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Di Amerika Serikat, terdapat banyak orang dewasa 

dengan penyakit jantung kongenital dibanding anak-anak, 

dengan perkiraan 2 juta orang dewasa di Amerika Serikat 

bertahan hidup dengan penyakit jantung kongenital. Pada 

tahun 2018, ACC dan AHA menerbitkan guideline 

terbaru dalam diagnosis dan tatalaksana pasien dewasa 

dengan penyakit jantung kongenital. 
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STENOSIS KATUP PULMONAL 

 

ESSENSIAL 

➢ Kasus yang parah dapat terjadi pada gagal 

jantung kanan 

➢ P2 delayed dan soft atau tidak ada 

➢ Bising ejeksi pulmonal sering didapatkan dan 

menurun saat inspirasi - hanya bunyi jantung 

kanan yang menurun dengan inspirasi; selain 

jantung kanan semuanya meningkat 

➢ Di diagnosis dengan ekokardiografi/Doppler 



➢ Pasien dengan puncak gradien katup pulmonal 

lebih besar dari 64 mmHg atau rata-rata 35 

mmHg dengan elektrokardiografi/Doppler 

harus menjalani intervensi terlepas dari gejala. 

Jika tidak, akan menimbulkan gejala disfungsi 

ventrikel kanan 

 

 

Gambaran Umum 

Stenosis katup pulmonal atau RV (Right Ventricular) 

infundibulum meningkatkan resistensi aliran RV, 

menaikkan tekanan RV, dan membatasi aliran darah 

pulmonal. Stenosis pulmonal sering terjadi kongenital dan 

berhubungan dengan kelainan jantung lainnya. Aliran 

darah pulmonal cenderung mengalir ke paru kiri pada 

stenosis katup pulmonal. Tidak adanya shunt, saturasi 

arteri normal. Stenosis pulmonal perifer dapat menyertai 

stenosis katup pulmonal dan dapat menjadi bagian dari 

berbagai sindrom klinis, termasuk sindrom rubella 

kongenital. Pasien yang telah menjalani prosedur Ross 

untuk penyakit katup aorta (transfer katup pulmonal ke 

posisi aorta dengan katup pulmonal homograft 

ditempatkan di posisi paru) mungkin mengalami stenosis 

katup pulmonal nonkongenital pasca operasi atau stenosis 



arteri pulmonal utama karena respon sistem imun 

terhadap homograft. Obstruksi aliran RV juga dapat 

terjadi ketika terdapat stenosis pada aliran antara RV ke 

arteri pulmonal akibat proses degeneratif dari waktu ke 

waktu atau ketika degenerasi dari katup bioprostetik katup 

pulmonal. 

 

Temuan Klinis 

A. Tanda dan Gejala 

Kasus stenosis pulmonal ringan tidak menunjukkan 

gejala; kasus sedang sampai berat dapat menyebabkan 

dispnea saat aktivitas, pingsan, nyeri dada, dan gagal 

jantung kanan.  

Pada pemeriksaan fisik, sering teraba peninggian di 

parasternal karena hipertrofi ventrikel kanan (RVH) dan 

aliran pulmonal dapat teraba jika arteri pulmonal (PA) 

melebar. Murmur sistolik yang jelas dan terkadang thrill 

yang menonjol dapat ditemukan pada intercosta 2 dan 3 

parasternalis kiri. Murmur menjalar ke arah bahu kiri 

karena pola aliran pada PA utama dan meningkat saat 

inspirasi. Pada stenosis pulmonal ringan sampai sedang, 

klik ejeksi yang keras dapat terdengar sebelum murmur; 



bunyi ini berkurang dengan inspirasi saat peningkatan 

pengisian RV dari inspirasi prematur membuka katup 

selama sistol atrium ketika inspirasi meningkatkan aliran 

darah ke jantung kanan. Ekskursi katup selama sistol 

berkurang dengan inspirasi daripada ekspirasi, dan bunyi 

klik kurang terdengar saat inspirasi. Ini satu-satunya 

auskultasi sisi kanan yang menurun dengan inspirasi. 

Auskultasi lainnya meningkat dengan peningkatan output 

jantung kanan yang terjadi saat inspirasi. Pada stenosis 

pulmonal berat, bunyi kedua tersamarkan oleh murmur 

dan S2 pulmonal mungkin berkurang, delayed, atau tidak 

ada. S4 sisi kanan dan gelombang a yang menonjol di 

pulsasi vena didapatkan ketika disfungsi diastolik RV 

atau gelombang c-v dapat diobservasi pada tekanan vena 

jugular jika terdapat regurgutasi trikuspid. Regurgitasi 

katup pulmonal relatif jarang terjadi pada stenosis 

pulmonal dan mungkin sangat sulit untuk didengar, 

karena gradien antara penurunan tekanan diastolik PA dan 

peningkatan tekanan diastolik RV mungkin cukup kecil 

(regurgitasi katup pulmonal tekanan rendah). 

 

B. EKG dan Radiografi Dada 



Right axis deviation atau RVH; puncak gelombang P 

menunjukkan bukti adanya kelebihan beban atrium kanan 

(RA). Ukuran jantung mungkin normal pada radiografi, 

atau terdapat prominen RV atau RA atau gross cardiac 

enlargement, tergantung tingkat keparahannya. Sering 

terdapat dilatasi poststenotic dari arteri pulmonalis utama 

dan kiri. Vaskularisasi paru biasanya normal, meskipun 

cenderung mengalir ke paru kiri. 

 

C. Studi Diagnostik 

Ekokardiografi/Doppler adalah alat diagnostik pilihan, 

dapat memberikan bukti untuk doming valve versus 

dysplastic valve, dapat menentukan gradien, dan dapat 

memberikan informasi mengenai obstruksi subvalvular 

dan ada tidaknya regurgitasi katup trikuspid atau 

pulmonal. Stenosis pulmonal ringan terjadi jika gradien 

puncak dengan ekokardiografi/Doppler kurang dari 36 

mm Hg, stenosis pulmonal sedang jika gradien puncak 

antara 36 mmHg dan 64 mmHg, dan stenosis pulmonal 

berat terjadi jika gradien puncak lebih besar dari 64 

mmHg atau gradien rata-rata lebih besar dari 35 mmHg. 

Gradien yang lebih rendah mungkin signifikan jika ada 



disfungsi RV. Kateterisasi biasanya tidak diperlukan 

untuk diagnosis; itu harus digunakan hanya jika datanya 

tidak jelas atau dalam persiapan untuk intervensi atau 

pembedahan perkutan. 

 

Prognosis dan Tatalaksana 

Pasien dengan stenosis pulmonal ringan memiliki rentang 

hidup normal tanpa intervensi. Stenosis sedang mungkin 

asimtomatik pada masa kanak-kanak dan remaja, tetapi 

gejala sering muncul seiring bertambahnya usia pasien. 

Derajat stenosis memburuk seiring waktu pada beberapa 

pasien, jadi tindak lanjut serial penting dilakukan. 

Stenosis berat jarang dikaitkan dengan kematian 

mendadak tetapi dapat menyebabkan gagal jantung kanan 

pada pasien pada awal usia 20-an dan 30-an. Kehamilan 

dan olahraga cenderung dapat ditoleransi dengan baik 

kecuali pada stenosis berat. 

Kelas I (definitif) indikasi untuk intervensi mencakup 

semua gejala pasien dan semua orang dengan gradien 

puncak-ke-puncak istirahat lebih besar dari 64 mmHg 

atau rata-rata lebih besar dari 35 mmHg, terlepas dari 

gejala. Percutaneous balloon valvuloplasty sangat 



berhasil pada pasien domed valve dan merupakan 

pengobatan pilihan. Komisurotomi juga dapat dilakukan, 

atau penggantian katup pulmonal (dengan katup 

bioprostetik atau homograft) bila regurgitasi katup 

pulmonal terlalu parah atau katup displastik. Obstruksi 

aliran pulmonal karena obstruksi saluran RV ke PA atau 

stenosis katup pulmonal homograf sering dapat dikurangi 

dengan katup paru yang ditanamkan secara perkutan (baik 

Medtronic Melody valve dan Edwards Sapien XT valve 

disetujui FDA). Seringkali penempatan katup ini 

difasilitasi dengan menempatkan stent di dalam arteri 

pulmonalis terlebih dahulu, kemudian perangkat 

transkateter di dalam stent ini. Karena katup kateter dapat 

mengakibatkan kompresi arteri koroner, maka Kelas I 

harus menilai efek perangkat pada koroner dengan 

menggunakan temporary balloon inflation sebelum 

pemasangan perangkat. Penggantian dengan 

percutaneous pulmonary valve juga disetujui FDA untuk 

mereka yang memiliki stenosis atau mengikuti prosedur 

Ross. Percutaneous valve juga telah dilakukan pada 

pasien dengan penyakit katup pulmonal bawaan, 

termasuk mereka yang telah menjalani perbaikan tetralogi 



Fallot (dengan asumsi ukuran PA cukup kecil untuk 

menampung percutaneous valve). 

Profilaksis endokarditis tidak diperlukan untuk katup 

asli bahkan setelah valvuloplasti kecuali ada endokarditis 

katup paru sebelumnya (kejadian yang tidak biasa) (lihat 

Tabel 33-3). Ini harus digunakan jika penggantian katup 

bedah atau perkutan telah terjadi. Tampaknya ada lebih 

banyak endokarditis katup pulmonal setelah penggantian 

percutaneous pulmonary valve dengan Melody valve 

daripada yang diperkirakan, dan ini dipantau secara ketat 

oleh FDA. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Semua pasien simtomatik (terlepas dari gradien) dan 

semua pasien asimtomatik yang puncak gradien katup 

parunya lebih besar dari 64mmHg atau yang gradien rata-

ratanya lebih besar dari 35 mmHg harus dirujuk ke ahli 

jantung dengan keahlian dalam penyakit jantung bawaan 

dewasa. Pasien juga memerlukan intervensi jika sianosis 

terjadi karena patent foramen ovale (PFO) atau atrial 

septal defect (ASD) atau jika ada intoleransi latihan. 
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KOARKTASIO AORTA 

 

ESSENSIAL 

• Biasanya disertai hipertensi sistemik. 

• Ekokardiografi/Doppler adalah diagnostik; 

gradien puncak lebih dari 20 mm Hg mungkin 

signifikan karena kolateral di sekitar koarktasio 

mengurangi gradien meskipun obstruksi parah. 

• Berhubungan dengan katup bikuspid aorta 50-

80% pasien. 

• Delayed pulse di arteri femoralis dibandingkan 

dengan arteri brakialis. 

• Tekanan sistolik lebih tinggi pada ekstremitas 

atas daripada ekstremitas bawah; tekanan 

diastolik serupa. 



 

Gambaran Umum 

Koarktasio aorta terdiri dari penyempitan lokal dari arkus 

aorta tepat di distal dari asal arteri subklavia kiri. Jika 

stenosis parah, sirkulasi kolateral berkembang di sekitar 

lokasi koarktasio melalui arteri interkostal dan cabang 

arteri subklavia dan dapat mengakibatkan gradien 

transkoarktasio yang lebih rendah dengan memungkinkan 

aliran darah melewati obstruksi. Koarktasio adalah 

penyebab hipertensi sekunder dan harus 

dipertimbangkan pada pasien muda dengan tekanan 

darah tinggi. Sistem renin-angiotensin sering abnormal, 

dan menyebabkan hipertensi kadang-kadang terlihat 

bahkan setelah perbaikan koarktasio. Katup bikuspid 

terlihat pada sekitar 50-80% kasus, dan ada peningkatan 

insiden cerebral berry aneurysms. Koarktasio aorta yang 

pertama kali atau berulang telah didefinisikan sebagai 

berikut: gradien istirahat puncak-ke-puncak ekstremitas 

atas/ekstremitas bawah lebih besar dari 20 mm Hg atau 

gradien sistolik Doppler rata-rata lebih besar dari 20 mm 

Hg; gradien ekstremitas atas/ekstremitas bawah lebih 

besar dari 10 mm Hg atau gradien Doppler rata-rata lebih 



besar dari 10 mm Hg bila terjadi penurunan fungsi sistolik 

ventrikel kiri (LV) atau regurgitasi aorta (AR); atau 

gradien ekstremitas atas/ekstremitas bawah lebih besar 

dari 10 mm Hg atau gradien Doppler rata-rata lebih besar 

dari 10 mm Hg bila ada bukti aliran kolateral di sekitar 

koarktasio. Ini harus digabungkan dengan bukti anatomis 

untuk koarktasio aorta, biasanya ditentukan oleh 

pencitraan lanjutan (cardiac magnetic resonance, CT 

angiografi). 

 

Temuan Klinis 

A. Tanda dan Gejala 

Jika gagal jantung tidak terjadi pada masa infant, biasanya 

tidak ada gejala sampai hipertensi menyebabkan 

kegagalan ventrikel kiri. Cerebral hemorrhage, meskipun 

jarang, dapat terjadi. Sekitar 10% pasien dengan 

koarktasio aorta memiliki aneurisma intrakranial yang 

diidentifikasi pada magnetic resonance angiography atau 

CT angiografi. Bertambahnya usia telah diidentifikasi 

sebagai faktor risiko. Pulsasi arteri yang kuat terlihat di 

leher dan suprasternal notch. Hipertensi pada ektremitas 

atas, tetapi tekanannya normal atau rendah di ekstremitas 



bawah. Perbedaan ini lebih jelas saat olahraga. Pulsasi 

femoralis lemah dan tertunda dibandingkan dengan 

pulsasi brakialis atau radial. Murmur kontinus terdengar 

di superior dan garis tengah punggung atau di atas dada 

anterior kiri mungkin ada jika terdapat kolateral besar dan 

merupakan petunjuk bahwa koarktasio parah. Koarktasio 

itu sendiri dapat menyebabkan murmur ejeksi sistolik 

yang terdengar di lapangan paru kiri atas di anterior dan 

di dekat tulang belakang di sisi kiri di posterior. Mungkin 

ada regurgitasi aorta atau murmur stenosis karena katup 

aorta bikuspid. Koarktasio dikaitkan dengan sindrom 

Turner (kelainan kromosom seks [XO]); leher berselaput 

mungkin ada pada pasien ini. 

 

B. EKG dan Radiolografi Dada 

EKG biasanya menunjukkan hipertrofi LV (LVH). 

Radiografi dapat menunjukkan scalloping dari bagian 

inferior tulang rusuk (rib notching) karena pembesaran 

arteri interkostal kolateral. Dilatasi arteri subklavia kiri 

dan dilatasi aorta poststenotik bersama dengan 

pembesaran ventrikel kiri dapat terjadi. Regio koarktasio 

dan dilatasi poststenotik dari aorta desendens dapat 



menghasilkan tanda “3” di sepanjang bayangan aorta 

pada radiografi dada PA (notch “3” mewakili area 

koarktasio). 

 

C. Studi Diagnostik 

Ekokardiografi/Doppler biasanya untuk diagnostik dan 

dapat memberikan bukti tambahan untuk katup aorta 

bikuspid. Baik MRI dan CT dapat memberikan gambaran 

anatomi koarktasio yang sangat baik, dan salah satu atau 

yang lain harus selalu dilakukan untuk menentukan 

struktur anatomi koarktasio. MRI dan 

ekokardiografi/Doppler juga dapat memberikan perkiraan 

gradien di seluruh lesi. Kateterisasi jantung memberikan 

informasi gradien definitif dan jelas diperlukan jika 

stenting perkutan harus dipertimbangkan. 

 

Prognosis dan Tatalaksana 

Gagal jantung sering terjadi pada infant dan pada pasien 

lanjut usia yang tidak diobati ketika koarktasionya parah. 

Pasien dengan gradien puncak yang ditunjukkan lebih 

besar dari 20 mm Hg harus dipertimbangkan untuk 

intervensi, terutama jika ada bukti pembuluh darah 



kolateral. Banyak pasien koarktasio berat yang tidak 

diobati meninggal karena hipertensi, ruptur aorta, 

endarteritis infektif, atau cerebral hemorrhage sebelum 

usia 50 tahun. Diseksi aorta juga terjadi dengan frekuensi 

yang meningkat. Koarktasio tidak dapat ditoleransi 

dengan baik pada kehamilan karena ketidakmampuan 

untuk mendukung aliran plasenta. 

Reseksi koarktasio memiliki tingkat kematian 1-4% 

dan termasuk risiko cedera tulang belakang. Prosedur 

intervensi perkutan pilihan adalah stenting endovaskular; 

bila memungkinkan secara anatomis, stent tertutup yang 

dapat mengembang sendiri dan dapat diperluas dengan 

balon telah terbukti lebih menguntungkan dibandingkan 

stent logam kosong. Stent tertutup ini disetujui FDA. 

Kebanyakan perbaikan koarktasio pada orang dewasa 

adalah perkutan. Jika tidak, reseksi bedah (biasanya 

dengan anastomosis ujung ke ujung) harus dilakukan. 

Sekitar 25-50% pasien yang dikoreksi dengan 

pembedahan terus mengalami hipertensi bertahun-tahun 

setelah pembedahan karena perubahan permanen pada 

sistem renin-angiotensin, disfungsi endotel, kekakuan 

aorta, perubahan morfologi, dan peningkatan kekakuan 



ventrikel. Apakah perbaikan dengan dilatasi balon, 

stenting, atau reseksi bedah dapat membuat perbedaan 

dalam perkembangan hipertensi. Kekambuhan stenosis 

koarktasio setelah intervensi membutuhkan tindak lanjut 

jangka panjang. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Semua pasien dengan koarktasio aorta dan gradien yang 

terdeteksi harus dirujuk ke ahli jantung dengan keahlian 

dalam penyakit jantung bawaan dewasa. 
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ATRIAL SEPTAL DEFECT dan PATENT 

FORAMEN OVALE 

 

ESSENSIAL 



• Seringkali asimtomatik dan ditemukan saat 

pemeriksaan fisik rutin. 

• Dengan atrial septal defect (ASD) dan shunt 

kiri ke kanan: RV lift; S2 widely split and fixed. 

• Ekokardiografi/Doppler adalah diagnostik. 

• ASD harus ditutup jika ada bukti kelebihan 

volume RV terlepas dari gejalanya. 

• Sebuah patent foramen ovale (PFO), 25% dari 

populasi, jarang menyebabkan emboli 

paradoks. 

 

 

Gambaran Umum 

Bentuk ASD yang paling umum (80% kasus) adalah 

persistensi ostium sekundum di pertengahan septum. 

Kelainan yang kurang umum adalah persistensi ostium 

primum. Pada kebanyakan pasien dengan defek ostium 

primum, terdapat “celah” katup mitral atau trikuspid serta 

ventricular septal defect (VSD) sebagai bagian dari defek 

septum atrioventrikular (AV). Defek sinus venosus adalah 

lubang, biasanya di bagian atas (atau jarang bagian 

bawah) septum atrium, karena kegagalan masa embrio 

pada vena kava superior atau vena cava inferior untuk 

bergabung dengan atrium dengan benar. Defek sinus 

venosus vena cava superior biasanya berhubungan dengan 



kelainan hubungan vena pulmonalis kanan atas ke vena 

cava superior. ASD sinus koroner jarang terjadi dan pada 

dasarnya merupakan sinus koroner unroofed yang 

mengakibatkan shunt dari atrium kiri (LA) ke sinus 

koroner dan kemudian ke RA. 

Dalam semua kasus, darah teroksigenasi secara 

normal dari yang bertekanan lebih tinggi LA shunt ke RA, 

meningkatkan output RV dan aliran darah pulmonal. Pada 

anak-anak, derajat shunt pada defek ini mungkin cukup 

besar (rasio aliran darah pulmonal dan sistemik 3:1 atau 

lebih). Sebagai compliance RV memburuk karena 

kelebihan volume kronis, tekanan RA dapat meningkat 

dan derajat shunt kiri-ke-kanan dapat menurun dari waktu 

ke waktu. Jika tekanan RA melebihi LA, shunt dapat 

berbalik dan terutama dari kanan ke kiri. Ketika ini terjadi, 

sianosis sistemik muncul. Faktor utama dalam arah aliran 

shunt adalah compliance masing-masing ruang atrium. 

Tekanan pulmonal sedikit meningkat pada 

kebanyakan pasien dengan ASD karena aliran darah 

pulmonal yang tinggi, tetapi hipertensi pulmonal berat 

dengan sianosis (fisiologi Eisenmenger) sebenarnya 

tidak biasa, terjadi hanya pada sekitar 15% pasien dengan 



ASD saja. Peningkatan resistensi pembuluh darah paru 

(PVR) dan hipertensi paru sekunder akibat penyakit 

pembuluh darah paru jarang terjadi pada masa kanak-

kanak atau dewasa muda pada defek sekundum dan lebih 

sering terjadi pada defek primum, terutama jika ada VSD 

terkait. Kegagalan RV akhirnya dapat terjadi dengan 

shunt atrium dengan ukuran yang signifikan, dan sebagian 

besar shunt harus dikoreksi kecuali jika cukup kecil (shunt 

kiri-ke-kanan kurang dari 1,5:1). Pada orang dewasa, 

shunt kiri-ke-kanan yang besar mungkin sudah mulai 

terbalik, sehingga pengukuran shunt kiri-ke-kanan mutlak 

(Qp/Qs, di mana Qp = aliran pulmonal dan Qs = aliran 

sistemik) pada saat pasien diperiksa mungkin 

meremehkan ukuran shunt asli. Selain itu, pada 

kebanyakan orang, compliance LV dan LA biasanya lebih 

menurun dari waktu ke waktu daripada compliance RV 

dan RA; untuk alasan ini, riwayat alami shunt kecil 

septum atrium adalah untuk meningkatkan shunt kiri-ke-

kanan seiring bertambahnya usia pasien. Umumnya hanya 

ada shunting sedikit pada PFO dibandingkan dengan true 

ASD. ASD merupakan predisposisi fibrilasi atrium 

karena pembesaran RA, dan emboli kanan-ke-kiri 



paradoks memang terjadi. Jika hipertensi pulmonal 

memang terjadi, pedoman 2018 merekomendasikan 

bahwa shunt tetap harus ditutup selama shunt kiri-ke-

kanan masih lebih besar dari 1,5:1 dan tekanan PA sistolik 

kurang dari setengah tekanan arteri sistemik dan 

perhitungan PVR kurang dari sepertiga resistensi vaskular 

sistemik. 

Menariknya, emboli paradoks mungkin lebih sering 

terjadi pada pasien dengan PFO daripada true ASD, 

terutama bila ada aneurisma septum atrium. Aneurisma 

septum atrium bukanlah aneurisma sejati melainkan 

hanya redundansi septum atrium yang menyebabkannya 

aliran maju mundur (lebih besar dari 10 mm). Saat 

bersamaan dengan PFO, aliran maju mundur cenderung 

membuka PFO, mendorong shunting. Ini mungkin 

membantu menjelaskan mengapa lebih banyak shunt 

kanan-ke-kiri terjadi pada pasien dengan aneurisma 

septum atrium dan PFO daripada mereka yang hanya 

memiliki PFO. Ini menciptakan substrat anatomi untuk 

terjadinya emboli paradoks. Faktor-faktor lain dapat 

mendistorsi septum atrium (seperti pembesaran aorta) dan 

mengakibatkan peningkatan shunt pada pasien dengan 



PFO. Shunt kanan-ke-kiri PFO mungkin lebih menonjol 

saat berdiri daripada berbaring, menciptakan hipoksemia 

ortostatik (platypnea orthodeoxia). Mungkin juga ada 

peningkatan shunting pada pasien dengan PFO dan sleep 

apnea karena compliance RA dapat memburuk selama 

serangan apnea ketika tekanan paru meningkat. 

 

Temuan Klinis 

A. Tanda dan Gejala 

Pasien dengan ASD kecil atau sedang atau dengan PFO 

tidak menunjukkan gejala kecuali terjadi komplikasi. 

Hanya ada shunting kecil di PFO kecuali tekanan RA 

meningkat karena alasan lain atau septum atrium 

terdistorsi. Dengan shunt ASD yang lebih besar, dispnea 

saat beraktivitas atau gagal jantung dapat terjadi, paling 

sering pada dekade keempat kehidupan atau setelahnya. 

Pulsasi RV dan PA yang prominen mudah terlihat dan 

teraba. Murmur ejeksi sistolik yang cukup keras dapat 

terdengar di intercostal kedua dan ketiga parasternal 

sebagai akibat dari peningkatan aliran melalui katup 

pulmonal. S2 widely split dan tidak bervariasi dengan 

respirasi. Shunt kiri-ke-kanan yang melintasi defek 



menurun dengan inspirasi (dengan meningkatnya tekanan 

RA) dan kemudian meningkat dengan ekspirasi (sebagai 

tekanan RA menurun), sehingga menjaga stroke volume 

RV relatif konstan dalam inspirasi dan ekspirasi. Fixed 

spliting sebagai hasil suara kedua. Pada shunt kiri-ke-

kanan yang sangat besar, gemuruh trikuspid dapat 

terdengar karena aliran tinggi melintasi katup trikuspid 

pada diastol. 

 

B. EKG dan Radiolografi Dada 

Right axis deviation atau RVH mungkin ada tergantung 

pada ukuran RV overload. Right bundle branch block 

komplot atau inkomplit hadir di hampir semua kasus 

ASD, dan superior axis deviation (left anterior fascicular 

block) tercatat pada defek septum AV lengkap, di mana 

complete heart block sering terlihat juga. Dengan defek 

sinus venosus, sumbu P ke kiri +15° karena aktivasi 

atrium abnormal dengan hilangnya jaringan RA bagian 

atas dari sekitar nodus sinus. Ini menciptakan gelombang 

P negatif di sadapan inferior. Radiografi dada 

menunjukkan arteri pulmonalis yang besar, peningkatan 

vaskularisasi paru, dan pembesaran RA dan RV seperti 



pada semua shunt kiri ke kanan jantung katup pra-

trikuspid. LA tidak diperbesar karena shunt ASD karena 

ruang sedang didekompresi. 

 

C. Studi Diagnostik 

Ekokardiografi menunjukkan bukti volume RA dan RV 

overload. Defek atrium biasanya diamati dengan 

ekokardiografi, meskipun defek sinus venosus mungkin 

sulit dipahami karena tingginya di septum atrium. Banyak 

pasien dengan PFO juga memiliki aneurisma septum 

atrium (didefinisikan sebagai perjalanan septum lebih 

besar dari 10 mm dari posisi statis). Ekokardiografi 

dengan injeksi saline (kontras gelembung) dapat 

menunjukkan komponen shunt dari kanan ke kiri, dan 

studi aliran Doppler aliran berdenyut dan warna dapat 

menunjukkan shunting di kedua arah. Pada platypnea 

orthodeoxia, shunt terutama dapat dihasilkan dari darah 

vena cava inferior, dan injeksi saline vena femoralis 

mungkin diperlukan untuk menunjukkan shunt. 

Ekokardiografi transesofageal (TEE) sangat membantu 

ketika kualitas ekokardiografi transtoraks tidak optimal 

karena meningkatkan sensitivitas untuk mendeteksi shunt 



kecil dan memberikan penilaian anatomi PFO atau ASD 

yang lebih baik. Baik CT dan MRI dapat menjelaskan 

anatomi septum atrium, lebih baik mendeteksi beberapa 

fenestrasi, dan menunjukkan lesi terkait seperti koneksi 

vena pulmonal anomali. Anatomi septum atrium dapat 

menjadi kompleks, dan baik MRI, TEE, atau CT dapat 

mengungkapkan apakah ada tepi yang memadai di sekitar 

defek untuk memungkinkan posisi yang aman dari 

perangkat oklusi septum atrium. Studi-studi ini juga dapat 

membantu mengidentifikasi koneksi vena pulmonal yang 

tidak normal. Kateterisasi jantung dapat menentukan 

ukuran dan lokasi shunt serta menentukan tekanan paru 

dan PVR. 

 

Prognosis dan Tatalaksana 

Pasien dengan shunt atrium kecil menjalani rentang hidup 

normal tanpa intervensi. Shunt besar biasanya 

menyebabkan kecacatan pada usia 40 tahun. Karena shunt 

kiri-ke-kanan dan RV overload cenderung meningkat 

dengan penurunan compliance LV normal terkait usia 

(dan kemudian LA), pedoman menyarankan bahwa 

penutupan semua shunt kiri-ke-kanan lebih besar dari 



1,5:1 harus dilakukan baik dengan perangkat perkutan 

atau dengan operasi jika ada struktur jantung kanan yang 

membesar. Jika tekanan sistolik paru lebih dari dua 

pertiga tekanan sistolik sistemik, maka hipertensi 

pulmonal dapat menghalangi penutupan ASD. Pengujian 

shunt dengan transient balloon occlusion, dengan 

vasodilator paru, atau dengan keduanya mungkin 

diperlukan dengan adanya hipertensi pulmonal. 

Preservasi cardiac output setelah transient balloon 

occlusion dan bukti untuk vasoreaktivitas paru dengan 

pengujian vasodilator paru semuanya mendukung 

penutupan ketika hipertensi pulmonal dan shunt kiri-ke-

kanan setidaknya 1,5:1. Setelah usia 40 tahun, aritmia 

jantung (terutama fibrilasi atrium) dan gagal jantung 

terjadi dengan frekuensi yang meningkat karena 

kelebihan volume jantung kanan kronis. Embolisasi arteri 

sistemik paradoksal juga menjadi lebih menjadi perhatian 

karena compliance RV hilang dan shunt kiri-ke-kanan 

mulai terbalik. 

