatikan keterlibatan segmen 
distal pada titik anatomi ini.2 Diseksi 
aorta “distal” diberikan pada diseksi 
bagian distal dari pangkal arteri subklavia 
kiri dan tidak melibatkan bagian 
proksimal aorta dari titik tersebut.2 
Klasifikasi terkini membagi diseksi aorta 
ke dalam lima tipe. Berbagai jenis 
klasifikasi ini dilukiskan dalam Gambar 2.  

Diseksi aorta yang ditemukan 
pada kasus ini termasuk dalam kategori 
DeBakey I dan Stanford tipe A, karena 
diseksi yang ditemukan melibatkan aorta 
asenden, desenden dan abdominalis. 

 
Gambar 2. Klasifikasi Diseksi Aorta11 

 
Dinding aorta dibentuk oleh tiga 

lapisan: tunika intima pada bagian dalam, 
tunika media pada bagian tengah dan 
tunika adventisia di bagian luar.9 Tunika 
intima dibentuk dari barisan endotel, 
yang sangat aktif secara metabolik yang 
disokong oleh jaringan ikat longgar 
dibawahnya.9 Jaringan ikat inilah yang 
memungkinkan tunika intima bergerak ke 
arah tunika media pada saat aorta 
mengembang atau berkontraksi di fase 
sistol dan diastol. Tunika media terdiri 
atas jaringan lapisan lamelar serat 
elastin.9 Diantara lapisan serat elastin 
adalah sel otot polos konsentris dan serat 
kolagen, proteoglikan dan glikoprotein.9 
Serat elastin terdiri dari elastin, bahan 
yang sangat elastis yang dapat teregang 
hingga 2-3 kali dari panjang asalnya.9 
Elastin adalah bahan yang memberikan 
aorta kemampuan untuk distensi.9 Serat 
kolagen, sebaliknya, sangat kaku dan 
hingga 5000 kali lebih kaku dari pada 
elastin.9 Kolagen memberi aorta struktur 
yang kokoh dan kuat terhadap stres 
hemodinamik akibat aliran darah.9 
Lingkaran dari otot polos juga memberi 
kontribusi untuk kekakuan pembuluh 
aorta.9 Di bawah pengaruh sistem 
otonom, sel otot polos di tunika media 
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berkontraksi dan relaksasi, memberi 
aorta tonus vaskularnya.9 Lapisan paling 
luar, tunika adventisia, terbentuk dari 
serat kolagen yang kuat dan jaringan 
ikat.9 Vasa vasorum (pembuluh dari 
pembuluh) adalah pembuluh darah kecil 
yang ada pada tunika adventisia dan 
bagian luar tunika media.9 Pembuluh-
pembuluh darah ini  menyediakan nutrisi 
untuk tunika media dan adventisia 
karena dinding aorta sangat tebal untuk 
menyediakan nutrisi dari darah di dalam 
lumen aorta melalui difusi.9 Walaupun 
kelihatannya terlalu sederhana, diseksi 
aorta akut terjadi ketika dinding aorta, 
telah melemah akibat proses penyakit, 
menjadi lebih rusak akibat stres elevasi 
dari hipertensi sistemik.9 Diseksi aorta 
akut klasik dimulai dengan robekan pada 
lapisan tunika intima.9 Darah kemudian 
mendorong robekan untuk membuka dan 
membelah sepanjang lapisan tunika 
media pada dinding aorta yang sakit, 
membentuk lumen palsu.9 Diseksi dapat 
meluas secara distal, proksimal atau 
keduanya sepanjang aorta.9 Pada 
sebagian besar kasus (90%), seiring 
diseksi meluas, juga terdapat sebuah 
robekan sekunder pada lapisan 
intimomedial, memungkinkan darah 
kembali mengalir ke lumen aorta yang 
benar.9 Saat robekan primer biasanya 
berlokasi di aorta torakalis, robekan 
sekunder berlokasi di aorta desenden 
bagian bawah atau aorta abdominalis.9 
Pada kasus ini ditemukan robekan pada 
aorta asenden dan hanya terdapat satu 
robekan. 