PFO biasanya tidak berhubungan dengan shunting 

yang signifikan, dan oleh karena itu pasien secara 

hemodinamik asimtomatik dan ukuran jantungnya 



normal. Namun, PFO dapat bertanggung jawab atas 

emboli paradoks dan kemungkinan penyebab stroke 

kriptogenik pada pasien di bawah usia 55 tahun. 

Menariknya, risiko emboli paradoks berulang rendah 

terlepas dari apakah PFO ditutup atau tidak, dan 

pengamatan itu telah mengurangi nilai penutupan cacat 

ini pada stroke kriptogenik. Lebih lanjut yang 

mengacaukan keuntungan penutupan PFO untuk stroke 

kriptogenik atau transient iskemic attack (TIA) adalah 

ditemukannya serangan fibrilasi atrium paroksismal yang 

sering menggunakan pemantauan 30 hari pada pasien ini, 

menunjukkan bahwa fibrilasi atrium sebenarnya 

merupakan faktor risiko stroke/TIA yang sebenarnya pada 

beberapa pasien. 

Kadang-kadang, PFO yang belum patologis dapat 

menjadi penyebab sianosis, terutama jika tekanan RA 

meningkat dari hipertensi pulmonal atau RV atau dari 

regurgitasi trikuspid yang parah. 

Pembedahan melibatkan penjahitan atau penambalan 

foramen. Untuk ASD ostium sekundum, penutupan 

perkutan dengan menggunakan berbagai perangkat lebih 

disukai daripada pembedahan bila anatominya sesuai 



(biasanya ini berarti harus ada tepi septum atrium yang 

memadai di sekitar defek untuk mengamankan perangkat 

oklusi). 

Pasien yang mengalami hipoksemia (terutama saat 

berdiri atau berolahraga) harus menutup PFO jika tidak 

ada penyebab hipoksemia lain yang jelas dan ada shunt 

kanan-ke-kiri yang ditunjukkan melalui PFO. Untuk 

pasien dengan stroke kriptogenik atau TIA, masih belum 

pasti apakah penutupan PFO, baik dengan teknik bedah 

terbuka atau perkutan, memiliki keunggulan 

dibandingkan antikoagulasi dengan warfarin, direct-

acting oral anticoagulant (DOAC), atau aspirin. 

Dari sudut pandang praktis, pasien yang lebih muda 

dari 55 tahun dengan kriptogenik stroke/TIA dan tidak 

ada penyebab lain yang dapat diidentifikasi kecuali 

adanya PFO harus tetap dipertimbangkan untuk 

penutupan PFO. Pemeriksaan untuk setiap penyebab 

hiperkoagulabilitas dan pemantauan 30 hari juga harus 

menjadi bagian dari penilaian klinis untuk menyingkirkan 

penyebab potensial lain untuk stroke kriptogenik/TIA. 

Dalam meta-analisis data pada pasien dengan stroke 

kriptogenik/TIA dan PFO yang memiliki PFO tertutup, 



kekambuhan stroke iskemik lebih jarang dibandingkan 

dengan pasien yang menerima perawatan medis. Fibrilasi 

atrium lebih sering tetapi sebagian besar terjadi sementara 

pada pasien yang memiliki perangkat penutup. Tidak ada 

perbedaan dalam TIA, semua penyebab kematian, atau 

infark miokard (MI) antara mereka yang diobati dengan 

obat versus perangkat penutup. Dalam uji coba 

multisenter besar di Prancis di antara pasien yang 

memiliki stroke kriptogenik baru-baru ini dikaitkan 

dengan PFO dengan aneurisma septum atrium terkait atau 

shunt interatrial besar, tingkat kekambuhan stroke lebih 

rendah di antara mereka yang ditugaskan untuk penutupan 

PFO dikombinasikan dengan terapi antiplatelet daripada 

di antara mereka yang ditugaskan untuk terapi antiplatelet 

saja. Penutupan PFO dikaitkan dengan peningkatan risiko 

fibrilasi atrium. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

• Semua pasien dengan ASD harus dievaluasi oleh ahli 

jantung yang ahli dalam penyakit kongenital dewasa 

untuk memastikan tidak ada penyakit struktural lain 

dan untuk menyelidiki apakah RV membesar. 



• Jika ukuran RA dan RV tetap normal, ekokardiografi 

serial harus dilakukan setiap 3-5 tahun. 

• Jika volume RA dan RV meningkat, maka rujukan ke 

ahli jantung yang melakukan penutupan perkutan 

diperlukan. 

• Pasien yang lebih muda dari 55 tahun dengan stroke 

kriptogenik ketika tidak ada sumber lain yang 

diidentifikasi kecuali PFO dengan shunt kanan-ke-

kiri harus dipertimbangkan untuk penutupan PFO 

atau terapi medis. Aspirin saja tampaknya tidak 

efektif. DOACs dengan atau tanpa penutupan 

perangkat PFO mungkin memiliki peran dalam 

mencegah stroke berulang. 

• Pasien dengan sianosis dan PFO dengan bukti shunt 

kanan-ke-kiri dengan kontras gelembung salin yang 

agitasi pada ekokardiografi, terutama jika sianosis 

memburuk saat mengambil posisi tegak. 
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VENTRICULAR SEPTAL DEFECT 

 

ESSENSIAL 

• VSD restriktif berukuran kecil dan membuat 

murmur yang lebih keras daripada yang tidak 

restriktif, seringkali disertai dengan thrill. 

Semakin tinggi gradien melintasi septum, 

semakin kecil shunt kiri-ke-kanan. 

• Defek kecil mungkin asimtomatik. 

• Defek yang lebih besar menyebabkan 

hipertensi pulmonal (fisiologi Eisenmenger) 

jika tidak diperbaiki atau jika sirkuit pulmonal 

tidak dilindungi oleh obstruksi aliran keluar 

RV. 

• Ekokardiografi/Doppler adalah diagnostik. 

 

Gambaran Umum 



VSD kongenital terjadi di berbagai bagian septum 

ventrikel. Defek septum membranosa dan otot dapat 

menutup secara spontan pada masa kanak-kanak saat 

septum tumbuh dan hipertrofi. Sebuah shunt kiri-ke-

kanan hadir, dengan derajat tergantung pada tekanan RV 

terkait. Semakin kecil defek, semakin besar gradien dari 

LV ke RV dan semakin keras murmur. Presentasi di orang 

dewasa tergantung pada ukuran shunt dan apakah ada 

stenosis pulmonal atau subpulmonal terkait yang 

melindungi paru dari tekanan dan volume sistemik. Paru-

paru yang tidak terlindungi dengan shunt besar selalu 

menyebabkan penyakit pembuluh darah paru dan 

hipertensi pulmonal berat (fisiologi Eisenmenger). 

Ukuran VSD ditentukan dengan perbandingan dengan 

ukuran akar aorta; diameter VSD kecil atau restriktif 

kurang dari 25% diameter akar aorta, diameter VSD 

restriktif sedang adalah 25-75% dari aorta, dan ukuran 

VSD tidak terbatas lebih besar dari 75% diameter aorta. 

Ukuran juga dapat dihitung berdasarkan Qp/Qs (shunt 

kiri-ke-kanan), dengan lesi restriktif kurang dari 1,5:1, 

VSD restriktif sedang 1,5–2,2:1, dan lesi tak terbatas lebih 

besar dari 2,2 :1. 



 

Temuan Klinis 

A. Tanda dan Gejala 

Gambaran klinis tergantung pada ukuran defek dan ada 

tidaknya obstruksi aliran keluar RV atau peningkatan 

PVR. Shunt kecil berhubungan dengan bising holosistolik 

yang keras dan keras di intercostal ketiga dan keempat kiri 

sepanjang sternum. Sebuah sistolik thrill sering 

didapatkan. Shunt yang lebih besar dapat menyebabkan 

volume dan tekanan LV dan RV overload. Jika terjadi 

hipertensi pulmonal, dapat terjadi regurgitasi katup 

pulmonal tekanan tinggi. Gagal jantung kanan mungkin 

secara bertahap menjadi jelas di akhir perjalanan, dan 

shunt akan mulai seimbang atau terbalik ketika tekanan 

sistolik RV dan LV bersamaan dengan munculnya 

hipertensi pulmonal. Sianosis dari shunt kanan ke kiri 

yang berkembang kemudian dapat terjadi. Sianosis 

dengan hipertensi pulmonal dan shunt intrakardiak 

menentukan sindrom Eisenmenger. 

 

B. EKG dan Radiografi Dada 



EKG mungkin normal atau mungkin menunjukkan 

hipertrofi kanan, kiri, atau biventrikular, tergantung pada 

ukuran defek dan PVR. Dengan shunt besar, LV, LA, dan 

arteri pulmonalis membesar dan vaskularisasi paru 

meningkat pada radiografi dada. RV sering normal 

sampai akhir proses. Jika terjadi peningkatan PVR 

(hipertensi pulmonal), PA yang membesar dengan 

pemangkasan vaskular paru distal terlihat. Dalam kasus 

yang jarang dari VSD tinggi di septum ventrikel, puncak 

aorta (puncak koroner kanan) dapat prolaps ke dalam 

VSD dan mengurangi shunt VSD tetapi mengakibatkan 

regurgitasi aorta akut dan gagal jantung akut. 

 

C. Studi Diagnostik 

Ekokardiografi dapat menunjukkan ukuran ruang yang 

kelebihan beban dan biasanya dapat menentukan anatomi 

defek. Doppler secara kualitatif dapat menilai besarnya 

shunt dengan mencatat gradien dari LV ke RV, jika ada 

regurgitasi trikuspid, tekanan sistolik RV dapat 

diperkirakan. Selebaran septum katup trikuspid mungkin 

merupakan bagian dari anatomi VSD dan kompleksnya 

muncul sebagai "aneurisma" septum ventrikel. Aneurisma 



septum membranosa ini menyerupai “windsock” dan 

dapat berfenestrasi dan mengakibatkan shunt VSD atau 

mungkin tetap utuh. Doppler aliran warna membantu 

menggambarkan keparahan shunt dan adanya regurgitasi 

katup. MRI dan CT jantung sering dapat 

memvisualisasikan defek dan menggambarkan kelainan 

anatomi lainnya. MRI dapat memberikan data shunt 

kuantitatif juga. 

Kateterisasi jantung biasanya dicadangkan untuk 

mereka yang setidaknya memiliki shunting sedang, untuk 

mengukur PVR dan derajat hipertensi pulmonal. 

Pedoman penyakit jantung bawaan dewasa tahun 2018 

menyarankan bahwa jika masih ada setidaknya 1,5:1 

shunt kiri-ke-kanan dan jika PVR kurang dari sepertiga 

resistensi vaskular sistemik, dan tekanan sistolik PA lebih 

dari setengah dari tekanan sistolik aorta, maka risiko 

penutupan VSD meskipun beberapa hipertensi pulmonal 

dapat diterima dan harus dilakukan. Jika rasio 

PVR/resistensi vaskular sistemik atau rasio tekanan 

sistolik PA/tekanan aorta sistolik lebih besar dari dua 

pertiga atau terdapat shunt kanan-ke-kiri bersih, maka 

penutupan dikontraindikasikan. 



Vasoreaktivitas sirkuit paru dapat diuji pada 

kateterisasi menggunakan agen seperti oksida nitrat 

inhalasi, dan jika tekanan paru dapat diturunkan cukup 

sehingga rasio di atas turun di bawah nilai dua pertiga, 

maka perbaikan masuk akal selama shunt VSD kiri-ke 

kanan lebih besar dari 1,5:1. Bosentan, penghambat 

reseptor endotel yang mengurangi tekanan paru pada 

sindrom Eisenmenger, telah diberikan indikasi kelas I 

pada pasien ini. 

Prognosis dan Tatalaksana 

Pasien dengan VSD kecil memiliki harapan hidup normal 

kecuali risiko kecil endokarditis infektif. Profilaksis 

antibiotik setelah perawatan gigi direkomendasikan hanya 

ketika VSD adalah sisa dari penutupan tambalan 

sebelumnya atau ketika ada hipertensi pulmonal dan 

sianosis yang terkait (lihat Tabel 33–3, 33–4, dan 33–5). 

Dengan shunt VSD yang besar, gagal jantung dapat 

berkembang pada awal kehidupan, dan kelangsungan 

hidup di atas usia 40 tahun tidak biasa tanpa intervensi. 

Shunt kecil (rasio aliran pulmonal-sistemik kurang 

dari 1,5) pada pasien tanpa gejala tidak memerlukan 

pembedahan atau intervensi lain. Adanya stenosis 



infundibular RV atau stenosis katup pulmonal dapat 

melindungi sirkuit pulmonal sehingga beberapa pasien, 

bahkan dengan VSD yang besar, mungkin masih menjadi 

kandidat bedah sebagai orang dewasa jika tidak ada 

hipertensi pulmonal. 

Perbaikan bedah VSD umumnya merupakan 

prosedur berisiko rendah kecuali ada fisiologi 

Eisenmenger yang signifikan. Perangkat untuk penutupan 

VSD otot non-bedah telah disetujui dan perangkat untuk 

VSD membran sedang ditanamkan dengan hasil yang 

menjanjikan; namun, gangguan konduksi merupakan 

komplikasi utama. Perangkat perkutan juga disetujui 

untuk penutupan VSD yang terkait dengan MI akut, 

meskipun hasil pada populasi pasien yang sangat berisiko 

ini belum menggembirakan. Dalam pengaturan MI akut, 

perangkat juga telah diletakkan di septum ventrikel pada 

operasi untuk membantu memberikan dasar yang kuat 

untuk menjahit patch perikardial, mengingat VSD pada 

MI akut sering dikaitkan dengan nekrosis luas dan 

multipel, jalur serpiginous. Sebuah metode perkutan baru, 

di mana kedua sisi perangkat dijahit bersama 

menggunakan pendekatan subxiphoid, telah dijelaskan. 



Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati hipertensi 

pulmonal sekunder akibat VSD serupa dengan yang 

digunakan untuk mengobati hipertensi pulmonal idiopatik 

("primer") dan kadang-kadang bisa sangat efektif dalam 

menghilangkan gejala dan mengurangi tingkat sianosis. 

Semua pasien yang memiliki shunt kanan-ke-kiri 

harus memiliki filter yang ditempatkan pada setiap 

jalur intravena untuk menghindari kontaminasi atau 

gelembung udara menyebar sistemik. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Semua pasien dengan VSD harus dirujuk ke ahli jantung 

dengan keahlian dalam penyakit kongenital dewasa untuk 

memutuskan apakah tindak lanjut jangka panjang atau 

studi lebih lanjut diperlukan. 
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TETRALOGY OF FALLOT 

 

ESSENSIAL 

• Lima fitur karakteristik: 

- VSD 

- RVH konsentris. 

- Obstruksi aliran keluar RV karena stenosis 

infundibular. 

- Overriding septum aorta pada separuh 

pasien. 

• Lengkungan aorta sisi kanan pada 25%. 

• Kebanyakan pasien dewasa dengan tetralogi 

Fallot telah dioperasi, biasanya dengan RV 

outflow patch dan penutupan VSD. Jika patch 

menimpa katup pulmonal, regurgitasi pulmonal 

sering terjadi. 

• Pemeriksaan fisik mungkin menipu setelah 

perbaikan tetralogi klasik, dengan regurgitasi 

katup paru yang parah sulit dideteksi. 



• Ekokardiografi/Doppler mungkin meremehkan 

regurgitasi katup pulmonal yang signifikan. 

Berhati-hatilah jika RV diperbesar atau 

membesar. 

• Aritmia sering terjadi; pemantauan rawat jalan 

berkala dianjurkan. 

• Aritmia yang serius dan kematian mendadak 

dapat terjadi jika QRS melebar atau RV 

menjadi cukup besar, atau keduanya. 

 

Gambaran Umum 

Pasien dengan tetralogi Fallot memiliki VSD, RV 

infundibular stenosis, RVH, dan dilatasi aorta (pada 

sekitar setengah dari pasien itu menimpa septum). Jika 

ada ASD terkait, kompleks ini disebut sebagai pentalogi 

Fallot. Lesi dasarnya adalah VSD besar dengan migrasi 

septum di atas VSD dan di bawah katup pulmonal. 

Mungkin ada atau mungkin tidak ada stenosis katup 

pulmonal, biasanya karena katup pulmonal bikuspid atau 

hipoplasia aliran keluar RV. Aorta bisa sangat membesar 

dan regurgitasi aorta dapat terjadi. Jika lebih dari 50% dari 

aorta menimpa septum ventrikel, itu disebut RV outlet 

ganda. Dua kelainan vaskular yang umum: arkus aorta sisi 

kanan (pada 25%) dan anomali arteri koroner desendens 

anterior kiri dari cusp kanan (7-9%). Yang terakhir ini 



penting karena koreksi bedah harus menghindari cedera 

arteri koroner saat memperbaiki obstruksi aliran keluar 

RV. Stenosis cabang pulmonal juga dapat terjadi. 

Sebagian besar pasien dewasa telah menjalani operasi 

sebelumnya. Jika obstruksi aliran keluar RV yang 

signifikan terjadi pada periode neonatal, shunt arteri 

sistemik ke arteri pulmonalis mungkin merupakan 

prosedur bedah awal untuk meningkatkan aliran darah 

paru, meskipun banyak bayi menjalani perbaikan tanpa 

langkah pertama ini. Namun, kebanyakan orang dewasa 

akan menjalani perbaikan paliatif awal ini. Prosedur 

paliatif memungkinkan darah mencapai paru-paru yang 

kurang perfusi baik dengan langsung menghubungkan 

salah satu arteri subklavia ke cabang PA utama (shunt 

Blalock klasik) atau, lebih mungkin, dengan membuat 

saluran di antara keduanya (shunt Blalock yang 

dimodifikasi). Perbaikan total dari tetralogi Fallot 

umumnya mencakup patch VSD dan biasanya patch 

saluran keluar RV yang membesar, serta penghapusan 

shunt arteri-pulmonal sebelumnya. Jika patch saluran 

keluar RV meluas melalui katup pulmonal ke PA 

(transannular patch), berbagai derajat regurgitasi katup 



pulmonal berkembang. Kebanyakan ahli bedah mendekati 

bagian dalam RV melalui atrium kanan dan melalui katup 

trikuspid. Selama bertahun-tahun, kelebihan volume dari 

setiap regurgitasi katup paru yang parah menjadi masalah 

hemodinamik utama yang harus dihadapi pada orang 

dewasa. Patch aliran keluar RV besar berkontribusi pada 

beban volume RV relatif. Aritmia ventrikel dapat berasal 

dari tepi baik VSD atau saluran keluar dan cenderung 

meningkat frekuensinya seiring dengan meningkatnya 

ukuran RV.  

 

Temuan Klinis  

Kebanyakan pasien dewasa yang telah diperbaiki tetralogi 

Fallot relatif asimtomatik kecuali terjadi gagal jantung 

kanan atau aritmia menjadi masalah. Pasien dapat aktif 

dan umumnya tidak memerlukan terapi khusus. 

 

A. Tanda dan Gejala 

Pemeriksaan fisik harus mencakup pemeriksaan kedua 

lengan untuk setiap kehilangan denyut nadi dari prosedur 

shunt sebelumnya pada masa bayi. Pulsasi vena jugularis 

(JVP) dapat menunjukkan peningkatan gelombang a dari 



compliance RV yang buruk atau gelombang c-v karena 

regurgitasi trikuspid. Lengkungan sisi kanan tidak 

memiliki konsekuensi. Prekordium mungkin aktif, 

seringkali dengan murmur aliran keluar paru yang 

persisten. P2 mungkin atau mungkin tidak terdengar. 

Sebuah gallop sisi kanan mungkin terdengar. Sebuah sisa 

VSD atau murmur regurgitasi aorta mungkin ada. 

 

B. EKG dan Radiografi Dada 

EKG menunjukkan RVH dan deviasi aksis ke kanan; 

dalam tetralogi yang diperbaiki, sering ada pola blok 

cabang berkas kanan. Radiografi dada menunjukkan 

jantung Classic boot-shape dengan penonjolan RV dan 

cekungan di saluran keluar RV. Ini mungkin kurang 

mengesankan setelah perbaikan. Aorta mungkin 

membesar dan sisi kanan. Yang penting, lebar QRS harus 

diperiksa setiap tahun karena orang yang paling berisiko 

untuk kematian mendadak adalah mereka yang memiliki 

lebar QRS lebih dari 180 msec, meskipun data yang lebih 

baru menunjukkan bahwa batas ini tidak sespesifik yang 

diperkirakan. Kebanyakan ahli merekomendasikan 

pemantauan rawat jalan secara berkala juga, terutama jika 



pasien mengalami palpitasi. Faktor risiko lain yang 

teridentifikasi untuk aritmia ventrikel termasuk memiliki 

beberapa operasi jantung sebelumnya, peningkatan 

tekanan diastolik akhir LV (LVEDP), dan usia yang lebih 

tua saat perbaikan. Faktanya, semakin banyak sisi kiri 

jantung yang terlibat, semakin tinggi risiko kematian 

mendadak. 

 

C. Studi Diagnostik 

Ekokardiografi/Doppler biasanya menegakkan diagnosis 

dengan mencatat VSD yang tidak terbatas (besar), 

stenosis infundibular RV, dan aorta yang membesar. Pada 

pasien yang telah diperbaiki tetralogi Fallot, 

ekokardiografi/Doppler juga memberikan data mengenai 

jumlah regurgitasi katup pulmonal residual jika terdapat 

patch transannular, fungsi RV dan LV, dan adanya 

regurgitasi aorta. Peningkatan kadar N-terminal pro B-

type natriuretic peptide (NT-proBNP) darah juga telah 

berkorelasi dengan peningkatan pembesaran RV.  

MRI jantung dan CT dapat mengukur regurgitasi 

paru dan volume RV. Selain itu, MRI jantung dan CT 

dapat mengidentifikasi apakah ada stenosis cabang arteri 



pulmonal asli atau stenosis di lokasi distal shunt arteri-ke-

PA sebelumnya atau anomali lainnya, seperti ASD. 

Kemampuan MRI jantung untuk secara akurat mengukur 

keparahan regurgitasi paru dan memberikan pengukuran 

volume RV yang lebih akurat memberikan keuntungan 

dibandingkan studi pencitraan lainnya. Kateterisasi 

jantung mungkin diperlukan untuk mendokumentasikan 

derajat regurgitasi katup pulmonal karena studi noninvasif 

bergantung pada gradien kecepatan. Angiografi pulmonal 

menunjukkan derajat regurgitasi katup pulmonal, dan 

angiografi RV membantu menilai aneurisma saluran 

aliran keluar pascaoperasi.  

Kebutuhan untuk studi elektrofisiologi dengan 

stimulasi ventrikel dan ablasi takikardia ventrikel 

potensial telah disarankan oleh beberapa ahli untuk pasien 

yang memiliki bukti takikardia ventrikel, sinkop yang 

tidak dapat dijelaskan, QRS lebar, lebih tua, atau yang 

akan menjalani penggantian katup pulmonal. 

 

Prognosis dan Tatalaksana 

Beberapa pasien dengan "jumlah yang tepat" dari stenosis 

subpulmonal memasuki usia dewasa tanpa menjalani 



koreksi bedah. Namun, sebagian besar pasien dewasa 

telah menjalani perbaikan bedah, termasuk penutupan 

VSD, reseksi otot infundibular, dan pemasangan patch 

saluran keluar untuk meringankan obstruksi subpulmonal. 

Pasien dengan regurgitasi katup pulmonal harus dipantau 

untuk memastikan volume RV tidak meningkat secara 

progresif. Regurgitasi katup pulmonal tekanan rendah 

sulit untuk didiagnosis karena fakta bahwa tekanan 

diastolik RV cenderung tinggi dan tekanan diastolik arteri 

pulmonal rendah. Ini berarti ada sedikit gradien antara PA 

dan RV pada diastol, sehingga mungkin ada sedikit 

murmur atau bukti turbulensi pada aliran warna Doppler. 

Jika RV mulai membesar, harus diasumsikan bahwa ini 

disebabkan oleh regurgitasi katup pulmonal sampai 

terbukti sebaliknya. Penggantian katup paru bedah dini 

semakin disukai. Pendekatan perkutan untuk regurgitasi 

katup pulmonal tetap terbatas karena diameter katup 

perkutan yang tersedia seringkali terlalu kecil untuk 

ukuran anulus paru. Katup Melody adalah prostesis vena 

jugularis sapi dengan ukuran terbesar berdiameter 22 mm. 

Katup stent perkutan, khususnya Edwards SAPIEN XT, 

telah berhasil digunakan dan dapat digunakan pada pasien 



dengan ukuran akar paru yang lebih besar. Seringkali, 

stent ditempatkan di dalam bejana terlebih dahulu dengan 

katup stent ditempatkan di dalam stent. Perluasan PA 

tidak boleh menghalangi aliran ke arteri koroner mana 

pun; ini diuji dengan ekspansi balon percobaan sambil 

mencitrakan arteri koroner pada saat yang sama 

(persyaratan kelas I). Ada peningkatan endokarditis katup 

stent yang dicatat setelah penempatan Melody valve; ini 

diawasi dengan ketat.  

Jika ada anomali arteri koroner, maka saluran 

ekstrakardiak sekitarnya dari RV ke PA mungkin 

diperlukan sebagai bagian dari perbaikan tetralogi. Pada 

follow-up 20 tahun, operasi ulang perbaikan tetralogi 

umum diperlukan pada sekitar 10-15%, tidak hanya untuk 

regurgitasi katup pulmonal yang parah tetapi juga untuk 

stenosis infundibular residual. Biasanya katup pulmonal 

diganti dengan homograft paru, meskipun katup 

bioprostetik babi juga cocok. Katup bioprostetik katup-

dalam-katup perkutan telah berhasil digunakan ketika ada 

disfungsi katup bioprostetik bedah. Cryoablasi jaringan 

yang menimbulkan aritmia kadang-kadang dilakukan 

pada saat operasi ulang. Stenosis pulmonal cabang dapat 



dibuka secara perkutan dengan pemasangan stent. Jika 

saluran telah digunakan untuk memperbaiki obstruksi 

aliran keluar RV, pendekatan perkutan dengan katup 

pulmonal stent dapat dilakukan. Semua pasien 

memerlukan profilaksis endokarditis (lihat Tabel 33–3, 

33–4, dan 33–5). Kebanyakan orang dewasa dengan 

hemodinamik stabil dapat cukup aktif, dan sebagian besar 

wanita dapat hamil secara memadai jika fungsi RV 

dipertahankan.  

Fibrilasi atrium, aritmia atrium reentrant, dan ektopi 

ventrikel sering terjadi, terutama setelah usia 45 tahun. 

Penyakit jantung kiri tampaknya lebih sering 

menyebabkan aritmia ini daripada penyakit jantung 

kanan. Disfungsi biventrikular bukanlah konsekuensi 

yang tidak biasa seiring bertambahnya usia pasien. 

Penyebab disfungsi LV terkait sering multifaktorial dan 

sering tidak jelas. Demikian pula, aorta dapat membesar 

dengan regurgitasi aorta yang menyertainya, dan lesi ini 

dapat menjadi cukup parah untuk memerlukan intervensi 

bedah. Pasien dengan disfungsi RV atau LV atau dengan 

disfungsi kedua ventrikel mungkin memerlukan 

defibrilator profilaksis. 



 

Kapan Harus Merujuk? 

Semua pasien dengan tetralogi Fallot harus dirujuk ke ahli 

jantung dengan keahlian dalam penyakit jantung bawaan 

dewasa. 

 

Downing TE et al. Tetralogy of Fallot: general principles 

of management. Cardiol Clin. 2015 Nov;33(4):531–

41. [PMID: 26471818] 

Haas NA et al. Early outcomes of percutaneous 

pulmonary valve implantation using the Edwards 

SAPIEN XT transcatheter heart valve system. Int J 

Cardiol. 2018 Jan 1;250:86–91. [PMID: 29017776] 

He F et al. Whether pulmonary valve replacement in 

asymptomatic patients with moderate or severe 

regurgitation after tetralogy of Fallot repair is 

appropriate: a case-control study. J Am Heart Assoc. 

2019 Jan 8;8(1):e010689. [PMID: 30587056] 

Paolino A et al. NT-proBNP as marker of ventricular 

dilatation and pulmonary regurgitation after surgical 

correction of tetralogy of Fallot: an MRI validation 

study. Pediatr Cardiol. 2017 Feb;38(2):324–31. 

[PMID: 27872995] 

Smith CA et al. Long-term outcome of tetralogy of Fallot: 

a study from the Pediatric Cardiac Care Consortium. 

JAMA Cardiol. 2019 Jan 1;4(1):34–41. [PMID: 

30566184] 

 

VALVULAR HEART DISEASE 

 



Pedoman American Heart Association (AHA)/American 

College of Cardiology (ACC) 2014 memberikan 

informasi tentang diagnosis dan pengobatan penyakit 

katup jantung. Pedoman ini diperbarui pada tahun 2017 

untuk mencerminkan peningkatan luar biasa dalam 

penggunaan perangkat katup perkutan, informasi 

mengenai penggunaan antikoagulasi, dan kapan harus 

melakukan intervensi. Temuan khas dari setiap lesi katup 

asli dijelaskan pada Tabel 10-1. Tabel 10-2 menguraikan 

bedside manuever untuk membedakan antara berbagai 

murmur sistolik. 

 

Tabel 10-1 Diagnosis Banding valvular heart disease 

 Stenosis Mitral Regurgitasi 

Mitral 

Stenosis 

Aorta 

Regurgitasi 

Aorta 

Stenosis 

Trikuspid 

Regurgitasi 

Trikuspid 

Inspeksi Malar flush, 

precordial bulge, dan 

pulsasi menyebar pada 

pasien muda. 

Biasanya 

prominen dan 

impuls apikal 

hiperdinamik ke 

MCL kiri. 

Sustained 

PMI, 

gelombang 

pengisian 

atrial 

prominen. 

PMI 

hiperdinamik ke 

kiri MCL dan 

kbawah. Pulsasi 

karotis terlihat. 

Pulsasi nailbeds 

(Quincke sign), 

head bob 

(deMusset sign) 

Gelombang a 

raksasa pada 

pulsasi 

jugularis 

dengan sinus 

rithm. Edema 

perifer atau 

asites, atau 

keduanya. 

Gelombang v 

besar pada 

pulsasi jugular; 

sewaktu dengan 

pulsasi karotis. 

Edema perifer 

atau asites, ata 

keduanya. 

Palpasi “Tapping” sensation 

pada area perkiraan 

PMI. Pulsasi 
ventricular kanan di 

ICS 3 dan 4 

parasternalis kiri saat 

terdapat hipertensi 

pulmonal. P2 mungkin 

teraba.  

Kuat, PMI cepat; 

thrill sistolik 

pada PMI. 
Pulsasi normal, 

kecil atau sedikit 

collaps. 

Kuat, 

memiringka

n PMI ke 
kiri dan 

sedikit 

dibawah 

MCL. Thrill 

sistolik di 

area aorta, 

sternal 

notch, atau 

arteri carotis 

pada sakit 

yang parah. 

Pulsasi 
carotis kecil 

dan 

perlahan 

meningkat. 

Jika AS 

Impuls apikal 

kuat dan 

perpindahan 
signifikan ke kiri 

dan bawah. 

Pulsasi karotis 

prominen. 

Denyut secara 

cepat meningkat 

dan collaps 

(denyut 

Corrigan)  

Berdenyut 

pelebaran hati 

pada sistol 
ventrikel. 

Pulsasi ventrikel 

kanan. Pulsasi 

sistolik hati. 



bikuspid, 

periksa 

untuk 

keterlambat

an pada 

arteri 

femoral 
untuk 

eksklusi 

koarctasio. 

Bunyi 

jantung, 

irama, dan 

tekanan 

darah 

S1 keras jika katup 

bergerak. Opening 

snap mengikuti S2. 

Yang terburuk, 

peutupan S2 opening 

snap interval. 

S1 normal atau 

teredam diawal 

murmur (kecuali 

pada prolaps 

mitral dimana 

murmur dapat 

terlambat). Bunri 

jantung ketiga 

prominen ketika 

MR berat. Atrial 
fibrilasi sering. 

Tekanan darah 

normal. Klik 

midsistolik dapat 

ada dan multipel. 

A2 normal, 

halus, atau 

tidak ada. 

S4 

prominen. 

Tekanan 

darah 

normal, atau 

tekanan 

sistolik 
normal 

dengan 

tekanan 

diastolik 

tinggi. 

S1 normal atau 

berkurang, A2 

keras. Tekana 

pulse lebar 

dengan tekanan 

diastolik < 60 

mm Hg. 

Saat berat, 

kompresi arteri 

femoral dengan 
diafragma 

stetoskop dapat 

menunjukkan 

aliran diastolik 

(duroziez) dan 

tekanan tungkai 

pada palpasi > 40 

mm Hg 

dibanding lengan 

(Hill). 

S1 sering 

terdengar 

kuat. 

Atrial fibrilasi 

dapat terlihat. 

Murmur 

Lokasi dan 

transmisi 

Terletak di atau sekitar 

apeks. Bising diastolik 

paling baik didengar 

pada posisi lateral kiri; 

mungkin ditekankan 
dengan pasien 

malkukan sit-ups. 

Jarang murmur 

diastolik singkat 

sepanjang batas sternal 

kiri bawah (Grahan 

Steel) pada hipertensi 

pulmonal berat. 

Paling keras pada 

PMI; jet direk 

posterior 

(contoh, prolaps 

mitral anterior) 
menjalar axila 

kiri, area 

infraskapular 

kiri; jet direk 

anterior (contoh, 

prolaps mitral 

posterior) 

terdengar pada 

prekordium 

anterior. Murmur 

tidak berubah 
setelah detak 

prematur. 

ICS 2 

parasternali

s kanan atau 

pada apeks, 

terdengar 
pada arteri 

karotis dan 

terkadang di 

area 

interskapula

r atas. Dapat 

terdengar 

seperti MR 

di apeks 

(Fenomena 

Gallaverdin
), namun 

murmur 

terjadi 

setelah S1 

dan berhenti 

sebelum S2.  

Diastolik: lebih 

keras sepanjang 

ICS 3 dan 4  

sternalis kiri. 

Terdengar di area 
aorta dan apeks. 

Dapat 

berhubungan 

dengan murmur 

mid-diastolik 

low-pitched 

(Austin Flint) 

karena stenosis 

mitral 

fungsional. 

ICS 3 sampai 

4 sternalis kiri 

ke apeks. 

Murmur 

meningkat 
dengan 

inspirasi. 

Sepanjang ICS 3 

dan 4  sternalis 

kiri. Murmur 

sulit terdengan 

namun 
meningkat 

dengan inspirasi. 

Sit-ups dapat 

meningkatkan 

cardiac output 

dan menekan 

murmur.  

Waktu Hubunga opening snap 

dengan A2 penting. 

Semakin tinggi 

tekanan LA, semakin 

awal opening snap. 

Penekanan presistolik 

sebelum S1, jika sinus 

rithm. Graham Steel 
mulai dengan P2 (awal 

diastol) jika 

berhubungan dengan 

hipertensi pulmonal. 

Pansistolik mulai 

dengan S1 dan 

berakhir saat atau 

setelah A2. 

Mungkin sistolik 

terlambat pada 

prolaps katup 

mitral. 

Mulai 

setelah S1 

dan berahir 

saat atau 

setelah A2. 

Semakin 

parah 

stenosis, 
semakit 

terlambat 

puncak 

murmur. 

Mulai segera 

setelah bunyi 

kedua aorta dan 

berakhir sebelum 

bunyi pertama 

(keduanya 

samar); bantu 

membedakan 
dengan MR. 

Bising sering 

mengikuti 

opening snap 

yang dapat 

didengar. 

Sewaktu-waktu, 

sulit didengar. 

Mulai dengan S1 

dan mengisi 

sistol. Meningkat 

dengan inspirasi. 

Karakter Low-pitched, bising; 

mumur presistolik 

gabung dengan S1 

keras. 

Blowing, low-

pitched; 

terkadang kasar 

atau musikal. 

Keras, kasar Blowing, sering 

lemah. 

Seperti 

stenosis 

mitral. 

Blowing, kasar, 

atau musikal. 

Kondisi 

auskultasi 

optimum 

Setelah latihan, left 

lateral recumbency. 

Gunakan stetoskop 

bell, mudah 

diaplikasikan. 

Setelah latihan, 

gunakan 

diafragma 

stetoskop,. Pada 

prolaps, temuan 

mungkin lebih 

terlihat saat 
berdiri. 

Gunakan 

diafragma 

stetoskop. 

Pasien 

istirahat, 

condong ke 

depan, nafas 
tahan saat 

Gunakan 

diafragma 

stetoskop. Pasien 

condong ke 

depan, nafas 

tahan saat 

ekspirasi. 

Gunakan bell 

stetoskop. 

Murmur 

biasanya lebih 

keras saat 

puncak 

inspirasi. 

Gunakan 

diafragma 

stetoskop. 

Murmur 

biasanya lebih 

keras saat 

inspirasi. 



ekspirasi 

penuh. 

Pasien 

berbaring. 

Radiografi Batas jantung kiri dari 

pelebaran LA 

appendage. 

peningkatan cabang 

utama bronkus kiri. 

Ventrikel kanan dan 

arteri pulmonal besar 
jika terdapat hipertensi 

pulmonal. Kalsifikasi 

katup mitral pada 

stenosis mitral rematik 

atau pada annulus 

kalsifikasi stonosis 

mitral. 

Pelebaran 

ventrikel kiri dan 

LA. 

Hipertrofi 

ventrikel 

kiri 

konsentrik. 

Aorta 

asending 

prominen. 
Kalsifikasi 

katup aorta 

sering. 

Pelebaran 

ventrikular kiri 

sedammg 

himgga berat. 

Root aorta sering 

dilatasi. 

Atrium kanan 

melebar 

dengan 

prominen 

SVC dan 

bayangan 

azigos. 

Atrium kanan 

dan ventrikel 

kanan melebar.  

EKG Gelombang P luas 

pada lead standar; fase 

negatif luas dasi 

difasik P pada V1. Jika 

terdapat hipertensi 

pulmonal, gelombang 
P puncak tinggi, 

deviasi sumbu kanan, 

atau hipertrofi 

ventrikular kanan 

muncul. 

Deviasi sumbu 

kiri atau frank 

hipertrofi 

ventikel kiri. 

Gelombang P 

luas, tinggi, atau 
notch pada lead 

standar. Fase 

negatif luas pada 

P  difasik di V1. 

Hipertrofi 

ventrikel 

kiri. 

Hipertrofi 

ventrikel kiri. 

Tinggi, 

puncak 

gelombang P. 

Memunbgkink

an hipertrofi 

ventrikel 
kanan. 

Biasa sumbu 

kanan. 

Ekokardiografi 

Ekokardiog

rafi 2D 

Tebal, katup mitral 

tidak bergerak dengan 

leaflet anterior dan 

posterior bergerak 

bersama. Bentuk 

“Hockey stick” untuk 

membuka leaflet 

anterior pada stenosis 

mitral rematik. 

Kalsium anular dengan 
lesflet tipis pada 

stenosis mitral 

berkalsium. LA 

enlargement, ventrikel 

kiri normal sampai 

kecil. Lubang dapat 

dilacak perkiraannya 

pada area lubang katup 

mitral.   

Katup mitral 

tebal pada 

penyakit rematik; 

prolaps katup 

mitral; flail 

leaflet atau 

vegetasi mungkit 

terlihat. Dilatasi 

ventrikel kiri 

pada volume 
overload. 

Beroperasi untuk 

dimensi akhir 

sistolik ventrikel 

kiri <4,5 cm. 

Densitas 

echo 

persisten 

dari katup 

aorta 

dengan 

ekskursi 

katup buruk. 

Hipertrofi 

ventrikel 
kiri 

terlambat 

pada 

penyakit ini. 

Katup 

bikuspid 

pada pasien 

lebih muda. 

Katup aorta 

abnormal atau 

pelebaran root 

aorta. Vibrasi 

diastolik dari 

leaflet anterior 

katup mitral dan 

septum. 

Regurgitasi aorta 

akut, penutupan 
prematur katup 

mitral sebelum 

QRS. Saat berat, 

dilatasi ventrikel 

kiri dengan 

norlam atau 

penurunan 

kontraktilitas. 

Beroperasi ketika 

akhir sistolik  

ventrikel kiri > 
5,0 cm.  

Pada penyakit 

rematik, 

penebalan 

katup 

trikuspid, 

penrunan 

slope filling  

diastolik awal 

dari katup 

trikuspid. 
Pada 

karsinoid, 

leaflet fixed, 

namun tidak 

menebal 

signifikan. 

Pelebaran 

ventrikel kanan 

dengan gerakan 

septum 

paradoksal. 

Katup trikuspid 

sering ditarik 

terbuka oleh 

perpindahan 

cordae. 

Continuous 
and color 

flow 

Doppler dan 

TEE 

Tekanan paruh waktu 
yang memanjang katup 

mitral memungkinkan 

estimasi gradient. 

MVA diperkirakan 

dari tekanan paruh 

waktu. Bukti indirek 

dari hipertensi 

pulmonal dengan 

mencatat peningkatan 

tekanan sistolik 

ventrikular kanan 
diukur dari jet 

regurgitasi trikuspid. 

Regurgitan 
mengalir ke LA. 

Gunakan PISA 

untuk membantu 

menilai 

keparahan MR. 

TEE penting 

pada regurgitasi 

katup mitral 

prostetik.  

Peningkatan 
kecepatan 

aliran 

transvalvula

r; AS berat 

saat jet 

puncak > 4 

m/sec (64 

mm Hg). 

Area katup 

diperkiraka

n 
menggunak

an 

persamaan 

kontinuitas 

dihasilkan 

tidak baik.  

Gambaran 
regurgitasi dan 

perkiraan 

keparahan 

kualitatis 

berdasarkan 

persentase dari 

outflow ventrikel 

kiri diisi dengan 

jet dan distance 

jet penetrasi ke 

ventrikel kiri. 
TEE penting 

pada 

endokarditis 

katup aorta untuk 

ekslusi abses. 

Pola inflow 

mitral 

menggambarkan 

disfungsi 

diastolik. 

Tekanan 
paruh waktu 

yang 

memanjang 

katup 

trikuspid  

dapat 

digunakan 

untuk estimasi 

gradient. 

Stenosis 

trikuspid berat 
ada saat rata-

rata gradien > 

5 mm Hg.  

Regurgitan 
mengalir ke 

atrium kanan dan 

vena cava. 

Tekanan sistolik 

ventrikular kana 

diperkirakan 

dengan 

kecepatan jet 

regurgitasi 

trikuspid. 

A2, bunyi kedua aorta; AS, aortic stenosis; ICS, intercostal space; LA, left atrial; MCL, 
midclavicular line; MR, mitral regurgitasi; MVA, measured valve area; P2, bunyi 

kedua pulmonal; PISA, proximal isovelocity surface area; PMI, point of maximal 



impulse; S1, bunyi pertama jantung; S2, bunyi kedua jantung; S4, bunyi keempat 
jantung; SVC, superior vena cava; TEE, transesophageal echocerdiography; V1, chest 

ECG lead 1. 

 

Tabel 10-2. Efek dari variasi intervensi pada murmur 

sistolik. 
Intervensi Kardiomiopati 

hipertrofik 

Stenosis 

aorta 

Regurgitasi 

mitral 

Prolaps 

mitral 

Valsava  ↑ ↓ ↓ atau x ↑ atau ↓ 

Berdiri  ↑ ↑ atau x ↓ atau x ↑ 

Handgrip 

atau squating 

↓ ↓ atau x ↑ ↓ 

Posisi 

supinasi 
dengan 

tungkai 

diangkat 

↓ ↑ atau x x ↓ 

Latihan  ↑ ↑ atau x ↓ ↑ 

↑, meningkat; ↓, menurun; x, tidak berubah. 

Dimidifikasi, dengan isin, dari Parakos JA Combined valvular disease in: Valvular 

Heart Diseas, 3e. Dalen JE, Alpert JS, Rahimtoola SH (editors) Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 2000. 
 

Pedoman katup AHA/ACC yang diperbarui 

menyarankan semua lesi mungkin paling baik 

diklasifikasikan secara klinis ke dalam salah satu dari 

enam kategori berdasarkan anatomi dan gejala. 

Stadium A: Pasien dengan risiko penyakit katup 

jantung. 

Stadium B: Pasien dengan penyakit jantung katup 

progresif (ringan hingga sedang) keparahan) dan 

tanpa gejala. 

Stadium C: Pasien tanpa gejala yang telah mencapai 

kriteria penyakit jantung katup berat. 



C1: Lesi katup yang parah. Tanpa gejala. Fungsi 

LV normal. 

C2: Lesi katup yang parah. Tanpa gejala. Fungsi 

LV yang tidak normal. 

Stadium D: Pasien dengan gejala sebagai akibat dari 

penyakit katup jantung. 

 

Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC guideline for the 

management of patients with valvular heart disease: 

executive summary: a report of the American College 

of Cardiology/American Heart Association Task 

Force on Practice Guidelines. J Am Coll  Cardiol 

2014 Jun 10;63(22):2438–88. Erratum in: J Am Coll 

Cardiol. 2014 Jun 10;63(22):2489. 

[PMID:24603192] 

Nishimura RA et al. 2017 AHA/ACC focused update of 

the 2014 AHA/ACC guideline for the management of 

patients with valvular heart disease: a report of the 

American College of Cardiology/American Heart 

Association Task Force of Practice Guidelines. 

Circulation. 2017 Jun 20;135(25):e1159–95. [PMID: 

28298458] 

 

MITRAL STENOSIS 

 

ESSENSIAL 

• Kelelahan, dispnea saat beraktivitas, dan 

ortopnea saat stenosis menjadi parah.  



• Gejala sering dipicu oleh timbulnya fibrilasi 

atrium atau kehamilan.  

• Intervensi diindikasikan untuk gejala, fibrilasi 

atrium, atau bukti hipertensi pulmonal. 

Sebagian besar pasien dengan gejala memiliki 

area katup mitral kurang dari 1,5 cm2. 

 

Gambaran Umum 

Kebanyakan pasien dengan stenosis mitral katup asli 

diduga memiliki penyakit jantung rematik, meskipun 

riwayat demam rematik tercatat hanya sekitar sepertiga. 

(Juga lihat bagian tentang Demam Rematik.) Stenosis 

mitral rematik menyebabkan penebalan selebaran, fusi 

komisura mitral, retraksi, penebalan dan fusi korda, dan 

deposisi kalsium di katup. Stenosis mitral juga dapat 

terjadi karena penyakit kongenital dengan fusi korda atau 

malposisi otot papiler. Otot-otot papiler mungkin 

berdekatan secara tidak normal, kadang-kadang begitu 

dekat sehingga mereka bergabung menjadi satu otot 

papiler ("parachute mitral valve"). Pada pasien ini, korda 

atau jaringan katup (atau keduanya) juga dapat menyatu. 

Pada pasien yang lebih tua dan mereka yang menjalani 

dialisis, kalsifikasi annular mitral dapat membuat katup 

mitral kaku dan mengurangi gerakannya ke titik di mana 



terdapat gradien mitral. Kalsium di anulus mitral 

sebenarnya menyerang selebaran mitral dari anulus ke 

dalam sebagai lawan dari penumpukan kalsium di 

selebaran dan komisura seperti yang terlihat pada 

penyakit jantung rematik. Obstruksi katup mitral juga 

dapat terjadi pada pasien yang telah menjalani perbaikan 

katup mitral dengan cincin annular mitral yang terlalu 

kecil, atau pada pasien yang telah menjalani operasi 

penggantian katup (ketidakcocokan katup prostetik-

pasien atau degenerasi katup prostetik dari waktu ke 

waktu). 

 

Temuan Klinis 

A. Tanda dan Gejala 

Dua sindrom klinis klasik terjadi pada pasien dengan 

stenosis mitral. Pada stenosis mitral ringan sampai 

sedang, tekanan LA dan curah jantung mungkin pada 

dasarnya normal, dan pasien tidak menunjukkan gejala 

atau hanya bergejala dengan aktivitas ekstrem. Area katup 

yang diukur biasanya antara 1,5 cm2 dan 1,0 cm2. Pada 

stenosis mitral yang parah (area katup kurang dari 1,0 

cm2), hipertensi pulmonal berat berkembang karena 



"stenosis sekunder" dari tempat tidur pembuluh darah 

paru. Pada kondisi ini, edema paru jarang terjadi, tetapi 

gejala curah jantung rendah dan gagal jantung kanan 

mendominasi. 

Temuan karakteristik stenosis mitral rematik adalah 

opening snap mengikuti A2 karena katup mitral kaku. 

Interval antara snap pembukaan dan suara penutupan 

aorta menjadi panjang ketika tekanan LA rendah tetapi 

memendek ketika tekanan LA meningkat dan mendekati 

tekanan diastolik aorta. Ketika stenosis mitral memburuk, 

ada murmur diastolik bernada rendah yang terlokalisir 

yang durasinya meningkat seiring dengan keparahan 

stenosis saat gradien mitral berlanjut selama lebih banyak 

diastol. Murmur diastolik paling baik terdengar di apeks 

dengan pasien dalam posisi lateral kiri (Tabel 10-1). 

Regurgitasi mitral juga dapat terjadi.  

Fibrilasi atrium paroksismal atau kronis akhirnya 

berkembang pada 50-80% pasien. Setiap peningkatan 

denyut jantung mengurangi waktu pengisian diastolik dan 

meningkatkan gradien mitral. Peningkatan denyut jantung 

yang tiba-tiba dapat memicu edema paru. Oleh karena itu, 

kontrol detak jantung penting, dengan detak jantung yang 



lambat memungkinkan pengisian diastolik LV lebih 

banyak. 

 

B. Studi Diagnostik 

Ekokardiografi adalah teknik yang paling berharga untuk 

menilai stenosis mitral (Tabel 10-1). Ukuran LA juga 

dapat ditentukan dengan ekokardiografi; peningkatan 

ukuran menunjukkan kemungkinan peningkatan fibrilasi 

atrium dan pembentukan trombus.  

Karena ekokardiografi dan evaluasi gejala yang 

cermat memberikan sebagian besar informasi yang 

dibutuhkan, kateterisasi jantung digunakan terutama 

untuk mendeteksi penyakit koroner atau miokard 

terkait—biasanya setelah keputusan untuk intervensi 

dibuat. 

 

Tatalaksana dan Prognosis 

Dalam kebanyakan kasus, ada fase asimtomatik yang 

panjang setelah infeksi rematik awal, diikuti oleh 

pembatasan aktivitas yang tidak kentara. Kehamilan dan 

peningkatan volume sekuncup dan denyut jantung yang 

terkait menyebabkan peningkatan gradien tekanan 



transmisi dan dapat mencetuskan gejala. Khususnya, 

menjelang akhir kehamilan, curah jantung terus 

dipertahankan dengan peningkatan denyut jantung, 

meningkatkan gradien mitral dengan memperpendek 

waktu diastolik. Pasien dengan stenosis mitral sedang 

hingga berat harus memiliki kondisi yang dikoreksi 

sebelum hamil jika memungkinkan (bila area katup yang 

diukur adalah sekitar 2,0 cm2). Pasien hamil yang 

menjadi simtomatik dapat menjalani operasi yang 

berhasil, sebaiknya pada trimester ketiga, meskipun 

balloon valvuloplasti adalah pengobatan pilihan jika skor 

katup ekokardiografi cukup rendah.  

Timbulnya fibrilasi atrium sering memicu gejala, 

yang membaik dengan kontrol laju ventrikel atau 

pemulihan irama sinus. Konversi dan pemeliharaan 

selanjutnya dari irama sinus paling sering berhasil ketika 

durasi fibrilasi atrium singkat (kurang dari 6-12 bulan) 

dan LA tidak terlalu melebar (diameter kurang dari 4,5 

cm). Setelah fibrilasi atrium terjadi, pasien harus 

menerima terapi antikoagulasi warfarin bahkan jika irama 

sinus dipulihkan, karena fibrilasi atrium sering berulang 

bahkan dengan terapi antiaritmia dan 20-30% dari pasien 



ini akan mengalami embolisasi sistemik jika tidak diobati. 

Embolisasi sistemik pada penyakit ringan sampai sedang 

bukan merupakan indikasi untuk pembedahan tetapi harus 

diterapi dengan antikoagulasi warfarin. DOAC 

(dabigatran, apixaban, rivaroxaban, edoxaban) belum 

diteliti untuk pencegahan stroke dan emboli sistem saraf 

non-pusat pada pasien dengan stenosis mitral sedang atau 

berat dan fibrilasi atrium, dan pedoman katup 2017 tidak 

merekomendasikan mereka sebagai antikoagulan pilihan 

untuk pasien ini.  

Indikasi untuk intervensi fokus pada gejala seperti 

episode edema paru, penurunan kapasitas latihan, atau 

bukti hipertensi pulmonal (puncak tekanan sistolik paru 

lebih besar dari 50 mm Hg). Beberapa ahli percaya bahwa 

adanya fibrilasi atrium juga harus menjadi pertimbangan 

untuk intervensi. Kebanyakan intervensi tidak dilakukan 

sampai pasien menunjukkan gejala (stadium D) (Gambar 

10-1). Pada beberapa pasien, gejala berkembang dengan 

area katup mitral yang dihitung antara 1,5 cm2 dan 1,0 

cm2. Gejala atau bukti hipertensi pulmonal harus 

mendorong keputusan untuk melakukan intervensi pada 

pasien ini, bukan perkiraan area katup. 



 

 
 

Gambar 10-1.  Pedoman AHA/ACC tahun 2014 tentang  

intervensi mitral stenosis. (Reproduced, with permission, from 

Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the 

Management of Patients With Valvular Heart Disease: A 

Report of the American College of Cardiology/American Heart 

Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 

2014 Jun 10;129(23): e521–643. ©2014 American Heart Association, 

Inc.) 

 

Open mitral commissurotomy sekarang jarang 

dilakukan dan telah digantikan dengan percutaneous 

balloon valvuloplasty. Data follow-up sepuluh tahun yang 

membandingkan operasi untuk ballon valvuloplasty 



menunjukkan tidak ada perbedaan nyata dalam hasil 

antara kedua modalitas. Penggantian katup diindikasikan 

bila terdapat kombinasi stenosis dan regurgitasi atau bila 

skor gema katup mitral jauh lebih besar dari 8-10. Untuk 

menentukan skor katup, angka 1 sampai 4 ditetapkan 

untuk empat karakteristik katup: mobilitas, kalsifikasi, 

penebalan, dan bekas luka submitral. Dengan demikian, 

skor maksimum adalah 16. Percutaneous balloon 

valvuloplasty memiliki tingkat kematian yang sangat 

rendah (kurang dari 0,5%) dan tingkat morbiditas yang 

rendah (3-5%). Angka kematian operasi juga rendah: 1-

3% di sebagian besar institusi. Balloon valvuloplasty 

berulang dapat dilakukan jika morfologi katup tetap 

sesuai. Pada operasi, Maze procedure dapat dilakukan 

pada saat yang sama untuk mengurangi aritmia atrium 

berulang. Ini melibatkan sejumlah sayatan endokardium 

di atrium kanan dan kiri untuk mengganggu aktivitas 

listrik yang menopang aritmia atrium. Di banyak institusi, 

LA appandage dijahit tertutup untuk membantu 

menghilangkan sumber potensial trombosis di masa 

depan. 



Katup prostetik mitral mekanis lebih rentan terhadap 

trombosis daripada katup prostetik aorta mekanis. 

Kisaran INR yang direkomendasikan lebih tinggi 

(INR 2,5-3,5) dan aspirin dosis rendah harus 

digunakan bersama dengan warfarin. Ini merupakan 

rekomendasi IIa bahwa warfarin digunakan hingga 6 

bulan setelah implantasi katup mitral bioprostetik. Katup 

bioprostetik cenderung mengalami degenerasi setelah 

sekitar 10-15 tahun. Percutaneous balloon valvuloplasty 

tidak efektif bila terjadi stenosis katup bioprostetik, tetapi 

pemasangan prosedur valve-in-valve telah berhasil. 

Namun, prosedur valve-in-valve masih jarang karena 

kebutuhan akan pendekatan transseptal yang menantang 

secara teknis. Hasil awal yang dilaporkan positif pada 

pasien dengan katup bioprostetik, ring annuloplasty, dan 

bahkan pada beberapa pasien kalsifikasi stenosis mitral. 

Pasien yang lebih muda dan mereka dengan penyakit 

ginjal stadium akhir umumnya diyakini paling buruk 

dengan katup jantung bioprostetik, meskipun data 

mempertanyakan peran penyakit ginjal kronis sebagai 

faktor risiko utama. Profilaksis endokarditis diindikasikan 

untuk pasien dengan katup jantung prostetik tetapi tidak 



diindikasikan pada penyakit katup asli (lihat Tabel 33–3, 

33–4, dan 33–5). Stenosis mitral karena perambahan 

kalsifikasi selebaran dari kalsium annular mitral dapat 

berkembang menjadi stenosis mitral yang parah pada 

waktu tertentu (diperkirakan sekitar 1 dalam 6 selama 10 

tahun). Itu tidak cocok untuk valvuloplasty perkutan, dan 

hanya ada laporan kasus menggunakan opsi penggantian 

katup mitral perkutan. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

• Pasien dengan stenosis mitral harus dipantau dengan 

pemeriksaan tahunan, dan ekokardiogram harus 

dilakukan lebih sering karena tingkat keparahan 

obstruksi meningkat. 

• Semua pasien awalnya harus diperiksa oleh ahli 

jantung, yang kemudian dapat memutuskan seberapa 

sering pasien memerlukan tindak lanjut kardiologi 

dan apakah intervensi diindikasikan. 

 

Eleid MF et al. Early outcomes of percutaneous 

transvenous transseptal transcatheter valve 

implantation in failed bioprosthetic mitral valves, 

ring annuloplasty, and severe mitral annular 



calcification. JACC Cardiovasc Interv. 2017 Oct 

9;10(19):1932–42. [PMID: 28982556] 

Kim JY et al. Outcomes of direct oral anticoagulants in 

patients with mitral stenosis. J Am Coll Cardiol. 

2019 Mar 19;73(10):1123–31. [PMID: 30871695] 

Tsutsui RS et al. Natural history of mitral stenosis in 

patients with mitral annular calcium. JACC 

Cardiovasc Imaging. 2019 Jun;12(6):1105–7. 

[PMID: 30765312] 

 

REGURGITASI MITRAL 

 

ESSENSIAL 

• Mungkin tanpa gejala selama bertahun-tahun 

(atau seumur hidup). 

• Regurgitasi mitral yang parah dapat 

menyebabkan gagal jantung sisi kiri dan 

menyebabkan gagal jantung sisi kanan. 