Pada saat otopsi juga ditemukan 
ateroskerosis pada aorta torakalis dan 
abdominalis. Berdasarkan studi yang 
dilakukan oleh Bailey K dkk pada tahun 
2012 terhadap otopsi pada 369 kasus 

diseksi aorta selama 16 tahun (1993-
2008) ditemukan aterosklerosis muncul 
sebagai faktor risiko utama 
berkembangnya diseksi aorta yang fatal, 
diidentifikasi pada 73% kasus.7 
Perubahan aterosklerosis mungkin 
berkontribusi melalui plak ulkus yang 
menimbulkan kerusakan pada tunika 
intima untuk kemudian menjadi diseksi 
aorta.7 

 

 
Gambar 3. Proses Robeknya Dinding 
Aorta pada Diseksi Aorta11 
 

 
 
Gambar 4. (a) Robekan pada Aorta 
Asenden, (b) Diseksi pada Robekan di 
Aorta Asenden dan (c) Diseksi (panah 
hijau) dan Aterosklerosis pada Aorta 
Abdominalis
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Pada pemeriksaan histopatologi 
ditemukan ruptur miokard disertai 
sebukan eritrosit dan sebukan sel 
polimorfonuklear pada jaringan otot 
jantung, gambaran diseksi aorta dan 
diseksi arteri koronaria disertai sebukan 
eritrosit serta gambaran perbendungan 
pada jaringan otak, paru dan hati. 

Pada diseksi aorta akut tipe A, 
biasanya disertai dengan stroke, infark 
miokard akut, tamponade jantung atau 
insufisiensi katub aorta.9 Infark 
miokard akut terjadi pada 1-2 % pasien 
dengan diseksi aorta tipe A, karena 
tekanan ekstrinsik dari  pangkal arteri 
koronaria oleh pelebaran lumen palsu 
atau sumbatan dengan flap tunika 
intima.12 Arteri koronaria kanan lebih 
sering terlibat daripada arteri koronaria 
kiri, bermanifestasi sebagai infark 
miokard akut inferior.12 

Lumen palsu diseksi sering 
pecah dan mengakibatkan darah keluar 
ke kandung jantung melalui tunika 
media dan adventisia yang tersisa.1 Hal 
ini mengakibatkan hemoperikardium 
masif dan tamponade jantung yang 
berhubungan dengan ruptur infark 
miokard.1Kematian dapat disebabkan 
oleh komplikasi ruptur, regurgitasi 
aorta, atau infark miokard akut jika 
tidak dilakukan pembedahan.10 

 
Gambar 5. Gambaran Histopatologi 
Otot Jantung Ditemukan Ruptur 
Miokard  

Disertai Sebukan Eritrosit dan Sebukan 
Sel Polimorfonuklear (perbesaran 40x) 
 

 
Gambar 6. Gambaran histopatologi 
pada (a) Diseksi pada aorta 
(perbesaran 4x), (b) Sebukan eritrosit 
pada diseksi aorta (perbesaran 100x), 
(c) Diseksi pada arteri koronaria 
(perbesaran 4x), (d) Sebukan eritrosit 
pada diseksi arteri koronaria 
(perbesaran 40x) 
SIMPULAN 
 Kematian pada jenazah laki-laki 
berkebangsaan Jepang, berusia sekitar 
63 tahun ini termasuk ke dalam mati 
wajar (natural death). Dari 
pemeriksaan luar tidak ditemukan 
tanda-tanda kekerasan dan ditemukan 
tanda-tanda perbendungan. Pada 
pemeriksaan dalam ditemukan diseksi 
aorta yang termasuk ke dalam 
klasifikasi Stanford tipe A dan DeBakey 
I. Selain itu ditemukan pula robekan 
pada aorta asenden, yang 
menyebabkan perdarahan di dalam 
kandung jantung sehingga 
mengakibatkan tamponade jantung 
yang mengganggu pergerakan jantung 
dan mengakibatkan kematian. Dari 
gambaran histopatologi ditemukan 
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adanya infark miokard pada otot 
jantung, diseksi aorta dan diseksi arteri 
koronaria yang disertai sebukan 
eritrosit serta gambaran perbendungan 
pada jaringan otak, paru dan hati. Pada 
kasus ini infark miokard dapat terjadi 
karena tamponade jantung yang 

menghambat pergerakan jantung dan 
akhirnya akan mengganggu aliran 
darah ke otot jantung ataupun karena 
diseksi arteri koronaria yang juga akan 
mengganggu aliran darah ke otot 
jantung. 
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