• Untuk regurgitasi mitral primer kronis, 

pembedahan diindikasikan untuk gejala atau 

bila fraksi ejeksi LV (LVEF) kurang dari 60% 

atau dimensi akhir sistolik LV ekokardiografi 

lebih besar dari 4,0 cm. 

• Pada pasien dengan prolaps mitral dan 

regurgitasi mitral berat, operasi dini 

diindikasikan jika perbaikan mitral dapat 

dilakukan dengan sukses dengan tingkat 

kepastian yang tinggi. 

• Pasien dengan regurgitasi mitral fungsional 

dapat membaik dengan pacing biventrikular. 

Beberapa mungkin juga mendapat manfaat dari 

intervensi bedah atau perbaikan perkutan. 



 

Gambaran Umum 

Regurgitasi mitral menghasilkan beban volume pada 

jantung (meningkatkan preload) dan mengurangi 

afterload. Hasilnya adalah LV yang diperbesar dengan 

peningkatan fraksi ejeksi (EF). Seiring waktu, stres 

kelebihan volume mengurangi fungsi kontraktil miokard; 

ketika ini terjadi, terjadi penurunan EF dan peningkatan 

volume akhir sistolik. 

 

Temuan Klinis 

A. Tanda dan Gejala 

Pada regurgitasi mitral akut, ukuran LA tidak besar, dan 

tekanan LA meningkat secara tiba-tiba, menyebabkan 

edema paru jika parah. Ketika kronis, LA membesar 

secara progresif dan peningkatan volume dapat ditangani 

tanpa peningkatan besar pada tekanan LA; tekanan di 

vena pulmonalis dan kapiler dapat meningkat hanya 

selama aktivitas. Dispnea saat beraktivitas dan kelelahan 

berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. 

Regurgitasi mitral menyebabkan pembesaran LA dan 

LV kronis dan dapat menyebabkan fibrilasi atrium 



berikutnya dan akhirnya disfungsi LV. Secara klinis, 

regurgitasi mitral ditandai dengan murmur pansistolik 

maksimal di apeks, menjalar ke aksila dan kadang-kadang 

ke basis. Murmur tidak berubah intensitasnya setelah 

denyut prematur karena gradien LV ke LA tidak 

terpengaruh. Selain itu, impuls LV yang hiperdinamik dan 

upstroke karotis yang cepat dapat muncul bersama dengan 

bunyi jantung ketiga yang menonjol karena peningkatan 

volume yang kembali ke LV pada awal diastol (Tabel 10-

1 dan 10-2). Pada regurgitasi mitral akut, intensitas 

murmur mungkin ringan karena sedikit perbedaan antara 

tekanan sistolik LA dan LV selama sistol ventrikel. 

Murmur regurgitasi mitral akibat prolaps katup mitral 

cenderung menyebar ke anterior dengan adanya prolaps 

leaflet posterior ke posterior ketika prolaps terutama dari 

leaflet anterior. Regurgitasi mitral mungkin tidak 

pansistolik pada pasien ini tetapi terjadi hanya setelah klik 

mitral (sampai akhir proses penyakit ketika kemudian 

menjadi semakin holosistolik). 

 

B. Studi Diagnostik 



Informasi ekokardiografi yang menunjukkan proses 

patologis yang mendasari (rematik, kalsifikasi, prolaps, 

flail leaflet, endokarditis, kardiomiopati), ukuran dan 

fungsi LV, ukuran LA, tekanan PA, dan fungsi RV dapat 

sangat berharga dalam merencanakan pengobatan serta 

dalam mengenali lesi terkait. Pedoman terbaru 2014 dan 

2017 untuk penyakit jantung katup dari AHA/ACC 

memberikan rincian klasifikasi dan ukuran keparahan 

untuk regurgitasi katup mitral primer dan sekunder. 

Teknik Doppler memberikan perkiraan kualitatif dan 

semikuantitatif keparahan regurgitasi mitral. TEE dapat 

membantu mengungkap penyebab regurgitasi dan 

terutama berguna pada pasien yang telah menjalani 

penggantian katup mitral, pada dugaan endokarditis, dan 

dalam mengidentifikasi kandidat untuk perbaikan katup. 

Dimensi ekokardiografi dan ukuran fungsi sistolik sangat 

penting dalam menentukan waktu operasi. Pasien 

asimtomatik dengan regurgitasi mitral berat (stadium C1) 

tetapi dimensi LV yang dipertahankan harus menjalani 

setidaknya ekokardiografi tahunan. Latihan hemodinamik 

dengan ekokardiografi Doppler atau kateterisasi jantung 

mungkin berguna bila gejalanya tidak sesuai dengan 



keparahan anatomis regurgitasi mitral. Peptida natriuretik 

tipe-B (BNP atau NT-proBNP) berguna dalam 

identifikasi dini disfungsi LV pada regurgitasi mitral dan 

pasien asimtomatik, dan nilai yang cenderung meningkat 

dari waktu ke waktu tampaknya memiliki kepentingan 

prognostik.  

MRI jantung kadang-kadang berguna, terutama jika 

penyebab miokard spesifik sedang dicari (seperti amiloid 

atau miokarditis) atau jika penilaian viabilitas miokard 

diperlukan sebelum memutuskan apakah akan 

menambahkan pencangkokan bypass arteri koroner ke 

operasi katup mitral.  

Kateterisasi jantung memberikan penilaian lebih 

lanjut tentang regurgitasi dan dampak hemodinamiknya 

bersama dengan fungsi LV, curah jantung istirahat, dan 

tekanan PA. Pedoman AHA/ACC 2014 tentang 

penyakit katup merekomendasikan angiografi 

koroner untuk menentukan adanya penyakit arteri 

koroner insidental (CAD) sebelum operasi katup pada 

semua pria di atas usia 40 tahun dan pada wanita 

menopause dengan faktor risiko koroner. Pada pasien 

yang lebih muda, CT koroner jantung multidetektor 



mungkin cukup untuk menyaring pasien dengan penyakit 

katup jantung untuk CAD asimtomatik. Angiogram 

koroner CT normal memiliki nilai prediktif yang tinggi 

untuk pasien dengan penyakit normal atau tidak 

signifikan. 

 

Tatalaksana dan Prognosis 

A. Regurgitasi Mitral Primer 

Derajat pembesaran ventrikel kiri mencerminkan 

keparahan dan kronisitas regurgitasi. Kelebihan volume 

ventrikel kiri pada akhirnya dapat menyebabkan 

kegagalan ventrikel kiri dan penurunan curah jantung. 

Pembesaran LA mungkin cukup besar pada regurgitasi 

mitral kronis dan sejumlah besar volume regurgitasi 

mitral dapat ditoleransi. Pasien dengan lesi kronis dapat 

tetap asimtomatik selama bertahun-tahun. Pembedahan 

diperlukan ketika gejala berkembang atau bila ada bukti 

disfungsi LV, karena penurunan fungsi LV yang progresif 

dan ireversibel dapat terjadi sebelum timbulnya gejala. 

Pembedahan dini diindikasikan bahkan pada pasien tanpa 

gejala dengan penurunan EF (kurang dari 60%) atau 

pelebaran ventrikel kiri yang ditandai dengan penurunan 



kontraktilitas (dimensi akhir sistolik lebih besar dari 4,0 

cm) (Gambar 10-2). Pembaruan pedoman katup 2017 

telah menambahkan indikasi IIa untuk operasi katup 

mitral ketika LVEF lebih besar dari 60% dan dimensi 

sistolik akhir LV masih kurang dari 4,0 cm. Pedoman 

yang lebih baru menyarankan bahwa penggantian katup 

mitral harus dilakukan jika pencitraan serial menunjukkan 

peningkatan progresif pada dimensi akhir sistolik LV atau 

penurunan serial pada EF. Rekomendasi terakhir ini 

didasarkan pada informasi bahwa fungsi LV lebih 

mungkin untuk kembali normal ketika LVEF lebih besar 

dari 64% dan dimensi sistolik LV kurang dari 3,7 cm. 

Perkembangan hipertensi pulmonal menunjukkan 

regurgitasi mitral parah dan harus segera diintervensi. 



 
 

Gambar 10-2.  Fokus update pedoman AHA/ACC tahun 

2017 tentang intervensi mitral regurgitasi. (Reproduced, with 

permission, from Nishimura RA et al. 2017 AHA/ACC focused update of the 

2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart 

disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart 

Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2017 Jun 

20;135(25):e1159–95. © 2017 American Heart Association, Inc.) 

 

Regurgitasi mitral akut dapat terjadi secara tiba-

tiba, seperti disfungsi otot papiler setelah infark miokard, 

perforasi katup pada endokarditis infektif, pada pasien 

dengan kardiomiopati hipertrofik, atau bila terdapat 

ruptur korda tendinea pada pasien dengan prolaps katup 

mitral. Operasi darurat mungkin diperlukan.  



Beberapa pasien mungkin menjadi hemodinamik 

tidak stabil dan memerlukan pengobatan dengan 

vasodilator atau intra-aortic balloon counterpulsation 

yang mengurangi jumlah aliran regurgitasi retrograde 

dengan menurunkan resistensi vaskular sistemik dan 

meningkatkan stroke volume ke depan. Ada kontroversi 

mengenai peran pengurangan afterload pada regurgitasi 

mitral kronis, karena lesi secara inheren menghasilkan 

pengurangan afterload, dan tidak ada data bahwa 

pengurangan afterload kronis efektif dalam menghindari 

disfungsi LV atau intervensi bedah. Keadaan simpatik 

yang meningkat telah menyebabkan beberapa ahli 

menyarankan agar beta-blockade dipertimbangkan secara 

rutin, meskipun ini juga tetap spekulatif. Regurgitasi 

mitral pada pasien dengan kardiomiopati terkait 

takikardia dapat membaik dengan normalisasi denyut 

jantung.  

 

B. Penyakit Miokard dan Regurgitasi Mitral 

Ketika regurgitasi mitral disebabkan oleh disfungsi 

papiler, regurgitasi dapat mereda saat infark sembuh atau 

pelebaran ventrikel kiri berkurang. Penyebab regurgitasi 



di sebagian besar situasi ini adalah perpindahan otot 

papiler dan anulus mitral yang membesar daripada 

iskemia otot papiler. Masalah mendasar adalah kurangnya 

koaptasi selebaran selama sistol (karena prolaps atau 

retraksi selebaran). Pada infark miokard akut, ruptur otot 

papiler dapat terjadi dengan hasil yang fatal. Regurgitasi 

mitral sementara—tetapi terkadang parah—dapat terjadi 

selama episode iskemia miokard dan berkontribusi pada 

edema paru flash. Pasien dengan kardiomiopati dilatasi 

dari berbagai asal mungkin memiliki regurgitasi mitral 

sekunder karena perpindahan otot papiler atau pelebaran 

anulus mitral, atau keduanya. Jika penggantian katup 

mitral dilakukan, pelestarian korda ke katup asli 

membantu mencegah pelebaran ventrikel lebih lanjut 

setelah operasi. Awalnya, beberapa kelompok 

melaporkan hasil yang baik dengan perbaikan katup 

mitral pada pasien dengan LVEF kurang dari 30% dan 

regurgitasi mitral sekunder. Pedoman AHA/ACC 2014 

menyarankan bahwa perbaikan/penggantian katup mitral 

dapat dicoba pada pasien regurgitasi mitral berat dengan 

EF kurang dari 30% atau dimensi akhir sistolik LV lebih 

besar dari 5,5 cm, atau keduanya, selama perbaikan dan 



pemeliharaan chorda memungkinkan. Pembaruan 2017 

(Gambar 10-2) menunjukkan data terbaru mendukung 

penggantian katup mitral dengan pelestarian akord 

daripada perbaikan katup mitral pada pasien dengan 

kardiomiopati iskemik kronis. Mungkin juga ada peran 

untuk terapi sinkronisasi ulang jantung dengan penyisipan 

alat pacu jantung biventrikular, yang telah ditemukan 

untuk mengurangi regurgitasi mitral yang berhubungan 

dengan kardiomiopati pada banyak pasien. Pedoman 

merekomendasikan pacing biventrikular sebelum 

perbaikan bedah pada pasien simtomatik yang memiliki 

regurgitasi mitral fungsional selama kriteria lain 

(misalnya, QRS lebih besar dari 150 msec atau blok 

cabang berkas kiri atau keduanya) ada.  

Ada beberapa percobaan pendekatan perkutan yang 

sedang berlangsung untuk mengurangi regurgitasi mitral. 

Pendekatan ini termasuk penggunaan alat klip mitral 

(MitraClip) untuk membuat katup mitral lubang ganda, 

berbagai alat kateter koroner untuk mengurangi area 

annular mitral, dan alat untuk mengurangi ukuran 

ventrikel septal-lateral dan ukuran lubang mitral. Dari 

perangkat ini, yang paling sukses telah dicatat dengan 



MitraClip. Dua uji coba utama yang membahas 

keuntungan dari MitraClip perkutan melaporkan temuan 

pada tahun 2018. Dalam uji coba COAPT (Clinical 

Outcomes Assessment of MitraClip) di antara pasien 

dengan gagal jantung dan regurgitasi mitral sekunder 

sedang hingga berat atau berat yang tetap bergejala 

meskipun penggunaan maksimum dosis terapi medis yang 

diarahkan oleh pedoman, perbaikan katup mitral 

transkateter menghasilkan tingkat rawat inap yang lebih 

rendah untuk gagal jantung dan kematian semua 

penyebab yang lebih rendah dalam 24 bulan masa tindak 

lanjut daripada terapi medis saja. Pengurangan risiko 

absolut pada semua penyebab kematian pada pasien yang 

menerima MitraClip dalam uji coba COAPT adalah 17%, 

yang diterjemahkan ke jumlah yang dibutuhkan untuk 

mengobati (NNT) 6 untuk mencegah 1 kematian selama 2 

tahun. Namun, hasil yang agak luar biasa positif ini 

diperlemah oleh uji coba acak MitraClip lainnya pada 

populasi serupa yang memiliki hasil yang agak netral, 

studi MITRA-FR (Percutaneous Repair with MitraClip 

Device for Severe Functional/Secondary Mitral 

Regurgitation), di mana MitraClip terapi gagal untuk 



menunjukkan manfaat kelangsungan hidup atas terapi 

medis selama 1 tahun masa tindak lanjut. Satu saran untuk 

mendamaikan perbedaan hasil telah disarankan dimana 

MitraClip tidak efektif jika ukuran lubang regurgitasi 

ekokardiografi konsisten dengan ukuran LV yang 

melebar, tetapi perangkat efektif jika ukuran lubang 

regurgitasi besar dibandingkan dengan ukuran lubang LV. 

Ini tampaknya diverifikasi oleh hasil dari dua uji coba. 

Penerimaan hasil dari uji coba COAPT sedang menunggu 

konfirmasi lebih lanjut.  

Selain itu, perangkat penyumbat pembuluh darah dan 

ocluder sedang digunakan dalam pilihan pasien untuk 

menutup kebocoran perivalvular di sekitar katup mitral 

prostetik. Katup stent transkateter, yang digunakan 

sebagai perangkat transcatheter aortic valve replacement 

(TAVR), dapat digunakan untuk membuka katup 

bioprostetik mitral yang mengalami degenerasi pada 

posisi apa pun (aorta, mitral, trikuspid, atau paru). 

Penggantian katup transkateter juga telah dicoba dalam 

rangkaian kecil untuk memperbaiki regurgitasi mitral 

setelah perbaikan katup mitral dengan hasil yang 

beragam. Akhirnya, kasus pertama dari prostesis katup 



mitral stent untuk menggantikan seluruh katup mitral 

telah dilaporkan. Abbott telah memulai uji coba 

SUMMIT, uji coba penting yang berbasis di AS dengan 

menggunakan perangkat pengganti katup mitral perkutan 

Tendyne. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

• Semua pasien dengan regurgitasi mitral lebih dari 

ringan harus dirujuk ke ahli jantung untuk evaluasi. 

• Pemeriksaan serial dan ekokardiogram harus 

dilakukan dan rujukan bedah harus dilakukan jika ada 

peningkatan dimensi sistolik akhir LV, penurunan 

LVEF hingga kurang dari 60%, gejala, bukti 

hipertensi pulmonal, atau awitan baru fibrilasi atrium. 

• Terdapat bukti yang berkembang bahwa perbaikan 

katup mitral harus dilakukan pada awal perjalanan 

penyakit untuk meningkatkan mortalitas dan 

morbiditas. 

• Pengobatan dengan adanya regurgitasi mitral pada 

kardiomiopati dilatasi masih kontroversial, meskipun 

pacu jantung biventrikular dapat memperbaiki 



regurgitasi mitral pada pasien dengan blok cabang 

berkas kiri, dan perbaikan katup MitraClip perkutan 

mungkin berperan pada pasien tertentu. 
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SINDROM PROLAPS KATUP MITRAL 

 

ESSENSIAL 

• Satu atau beberapa klik pertengahan sistolik 

sering terdengar pada auskultasi. 

• Murmur mungkin pansistolik atau hanya akhir 

sistol. 

• Sering dikaitkan dengan perubahan tulang 

(punggung lurus, pectus excavatum, dan 

skoliosis) atau hiperfleksibilitas sendi. 

• Ekokardiografi adalah konfirmasi dengan 

prolaps selebaran mitral dalam sistol ke LA.  

• Nyeri dada dan palpitasi adalah gejala umum 

pada orang dewasa muda. 

 

Gambaran Umum 

Pentingnya prolaps katup mitral ringan ("floppy" atau 

katup mitral myxomatous), juga sering disebut sebagai 

penyakit katup mitral "degeneratif", telah 

diperdebatkan karena frekuensinya didiagnosis dengan 

ekokardiografi bahkan pada wanita muda yang sehat 

(sampai 10%). Seringkali hanya satu cusp dari prolaps 

katup mitral (paling sering cusp tengah dari leaflet 

posterior). Ketika beberapa cusp dari kedua selebaran 

prolaps, anatomi katup sering disebut sindrom Barlow. 

Sebuah sindrom hiperadrenergik kontroversial tidak 



terlalu berbeda dengan sindrom takikardia ortostatik 

postural juga telah dijelaskan (terutama pada wanita 

muda) yang mungkin bertanggung jawab untuk beberapa 

gejala noncardiac diamati. Untungnya, ini komponen 

hiperadrenergik menipis seiring bertambahnya usia dan 

jarang terjadi pada orang yang lebih tua dari 40-45 tahun. 

Beberapa pasien dengan prolaps mitral memiliki temuan 

kelainan kolagen sistemik (sindrom Marfan atau Ehlers-

Danlos). Dalam kondisi ini, akar aorta yang melebar dan 

regurgitasi aorta dapat terjadi secara bersamaan. Pada 

banyak orang, katup mitral myxomatous “degeneratif” 

jelas menyebabkan gejala sisa jangka panjang dan 

merupakan penyebab paling umum regurgitasi mitral di 

negara maju. Data terbaru dari MRI menunjukkan 

peningkatan fibrosis miokard pada pasien dengan 

regurgitasi mitral dan prolaps dibandingkan dengan 

regurgitasi mitral tanpa prolaps.  

Pasien yang hanya mengalami klik mid-sistolik 

biasanya tidak memiliki masalah klinis langsung, tetapi 

regurgitasi mitral yang signifikan dapat terjadi, kadang-

kadang tiba-tiba karena ruptur chordae tendineae (flail 

leaflet) atau secara bertahap karena annular progresif dan 



dilatasi ventrikel kiri. Kebutuhan akan perbaikan atau 

akhirnya meningkat seiring bertambahnya usia, sekitar 

2% per tahun pasien dengan prolaps katup mitral dengan 

regurgitasi yang signifikan secara klinis di atas usia 60 

tahun pada akan memerlukan pembedahan. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Prolaps katup mitral tanpa regurgitasi mitral yang 

signifikan biasanya asimtomatik tetapi dapat dengan 

sindrom nyeri dada nonspesifik, dispnea, kelelahan, atau 

palpitasi. Kebanyakan pasien masih muda, perempuan, 

kurus, dan beberapa memiliki kelainan bentuk tulang, 

seperti pectus excavatum atau skoliosis. Pada auskultasi, 

ada karakteristik klik pertengahan sistolik yang mungkin 

multipel dan berasal dari korda atau jaringan katup yang 

berlebihan. Jika selebaran gagal menyatu dengan benar, 

klik akan diikuti oleh gumaman sistolik yang terlambat. 

Saat regurgitasi mitral memburuk, murmur terdengar 

selama sistol. Semakin kecil bilik LV, semakin besar 

derajat prolaps selebaran, dan dengan temuan auskultasi 

sering ditekankan pada posisi berdiri atau selama 



manuver Valsava. Apakah kematian jantung mungkin 

karena aritmia ventrikel lebih sering pada prolaps katup 

mitral masih kontroversial. Prolaps mitral berkembang 

menjadi regurgitasi mitral yang signifikan selama 3-16 

tahun pada sekitar seperempat individu. 

 

B. Studi Diagnostik 

Diagnosis terutama secara klinis dan dikonfirmasi 

ekokardiografi. Prolaps mitral sering membaca dengan 

penyakit akar aorta, dan bukti apa pun untuk dilatasi aorta 

dengan radiografi dada harus segera dilakukan angiografi 

CT atau MRI. Jika palpitasi adalah masalah, monitor 

rawat jalan sering membantu untuk membedakan atrium 

dari ventrikel takiaritmia. 

 

Tatalaksana 

Beta-blocker dalam dosis rendah digunakan untuk 

mengobati keadaan hiperadrenergik jika ada dan biasanya 

memuaskan untuk pengobatan aritmia (lihat Tabel 11-9). 

Selective serotonin reuptake inhibitors juga telah 

digunakan, terutama jika hipotensi ortostatik atau 

kecemasan berhubungan dengan prolaps katup mitral; 



hasil telah dicampur. Beberapa pasien memiliki sindrom 

takikardia ortostatik postural terkait. Pengurangan 

afterload belum terbukti mengubah prognosis ketika 

regurgitasi mitral hadir.  

Perbaikan katup mitral lebih disukai daripada 

penggantian katup, dan kemanjurannya telah 

menyebabkan banyak orang merekomendasikan 

intervensi lebih awal dan lebih awal dalam perjalanan 

proses penyakit. Perbaikan mitral mungkin termasuk 

pemendekan chordae, transfer chordae, reseksi baji 

jaringan katup yang berlebihan, penyisipan cincin annular 

mitral untuk mengurangi ukuran annular, atau beberapa 

kombinasi dari teknik ini. Menjahit bagian tengah 

selebaran bersama-sama untuk membuat katup mitral 

lubang ganda juga kadang-kadang digunakan (prosedur 

Alfieri) dan dapat dilakukan secara perkutan 

(MitraClip). Perbaikan atau penggantian mitral biasanya 

dapat dicapai melalui minitorakotomi kanan dengan atau 

tanpa menggunakan perangkat robotik. Profilaksis 

endokarditis tidak dianjurkan untuk sebagian besar pasien 

dengan prolaps katup mitral terlepas dari derajat 

regurgitasi mitral. Berbagai teknik dan perangkat 



perkutan telah dicoba dengan beberapa keberhasilan, 

meskipun hasil menunjukkan bahwa perbaikan bedah 

umumnya lebih tahan lama. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

• Semua pasien dengan prolaps katup mitral dan 

regurgitasi mitral yang dapat didengar harus 

diperiksa setidaknya satu kali oleh Cardiologist. 

• Ekokardiografi periodik diperlukan untuk menilai 

ukuran ventrikel kiri (terutama dimensi sistolik akhir 

dan EF) bila terdapat regurgitasi mitral. Jika hanya 

klik mitral yang terdengar, maka ekokardiografi 

serial tidak diperlukan. 
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STENOSIS AORTA 

 

ESSENSIAL 

• Katup aorta bikuspid kongenital (biasanya 

asimtomatik sampai usia paruh baya atau tua). 

• Stenosis aorta “degeneratif” atau kalsifikasi; 

faktor risiko yang sama seperti aterosklerosis 

(gejala biasanya pada orang tua). 

• Pengamatan visual dari katup aorta immobile 

ditambah area katup kurang dari 1,0 cm2 

menentukan penyakit yang parah; Dengan 

demikian, stenosis aorta bergradien rendah 

tetapi parah dapat dikenali. 

• Ekokardiografi/Doppler adalah diagnostik. 

• Pembedahan biasanya diindikasikan untuk 

gejala. TAVR disetujui untuk pasien dengan 

stenosis aorta kalsifikasi. 

• Intervensi tepat bahkan pada pasien tanpa 

gejala dengan stenosis aorta super parah (rata-

rata gradien lebih besar dari 55 mm Hg) atau 

saat menjalani operasi jantung karena alasan 

lain (misalnya, coronary artery bypass grafting 

[CABG]). 



• BNP adalah penanda awal kegagalan miokard 

LV, dan tingkat yang tinggi menunjukkan 

prognosis yang buruk. 

 

Gambaran Umum 

Ada dua skenario klinis umum di mana stenosis aorta 

lazim. Yang pertama adalah karena kelainan kongenital 

katup unicuspid atau bicuspid, bukan trikuspid. Gejala 

dapat terjadi pada individu muda atau remaja jika 

stenosisnya parah, tetapi lebih sering muncul pada usia 

50-65 tahun ketika kalsifikasi dan degenerasi katup 

menjadi nyata. Aorta asendens yang melebar, karena 

defek intrinsik pada media akar aorta dan efek 

hemodinamik dari jet aorta eksentrik, dapat menyertai 

katup bikuspid pada sekitar setengah dari pasien ini. 

Koarktasio aorta juga terlihat pada sejumlah pasien 

dengan stenosis aorta kongenital. Keturunan pasien 

dengan katup bikuspid memiliki insiden penyakit yang 

jauh lebih tinggi baik pada katup, aorta, atau keduanya 

(hingga 30% dalam beberapa rangkaian).  

Kedua, proses patologis yang lebih umum, stenosis 

aorta degeneratif atau kalsifikasi, diperkirakan terkait 

dengan deposisi kalsium karena proses yang serupa 



dengan yang terjadi pada penyakit vaskular 

aterosklerotik. Sekitar 25% pasien di atas usia 65 tahun 

dan 35% dari mereka yang berusia di atas 70 tahun 

memiliki bukti ekokardiografi penebalan katup aorta 

(sklerosis). Sekitar 10–20% di antaranya akan 

berkembang menjadi stenosis aorta yang signifikan secara 

hemodinamik selama periode 10-15 tahun. Penanda 

genetik tertentu dikaitkan dengan stenosis aorta (terutama 

Notch 1), sehingga komponen genetik tampaknya 

menjadi kontributor, setidaknya pada beberapa pasien. 

Penanda genetik terkait lainnya juga telah dijelaskan.  

Stenosis aorta telah menjadi lesi katup bedah yang 

paling umum di negara maju, dan banyak pasien berusia 

lanjut. Faktor risikonya antara lain hipertensi, 

hiperkolesterolemia, dan merokok. Kardiomiopati 

hipertrofik juga dapat terjadi bersamaan dengan stenosis 

aorta katup. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Katup yang sedikit menyempit, menebal, atau kasar 

(sklerosis aorta) atau dilatasi aorta dapat menyebabkan 



murmur ejeksi khas pada stenosis aorta. Dalam kasus 

ringan atau sedang di mana katup masih lentur, klik ejeksi 

dapat mendahului murmur dan penutupan katup (S2) 

dipertahankan. Karakteristiknya Murmur ejeksi sistolik 

terdengar di daerah aorta dan biasanya diteruskan ke leher 

dan apeks. Pada stenosis aorta berat, teraba LV heave atau 

thrill, suara kedua aorta lemah hingga tidak ada, atau 

pemisahan terbalik dari suara kedua (lihat Tabel 10-1). 

Dalam beberapa kasus, hanya komponen bernada tinggi 

dari murmur yang terdengar di apeks, dan murmur 

mungkin terdengar seperti mitral regurgitasi (yang disebut 

fenomena Gallavardin). Ketika area katup kurang dari 

0,8-1,0 cm2 (normal, 3-4 cm2), sistol ventrikel menjadi 

memanjang dan pola nadi karotis tipikal dari delayed 

upstroke dan amplitudo rendah muncul. Sebuah delayed 

upstroke, bagaimanapun, adalah temuan yang tidak dapat 

diandalkan pada pasien yang lebih tua dengan penyakit 

pembuluh darah arteriosklerotik yang luas dan aorta kaku 

dan tidak patuh. LVH meningkat secara progresif karena 

kelebihan tekanan, yang akhirnya mengakibatkan 

peningkatan tekanan akhir diastolik ventrikel. Curah 

jantung dipertahankan sampai stenosis parah. Kegagalan 



LV, angina pektoris, atau sinkop mungkin menunjukkan 

gejala stenosis aorta yang signifikan; yang penting, semua 

gejala cenderung muncul pertama kali dengan pengerahan 

tenaga. 

 

B. Mendefinisikan Ulang Stenosis Aorta Berat 

Ada empat sindrom anatomi berbeda yang terjadi pada 

pasien dengan stenosis aorta berat. Ukuran umum yang 

mendasari stenosis aorta berat adalah area katup aorta 

kurang dari 1,0 cm2 dan bukti ekokardiografi dari katup 

aorta yang tidak bergerak. Pada pasien dengan LVEF 

normal dan curah jantung normal, ambang intervensi 

adalah gradien puncak aorta lebih besar dari 64 mm Hg 

dan gradien rata-rata aorta lebih besar dari 40 mm Hg. 

Dalam situasi yang sama, stenosis aorta sangat berat 

didefinisikan sebagai gradien rata-rata lebih besar dari 55 

mm Hg atau kecepatan puncak aorta lebih besar dari 5 

m/detik oleh Doppler.  

Pada beberapa pasien dengan luas katup aorta kurang 

dari 1,0 cm2 dengan curah jantung dan volume sekuncup 

rendah, gradien rata-rata mungkin kurang dari 40 mm Hg. 

Hal ini dapat terjadi ketika fungsi sistolik LV buruk 



(stenosis aorta berat dengan gradien rendah dengan 

LVEF rendah) atau ketika fungsi sistolik LV normal 

(stenosis aorta berat aliran rendah paradoks dengan 

LVEF normal). Aliran rendah (output rendah) dalam 

situasi ini ditentukan oleh indeks volume sekuncup 

ekokardiografi kurang dari 35 mL/menit/m2. Prognosis 

pada pasien dengan gradien rendah, area katup rendah, 

output rendah, dan stenosis aorta LVEF normal 

sebenarnya bisa lebih buruk daripada pasien dengan 

gradien tinggi, area katup rendah, output normal, dan 

stenosis aorta LVEF normal. Jika terdapat stenosis aorta 

berat aliran rendah dalam menghadapi LVEF rendah, 

pengujian provokatif dengan dobutamin atau 

nitroprusside kadang-kadang diperlukan untuk 

meningkatkan volume sekuncup untuk mengetahui 

apakah gradien katup aorta rata-rata setidaknya 40 mm Hg 

dapat ditunjukkan tanpa peningkatan daerah katup aorta. 

Jika area katup aorta dapat dibuat untuk meningkat dan 

gradien rata-rata lebih besar dari 40 mm Hg tidak dapat 

ditunjukkan oleh tantangan inotropik, anggapan bahwa 

gradien rendah disebabkan oleh kardiomiopati terkait dan 

bukan stenosis katup aorta. Dalam situasi terakhir ini 



intervensi tidak diindikasikan. Pedoman AHA/ACC 2014 

mengakui empat situasi ini (Tabel 10-3). Intervensi 

diindikasikan pada stenosis aorta yang sangat parah 

bahkan tanpa gejala yang dapat dibuktikan (derajat C) dan 

dalam situasi lain mana pun ketika gejala muncul: D1 

mendefinisikan pasien dengan gradien tinggi yang 

simtomatik; D2 pasien simptomatik aliran rendah, gradien 

rendah dengan LVEF rendah; dan D3 pasien simptomatik 

aliran rendah, gradien rendah dengan LVEF normal. 

 

Tabel 10-3. Rangkuman pedoman AHA/ACC tahun 2014 

definisi dari gejala stenosis aorta berat. 

 

Kategori dari Stenosis 

Aorta Berat1 

Kriteria 

Gradien tinggi 
      Gradien tinggi 

 

      Sangat berat 

 
>4,0 m/sec kecepatan jet Doppler 

>40 mmHg gradien rata-rata 

>5,0 m/sec kecepatan jet Doppler 
>55 mmHg gradien rata-rata 

Gradien rendah 

      Aliran rendah 
      Aliran rendah 

 

Penurunan LVEF (<50%) 
Paradoksikal dengan LVEF normal (>50%) 

1Semua kategori dari stenosis aorta berat memiliki bukaan sistolik katup aorta yang 

abnormal dan area katup aorta < 1,0 cm2. 
LVET, left ventricular ejection fraction. 

 

Gejala kegagalan LV mungkin tiba-tiba muncul atau 

dapat berkembang secara bertahap. Angina pektoris 



sering terjadi pada stenosis aorta karena perfusi 

endokardium yang kurang. Dari pasien dengan stenosis 

aorta kalsifikasi dan angina, setengahnya memiliki CAD 

terkait yang signifikan. Sinkop, temuan yang terlambat, 

terjadi dengan pengerahan tenaga saat tekanan LV 

meningkat, merangsang baroreseptor LV untuk 

menyebabkan vasodilatasi perifer. Vasodilatasi ini 

mengakibatkan perlunya peningkatan stroke volume, 

yang meningkatkan tekanan sistolik LV lagi, menciptakan 

siklus vasodilatasi dan stimulasi baroreseptor yang 

akhirnya menghasilkan penurunan tekanan darah 

sistemik, karena katup stenotik mencegah peningkatan 

stroke lebih lanjut. volume. Lebih jarang, sinkop mungkin 

karena aritmia (biasanya takikardia ventrikel tetapi 

kadang-kadang blok AV karena invasi kalsifikasi sistem 

konduksi dari katup aorta dapat terjadi). 

 

C. Studi Diagnostik 

EKG mengungkapkan LVH atau perubahan repolarisasi 

sekunder pada sebagian besar pasien tetapi dapat normal 

hingga 10%. Radiografi dada dapat menunjukkan (1) 

siluet jantung normal atau membesar, (2) kalsifikasi katup 



aorta, dan (3) dilatasi atau kalsifikasi (atau keduanya) dari 

aorta asendens. Ekokardiogram memberikan data yang 

berguna tentang kalsifikasi katup aorta dan opening 

leaflet, tingkat keparahan ketebalan dinding LV, dan 

fungsi ventrikel secara keseluruhan, sementara Doppler 

dapat memberikan perkiraan yang sangat baik tentang 

gradien katup aorta. Estimasi area katup dengan 

ekokardiografi merupakan komponen penting dari 

diagnosis stenosis aorta karena masalah seperti stenosis 

aorta aliran rendah paradoks (pasien LVEF normal 

dengan gradien rendah, aliran rendah). Demikian juga, 

ekokardiografi/Doppler dapat memperkirakan indeks 

volume sekuncup yang digunakan untuk menentukan 

keadaan aliran rendah ketika area katup kecil tetapi 

gradiennya kurang dari 40 mm Hg. Kateterisasi jantung 

sebagian besar memberikan penilaian konsekuensi 

hemodinamik dari stenosis aorta, dan anatomi arteri 

koroner. Data kateterisasi dapat menjadi penting ketika 

ada perbedaan antara gejala dan informasi 

ekokardiografi/Doppler tentang keparahan stenosis aorta. 

Pada pasien yang lebih muda dan pada pasien dengan 

gradien aorta tinggi, katup aorta tidak perlu disilangkan 



saat kateterisasi. Regurgitasi aorta dapat semikuantifikasi 

dengan angiografi akar aorta. Beberapa penulis telah 

menyarankan penggunaan BNP (atau NT-proBNP) dapat 

memberikan data prognostik tambahan dalam pengaturan 

fungsi LV yang buruk dan stenosis aorta. Sebuah BNP 

lebih besar dari 550 pg/mL telah dikaitkan dengan hasil 

yang buruk pada pasien ini terlepas dari hasil pengujian 

dobutamin. Pedoman katup Eropa menyarankan 

intervensi ketika NT-proBNP tiga kali normal. Tes stres 

dapat dilakukan dengan hati-hati pada pasien yang tingkat 

keparahan stenosis aortanya tidak sesuai dengan gejala 

yang dilaporkan untuk memastikan status klinis yang 

dilaporkan. Ini tidak boleh dilakukan pada pasien dengan 

stenosis aorta sangat berat. 

 

Prognosis dan Tatalaksana 

Tabel 10-4 menguraikan pedoman 2017 untuk intervensi 

bedah pada stenosis aorta. Intervensi katup diperlukan 

pada semua pasien yang memiliki gejala stenosis aorta 

berat. Ada juga saat-saat ketika stenosis aorta asimtomatik 

harus menjalani intervensi. Pasien asimtomatik dengan 

stenosis aorta berat (area katup aorta kurang dari 1,0 cm2) 



umumnya harus menjalani intervensi sesuai dengan 

pedoman berikut: (1) mereka menjalani operasi jantung 

lainnya (yaitu, CABG), (2) ada bukti penurunan LVEF 

(kurang dari 50%), (3) bila gradien rata-rata melebihi 55 

mm Hg (kecepatan puncak lebih besar dari 5 m/dtk), (4) 

bila terjadi kegagalan tekanan darah untuk naik lebih dari 

20 mm Hg dengan olahraga, (5) bila terdapat kalsium 

valvular yang parah, atau (6) bila terdapat bukti 

peningkatan cepat gradien puncak aorta (lebih dari 0,3 

m/dtk/tahun). Setelah awitan gagal jantung, angina, atau 

sinkop, prognosis tanpa pembedahan adalah buruk (50% 

angka kematian 3 tahun). Perawatan medis dapat 

menstabilkan pasien pada gagal jantung, tetapi intervensi 

diindikasikan untuk semua pasien simtomatik dengan 

bukti stenosis aorta yang signifikan. 

 

Tabel 10-4. Pembaharuan pedoman AHA/ACC untuk 

indikasi pembedahan pada stenosis aorta1 

Rekomendasi COR LOE 

AVR direkomendasikan pada pasien simptomatik dengan SA berat 

(stadium D) 
I B 

AVR direkomendasikan pada pasien asimptomatik dengan SA berat 

(stadium C2 atau D) fan LVEF <50% 
I B 

AVR diindikasikan untuk pasien dengan SA berat (stadium C atau D) 

saat menjalani bedah jantung lainnya 
I B 



AVR diindikasikan untuk pasien dengan SA berat (kecepatan aorta ≥ 5 
m/s) (stage C2) dan risiko pembedahan rendah 

I B 

TAVR atau SAVR dapat dipertimbangkan pada pasien risiko tinggi 

setelah dievaluasi oleh tim jantung 
I C 

SAVR direkomendasikan pada pasien simtomatik dengan SA berat 
(stadium D) dan asimtomatik (stadium C) yang terindikasi untuk AVR 

dengan risiko pembedahan rendah atau sedang 

I B-NR 

TAVR atau SAVR direkomendasikan untuk pasien simptomatik dengan 

SA berat (stadium D) dan risiko tinggi untuk SAVR, tergantung risiko 
spesifik pasien, nilai dan preferensi 

I A 

TAVR direkomendasikan untuk pasien simptomatik dengan SA berat 

(stadium D) dan risiko pembedahan terlalu tinggi dengan kemampuan 

bertahan hidup post-TAVR > 12 bulan 

I A 

TAVR bisa untuk pasien simptomatik dengan SA berat (stadium D) dan 

risiko pembedahan sedang, tergantung risiko presedural spesifik pasien, 

nilai dan preferensi 

IIa B-R 

TAVR valve-in-valve bisa untuk stenosis katup aorta bioprostetik 

setelah evaluasi tim jantung 
IIa B-NR 

Percutaneous ballon dilatation dapat dipertimbangkan sebagai 

penghubung SAVR ke TAVR untuk SA simptomatik  
TAVR tidak direkomendasikan pada pasien dengan komorbid yang 

dapat menghalangi harapan yang diharapkan 

III B 

AVR bisa untuk pasien simptomatik dengan SA berat aliran 
rendah/gradien rendah dengan penurunan LVEF (stadium S1) dengan 

studi stres dobutamine dosis rendah yang menunjukkan kecepatan aorta 

≥ 4 m/s (atau gradien rata-rata ≥ 40 mmHg) dengan area katup ≤ 1,0 

cm2 pada tiap dosis dobutamine 

IIa B 

AVR bisa untuk pasien dengan SA sedang (stadium B) (kecepatan 3,0-

3,9 m/s) yang menjalani bedah jantung lainnya 
IIa C 

AVR dapat dipertimbangkan untuk pasien asimptomatik dengan SA 
berat (stadium C1) dan progres penyakit yang cepat dan risiko 

pembedahan rendah 

IIb C 

AVR dapat dipertimbangkan pada pasien simptomatik dengan SA berat 
aliran rendah/gradien rendah (stadium S2) yang normotensif dan LVEF 

≥ 50% jika data klinis, hemodinamik, dan anatomik mendukung 

obstruksi katup sebagai penyebab gejala yang paling mungkin 

IIb C 

Dari Nishimura et al 2017 pedoman AHA/ACC tahun 2014 fokus update untuk 

menegemen pasien dengan valvular heart disease. J Am Coll Cardiol 2017;70:252-89. 
1Pedoman ini diperkirakan akan di-update kembali pada 2020 dengan evidance terbaru 

untuk TAVR dibandingkan dengan SAVR pada pasien risiko rendah (<40%). 

AHA/ACC, American College Association/American College of Cardiology; SA, 
stenosis aorta; AVR, aortic valve replacement; COR, class of recommendation; LOE, 

level of evidence; LVEF, left ventricular ejection fraction; R, randomized trials; NR, 

nonrandomized trials; SAVR, surgical aortic valve replacement; TAVR, transcatheter 
aortic valve replacement 

 



Tingkat kematian bedah untuk penggantian katup 

rendah, bahkan pada orang dewasa yang lebih tua, dan 

berkisar antara 2% sampai 5%. Risiko rendah ini 

disebabkan perbaikan hemodinamik yang terjadi dengan 

bantuan dari peningkatan afterload. Tingkat kematian 

secara substansial lebih tinggi bila ada kardiomiopati 

iskemik terkait. Lesi koroner yang parah biasanya 

dilewati pada saat yang sama dengan penggantian katup 

aorta (AVR), meskipun ada sedikit data yang 

menunjukkan bahwa praktik ini mempengaruhi hasil. 

Dalam beberapa kasus, prosedur bertahap dengan 

pemasangan stent koroner sebelum operasi dapat 

dipertimbangkan, terutama jika pendekatan AVR 

perkutan sedang dipertimbangkan. Sekitar sepertiga 

hingga setengah dari semua pasien dengan stenosis aorta 

memiliki CAD yang signifikan, jadi ini adalah masalah 

umum. Dengan keberhasilan transcatheter aortic valve 

replacement (TAVR), pilihan pengobatan telah 

berkembang pesat untuk banyak pasien dengan stenosis 

aorta parah. Untuk alasan ini, pendekatan Tim Katup 

Jantung yang menyatukan ahli jantung invasif dan 

noninvasif, ahli radiologi, ahli anestesi, dan ahli bedah 



jantung adalah wajib; faktor klinis (seperti kelemahan) 

dan fitur anatomi (seperti aorta kalsifikasi, akses vaskular, 

dll) dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 

 

Terapi medis untuk mengurangi perkembangan 

penyakit belum efektif sampai saat ini. Statin telah dinilai 

dalam empat uji klinis utama. Tidak ada yang 

mengungkapkan manfaat apa pun pada perkembangan 

stenosis aorta atau pada hasil klinis meskipun ada 

hubungan antara stenosis aorta dengan aterosklerosis. Jika 

pasien dengan stenosis aorta memiliki CAD bersamaan, 

pedoman penggunaan statin harus diikuti. Upaya untuk 

mengurangi perkembangan stenosis dengan penyumbatan 

sistem renin-angiotensin juga tidak efektif. Kontrol 

hipertensi sistemik, bagaimanapun, adalah tambahan 

yang penting, dan kontrol BP sistemik yang tidak 

memadai terlalu umum karena kekhawatiran yang tidak 

masuk akal tentang pengurangan afterload yang terlalu 

banyak pada pasien dengan stenosis aorta. Tekanan darah 

sistemik normal penting untuk dipertahankan karena LV 

dipengaruhi oleh total afterload (TD sistemik ditambah 

gradien katup aorta).  



Pilihan intervensi pada pasien dengan stenosis katup 

aorta telah berkembang dengan penggunaan TAVR dan 

bergantung pada gaya hidup dan usia pasien. Algoritme 

untuk memutuskan kapan AVR sesuai dalam berbagai 

situasi diuraikan dalam Gambar 10–3. Pedoman katup 

ACC/AHA 2017 memodifikasi ini hanya dalam AVR 

bedah yang dapat dipertimbangkan untuk indikasi yang 

diuraikan dalam gambar, apakah tanpa gejala atau tidak. 

TAVR harus disediakan hanya untuk pasien dengan 

gejala. Pedoman terbaru ini menunjukkan bahwa TAVR 

setara dengan AVR bedah (SAVR) di semua uji coba 

secara acak dari pasien bergejala, termasuk mereka yang 

berisiko rendah untuk operasi (kurang dari 4%). 

Keputusan apakah akan melakukan SAVR atau TAVR 

harus dibuat oleh Tim Jantung; masalah anatomi (seperti 

pembesaran aorta, koroner yang mungkin terperangkap 

oleh selebaran saat katup dimasukkan, anulus yang terlalu 

besar atau terlalu kecil, kalsium saluran keluar LV yang 

luas, dll) sering menjadi faktor penentu. 



 
Gambar 10–3. Algoritma tatalaksana stenosis katup aorta. 
(Reproduced, with permission, from Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC 

Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A 

Report of the American College of Cardiology/American Heart Association 

Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014 Jun 10; 129(23):e521–

643. © 2014 American Heart Association, Inc.) 

 

Pada pasien muda dan remaja, valvuloplasti balon 

perkutan masih memiliki peran kecil. Valvuloplasti balon 

dikaitkan dengan restenosis dini pada populasi lanjut usia 

dan, dengan demikian, jarang digunakan kecuali sebagai 

tindakan sementara sebelum SAVR atau TAVR yang 

lebih permanen. Data menunjukkan valvuloplasti balon 

aorta pada orang tua memiliki keuntungan hanya pada 



mereka dengan fungsi LV yang diawetkan, dan pasien 

tersebut biasanya merupakan kandidat yang sangat baik 

untuk SAVR atau TAVR. Orang dewasa paruh baya 

umumnya dapat mentolerir terapi antikoagulasi yang 

diperlukan untuk penggunaan katup aorta mekanis, 

sehingga pasien yang lebih muda dari 50 tahun umumnya 

menjalani AVR dengan katup mekanis bileaflet. Jika akar 

aorta juga sangat melebar (lebih besar dari 4,5 cm), maka 

katup dapat ditempatkan dalam selubung Dacron 

(prosedur Bentall) dan akar diganti bersama dengan 

katup aorta. Sebagai alternatif, root homograft manusia 

dan penggantian katup dapat digunakan. Pasien yang 

lebih tua dari 50 tahun, katup bioprostetik (baik 

perikardial babi atau sapi) dengan harapan hidup sekitar 

10-15 tahun secara rutin digunakan sebagai pengganti 

katup mekanis untuk menghindari kebutuhan akan 

antikoagulasi. Data mendukung katup perikardial sapi di 

atas katup aorta babi. Karena semakin jelas bahwa 

degenerasi katup bioprostetik pada katup yang lebih besar 

dapat berpotensi diperbaiki oleh TAVR katup-dalam-

katup perkutan, kemungkinan penggunaan katup mekanis 

akan terus menurun. Jika anulus aorta kecil, katup 



bioprostetik dengan selubung pendek dapat dijahit ke 

dinding aorta (AVR stentless) daripada menjahit anulus 

prostetik ke anulus aorta. (Annulus adalah istilah relatif 

ketika berbicara tentang katup aorta, karena tidak ada 

anulus yang sebenarnya.) Pilihan bedah populer lainnya 

ketika aorta membesar adalah penggunaan prosedur 

Wheat; melibatkan penggantian akar aorta di atas arteri 

koroner dan penggantian katup aorta di bawah arteri 

koroner. Arteri koroner tetap melekat pada aorta asli 

antara cangkok baru dan katup prostetik daripada ditanam 

kembali ke selubung buatan atau homograft. Penggantian 

katup aorta yang lebih baru dapat dilakukan dengan cepat 

melalui sayatan kecil dan seringkali hanya membutuhkan 

tiga jahitan untuk menahannya (yaitu, penggantian katup 

Perceval atau Intuity). Ini dapat mempersingkat waktu 

pemompaan saat operasi. 

Pada pasien dengan katup aorta bikuspid, terdapat 

aneurisma aorta asendens terkait di sekitar setengahnya. 

Jika dimensi maksimal akar aorta lebih besar dari 5,5 cm, 

direkomendasikan untuk melanjutkan penggantian akar 

terlepas dari tingkat keparahan penyakit katup aorta. Hal 

ini juga tepat untuk intervensi ketika ukuran akar aorta 



maksimal lebih besar dari 5,0 cm jika ada riwayat 

keluarga diseksi aorta atau ukuran akar aorta meningkat 

lebih dari 0,5 cm dalam 1 tahun. Katup aorta dapat diganti 

pada saat yang sama jika setidaknya ada stenosis aorta 

sedang atau dapat dibiarkan sendiri atau diperbaiki 

(operasi hemat katup). Jika ada indikasi AVR dan 

diameter akar lebih besar dari 4,5 cm, penggantian akar 

juga dianjurkan pada saat SAVR.  

Penggunaan AVR mekanik versus bioprostetik telah 

berubah dari waktu ke waktu. Sebuah katup bioprostetik 

dapat diterima untuk pasien pada usia berapa pun yang 

terapi antikoagulannya dikontraindikasikan, tidak 

diinginkan, atau tidak dapat dikelola, dan lebih disukai 

pada pasien di atas usia 70 tahun. Katup mekanis aorta 

harus digunakan pada pasien yang berusia kurang dari 50 

tahun. usia yang dapat menggunakan warfarin 

(rekomendasi ini merupakan penurunan dari usia 60 

dalam pedoman terbaru yang diperbarui). Kedua jenis 

katup dapat diterima antara usia 50 dan 70 tahun 

tergantung pada preferensi pasien dan masalah apa pun 

dengan penggunaan warfarin.  



Antikoagulasi diperlukan dengan penggunaan katup 

aorta mekanis, dan rasio normalisasi internasional (INR) 

harus dipertahankan antara 2,0 dan 3,0 untuk katup 

bileaflet. Secara umum, katup aorta mekanik kurang 

rentan terhadap trombosis dibandingkan katup mitral 

mekanik dan tidak perlu dijembatani dengan 

antikoagulasi kecuali ada faktor risiko tromboemboli lain 

atau AVR generasi yang lebih tua. Aspirin dosis rendah 

juga dianjurkan. Beberapa katup mekanis bileaflet (On-X) 

yang lebih baru memungkinkan kisaran INR yang lebih 

rendah dari 1,5 hingga 2,0. Clopidogrel 

direkomendasikan untuk 6 bulan pertama setelah TAVR 

dalam kombinasi dengan terapi aspirin seumur hidup. 

DOAC tidak direkomendasikan untuk katup mekanis apa 

pun tetapi dapat digunakan pada pasien dengan AVR 

bioprostetik jika mengobati fibrilasi atrium atau trombosis 

vena. 

Perkiraan penggunaan TAVR telah berkembang 

secara dramatis, dengan perkiraan kotor lebih dari 

500.000 implan di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, 

Food and Drug Administration (FDA) telah memberikan 

persetujuan untuk dua perangkat, Edwards SAPIEN dan 



Medtronic CoreValve. Perangkat ini pada dasarnya 

adalah stent dengan katup bioprostetik trileaflet yang 

dibangun di dalamnya. Ada berbagai pendekatan 

implantasi, meskipun sebagian besar katup ditempatkan 

melalui pendekatan arteri femoralis. Pilihan lain termasuk 

pendekatan antegrade melalui transseptal melintasi 

septum atrium, melalui apeks LV dengan sayatan bedah 

kecil, melalui arteri subklavia, melalui karotis, atau 

melalui minitorakotomi. Katup Edwards SAPIEN adalah 

stent katup yang dapat diperluas dengan balon, sedangkan 

CoreValve adalah stent katup yang mengembang sendiri 

saat didorong keluar dari selubung kateter. Modifikasi 

perangkat ini memungkinkan perawatan yang lebih luas 

dari ukuran katup aorta; menghilangkan kebutuhan untuk 

pemotongan arteri femoralis karena perangkat yang lebih 

kecil dapat digunakan; memungkinkan reposisi sebelum 

implantasi permanen; dan tampaknya menghasilkan 

regurgitasi paravalvular yang lebih sedikit dan lebih 

sedikit cedera pada sistem konduksi. Biaya tetap menjadi 

masalah utama. Biaya TAVR mirip dengan SAVR, 

sebagian besar disebabkan oleh biaya katup itu sendiri. 

Semua masyarakat profesional menekankan pentingnya 



Tim Katup Jantung saat mempertimbangkan intervensi 

stenosis aorta. Ini sangat penting karena banyak pasien 

yang dirujuk untuk TAVR memiliki kondisi komorbiditas 

serius yang tidak akan membaik dengan pengurangan 

stenosis aorta. Dokumen konsensus 2017 dari ACC 

menyediakan jalur keputusan untuk penggunaan TAVR. 

Dokumen ini merangkum informasi latar belakang dan 

memberikan daftar periksa item yang perlu 

dipertimbangkan saat memutuskan antara AVR bedah dan 

TAVR. Pentingnya kualitas hidup dan kelemahan 

ditekankan karena beberapa pasien yang paling tua atau 

paling lemah mungkin tidak mendapat manfaat dari 

prosedur apa pun. Kelemahan adalah faktor risiko 

kematian dan kecacatan setelah TAVR dan penggantian 

katup aorta bedah. Skala empat item singkat yang 

meliputi kelemahan ekstremitas bawah, gangguan 

kognitif, anemia, dan hipoalbuminemia mengungguli 

skala kelemahan lainnya. 

 

Gambar 10-4 indikasi TAVR berdasarkan pedoman 

AHA/ACC update tahun 2017. Sekarang ada persetujuan 

FDA untuk TAVR dengan pasien risiko rendah. 



 

 
 

Gambar 10-4. Pemilihan TAVR versus bedah AVR pada 

pasien dengan SA simptomatik. (Reproduced, with permission, 

from Nishimura RA et al. 2017 AHA/ACC focused update of the 

2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with 

valvular heart disease: a report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice 

Guidelines. Circulation. 2017 Jun 20;135(25):e1159–95. © 2017 

American Heart Association, Inc.) 

 

TAVR juga lebih sering digunakan dalam prosedur 

"valve-in-valve" untuk mengurangi gradien pada pasien 

dengan disfungsi katup prostetik (terlepas dari posisi 

aorta, mitral, trikuspid, atau paru). Sementara hasil TAVR 

pada pasien dengan katup aorta bikuspid (sebagai lawan 

trikuspid) kurang mengesankan, modifikasi yang lebih 

baru telah meningkatkan tingkat keberhasilan dalam 

situasi anatomi ini juga.  

 

Kapan Harus Merujuk?  



• Semua pasien dengan bukti ekokardiografi untuk 

stenosis aorta ringan sampai sedang (perkiraan gradien 

puncak katup lebih besar dari 30 mm Hg dengan 

ekokardiografi/Doppler) harus dirujuk ke ahli jantung 

untuk evaluasi dan untuk menentukan frekuensi tindak 

lanjut.  

•   Setiap pasien dengan gejala yang mengarah ke stenosis 

aorta (yaitu, gejala tekanan dada saat beraktivitas, 

sesak napas, atau prasinkop) harus diperiksa oleh ahli 

jantung. 
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REGURGITASI AORTA  

 

ESSENSIAL 

• Biasanya tanpa gejala sampai usia paruh baya; 

muncul dengan kegagalan sisi kiri atau nyeri 

dada yang jarang.  

• Ekokardiografi/Doppler adalah diagnostik. 



• Pembedahan untuk gejala, EF kurang dari 50%, 

dimensi akhir sistolik LV lebih besar dari 50 

mm, atau dimensi akhir diastolik LV lebih 

besar dari 65 mm.  

 

Gambaran Umum 

Dari semua pasien dengan penyakit katup aorta terisolasi, 

sekitar 13% didominasi oleh regurgitasi aorta. Regurgitasi 

aorta rematik telah menjadi jauh lebih jarang daripada di 

era preantibiotik, dan penyebab nonrematik sekarang 

mendominasi. Ini termasuk katup bikuspid kongenital, 

endokarditis infektif, dan hipertensi. Banyak pasien juga 

mengalami regurgitasi aorta sekunder akibat penyakit 

akar aorta, seperti yang berhubungan dengan sindrom 

Marfan atau diseksi aorta. Jarang, penyakit inflamasi, 

seperti ankylosing spondylitis, mungkin terlibat. 

 

Temuan Klinis  

A. Gejala dan Tanda  

Presentasi klinis ditentukan oleh kecepatan regurgitasi 

berkembang. Pada regurgitasi aorta kronis, satu-

satunya tanda selama bertahun-tahun mungkin adalah 

murmur diastolik aorta yang lembut. Saat keparahan 



regurgitasi aorta meningkat, tekanan darah diastolik 

turun, dan ventrikel kiri membesar secara progresif. 

Kebanyakan pasien tetap asimtomatik untuk waktu yang 

lama bahkan pada saat ini. Kegagalan LV adalah peristiwa 

yang terlambat dan mungkin tiba-tiba dalam onset. 

Dispnea saat beraktivitas dan kelelahan adalah gejala 

yang paling sering, tetapi dispnea nokturnal paroksismal 

dan edema paru juga dapat terjadi. Angina pektoris atau 

nyeri dada atipikal kadang-kadang dapat hadir. CAD 

terkait dan presinkop atau sinkop lebih jarang terjadi 

dibandingkan dengan stenosis aorta.  

Secara hemodinamik, karena dilatasi ventrikel kiri 

kompensasi, pasien mengeluarkan volume sekuncup yang 

besar, yang cukup untuk mempertahankan curah jantung 

ke depan sampai akhir perjalanan penyakit. Tekanan 

diastolik LV dapat meningkat bila terjadi gagal jantung. 

Fungsi sistolik LV yang abnormal seperti yang 

dimanifestasikan oleh penurunan EF (kurang dari 50%) 

dan peningkatan volume LV akhir sistolik (lebih dari 5,0 

cm) adalah tanda bahwa intervensi bedah diperlukan. 

Temuan fisik utama pada regurgitasi aorta kronis 

berhubungan dengan volume sekuncup yang tinggi yang 



dikeluarkan ke dalam sistem vaskular sistemik dengan 

limpasan yang cepat saat regurgitasi terjadi (lihat Tabel 

10-1). Ini menghasilkan tekanan nadi arteri yang lebar. 

Denyut nadi naik dan turun dengan cepat (water-hamer 

pulse atau Corrigan pulse), dengan tekanan sistolik dan 

diastolik yang tinggi. yang besar volume sekuncup dan 

aliran kembali ke jantung juga bertanggung jawab untuk 

temuan karakteristik, seperti Quincke pulse (denyut 

kapiler di dasar kuku), Duroziez sign (murmur ke sana 

kemari di atas arteri perifer femoralis yang terkompresi 

sebagian), dan Musset sign (kepala bob dengan setiap 

pulsa). Pada pasien yang lebih muda, peningkatan volume 

sekuncup dapat dijumlahkan dengan gelombang tekanan 

yang dipantulkan dari perifer dan menciptakan tekanan 

sistolik yang lebih tinggi dari yang diharapkan pada 

ekstremitas bawah dibandingkan dengan aorta sentral. 

Karena tempat tidur perifer jauh lebih besar di kaki 

daripada lengan, tekanan darah di kaki mungkin lebih dari 

40 mm Hg lebih tinggi daripada di lengan (Hill sign) pada 

regurgitasi aorta berat. Impuls apikal menonjol, bergeser 

ke lateral, biasanya hiperdinamik, dan dapat 

dipertahankan. Murmur aliran sistolik biasanya ada dan 



mungkin cukup lembut dan terlokalisasi; murmur 

diastolik aorta biasanya bernada tinggi dan decrescendo. 

Murmur mitral nada rendah diastolik pertengahan atau 

akhir (murmur Austin Flint) dapat terdengar pada 

regurgitasi aorta lanjut, karena obstruksi relatif aliran 

masuk mitral yang disebabkan oleh penutupan parsial 

katup mitral oleh peningkatan cepat tekanan diastolik 

ventrikel kiri akibat regurgitasi aorta.  

Pada regurgitasi aorta akut (biasanya dari diseksi 

aorta atau endokarditis infektif), kegagalan ventrikel kiri 

dimanifestasikan terutama sebagai edema paru dan dapat 

berkembang dengan cepat; operasi sangat diperlukan 

dalam kasus seperti itu. Pasien dengan regurgitasi aorta 

akut tidak mengalami dilatasi ventrikel kiri pada 

regurgitasi aorta kronis dan volume ekstra ventrikel kiri 

tidak ditangani dengan baik. Untuk alasan yang sama, 

murmur diastolik lebih pendek, intensitasnya mungkin 

minimal, dan tekanan nadi mungkin tidak melebar—

membuat diagnosis klinis sulit. Katup mitral dapat 

menutup sebelum waktunya bahkan sebelum sistol LV 

dimulai (preclosure) karena peningkatan cepat tekanan 

diastolik LV, dan dengan demikian bunyi jantung pertama 



berkurang atau tidak terdengar. Penutupan katup mitral 

dapat dengan mudah dideteksi pada ekokardiografi dan 

dianggap sebagai indikasi untuk intervensi bedah yang 

mendesak.  

 

B. Studi Diagnostik  

EKG biasanya menunjukkan LVH sedang sampai berat. 

Radiografi menunjukkan kardiomegali dengan LV 

menonjol dan terkadang aorta melebar.  

Ekokardiografi menunjukkan fitur diagnostik utama, 

termasuk apakah lesi termasuk akar aorta proksimal dan 

patologi katup apa yang ada. Penilaian tahunan ukuran 

dan fungsi LV sangat penting dalam menentukan waktu 

penggantian katup saat regurgitasi aorta parah. Pedoman 

katup AHA/ACC 2014 memberikan kriteria untuk 

menilai tingkat keparahan regurgitasi aorta. MRI jantung 

dan CT dapat memperkirakan akar aorta ukuran, terutama 

ketika ada kekhawatiran untuk aneurisma asendens. MRI 

dapat memberikan fraksi regurgitasi untuk membantu 

mengkonfirmasi keparahan. Kateterisasi jantung mungkin 

tidak diperlukan pada pasien yang lebih muda, terutama 

mereka dengan regurgitasi aorta akut, tetapi dapat 



membantu menentukan hemodinamik, kelainan akar 

aorta, dan CAD terkait sebelum operasi pada pasien yang 

lebih tua. Semakin banyak data yang muncul bahwa BNP 

serum atau NT-proBNP mungkin merupakan tanda awal 

disfungsi LV, dan ada kemungkinan bahwa data ini akan 

ditambahkan ke rekomendasi untuk intervensi bedah di 

masa mendatang.  

 

Tatalaksana dan Prognosis  

Regurgitasi aorta yang muncul atau memburuk selama 

atau setelah episode endokarditis infektif atau diseksi 

aorta dapat menyebabkan kegagalan ventrikel kiri berat 

akut atau progresi subakut selama berminggu-minggu 

atau berbulan-bulan. Yang pertama biasanya muncul 

sebagai edema paru; penggantian katup secara bedah 

diindikasikan bahkan selama infeksi aktif. Pasien-pasien 

ini mungkin sementara ditingkatkan atau distabilkan oleh 

vasodilator.  

Regurgitasi aorta kronis dapat ditoleransi selama 

bertahun-tahun, tetapi prognosis tanpa pembedahan 

menjadi buruk ketika gejala muncul. Karena regurgitasi 

aorta menempatkan preload (volume) dan peningkatan 



afterload pada LV, obat-obatan yang menurunkan 

afterload dapat mengurangi keparahan regurgitasi, 

meskipun tidak ada data yang meyakinkan bahwa 

pengurangan afterload mengubah mortalitas. 

Rekomendasi menganjurkan pengurangan afterload 

pada regurgitasi aorta hanya jika ada hipertensi 

sistolik terkait (TD sistolik lebih besar dari 140 mm 

Hg). Pengurangan afterload pada pasien normotensif 

tampaknya tidak diperlukan. Angiotensin receptor 

blocker (ARBs), daripada beta-blocker, adalah tambahan 

pilihan untuk terapi medis pada pasien dengan 

pembesaran aorta, seperti pada sindrom Marfan, karena 

kemampuan teoritis ARB untuk mengurangi kekakuan 

aorta (dengan memblokir TGF -beta) dan untuk 

memperlambat laju dilatasi aorta. Namun, uji klinis yang 

mengevaluasi kemanjuran ARB untuk mengurangi 

kekakuan aorta dan memperlambat laju dilatasi aorta 

belum memberikan hasil positif untuk mendukung 

penggunaannya.  

Pembedahan diindikasikan setelah gejala muncul 

atau untuk bukti disfungsi LV (seperti yang ditunjukkan 

oleh pengurangan LVEF atau peningkatan diameter 



sistolik LV). Selain itu, disarankan bahwa pembedahan 

harus dipertimbangkan ketika LV menjadi terlalu 

membesar (diameter akhir diastolik LV lebih besar dari 

65 mm) (Tabel 10–5). 

 

Tabel 10-5. Kapan operasi regurgitasi aorta berat kronik. 

Indikasi Pembedahan Kelas dan Level 
Evidence (LOE) 

Simptomatik Kelas I LOE B 

Asimptomatik  

    Abnormal LVEF <50% Kelas I LOE B 

    Menjalani bedah jantung lainnya Kelas I LOE C 

    Normal LVEF, tetapi LVESD > 50mm Kelas IIa LOE B 

    Regurgitasi aorta sedang dan bedah jantung lainnya Kelas IIa LOE C 

    Normal LVEF, tetapi LVEDD > 65mm Kelas IIb LOE C 

LVEDD, left ventricular end-diastolic dimension; LVEF, left ventricular 

ejection fraction; LVESD, left ventricular end systolic dimension. 

 

Masalah dengan AVR yang tercakup dalam bagian di 

atas mengenai stenosis aorta berkaitan di sini. Percobaan 

awal TAVR memiliki insiden regurgitasi aorta residual 

pascaprosedural yang tinggi (18,8% dalam satu 

percobaan). Katup TAVR yang lebih baru telah sangat 

mengurangi regurgitasi aorta residual bila digunakan pada 

pasien dengan regurgitasi aorta asli murni (4,2%). Dalam 

analisis multivariabel, setidaknya regurgitasi aorta sedang 

pascaprosedur secara independen terkait dengan kematian 

semua penyebab 1 tahun (rasio hazard: 2,85; interval 



kepercayaan 95%: 1,52 hingga 5,35; P = 0,001). 

Dibandingkan dengan perangkat generasi awal, TAVR 

yang menggunakan perangkat generasi baru dikaitkan 

dengan hasil prosedural yang lebih baik dalam merawat 

pasien dengan regurgitasi aorta asli murni. Pada pasien 

dengan regurgitasi aorta asli murni, regurgitasi aorta 

pascaprosedural yang signifikan secara independen 

terkait dengan peningkatan mortalitas.  

Regurgitasi aorta karena defek katup prostetik 

paravalvular kadang-kadang dapat ditutup dengan alat 

oklusi perkutan. Pilihan katup prostetik untuk AVR 

tergantung pada usia pasien dan kompatibilitas dengan 

antikoagulasi warfarin serupa dengan pilihan untuk AVR 

pada stenosis aorta.  

Mortalitas operasi untuk AVR biasanya dalam 

kisaran 3-5%. Regurgitasi aorta karena penyakit akar 

aorta memerlukan perbaikan atau penggantian akar serta 

perawatan bedah katup aorta. Meskipun operasi valve-

sparing telah meningkat baru-baru ini, kebanyakan pasien 

dengan penggantian akar menjalani penggantian katup 

pada waktu yang sama. Penggantian akar dalam 

hubungannya dengan penggantian katup mungkin 



memerlukan anastomosis arteri koroner, dan dengan 

demikian prosedur lebih kompleks daripada penggantian 

katup saja. Prosedur Gandum menggantikan akar aorta 

tetapi menyisakan area di mana koroner menempel untuk 

menghindari kebutuhan untuk reimplantasi mereka. 

Setelah operasi katup aorta, ukuran LV biasanya menurun 

dan fungsi LV umumnya membaik bahkan ketika EF 

dasar tertekan. 

Pedoman katup AHA/ACC 2014 dan dokumen 

konsensus 2015 merekomendasikan diameter “cutoff” 

yang mengindikasikan perbaikan akar aorta pada pasien 

dengan katup bikuspid harus 5,5 cm terlepas dari tingkat 

keparahan penyakit katup aorta. Ada data bahwa diseksi 

jauh lebih lazim ketika diameter akar aorta melebihi 6,0 

cm, dan pengertian umum adalah tidak membiarkannya 

mendekati ukuran itu. Pasien dengan faktor risiko 

(riwayat keluarga diseksi atau peningkatan diameter akar 

lebih besar dari 0,5 cm dalam 1 tahun) harus diperbaiki 

aortanya ketika dimensi maksimal melebihi 5,0 cm. 

Klasifikasi berikut merangkum kapan harus beroperasi 

pada akar aorta pada pasien dengan katup aorta bikuspid 

berdasarkan pedoman:  



Indikasi Kelas I (LOE C): diameter akar aorta pada 

sinus atau aorta asendens lebih besar dari 5,5 cm 

(terlepas dari kebutuhan AVR).  

Indikasi Kelas IIa (LOE C): diameter akar aorta 

pada sinus atau aorta asendens lebih besar dari 5,0 

cm bila ada faktor risiko terkait (riwayat keluarga 

diseksi atau peningkatan ukuran lebih dari 0,5 cm 

dalam 1 tahun).  

Indikasi Kelas IIa (LOE C): diameter akar aorta 

lebih besar dari 4,5 cm jika pasien menjalani AVR 

karena alasan katup.  

 

Kapan Harus Merujuk? 

 • Pasien dengan regurgitasi aorta yang dapat didengar 

harus diperiksa, setidaknya pada awalnya, oleh ahli 

jantung yang dapat menentukan apakah pasien 

memerlukan tindak lanjut.  

•   Pasien dengan akar aorta yang melebar harus dipantau 

oleh ahli jantung, karena studi pencitraan selain 

radiografi dada atau ekokardiogram mungkin 

diperlukan untuk menentukan waktu pembedahan. 
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STENOSIS TRIKUSPID  

 

ESSENSIAL 

• Dominasi perempuan.  

• Riwayat penyakit jantung rematik 

kemungkinan besar. Penyakit karsinoid dan 

degenerasi katup prostetik adalah etiologi 

paling umum di Amerika Serikat. 

• Ekokardiografi/Doppler adalah diagnostik. 

 

Gambaran Umum  

Stenosis trikuspid jarang terjadi, mempengaruhi kurang 

dari 1% populasi di negara maju dan kurang dari 3% di 

seluruh dunia. Stenosis katup trikuspid katup asli biasanya 

berasal dari rematik. Di Amerika Serikat, stenosis 

trikuspid lebih sering disebabkan oleh perbaikan atau 

penggantian katup trikuspid sebelumnya atau karena 

sindrom karsinoid. Insiden stenosis trikuspid setelah 

penggantian katup trikuspid meningkat pesat setelah 8 



tahun pasca operasi. Regurgitasi trikuspid sering 

menyertai lesi. Ini harus dicurigai ketika gagal jantung 

kanan muncul dalam perjalanan penyakit katup mitral 

atau pada periode pasca operasi setelah perbaikan atau 

penggantian katup trikuspid. Bentuk kongenital dari 

stenosis trikuspid juga jarang diamati, seperti laporan 

kasus beberapa sadapan alat pacu jantung yang 

menyebabkan obstruksi aliran masuk RV pada katup 

trikuspid.  

 

Temuan Klinis  

A. Gejala dan Tanda  

Stenosis trikuspid ditandai dengan gagal jantung kanan 

dengan hepatomegali, asites, dan edema dependen. Dalam 

ritme sinus, gelombang raksasa terlihat di JVP, yang juga 

meningkat (lihat Tabel 10-1). Rumble diastolik yang 

khas di sepanjang batas sternum kiri bawah menyerupai 

stenosis mitral, meskipun pada stenosis trikuspid 

gemuruh meningkat dengan inspirasi. Dalam irama sinus, 

denyut hati presistolic dapat ditemukan. Ini harus 

dipertimbangkan ketika pasien menunjukkan tanda-tanda 

sindrom karsinoid.  



 

B. Studi Diagnostik  

Dengan tidak adanya fibrilasi atrium, EKG 

mengungkapkan pembesaran RA. Radiografi dada dapat 

menunjukkan kardiomegali yang ditandai dengan ukuran 

PA normal. Vena cava superior yang melebar dan vena 

azigot dapat terlihat.  

Area katup normal dari katup trikuspid adalah 10 

cm2, sehingga stenosis yang signifikan harus ada untuk 

menghasilkan gradien. Secara hemodinamik, gradien 

tekanan diastolik rata-rata lebih besar dari 5 mm Hg 

dianggap signifikan, meskipun bahkan gradien 2 mm Hg 

dapat dianggap abnormal. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan ekokardiografi atau kateterisasi jantung. 

Pembaruan 2017 dari pedoman AHA/ACC 2014 

menyarankan area katup trikuspid kurang dari 1,0 cm2 

dan waktu paruh tekanan lebih lama dari 190 msec harus 

didefinisikan sebagai signifikan karena gradien dapat 

bervariasi tergantung pada detak jantung.  

 

Tatalaksana dan Prognosis  



Stenosis trikuspid mungkin progresif, akhirnya 

menyebabkan gagal jantung sisi kanan yang parah. Terapi 

awal diarahkan untuk mengurangi kongesti cairan, 

dengan diuretik sebagai andalan (lihat Pengobatan, Gagal 

Jantung). Bila terdapat edema usus yang cukup besar, 

torsemide atau bumetanid mungkin memiliki keuntungan 

dibandingkan diuretik loop lainnya, seperti furosemide, 

karena lebih baik diserap dari usus. Inhibitor aldosteron 

juga membantu, terutama jika ada pembengkakan hati 

atau asites. Baik valvuloplasti bedah maupun perkutan 

tidak efektif untuk menghilangkan stenosis trikuspid, 

karena regurgitasi trikuspid residual sering terjadi. 

Penggantian katup trikuspid adalah pendekatan bedah 

yang lebih disukai. Penggantian katup trikuspid mekanis 

jarang dilakukan karena aliran rendah menjadi 

predisposisi terjadinya trombosis dan karena katup 

mekanis tidak dapat dilintasi jika perlu dilakukan 

kateterisasi jantung kanan atau implantasi alat pacu 

jantung. Oleh karena itu, katup bioprostetik hampir selalu 

lebih disukai. Seringkali penggantian katup trikuspid 

dilakukan bersamaan dengan penggantian katup mitral 

untuk stenosis atau regurgitasi mitral rematik. 



Penggantian katup transkateter perkutan (katup stent) 

telah digunakan pada stenosis katup prostetik trikuspid 

degeneratif dan perangkat penggantian katup trikuspid 

perkutan sedang diselidiki. Indikasi penggantian katup 

pada stenosis trikuspid yang parah sangat jelas: 

Indikasi Kelas I (LOE C): pada saat operasi untuk 

penyakit katup sisi kiri.  

Indikasi Kelas I (LOE C): jika bergejala.  

Indikasi Kelas IIb (LOE C): komisurotomi balon 

perkutan yang jarang untuk stenosis trikuspid 

terisolasi pada pasien berisiko tinggi tanpa 

regurgitasi trikuspid yang signifikan.  

 

Kapan Harus Merujuk?  

Semua pasien dengan bukti stenosis trikuspid pada 

ekokardiogram harus dilihat dan dipantau oleh ahli 

jantung untuk menilai kapan intervensi mungkin 

diperlukan. 
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REGURGITASI TRIKUSPID 

 

ESSENSIAL 

• Sering terjadi pada pasien dengan penyakit 

paru atau jantung dengan tekanan atau 

kelebihan volume pada ventrikel kanan. 

• Regurgitasi katup trikuspid dari penempatan 

lead alat pacu jantung menjadi lebih umum. 

• Ekokardiografi berguna dalam menentukan 

penyebab (tekanan rendah atau tinggi) 

regurgitasi trikuspid). 

 

Gambaran Umum 

Regurgitasi katup trikuspid sering terjadi setiap kali ada 

dilatasi RV dari penyebab apapun. Saat regurgitasi 

trikuspid meningkat, ukuran RV meningkat lebih lanjut 

menarik katup terbuka karena perpindahan otot chordal 

dan papiler. Ini, pada gilirannya, memperburuk keparahan 

regurgitasi trikuspid. Selain itu, anulus trikuspid 

berbentuk seperti pelana kuda. Dengan kegagalan RV, 

anulus mendatar dan menjadi elips, semakin mendistorsi 

hubungan antara selebaran dan lampiran chordal. Dalam 

kebanyakan kasus, penyebab trikuspid regurgitasi adalah 



geometri RV (fungsional) dan bukan katup trikuspid 

primer penyakit. Pembesaran, dilatasi RV mungkin ada 

jika ada sistolik RV hipertensi dari stenosis katup 

pulmonal valvular atau subvalvular, pulmonal hipertensi 

karena alasan apapun, pada regurgitasi katup pulmonal 

berat, atau pada kardiomiopati. RV juga mungkin terluka 

dari MI atau mungkin secara inheren dilatasi karena 

penyakit infiltratif (displasia RV atau sarkoidosis). 

pelebaran RV sering terjadi sekunder akibat gagal jantung 

kiri. Kelainan bawaan dari katup trikuspid termasuk 

anomali Ebstein (pergeseran septum dan posterior, tetapi 

tidak anterior, selebaran ke RV), prolaps katup trikuspid, 

pembentukan plak karsinoid, peradangan penyakit 

kolagen, tumor katup, atau endokarditis trikuspid. Selain 

itu, cedera katup lead alat pacu jantung merupakan 

penyebab iatrogenik yang semakin sering. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gejala dan tanda regurgitasi trikuspid identik dengan 

yang dihasilkan dari kegagalan RV karena sebab apapun. 

Secara umum, diagnosis dapat dibuat dengan: 



pemeriksaan yang cermat dari JVP. Bentuk gelombang 

JVP akan menurun selama sistol ventrikel (penurunan x). 

Waktu penurunan ini dapat diamati dengan meraba arteri 

karotis yang berlawanan. Saat regurgitasi trikuspid 

memburuk, lebih banyak dan lebih banyak lembah 

penurunan x di JVP ini diisi dengan gelombang 

regurgitasi sampai semua penurunan x dilenyapkan dan 

bentuk gelombang sistolik positif akan menjadi dicatat 

dalam JVP. Murmur regurgitasi trikuspid terkait mungkin 

atau mungkin tidak terdengar dan dapat dibedakan dari 

regurgitasi mitral di sebelah kiri lokasi parasternal dan 

meningkat dengan inspirasi (tanda Carvallo). S3 

mungkin menyertai murmur dan berhubungan dengan 

aliran tinggi yang kembali ke RV dari RA. Sianosis dapat 

terjadi jika peningkatan tekanan RA meregangkan atrium 

septum dan membuka PFO atau ada ASD yang 

sebenarnya (misalnya, pada sekitar 50% pasien) dengan 

anomali Ebstein). Regurgitasi trikuspid berat 

menyebabkan hepatomegali, edema, dan asites. 

 

B. Studi Diagnostik 



EKG biasanya tidak spesifik, meskipun atrial flutter atau 

atrial fibrillation adalah umum. Radiografi dada dapat 

mengungkapkan bukti RA yang membesar atau melebar 

vena azigot dan efusi pleura. Ekokardiogram membantu 

menilai tingkat keparahan regurgitasi trikuspid (lihat 

pedoman penyakit jantung katup AHA/ACC 2014 untuk 

definisi). Selain itu, ekokardiografi/Doppler memberikan 

sistolik RV tekanan serta ukuran dan fungsi RV. Sebuah 

bergerak secara paradoks septum interventrikular 

mungkin ada karena kelebihan volume pada RV. 

Kateterisasi mengkonfirmasi adanya gelombang 

regurgitasi di RA dan peningkatan tekanan RA. Jika 

tekanan sistolik PA atau RV kurang dari 40 mm Hg, 

regurgitasi trikuspid katup primer harus dicurigai. Selain 

itu, di pasien dengan regurgitasi trikuspid berat dan asites, 

tekanan baji hati dapat dilakukan pada saat kateterisasi 

jantung kanan. Jika ada yang tinggi gradien antara 

tekanan RA rata-rata dan baji hati rata-rata, kemudian 

sirosis kemungkinan besar hadir. Biasanya, gradien 

melintasi hati kurang dari 5 mm Hg. Sirosis ringan 

dicurigai jika gradiennya 5-10 mm Hg, penyakit sedang 



jika 10-15 mm Hg, dan sirosis signifikan jika lebih besar 

dari 15 mm Hg. 

 

Tatalaksana dan Prognosis 

Regurgitasi trikuspid ringan sering terjadi dan umumnya 

dapat ditangani dengan baik dengan diuretik. Ketika 

regurgitasi trikuspid parah hadir, edema usus mungkin 

mengurangi efektivitas diuretik, seperti furosemide, dan 

intravena diuretik harus digunakan pada awalnya. 

Torsemide atau bumetanide lebih baik diserap dalam 

situasi ini ketika diuretik oral ditambahkan. Antagonis 

aldosteron memiliki peran juga, terutama jika ada asites. 

Kadang-kadang, kemanjuran diuretik loop dapat 

ditingkatkan dengan menambahkan diuretik tiazid (lihat 

Pengobatan, Gagal Jantung).  

Karena sebagian besar regurgitasi trikuspid bersifat 

sekunder, pengobatan definitif biasanya membutuhkan 

penghapusan penyebab disfungsi RV. Katup bedah 

penggantian regurgitasi trikuspid sekunder (fungsional) 

jarang jika pernah diindikasikan sampai penyebab 

disfungsi RV teratasi. Jika masalah dibiarkan penyakit 

jantung, maka pengobatan masalah jantung kiri dapat 



menurunkan tekanan, mengurangi ukuran RV, dan 

mengatasi regurgitasi trikuspid. Perawatan untuk 

penyebab primer dan sekunder hipertensi pulmonal 

umumnya akan berkurang regurgitasi trikuspid. Ini adalah 

rekomendasi kelas I yang trikuspid annuloplasti dilakukan 

bila terdapat regurgitasi trikuspid yang signifikan dan 

penggantian atau perbaikan katup mitral sedang dilakukan 

untuk regurgitasi mitral. Annuloplasty tanpa pemasangan 

cincin prostetik (DeVega annuloplasty) dapat juga efektif 

dalam mengurangi pelebaran annular trikuspid. Selebaran 

katup itu sendiri kadang-kadang dapat diperbaiki terutama 

pada endokarditis katup trikuspid. Jika ada cacat bawaan 

pada aparatus katup trikuspid yang tidak dapat diperbaiki, 

maka penggantian katup trikuspid diperlukan. Sebuah 

bioprostetik katup daripada katup mekanis, hampir selalu 

digunakan karena risiko trombosis katup mekanik 

meningkat jika INR tidak stabil. Antikoagulasi tidak 

diperlukan untuk katup bioprostetik kecuali ada fibrilasi 

atrium atau flutter. Regurgitasi trikuspid karena 

bioprostetik degenerasi telah ditunjukkan untuk merespon 

penggantian katup transkateter. Ada laporan awal 



penggantian katup trikuspid perkutan untuk native 

regurgitasi katup trikuspid berhasil. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

• Siapapun dengan regurgitasi trikuspid sedang atau 

berat harus diperiksa setidaknya sekali oleh ahli 

jantung untuk menentukan apakah studi dan 

intervensi dibutuhkan. 

• Regurgitasi trikuspid berat memerlukan tindak lanjut 

rutin oleh ahli jantung. 
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REGURGITASI KATUP PARU 

 

ESSENSIAL 

• Sebagian besar kasus disebabkan oleh 

hipertensi pulmonal yang mengakibatkan 

regurgitasi katup pulmonal tekanan tinggi. 

• Ekokardiogram definitif pada tekanan tinggi, 

tetapi mungkin kurang definitif pada 

regurgitasi katup pulmonal tekanan rendah. 

• Regurgitasi katup pulmonal tekanan rendah 

dapat ditoleransi dengan baik. 

 

Gambaran Umum 

Regurgitasi katup pulmonal dapat dibagi menjadi 

penyebab tekanan tinggi (karena hipertensi pulmonal) 

dan penyebab tekanan rendah (biasanya karena anulus 

paru yang melebar, katup pulmonal [bikuspid atau 

displastik] yang abnormal secara kongenital, plak akibat 

penyakit karsinoid, penggantian katup pulmonal bedah, 

atau sisa fisiologi setelah pembedahan transannular patch 

yang digunakan untuk mengurangi gradien aliran keluar 



pada tetralogi Fallot). Karena RV mentoleransi beban 

volume lebih baik daripada beban tekanan, RV cenderung 

mentoleransi regurgitasi katup pulmonal tekanan rendah 

untuk jangka waktu yang lama tanpa disfungsi. 

 

Temuan Klinis 

Kebanyakan pasien tidak menunjukkan gejala. Mereka 

yang mengalami regurgitasi katup pulmonal dapat 

menunjukkan gejala kelebihan volume jantung kanan. 

Pada pemeriksaan, RV hiperdinamik biasanya dapat 

dipalpasi (RV lift). Jika PA membesar, mungkin juga 

teraba sepanjang batas sternum kiri. P2 akan teraba pada 

hipertensi pulmonal dan sensasi sistolik dan diastolik 

kadang-kadang dicatat. Pada auskultasi, bunyi jantung 

kedua dapat terdengar jelas karena sistol RV yang 

berkepanjangan atau blok cabang berkas kanan yang 

terkait. Sebuah klik sistolik katup pulmonal dapat dicatat 

serta gallop sisi kanan. Jika stenosis pulmonal juga ada, 

klik ejeksi dapat menurun dengan inspirasi, sementara 

murmur sistolik terkait akan meningkat. Pada regurgitasi 

katup pulmonal tekanan tinggi, murmur diastolik 

pulmonal (Graham Steell) mudah terdengar. Hal ini 



sering disumbangkan oleh anulus paru yang melebar. 

Murmur meningkat dengan inspirasi dan berkurang 

dengan manuver Valsava. Pada regurgitasi katup 

pulmonal tekanan rendah, tekanan diastolik PA mungkin 

hanya beberapa mm Hg lebih tinggi dari tekanan diastolik 

RV, dan ada sedikit gradien tekanan diastolik untuk 

menghasilkan murmur atau temuan 

ekokardiografi/Doppler yang khas. Kadang-kadang, 

hanya angiografi kontras atau MRI dari PA utama yang 

akan menunjukkan regurgitasi katup pulmonal yang 

mengalir bebas pada regurgitasi katup pulmonal tekanan 

rendah. Situasi ini sering terjadi pada pasien setelah 

perbaikan tetralogi Fallot, meskipun sedikit murmur, 

mungkin secara efektif tidak ada katup pulmonal. Hal ini 

dapat dicurigai dengan melihat pembesaran ventrikel 

kanan.  

EKG umumnya bernilai kecil, meskipun blok cabang 

berkas kanan sering terjadi, dan mungkin ada kriteria 

EKG untuk RVH. Radiografi dada mungkin hanya 

menunjukkan RV dan PA yang membesar. 

Ekokardiografi dapat menunjukkan bukti kelebihan 

volume ventrikel kiri (gerakan septum paradoks dan 



pembesaran ventrikel kanan), dan Doppler dapat 

menentukan tekanan ventrikel kanan puncak dan 

mengungkapkan regurgitasi trikuspid terkait. Septum 

interventrikular mungkin tampak rata jika ada hipertensi 

pulmonal. Ukuran PA utama dapat ditentukan dan aliran 

warna Doppler dapat menunjukkan regurgitasi katup 

pulmonal, terutama pada situasi tekanan tinggi. MRI 

jantung dan CT dapat berguna untuk menilai ukuran PA, 

untuk memperkirakan aliran regurgitasi, untuk 

menyingkirkan penyebab lain dari hipertensi pulmonal 

(misalnya, penyakit tromboemboli, stenosis PA perifer), 

dan untuk mengevaluasi fungsi RV. Kateterisasi jantung 

hanya sebagai konfirmasi. 

 

Tatalaksana dan Prognosis 

Regurgitasi katup pulmonal jarang membutuhkan terapi 

khusus selain pengobatan penyebab utama. Pada 

regurgitasi katup pulmonal tekanan rendah karena 

perbaikan patch transannular bedah tetralogi Fallot, 

penggantian katup pulmonal dapat diindikasikan jika ada 

pembesaran atau disfungsi RV. Dalam tetralogi Fallot, 

QRS akan melebar saat fungsi RV menurun (QRS lebih 



besar dari 180 msec, di antara fitur lainnya, menunjukkan 

risiko yang lebih tinggi untuk kematian mendadak) dan 

peningkatan volume RV harus memicu evaluasi potensi 

regurgitasi katup paru yang parah. Pada penyakit jantung 

karsinoid, penggantian katup pulmonal dengan 

bioprostesis babi dapat dilakukan, meskipun plak dari 

kelainan ini akhirnya melapisi katup pulmonal prostetik, 

membatasi masa pakai katup ini. Pada regurgitasi katup 

pulmonal tekanan tinggi, pengobatan untuk mengontrol 

penyebab hipertensi pulmonal adalah kuncinya. 

Regurgitasi katup pulmonal tekanan tinggi tidak dapat 

ditoleransi dengan baik dan merupakan kondisi serius 

yang memerlukan evaluasi menyeluruh untuk penyebab 

dan pilihan terapi. Penggantian katup pulmonal 

membutuhkan katup bioprostetik dalam banyak kasus. 

Regurgitasi katup pulmonal karena saluran RV ke PA atau 

karena penggantian autograft paru sebagai bagian dari 

prosedur Ross dapat diperbaiki dengan katup pulmonal 

perkutan (katup Melody). Regurgitasi katup paru 

bioprostetik juga telah diobati dengan menggunakan 

katup perkutan (Edwards Sapien). Ketika katup pulmonal 



diganti secara perkutan, PA sering dibuka untuk 

menyediakan platform. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

• Pasien dengan regurgitasi katup pulmonal yang 

menyebabkan pembesaran RV harus dirujuk ke ahli 

jantung terlepas dari perkiraan tekanan paru. 
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PENATALAKSANAAN ANTIKOAGULASI 

UNTUK PASIEN DENGAN KATUP JANTUNG 

PROSTETIK 

 



Risiko tromboemboli jauh lebih rendah dengan katup 

bioprostetik daripada katup prostetik mekanis. Prostesis 

katup mitral mekanis juga menimbulkan risiko trombosis 

yang lebih besar daripada katup aorta mekanis. Untuk 

alasan itu, INR harus dijaga antara 2,5 dan 3,5 untuk 

katup prostetik mitral mekanis tetapi dapat dijaga 

antara 2,0 dan 2,5 untuk sebagian besar katup 

prostetik aorta mekanis. Beberapa perubahan yang 

direkomendasikan terkait penggunaan antikoagulan pada 

penyakit jantung katup dengan publikasi update 2017 ke 

pedoman katup ACC/AHA 2014, termasuk (1) 

rekomendasi (kelas IIa) untuk memperluas penggunaan 

antagonis vitamin K (VKA), seperti sebagai warfarin, 

hingga 6 bulan setelah penggantian katup bioprostetik 

awal; (2) target INR yang lebih rendah 1,5–2,0 untuk 

AVR mekanis menggunakan katup On-X (kelas IIb); dan 

(3) a pertimbangan penggunaan VKA dengan INR 2,5 

selama 3 bulan setelah TAVR (kelas IIa). Data dari 2018 

menunjukkan bahwa obat antiplatelet lebih rendah 

daripada warfarin untuk pencegahan trombus pada pasien 

dengan katup mekanik On-X. Kekhawatiran mengenai 

pembentukan trombus pada katup bioprostetik (termasuk 



katup TAVR) juga menyebabkan rekomendasi kelas I 

untuk menggunakan pencitraan multimodalitas untuk 

mengidentifikasi trombus tersebut (kelas I). Rivaroxaban 

DOAC belum ditemukan untuk mencegah stroke yang 

berhubungan dengan emboli dari TAVR. 

Pada tahun 2015 European Registry of Pregnancy 

and Cardiac Disease (ROPAC) melaporkan pada register 

yang membandingkan wanita hamil yang telah menjalani 

penggantian katup mekanis dan bioprostetik dengan 

wanita hamil yang tidak. Kematian ibu serupa antara 

pasien katup mekanik dan bioprostetik (masing-masing 

1,5% dan 1,4%) tetapi jauh lebih tinggi daripada mereka 

yang tidak memiliki katup buatan (0,2%). Ketika pasien 

dengan katup mekanik atau bioprostetik dinilai lebih 

lanjut, ditemukan bahwa wanita hamil dengan katup 

mekanik lebih mungkin untuk menderita efek samping 

dibandingkan wanita dengan katup bioprostetik. Kejadian 

hemoragik terjadi pada 23,1% berbanding 9,2%, 

keguguran pada warfarin terjadi pada 28,6% berbanding 

9,2%, dan kematian janin terlambat tercatat pada masing-

masing 7,1% berbanding 0,7%. Data ini menunjukkan 

risiko tinggi mortalitas dan morbiditas untuk pasien 



hamil dengan katup jantung mekanis, dan dalam 

Klasifikasi Risiko Jantung Ibu WHO, keberadaan katup 

mekanis dianggap sebagai risiko kelas III (dari IV) untuk 

komplikasi kehamilan. 

Penghentian warfarin untuk pembedahan nonkardiak 

juga bergantung pada katup mekanis mana yang terlibat, 

faktor risiko spesifik pasien, dan prosedur yang 

dipertimbangkan. Risiko tromboemboli tertinggi dalam 

beberapa bulan pertama setelah penggantian katup. 

Sementara penghentian terapi warfarin umumnya aman, 

sebagian besar kasus trombosis katup terjadi selama 

periode antikoagulasi yang tidak memadai, sehingga 

interval waktu tanpa cakupan harus dijaga sesingkat 

mungkin. Fitur berisiko tinggi termasuk fibrilasi atrium, 

riwayat tromboemboli sebelumnya, gagal jantung atau 

LVEF rendah, keadaan hiperkoagulasi, katup mekanis 

pada posisi mitral, katup berisiko tinggi yang diketahui 

(ball-in-cage), atau keadaan hiperkoagulasi bersamaan 

(seperti dengan kanker terkait). Penggunaan bridging 

VKAs, unfractionated heparin, low-molecular-weight 

heparin (LMWH), dan antifibrinolitik dalam berbagai 

situasi klinis pada pasien dengan penyakit katup jantung 



dirangkum dalam Tabel 10–6 dan masalah ini dibahas 

secara lebih mendalam di kedua Pedoman European 

Society of Cardiology (ESC) dan pembaruan 2017 untuk 

pedoman penyakit jantung katup AHA/ACC 2014. Secara 

umum, prosedur berisiko rendah (misalnya, implantasi 

alat pacu jantung dan perawatan gigi rutin) kerja) tidak 

memerlukan penghentian VKA, sementara dalam situasi 

lain warfarin dapat dihentikan 3 hari sebelum prosedur 

dan dilanjutkan pada malam setelah prosedur (yaitu, pada 

pasien dengan katup aorta bileaflet) menjembatani baik 

dengan unfractionated heparin atau LMWH. Pada pasien 

berisiko tinggi, terutama mereka yang memiliki katup 

mitral mekanis, warfarin harus dihentikan dan 

menjembatani dengan unfractionated heparin atau 

LMWH dimulai setelah INR turun di bawah tingkat 

terapeutik. Plasma beku segar atau konsentrat kompleks 

protrombin masuk akal dalam situasi darurat untuk 

pembalikan akut jika terjadi perdarahan serius. 

Kebanyakan pasien dengan katup mekanis tidak boleh 

memiliki warfarin yang dibalikkan dengan vitamin K, jika 

dapat dihindari, karena hal ini dapat mengakibatkan 

keadaan hiperkoagulasi sementara, dan mungkin 



diperlukan waktu berhari-hari untuk mencapai INR 

terapeutik lagi. 

 

Tabel 10-6. Rekomendasi terapi vitamin K antagonist 

(VKA) pada pasien yang menjalani prosedur atau pasien 

dengan kondisi klinis tertentu. 

 

Prosedur Rekomendasi 

Umum Stop VKA 5 hari lebih dulu dan lanjut 12-24 jam seteah 

prosedur 

Penghubung untuk katup 
jantung mekanik 

Dibutuhkan hanya untuk risiko tinggi tromboembolisme 
(umumnya hanya mereka yang memiliki katup (non 

aorta) mitral mekanik) 

Dihubungkan dengan UFH atau LMWH dan stop UFH 
4-6 jam sebelum prosedur atau stop LMWH 24 jam 

sebelum prosedur 
Lanjut 48-72 jam setelah prosedur 

Situasi klinis Rekomendasi 

Atrial fibrilasi dan stenosis 

mitral sedang atau berat 

VKA (target INR 2,0-3,0) 

Jika pasien menolak, aspirin (50-100 mg) plus 
clopidogrel (75 mg) 

Sinus rithm dan mitral stenosis Jika ukuran atrial kiri > 5,5 cm, pertimbangkan VKA 

(target 2,0-3,0) 

Atrial fibrilasi intermiten atau 
riwayat embolus sistemik 

dan stenosis mitral 

VKA (target INR 2,0-3,0) 
 

Endokarditis 

Endokarditis katup asli atau 
bioprostetik 

Endokarditis katup mekanik 

 

Tidak ada rekomendasi antikoagulan 
 

Tahan VKA sampai “aman untuk lanjut” (umumnya saat 

aneurisma mikotik disingkirkan atau tidak butuh 

pembedahan mendesak) 

Penggunaan aspirin pada pasien 

dengan katup bioprostetik 
Pengantian katup mitral atau 

aorta bioprostetik 

Penggantian katup 
transkateter 

 

 

 
Aspirin (50-100 mg) tanpa batas waktu 

 

Aspirin (50-100 mg) tanpa batas waktu ditambah 
clopidogrel (75 mg) untuk 6 bulan pertama beralasan 



 
Perbaikan aorta atau mitral 

untuk mempertimbangkan VKA untuk mencapai INR 
2,5 untuk 3 bulan pertama. 

Aspirin (50-100 mg) tanpa batas waktu 

Antikoagulan jangka panjang 

setelah penggantian katup 
Katup bioprostetik pada 

normal sinus rithm 

 
 

Penggantian katup mekanik 

 

 

 
Aspirin (50-100 mg). Antikoagulan dengan VKA untuk 

mencapai INR 2,5 beralasan untuk setidaknya 3 bulan 

hingga 6 bulan setalah bedah MVR atau AVR pada 
pasien risiko rendah untuk perdarahan. 

VKA (target INR 2,0-3,0 untuk katup aorta mekanik, 

target INR 1,5-2,5 untuk katup aorta On-X, target INR 
2,5-3,5 untuk katup mitral mekanik ditambah aspirin 

(50-100 mg) 

Trombosis katup prostetik 
Katup sebelah kanan 

Katup sebelah kiri 

 
Terapi fibrinolitik infus pelan atau heparin intravena 

Pembedahan awal jika trombus besar (> 0,8 cm2), 

simptomatik dari obstruksi valvular, risiko 
pembedahan tinggi, atau trombus LA. Trombolisis 

dengan heparin atau terapi fibrinolitik infus pelan 

dapat dicoba diawal jika pasien stabil. 
Jika trombus jelas pada katup bioprostetik membuat 

peningkatan gradien, penggunaan VKA beralasan 

untuk menilai gradien obstruksi dapat ditingkatkan. 

Kehamilan dan katup jantung 
mekanik 

Penambahan aspirin (50-100 mg) untuk risiko tinggi 
VKA dapat digunakan selama trimester pertama dan 

sepanjang kehamilan jika dosis warfarin ≤ 5 mg/hari 

Jika dosis VKA normal > 5 mg/hari, kemudian 

penyesuaian dosis LMWH 2x sehari selama 

kehamilan (mengikuti anti-Xa 4 jam setelah dosis, 
dengan target0,8 unit/mL sampai 1,2 unit/mL) atau 

LMWH dapat digunakan hanya selama trimester 

pertama, kemudian dilanjutkan VKA selama trimester 
kedua dan ketiga. 

atau 

Penyesuaian dosis UFH setiap inisiasi UFH (2 kali 
normal PTT) direkomendasikan sebelum rencana 

persalinan per vagina. 

aPTT, activated partial thromboplastin time; AVR, aortic valve replacement; INR, 

international narmalized ratio; LMWH, low-molecular-weight heparin; MVR, mitral 
valve replacement; PTT, partial thromboplastin time; UFH, unfractionated heparin. 

Adaptasi dari Nishimura Ra et al. 2014 AHA/ACC guidelines for the management of 

patients with valvular heart disease: executive summary. Circulation 2014: 129:2440-
2492 and Nishimura RA et al. 2017 AHA/ACC focus updated of the 2014 AHA/ACC 

guidlines for the management of patient with valvular heart disease. J Am Coll Cardiol. 

2017; 70:252-89. 
 



Warfarin menyebabkan kelainan tulang janin pada 

hingga 2% wanita yang hamil saat minum obat, jadi setiap 

upaya dilakukan untuk menunda penggantian katup 

mekanis pada wanita sampai setelah usia subur. Namun, 

jika seorang wanita dengan katup mekanis hamil saat 

menggunakan warfarin, risiko menghentikan warfarin 

mungkin lebih tinggi bagi ibu daripada risiko melanjutkan 

warfarin untuk janin. Risiko warfarin pada kerangka janin 

paling besar selama trimester pertama dan, yang luar 

biasa, lebih terkait dengan dosis daripada tingkat INR. 

Pedoman menyarankan masuk akal untuk melanjutkan 

warfarin untuk trimester pertama jika dosisnya 5 mg/hari 

atau kurang. Jika dosisnya lebih dari 5 mg/hari, sebaiknya 

pertimbangkan salah satu dari LMWH (selama anti-Xa 

dipantau [kisaran: 0,8 unit/mL hingga 1,2 unit/mL 4-6 jam 

pasca-dosis]) atau heparin tak terfraksi intravena terus 

menerus (jika waktu tromboplastin parsial teraktivasi 

[aPTT] dapat dipantau dan setidaknya dua kali kontrol). 

Pedoman menyarankan warfarin dan aspirin dosis rendah 

aman selama trimester kedua dan ketiga, dan kemudian 

harus dihentikan pada antisipasi persalinan. Pada saat 

pelahiran pervaginam, heparin intravena tak terfraksi 



dengan aPTT setidaknya dua kali kontrol diinginkan. 

DOAC (antitrombin atau inhibitor Xa) tidak boleh 

digunakan sebagai pengganti warfarin untuk katup 

prostetik mekanis karena tidak ada data bahwa mereka 

aman selama kehamilan atau aman untuk katup mekanis 

pada umumnya.  

Penatalaksanaan dugaan trombosis katup mekanis 

tergantung pada apakah katup sisi kiri atau kanan terlibat, 

ukuran trombus, dan kondisi klinis pasien. Fluoroskopi 

sederhana dapat membantu menilai gerakan katup 

mekanis, meskipun TEE diindikasikan untuk menilai 

ukuran trombus. Terapi unfractionated heparin harus 

diberikan kepada semua pasien dengan katup trombosis, 

dan ini saja umumnya efektif. Terapi fibrinolitik 

diindikasikan jika terapi heparin tidak efektif dan onset 

klinis kurang dari 2 minggu, trombus lebih kecil dari 0,8 

cm2, gejala kelas New York Heart Association (NYHA) 

ringan (kelas fungsional I atau II), atau katup adalah sisi 

kanan. Pembedahan jarang diindikasikan; itu dicadangkan 

untuk mereka yang memiliki katup mekanis sisi kiri pada 

gagal jantung kelas fungsional III atau IV NYHA atau di 

mana TEE menunjukkan trombus bergerak yang lebih 



besar dari 0,8 cm2. Pedoman penyakit jantung katup yang 

diperbarui tahun 2017 menambahkan (kelas I) 

penggunaan terapi awal mendesak untuk katup mekanis 

trombosis untuk memasukkan terapi fibrinolitik infus 

lambat dosis rendah atau operasi darurat jika pasien 

menunjukkan gejala. 

 

Alshawabkeh L et al. Anticoagulation during pregnancy: 

evolving strategies with a focus on mechanical 

valves. J Am Coll Cardiol. 2016 Oct 

18;68(16):1804–13. [PMID: 27737747] 

Arya R. Pregnancy outcomes in women with mechanical 

prosthetic heart valves. Thromb Res. 2019 

Sep;181(Suppl1):S37–40. [PMID:  31477226] 

Puskas JD et al; PROACT Investigators. Anticoagulation 
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PENYAKIT JANTUNG KORONER (CAD 

Aterosklerotik, Penyakit Jantung Iskemik)  

 

Penyakit jantung koroner (PJK), atau CAD aterosklerotik, 

adalah penyebab kematian nomor satu di Amerika Serikat 

dan di seluruh dunia. Setiap menit di Amerika Serikat, 

seseorang meninggal karena PJK. Sekitar 37% orang yang 



mengalami kejadian koroner akut, baik angina atau MI, 

akan meninggal pada tahun yang sama. Tingkat kematian 

PJK telah menurun setiap tahun sejak 1968, dengan 

sekitar setengah dari penurunan 1980-2000 karena 

pengobatan dan setengahnya karena faktor risiko 

membaik. PJK masih bertanggung jawab atas 23,5% dari 

semua kematian di Amerika Serikat, dengan total lebih 

dari 640.000 kematian setiap tahun. PJK menimpa hampir 

16 juta orang Amerika dan prevalensinya terus meningkat 

seiring bertambahnya usia; dengan demikian, penuaan 

populasi AS menjanjikan untuk meningkatkan beban 

keseluruhan PJK.  

 

Faktor Risiko untuk CAD  

Kebanyakan pasien dengan PJK memiliki beberapa faktor 

risiko yang dapat diidentifikasi. Ini termasuk riwayat 

keluarga yang positif (semakin muda onset pada kerabat 

tingkat pertama, semakin besar risikonya), jenis kelamin 

laki-laki, kelainan lipid darah, diabetes mellitus, 

hipertensi, kurangnya aktivitas fisik, obesitas perut, 

merokok, faktor psikososial, dan konsumsi terlalu 

sedikit buah dan sayuran dan terlalu banyak alkohol. 



Banyak dari faktor risiko ini dapat dimodifikasi. 

Merokok tetap menjadi penyebab kematian dan 

penyakit nomor satu yang dapat dicegah di Amerika 

Serikat. Meskipun tingkat merokok telah menurun di 

Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir, 18% 

wanita dan 21% pria masih merokok. Menurut Organisasi 

Kesehatan Dunia, 1 tahun setelah berhenti, risiko PJK 

menurun hingga 50%. Berbagai intervensi telah terbukti 

meningkatkan kemungkinan keberhasilan penghentian 

merokok (lihat Bab 1). 

Hiperkolesterolemia merupakan faktor risiko 

penting yang dapat dimodifikasi untuk PJK. Risiko 

meningkat secara progresif dengan tingkat kolesterol low-

density lipoprotein (LDL) yang lebih tinggi dan menurun 

dengan tingkat high-density lipoprotein (HDL) yang lebih 

tinggi. kolesterol. Skor risiko gabungan, seperti skor 

Framingham dan kalkulator risiko penyakit 

kardiovaskular aterosklerotik 10 tahun 

(http://my.americanheart.org/cvriskcalculator), 

memberikan perkiraan kemungkinan 10 tahun 

perkembangan PJK yang dapat memandu pencegahan 

primer. strategi. Pedoman ACC/AHA 2018 tentang 

http://my.americanheart.org/cvriskcalculator


Pengobatan Kolesterol Darah untuk Mengurangi Risiko 

Kardiovaskular Aterosklerotik pada Orang Dewasa 

menyarankan terapi statin pada empat populasi: pasien 

dengan (1) penyakit aterosklerotik klinis, (2) kolesterol 

LDL 190 mg/dL atau lebih tinggi, (3) diabetes yang 

berusia 40-75 tahun, dan (4) perkiraan risiko 

aterosklerotik 10 tahun sebesar 7,5% atau lebih berusia 

40-75 tahun (Gambar 10-5). Yang penting, pedoman 

tidak merekomendasikan mengobati target kolesterol 

LDL. Pasien dalam kategori ini harus diobati dengan 

statin intensitas sedang atau tinggi, dengan statin 

intensitas tinggi untuk populasi berisiko tinggi (Tabel 10-

7). Penaksir risiko penyakit kardiovaskular aterosklerotik 

ACC/AHA memungkinkan dokter untuk menentukan 

risiko PJK 10 tahun untuk menentukan keputusan 

pengobatan (http://tools.acc.org/ascvd-risk estimator-

http://tools.acc.org/ascvd-risk%20estimator-plus/


plus/). 

 

http://tools.acc.org/ascvd-risk%20estimator-plus/


Gambar 10-5. Rekomendasi utama terapi statin untuk 

pencegahan penyakit kardiovaskular ateroskelosis. 
(Adapted from Stone NJ et al. 2013 ACC/AHA Guideline on the 

Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic 

Cardiovascular Risk in Adults: A Report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice 

Guidelines. Circulation. 2014 Jun 24;129(25 Suppl 2):S1–45.) 

 

Sindrom metabolik didefinisikan sebagai konstelasi 

dari tiga atau lebih hal berikut: obesitas perut, trigliserida 

150 mg/dL atau lebih tinggi, kolesterol HDL kurang dari 

40 mg/dL untuk pria atau kurang dari 50 mg/dL untuk 

wanita, glukosa puasa 110 mg/dL atau lebih tinggi, dan 

hipertensi. Sindrom ini meningkat dalam prevalensi pada 

tingkat yang mengkhawatirkan. Terkait dengan sindrom 

metabolik, epidemi obesitas di Amerika Serikat juga 

merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap 

risiko PJK. 

 

Hibernasi dan Miokardial Stunning 

Area miokardium yang perfusinya terus-menerus kurang 

tetapi masih layak dapat berkembang menjadi disfungsi 

kontraktil yang berkelanjutan. Fenomena ini, yang disebut 

hibernasi miokard, tampaknya mewakili respons adaptif 

yang mungkin terkait dengan fungsi LV yang tertekan. 



Penting untuk mengenali fenomena ini, karena bentuk 

disfungsi ini reversibel setelah revaskularisasi koroner. 

Miokardium yang berhibernasi dapat diidentifikasi 

dengan pengujian radionuklida, positron emission 

tomography (PET), MRI yang ditingkatkan kontras, atau 

respons yang dipertahankan terhadap stimulasi inotropik 

dengan dobutamin. Fenomena terkait, disebut miokardial 

stunning, adalah terjadinya disfungsi kontraktil persisten 

setelah episode iskemia miokard yang berkepanjangan 

atau berulang. Secara klinis, miokardial stunning sering 

terlihat setelah reperfusi infark miokard akut dan ditandai 

dengan perbaikan setelah revaskularisasi. 

 

Ridker PM et al. CANTOS Trial Group. 

Antiinflammatory therapy with canakinumab for 

atherosclerotic disease. N Engl J Med. 2017 Sep 

21;377(12):1119–31. [PMID: 28845751] 

 

Pencegahan PJK Primer dan Sekunder 

 

Meskipun banyak faktor risiko untuk PJK tidak dapat 

dimodifikasi, sekarang jelas bahwa intervensi, seperti 

penghentian merokok, pengobatan dislipidemia, dan 



penurunan tekanan darah dapat mencegah penyakit 

koroner dan menunda perkembangan dan komplikasinya 

setelah penyakit tersebut bermanifestasi. 

Menurunkan kadar LDL menunda perkembangan 

aterosklerosis dan dalam beberapa kasus dapat 

menyebabkan regresi. Bahkan tanpa adanya regresi, lebih 

sedikit lesi baru yang berkembang, fungsi endotel dapat 

dipulihkan, dan angka kejadian koroner berkurang secara 

nyata pada pasien dengan bukti klinis penyakit vaskular. 

Serangkaian uji klinis telah menunjukkan 

kemanjuran hydroxymethylglutaryl coenzyme A (HMG-

CoA) reduktase inhibitor (statin) dalam mencegah 

kematian, kejadian koroner, dan stroke. Hasil yang 

menguntungkan telah ditemukan pada pasien yang telah 

mengalami kejadian koroner (pencegahan sekunder), 

mereka yang sangat berisiko tinggi (pasien dengan 

diabetes dan pasien dengan penyakit arteri perifer), 

mereka dengan kolesterol tinggi tanpa beberapa faktor 

risiko, dan mereka yang tidak memiliki penyakit vaskular. 

penyakit atau diabetes dengan peningkatan high-

sensitifity C-reaktive protein (hsCRP) dengan kadar LDL 

normal. Manfaat terapi statin pada dosis sedang dan tinggi 



(Tabel 10-7) direkomendasikan oleh pedoman 

pengobatan kolesterol. Studi IMPROVE-IT menunjukkan 

bahwa ezetimibe, 10 mg setiap hari, dikombinasikan 

dengan simvastatin sedikit lebih baik daripada simvastatin 

saja dalam mengurangi risiko MI dan stroke iskemik, 

tetapi tidak kematian, pada pasien stabil setelah sindrom 

koroner akut. Hal ini dikaitkan dengan penurunan LDL 

menjadi 53,7 mg/dL dibandingkan dengan 69,7 mg/dL. 

Dengan data ini, ezetimibe dapat digunakan dalam 

kombinasi dengan terapi statin pada pasien yang tidak 

mencapai target kolesterol untuk pencegahan sekunder 

atau tidak dapat mentolerir terapi statin dosis tinggi. 

 

Tabel 10-7. Terapi statin intensitas tinggi, sedang, 

rendah1,2,3 

Terapi statin intensitas tinggi Terapi statin intensitas 

sedang 

Terapi statin intensitas 

rendah 

LDL-C menurun4 ≥ 50% LDL-C menurun4 30-49% LDL-C menurun4 < 30% 

Atorvastatin (40 mg5) 80 mg 

Rosuvastatin 20 mg (40 mg) 

Atorvastatin 10 mg (20 mg) 

Rosuvastatin (5 mg) 10 mg 

Simvastatin 20-40 mg6 

Pravastatin 40 mg (80 mg) 

Lovastatin 40 mg (80 mg) 

Fluvastatin XL 90 mg 
Fluvastatin 40 mg 2x sehari 

Pitavastatin 1-4 mg  

Simvastatin 10 mg 

Pravastatin 10-20 mg 

Lovastatin 20 mg 

Fluvastatin 20-40 mg 

1Penurunan persentase LDL-C dengan medikasi statin primer pada praktik klinis 

(atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin) diperkirakan menggunakan penurunan median 
LDL-C dari database VOYAGER.S3.2.1-2 Penurunan LDL-C untukmedikasi statin 

lain (fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin) diidentifikasi berdasarkan label 



produk persetujuan FDA pada dewasa dengan hiperlipidemia, hiperkolesterolemia 
primer, dan dislipidemia campuran. 
2Huruf tebal menunjukkan statis spesifik dan dosis yang dievaluasi pada RCTs, dan 

meta-analisis Cholesterol Treatment Trialists 2010. Semua RCTs menggambarkan 
penurunan kejadian kardiovaskular mayor. 
3Penurunan persentase diperkirakan dari data populasi besar. Respon individu terhadap 

variasi terapi statin pada RCTs dan harus diharapkan untuk variasi praktik klinis. 
4Penurunan LDL-C yang seharusnya terjadi dengan dosis yang disebutkan dibawah. 
5Bukti hanya dari satu RCT: penurunan titrasi jika tidak bisa mentoleransi atorvastatin 

80 mg pada studi IDEAL. 
6Meskipun simvastatin 80 mg dievaluasi dalam RCTs, inisiasi simvastatin 80 mg atau 

titrasi menjadi 80 mg tidak direkomendasikan FDA karena peningkata risiko miopati, 

termasuk rhabdomiolisis. 
FDA, Food and Drug Administration; IDEAL, Incremental Decrease through 

Aggressive Lipid Lowering study; LDL-C, low density lipoprotein cholesterol; RCTS, 

randomized controlled trials. 
Dimodifikasi, diproduksi kembali dengan izin, dari Grundy SM et al. 2018 

AHA/ACC/AACPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/AphA/ASPC/NLA/PCNA 

Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College 
of Cardiology/American Heart Association TaskForce on Clinical Practice Guidelines. 

Circulation. 2019 Jun 18;139 (25): e1082-e1143. ©2019 American Heart Association, 

Inc. 

 

Manfaat terjadi tanpa memandang usia, ras, kadar 

kolesterol dasar, atau adanya hipertensi. Jelas bahwa 

untuk pasien dengan penyakit pembuluh darah, statin 

memberikan manfaat bagi mereka dengan kadar 

kolesterol normal, dan penggunaan statin yang lebih 

agresif dikaitkan dengan manfaat yang lebih besar. 

Semua pasien dengan risiko signifikan untuk kejadian 

vaskular harus menerima statin terlepas dari kadar 

kolesterol mereka, dan banyak yang merekomendasikan 

bahwa dengan mereka yang memiliki kejadian 



kardiovaskular sebelumnya harus menurunkan LDL di 

bawah 70 mg/dL. 

Antibodi monoklonal yang menghambat proprotein 

convertase subtilisin/kexin tipe 9 (PCSK9) mengurangi 

kadar kolesterol LDL secara signifikan melebihi tingkat 

yang terkait dengan terapi statin tradisional. Terapi ini 

telah dipelajari dalam uji coba acak pasien dengan terapi 

statin yang ditoleransi secara maksimal (dan untuk pasien 

dengan intoleransi statin) dan telah menurunkan LDL 

dengan sinyal peningkatan hasil kardiovaskular. 

Percobaan FOURIER menunjukkan bahwa penghambat 

PCSK9 evolocumab, selain statin, mengurangi gabungan 

hasil aterotrombotik sebesar 20% tetapi tidak mengurangi 

angka kematian. Percobaan Hasil ODYSSEY 

menunjukkan alirocumab mengurangi kejadian 

kardiovaskular pada pasien dengan sindrom koroner akut. 

Alirocumab dan evolocumab telah disetujui oleh FDA 

untuk pasien dengan terapi statin yang dapat ditoleransi 

secara maksimal dengan hiperkolesterolemia familial dan 

penyakit vaskular aterosklerotik, atau keduanya, dan yang 

memerlukan penurunan LDL tambahan. Obat-obatan ini 

harganya sekitar $6000 per tahun di Amerika Serikat. 



Alirocumab juga telah disetujui oleh FDA untuk 

pencegahan sekunder kejadian kardiovaskular. Inclisiran 

(RNA kecil yang mengganggu yang masuk ke hati dan 

mencegah produksi PCSK9) telah dipelajari sebagai 

suntikan dua kali setahun yang menunjukkan penurunan 

LDL. Uji coba hasil sedang berlangsung, dan terapi ini 

tidak disetujui FDA pada awal 2020. 

Sementara suplemen minyak ikan belum terbukti 

memberikan manfaat untuk mengurangi risiko, etil 

icosapent, asam eicosapentaenoic terkonsentrasi pada 

dosis tinggi, terbukti bermanfaat dalam uji coba 

REDUCE-IT. Pasien dengan penyakit kardiovaskular 

atau dengan diabetes dan faktor risiko lainnya, dengan 

kadar trigliserida puasa 135-499 mg/dL, yang 

menggunakan statin secara acak diberi 2 g icosapent etil 

dua kali sehari atau plasebo. Ada pengurangan risiko 

relatif 26% pada kematian kardiovaskular, MI, dan stroke, 

serta pengurangan risiko relatif 20% pada kematian 

kardiovaskular. Akhir tahun 2019, icosapent ethyl 

disetujui oleh FDA sebagai tambahan untuk terapi statin 

yang dapat ditoleransi secara maksimal untuk mengurangi 

risiko MI, stroke, revaskularisasi koroner, atau angina 



tidak stabil yang memerlukan rawat inap pada pasien 

dengan trigliserida 150 mg/dL atau lebih) dan juga telah 

ditetapkan penyakit kardiovaskular atau diabetes mellitus 

dan dua atau lebih faktor risiko tambahan.  

Pengobatan untuk meningkatkan kadar HDL 

gagal menunjukkan manfaat. Percobaan AIM High 

tidak menemukan manfaat dari penambahan niasin pada 

pasien dengan penyakit vaskular dan LDL serum 

mendekati 70 mg/dL yang menerima terapi statin. Uji 

coba HPS2-THRIVE tidak menemukan manfaat tetapi 

lebih banyak kerugian substansial dari niasin pelepasan 

diperpanjang (2g) ditambah laropiprant (agen 

antiflushing) untuk mencegah kejadian vaskular pada 

populasi lebih dari 25.000 pasien dengan penyakit 

vaskular yang menggunakan simvastatin. 

Untuk pencegahan primer, aspirin memiliki 

sedikit manfaat secara keseluruhan, termasuk untuk 

pasien dengan diabetes, dan tidak lagi 

direkomendasikan untuk sebagian besar pasien. 

Terapi antiplatelet adalah tindakan yang sangat efektif 

untuk pencegahan sekunder dan pasien dengan penyakit 

vaskular yang sudah mapan harus diobati dengan 



aspirin. Dosis aspirin yang tepat pada CAD kronis (81 mg 

vs 325 mg) sedang dievaluasi dalam uji coba pragmatis 

besar yang sedang berlangsung (ADAPTABLE). 

Sementara clopidogrel ditemukan efektif dalam 

mencegah kejadian vaskular selama 9-12 bulan setelah 

sindrom koroner akut, dan ada beberapa manfaat dalam 

memperpanjang terapi antiplatelet ganda setelah stenting 

koroner, clopidogrel tidak ditemukan efektif dalam 

mencegah kejadian vaskular dalam kombinasi dengan 

aspirin. dengan pengobatan jangka panjang dalam 

percobaan CHARISMA. Percobaan ini termasuk pasien 

dengan aterotrombosis stabil yang terbukti secara klinis 

atau dengan beberapa faktor risiko; semua diobati dengan 

aspirin dan diamati selama rata-rata 28 bulan. 

Dalam uji coba COMPASS, rivaroxaban, 

penghambat faktor Xa langsung, dengan dosis 2.5 mg dua 

kali sehari selain 100 mg aspirin, terbukti mengurangi 

kematian kardiovaskular, MI, dan stroke dengan 

pengurangan risiko relatif sebesar 24% dibandingkan 

dengan 100 mg aspirin monoterapi pada pasien stabil 

dengan CAD dan penyakit arteri perifer. Perdarahan 

sedikit meningkat. Semua penyebab kematian juga 



berkurang 18%. Regimen ini disetujui oleh FDA dan 

digunakan untuk manajemen jangka panjang pasien 

dengan CAD dan penyakit arteri perifer. Uji coba HOPE 

dan EUROPA menunjukkan bahwa penghambat enzim 

pengubah angiotensin (ACE) (masing-masing ramipril 10 

mg/hari dan perindopril 8 mg/hari) mengurangi kejadian 

vaskular fatal dan nonfatal (kematian kardiovaskular, MI 

nonfatal, dan stroke nonfatal) sebesar 20 -25% pada 

pasien dengan risiko tinggi, termasuk pasien dengan 

diabetes dengan faktor risiko tambahan atau pasien 

dengan penyakit aterosklerotik koroner, serebral, atau 

arteri perifer. Tinjauan dari percobaan ini telah 

menunjukkan bahwa sementara pasien berisiko rendah 

mungkin tidak memperoleh manfaat substansial dari ACE 

inhibitor, sebagian besar pasien dengan penyakit 

vaskular, bahkan tanpa gagal jantung atau disfungsi 

LV, harus diobati dengan ACE inhibitor. 
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ANGINA PEKTORIS STABIL KRONIS 

 

ESSENSIAL 



• Nyeri dada prekordial, biasanya dipicu oleh 

stres atau aktivitas, berkurang cepat dengan 

istirahat atau nitrat. 

• EKG atau bukti scintigraphic iskemia selama 

tes nyeri atau stres. 

• Demonstrasi angiografi obstruksi signifikan 

pembuluh koroner utama. 

 

 

Gambaran Umum 

Angina pektoris biasanya disebabkan oleh penyakit 

jantung aterosklerotik. Vasospasme koroner dapat terjadi 

pada lokasi lesi atau, lebih jarang, pada pembuluh darah 

yang tampak normal. Penyebab lain yang tidak biasa dari 

obstruksi arteri koroner, seperti anomali kongenital, 

emboli, arteritis, atau diseksi dapat menyebabkan 

iskemia atau infark. Angina juga dapat terjadi tanpa 

adanya obstruksi arteri koroner sebagai akibat dari 

hipertrofi miokard yang parah, stenosis atau regurgitasi 

aorta yang parah, atau sebagai respons terhadap 

peningkatan kebutuhan metabolik, seperti pada 

hipertiroidisme, anemia berat, atau takikardia 

paroksismal dengan laju ventrikel yang cepat. 

 



Temuan Klinis 

A. Gejala 

Diagnosis angina pektoris pada prinsipnya tergantung 

pada riwayat, yang secara spesifik harus mencakup 

informasi berikut: keadaan yang memicu dan meredakan 

angina, karakteristik ketidaknyamanan, lokasi dan 

radiasi, durasi serangan, dan efek nitrogliserin. 

 

1. Keadaan yang memicu dan meredakan angina—

Angina paling sering terjadi selama aktivitas dan 

berkurang dengan istirahat. Pasien mungkin lebih 

memilih untuk tetap tegak daripada berbaring, karena 

peningkatan preload dalam posisi berbaring 

meningkatkan kerja miokard. Jumlah aktivitas yang 

diperlukan untuk menghasilkan angina mungkin relatif 

konsisten dalam keadaan fisik dan emosional yang 

sebanding atau dapat bervariasi dari hari ke hari. Ambang 

untuk angina biasanya lebih rendah setelah makan, 

selama kegembiraan, atau pada paparan dingin. 

Seringkali lebih rendah di pagi hari atau setelah emosi 

yang kuat; yang terakhir dapat memicu serangan tanpa 

adanya tenaga. Selain itu, ketidaknyamanan dapat terjadi 



selama aktivitas seksual, saat istirahat, atau di malam hari 

sebagai akibat dari kejang koroner. 

 

2. Karakteristik ketidaknyamanan—Pasien sering 

tidak menyebut angina sebagai: "nyeri" tetapi sebagai 

sensasi sesak, meremas, terbakar, menekan, tersedak, 

sakit, meledak, "gas," gangguan pencernaan, atau 

ketidaknyamanan ditandai sakit. Hal ini sering ditandai 

dengan mengepalkan kepalan tangan di atas bagian 

tengah dada. Distres angina jarang terlokalisasi secara 

tajam dan tidak spasmodik. 

 

3. Lokasi dan radiasi—Distribusi distres dapat sangat 

bervariasi pada pasien yang berbeda tetapi biasanya sama 

untuk setiap pasien kecuali angina tidak stabil atau infark 

miokard terjadi. Dalam kebanyakan kasus, 

ketidaknyamanan dirasakan di belakang atau sedikit ke 

kiri dari pertengahan tulang dada. Ketika mulai lebih jauh 

ke kiri atau, jarang, di kanan, ia secara khas bergerak ke 

pusat substernal. Meskipun angina dapat menyebar ke 

dermatom manapun dari C8 sampai T4, angina paling 

sering menyebar ke bahu kiri dan lengan atas, sering 



bergerak ke bawah aspek volar dalam lengan ke siku, 

lengan bawah, pergelangan tangan, atau jari keempat dan 

kelima. Ini juga dapat menyebar ke bahu atau lengan 

kanan, rahang bawah, leher, atau bahkan punggung. 

 

4. Durasi serangan—Angina umumnya berdurasi 

pendek dan mereda sepenuhnya tanpa rasa tidak nyaman 

yang tersisa. Jika serangan dipicu oleh aktivitas dan 

pasien segera berhenti untuk beristirahat, biasanya 

berlangsung kurang dari 3 menit. Serangan setelah 

makan berat atau disebabkan oleh kemarahan sering 

berlangsung selama 15-20 menit. Serangan yang 

berlangsung lebih dari 30 menit tidak biasa dan 

menunjukkan perkembangan sindrom koroner akut 

dengan angina tidak stabil, MI, atau diagnosis alternatif. 

 

5. Pengaruh nitrogliserin—Diagnosis angina pektoris 

didukung jika nitrogliserin sublingual segera dan selalu 

mempersingkat serangan dan jika nitrat profilaksis 

memungkinkan pengerahan tenaga yang lebih besar atau 

mencegah angina sepenuhnya. 

 



B. Tanda 

Pemeriksaan selama angina sering menunjukkan 

peningkatan yang signifikan dalam tekanan darah sistolik 

dan diastolik, meskipun hipotensi juga dapat terjadi, dan 

mungkin mencerminkan iskemia yang lebih parah atau 

iskemia inferior (terutama dengan bradikardia) karena 

refleks Bezold-Jarisch. Kadang-kadang, ritme gallop 

dan murmur sistolik apikal karena regurgitasi mitral 

sementara dari disfungsi otot papiler hanya muncul 

selama nyeri. Aritmia supraventrikular atau ventrikel 

dapat terjadi, baik sebagai faktor pencetus atau akibat 

iskemia.  

Penting untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit yang 

dapat berkontribusi atau menyertai penyakit jantung 

aterosklerotik, misalnya diabetes mellitus (retinopati atau 

neuropati), xanthelasma tendinous xanthomas, 

hipertensi, tirotoksikosis, miksedema, atau penyakit 

arteri perifer. Stenosis atau regurgitasi aorta, hipertrofi 

kardiomiopati, dan prolaps katup mitral harus dicari, 

karena dapat menyebabkan angina atau bentuk nyeri 

dada lainnya. 

 



 

C. Temuan Laboratorium 

Selain tes laboratorium standar untuk mengevaluasi 

sindrom koroner akut (troponin dan CK-MB), faktor 

yang berkontribusi terhadap iskemia (seperti anemia), 

dan untuk menyaring faktor risiko yang dapat 

meningkatkan kemungkinan PJK sejati (seperti 

hiperlipidemia dan diabetes mellitus ), tes darah tidak 

membantu untuk mendiagnosis angina kronis. 

 

D. EKG 

EKG istirahat seringkali normal pada pasien dengan 

angina. Sisanya, kelainan termasuk MI lama, perubahan 

ST-T nonspesifik, dan perubahan LVH. Selama episode 

angina, serta selama iskemia asimtomatik, perubahan 

EKG yang khas adalah depresi segmen ST horizontal 

atau menurun yang berbalik setelah iskemia 

menghilang. Perataan atau inversi gelombang T juga 

dapat terjadi. Lebih jarang, elevasi segmen ST sementara 

diamati; temuan ini menunjukkan iskemia berat 

(transmural) dari oklusi koroner, dan dapat terjadi dengan 

spasme koroner. 



 

E. Probabilitas Pretest 

Anamnesis seperti yang dijelaskan di atas, temuan 

pemeriksaan fisik, dan temuan laboratorium dan EKG 

digunakan untuk mengembangkan kemungkinan pretest 

CAD sebagai penyebab gejala klinis. Faktor penting 

lainnya untuk dimasukkan dalam menghitung 

probabilitas pretest CAD adalah usia pasien, jenis 

kelamin, dan gejala klinis. Pasien dengan probabilitas 

pretest rendah hingga menengah untuk CAD harus 

menjalani stress testing noninvasif sedangkan pasien 

dengan probabilitas pretest tinggi umumnya dirujuk 

untuk kateterisasi jantung. Tinjauan nasional temuan 

kateterisasi jantung diagnostik pada pasien tanpa CAD 

yang menjalani angiografi telah menunjukkan bahwa 

antara 38% dan 40% pasien tidak memiliki penyakit 

obstruktif. 

 

F. Latihan EKG 

Latihan tes EKG adalah prosedur non-invasif yang paling 

umum digunakan untuk mengevaluasi iskemia yang 

diinduksi pada pasien dengan angina. Latihan tes EKG 



sering dikombinasikan dengan studi pencitraan (nuklear 

atau ekokardiografi), tetapi pada pasien berisiko rendah 

tanpa kelainan segmen ST awal atau pada pasien yang 

lokalisasi anatomis tidak diperlukan, latihan EKG tetap 

menjadi prosedur awal yang direkomendasikan karena 

pertimbangan biaya, kenyamanan, dan data prognostik 

yang sudah lama ada.  

Pengujian latihan dapat dilakukan di treadmill 

bermotor atau dengan ergometer sepeda. Berbagai 

protokol latihan digunakan, yang paling umum adalah 

protokol Bruce, yang meningkatkan kecepatan dan 

ketinggian treadmill setiap 3 menit hingga dibatasi oleh 

gejala. Setidaknya dua sadapan EKG harus dipantau terus 

menerus. 

 

1. Kewaspadaan dan Risiko—Risiko pengujian 

olahraga adalah sekitar satu infark atau kematian per 

1000 tes, tetapi individu yang mengalami nyeri saat 

istirahat atau aktivitas minimal berisiko lebih tinggi dan 

tidak boleh diuji. Banyak pengecualian, seperti MI 

baru-baru ini atau gagal jantung, tidak lagi 

digunakan jika pasien stabil dan dapat berjalan, 



tetapi stenosis aorta simptomatik tetap merupakan 

kontraindikasi relatif. 

 

2. Indikasi—Tes olahraga digunakan (1) untuk 

memastikan diagnosis angina; (2) untuk menentukan 

beratnya keterbatasan aktivitas akibat angina; (3) untuk 

menilai prognosis pada pasien dengan penyakit koroner 

yang diketahui, termasuk mereka yang pulih dari MI, 

dengan mendeteksi kelompok berisiko tinggi atau 

rendah; dan (4) untuk mengevaluasi respon terhadap 

terapi. Karena tes positif palsu sering kali melebihi hasil 

positif yang sebenarnya, yang menyebabkan banyak 

kecemasan pasien dan kecacatan yang dipaksakan atau 

diwajibkan, pengujian olahraga pada individu tanpa 

gejala harus dilakukan hanya untuk mereka yang 

pekerjaannya menempatkan mereka atau orang lain pada 

risiko khusus (misalnya, pilot maskapai penerbangan). 

 

3. Interpretasi—Kriteria EKG yang biasa untuk tes 

positif adalah 1 mm (0,1 mV) horizontal atau depresi 

segmen ST yang menurun (melampaui baseline) diukur 

80 msec setelah titik J. Dengan kriteria ini, 60-80% 



pasien dengan penyakit koroner yang signifikan secara 

anatomis akan memiliki tes positif, tetapi 10-30% dari 

mereka yang tidak memiliki penyakit yang signifikan 

juga akan positif. Positif palsu jarang terjadi bila terdapat 

depresi 2 mm. Informasi tambahan disimpulkan dari 

waktu onset dan durasi perubahan EKG, besarnya dan 

konfigurasinya, perubahan tekanan darah dan denyut 

jantung, durasi latihan, dan adanya gejala terkait. Secara 

umum, pasien menunjukkan depresi segmen ST yang 

lebih parah (lebih dari 2 mm) pada beban kerja rendah 

(kurang dari 6 menit pada protokol Bruce) atau detak 

jantung (kurang dari 70% dari perkiraan usia 

maksimum)—terutama ketika durasi latihan dan 

peningkatan tekanan darah terbatas atau ketika hipotensi 

terjadi selama tes—memiliki penyakit yang lebih parah 

dan prognosis yang lebih buruk. Tergantung pada status 

gejala, usia, dan faktor lain, pasien tersebut harus dirujuk 

untuk arteriografi koroner dan kemungkinan 

revaskularisasi. Di sisi lain, tes positif yang kurang 

mengesankan pada pasien tanpa gejala sering kali "positif 

palsu". Oleh karena itu, hasil tes latihan yang tidak sesuai 



dengan kecurigaan klinis harus dikonfirmasi dengan 

pencitraan stres. 

 

G. Pencitraan Stres Miokard 

Pencitraan stres miokard (scintigrafi, ekokardiografi, 

atau MRI) diindikasikan (1) ketika EKG istirahat 

membuat EKG latihan sulit untuk ditafsirkan (misalnya, 

blok cabang berkas kiri, perubahan ST-T awal, tegangan 

rendah); (2) untuk konfirmasi hasil EKG latihan bila 

bertentangan dengan kesan klinis (misalnya, tes positif 

pada pasien tanpa gejala); (3) untuk melokalisasi daerah 

iskemia; (4) untuk membedakan miokardium iskemik 

dari infark; (5) untuk menilai kelengkapan 

revaskularisasi setelah operasi bypass atau angioplasti 

koroner; atau (6) sebagai indikator prognostik pada 

pasien dengan penyakit koroner yang diketahui. Kriteria 

yang diterbitkan merangkum indikasi ini untuk pengujian 

stres. 

 

1. Skintigrafi perfusi miokard—Tes ini, juga dikenal 

sebagai pencitraan radionuklida, memberikan 



gambaran di mana serapan radionuklida sebanding 

dengan aliran darah pada saat penyuntikan.  

Pencitraan stres positif pada sekitar 75-90% pasien 

dengan penyakit koroner yang signifikan secara anatomis 

dan pada 20-30% pasien tanpa penyakit koroner. 

Kadang-kadang, kondisi lain, termasuk penyakit 

infiltratif (sarkoidosis, amiloidosis), blok cabang berkas 

kiri, dan kardiomiopati dilatasi, dapat menyebabkan 

defek perfusi istirahat atau persisten. Tes radionuklida 

positif palsu dapat terjadi sebagai akibat dari atenuasi 

diafragma atau, pada wanita, atenuasi melalui jaringan 

payudara. Pencitraan tomografi (single-photon emission 

computed tomography, SPECT) dapat mengurangi 

keparahan artefak. 

 

2. Angiografi radionuklida—Prosedur ini, juga dikenal 

sebagai multi-gated acquisition scan, atau MUGA scan, 

menggunakan pelacak radionuklida untuk mencitrakan 

LV dan mengukur EF dan gerakan dindingnya. Pada 

penyakit koroner, kelainan istirahat biasanya 

menunjukkan infark, dan kelainan yang terjadi hanya 

dengan olahraga biasanya menunjukkan iskemia yang 



diinduksi stres. Latihan angiografi radionuklida memiliki 

sensitivitas yang kira-kira sama dengan skintigrafi 

perfusi miokard, tetapi kurang spesifik pada individu 

yang lebih tua dan mereka dengan bentuk penyakit 

jantung lainnya. Selain itu, karena presisi di sekitar 

LVEF, tes ini juga digunakan untuk memantau pasien 

yang terpapar terapi kardiotoksik (seperti agen 

kemoterapi). 

 

3. Ekokardiografi stres—Ekokardiogram yang 

dilakukan selama latihan terlentang atau segera setelah 

latihan tegak dapat menunjukkan kelainan gerakan 

dinding segmental yang diinduksi oleh latihan sebagai 

indikator iskemia. Di laboratorium yang berpengalaman, 

akurasi tes sebanding dengan yang diperoleh dengan 

skintigrafi — meskipun proporsi tes yang lebih tinggi 

secara teknis tidak memadai. Sementara olahraga adalah 

stres yang lebih disukai karena informasi lain yang 

diperoleh, stres farmakologis dengan dobutamin dosis 

tinggi (20-40 mcg/kg/menit) dapat digunakan sebagai 

alternatif untuk olahraga. 

 



H. Pencitraan Lainnya 

1. Positron emission tomography—Pemindaian PET 

dan SPECT dapat secara akurat membedakan 

miokardium yang disfungsional sementara (“stunned”) 

dari jaringan parut. 

 

2. Pemindaian CT dan MRI—Pemindaian CT dapat 

menggambarkan jantung dan, dengan media kontras dan 

teknologi multislice, arteri koroner. CT Angiografi 

multislice mungkin berguna dalam mengevaluasi 

pasien dengan kemungkinan CAD signifikan yang 

rendah untuk menyingkirkan penyakit. 

Penggunaannya telah dikaitkan dengan kematian 5 tahun 

yang lebih rendah dibandingkan dengan perawatan 

standar pada pasien dengan nyeri dada yang stabil. 

Dengan paparan radiasi yang lebih rendah daripada 

pencitraan SPECT radionuklida, CT angiografi mungkin 

juga berguna untuk mengevaluasi nyeri dada dan dugaan 

sindrom koroner akut. Dalam uji coba PROMISE 

efektivitas komparatif acak besar, pasien dengan nyeri 

dada stabil yang menjalani pencitraan anatomi dengan 

CT angiografi memiliki hasil yang serupa dengan pasien 



yang menjalani pengujian fungsional (EKG stres, 

radionuklida stres, atau ekokardiografi stres). CT 

angiografi dengan penilaian fungsional noninvasif dari 

stenosis koroner (cadangan aliran fraksional), disebut 

CT-FFR, juga telah dievaluasi pada pasien dengan 

kemungkinan CAD rendah-menengah. CT-FFR telah 

terbukti mengurangi jumlah pasien tanpa penyakit 

koroner yang membutuhkan angiografi invasif. CT-FFR 

telah disetujui untuk penggunaan klinis dan sedang 

digunakan dalam praktik klinis di Amerika Serikat dan 

Eropa.  

Electron beam CT (EBCT) (Coronary Calcium 

Score) dapat mengukur kalsifikasi arteri koroner, yang 

sangat berkorelasi dengan plak ateromatosa dan memiliki 

sensitivitas tinggi, tetapi spesifisitas rendah, untuk 

penyakit koroner obstruktif. Tes ini secara tradisional 

tidak digunakan pada pasien dengan gejala. Menurut 

AHA, orang yang berisiko rendah (kurang dari 10% 

risiko 10 tahun) atau berisiko tinggi (lebih besar dari 20% 

risiko 10 tahun) untuk penyakit koroner obstruktif tidak 

mendapat manfaat dari penilaian kalsium koroner (kelas 

III, tingkat bukti: B). Namun, pada pasien risiko 



menengah yang dipilih secara klinis (5-7,5% penyakit 

kardiovaskular aterosklerotik), mungkin masuk akal 

untuk menentukan beban aterosklerosis menggunakan 

EBCT untuk memperbaiki prediksi risiko klinis dan 

untuk memilih pasien untuk nilai target yang lebih agresif 

untuk lipid- menurunkan terapi (kelas IIb, tingkat bukti: 

B). 

MRI jantung menggunakan gadolinium 

memberikan gambar resolusi tinggi dari jantung dan 

pembuluh darah besar tanpa paparan radiasi atau 

penggunaan media kontras beryodium. Gadolinium telah 

dikaitkan dengan komplikasi yang jarang namun fatal 

pada pasien dengan penyakit ginjal parah, yang disebut 

fibrosis sistemik nekrotikans. Gadolinium dapat 

menunjukkan perfusi menggunakan dobutamin atau 

adenosin untuk menghasilkan stres farmakologis. 

Kemajuan telah dibuat dalam pencitraan arteri koroner 

proksimal. Mungkin indikasi MRI jantung yang paling 

sering digunakan secara klinis adalah untuk identifikasi 

fibrosis miokard, baik dari infark miokard atau 

infiltrasi, yang dilakukan dengan kontras gadolinium. 



Hal ini memungkinkan pencitraan resolusi tinggi dari 

viabilitas miokard dan kardiomiopati infiltratif. 

 

I. Pemantauan EKG Rawat Jalan 

Perekam EKG rawat jalan dapat memantau depresi 

segmen ST iskemik, tetapi modalitas ini jarang 

digunakan untuk deteksi iskemia. Pada pasien dengan 

CAD, episode ini biasanya menandakan iskemia, bahkan 

ketika asimtomatik ("silent"). 

 

J. Angiografi Koroner 

Arteriografi koroner selektif adalah prosedur diagnostik 

definitif untuk CAD. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mortalitas rendah (sekitar 0,1%) dan morbiditas (1-5%), 

tetapi karena sifat invasif dan biaya, dianjurkan hanya 

pada pasien dengan probabilitas pretest CAD tinggi. 

Arteriografi koroner harus dilakukan dalam keadaan 

berikut jika angioplasti koroner transluminal perkutan 

atau operasi bypass merupakan pertimbangan: 

1. Life-limiting stable angina meskipun telah diberikan 

regimen medis yang memadai. 



2. Presentasi klinis (angina tidak stabil, angina pasca-

infark, dll) atau pengujian noninvasif menunjukkan 

penyakit berisiko tinggi (lihat Indikasi untuk 

Revaskularisasi) 

3. Penyakit katup aorta bersamaan dan angina pektoris, 

untuk menentukan apakah angina disebabkan oleh 

penyakit koroner yang menyertainya 

4. Pasien lanjut usia tanpa gejala yang menjalani operasi 

katup sehingga bypass bersamaan dapat dilakukan 

jika anatominya sesuai 

5. Kekambuhan gejala setelah revaskularisasi koroner 

untuk menentukan apakah cangkok bypass atau 

pembuluh darah asli tersumbat.  

6. Gagal jantung bila dicurigai adanya lesi yang dapat 

diperbaiki dengan pembedahan, seperti aneurisma 

LV, regurgitasi mitral, atau disfungsi iskemik 

reversibel. 

7. Orang yang selamat dari kematian mendadak, aritmia 

simtomatik, atau mengancam jiwa ketika CAD dapat 

menjadi penyebab yang dapat diperbaiki. 

8. Nyeri dada dengan penyebab yang tidak pasti atau 

kardiomiopati yang tidak diketahui penyebabnya. 



9. Kateterisasi jantung yang dilakukan secara darurat 

dengan niat untuk melakukan PCI primer pada pasien 

dengan dugaan MI akut. 

 

Penyempitan lebih dari 50% dari diameter luminal 

dianggap signifikan secara hemodinamik (dan klinis), 

meskipun sebagian besar lesi yang menyebabkan iskemia 

berhubungan dengan penyempitan lebih dari 70%. Pada 

mereka dengan EKG olahraga yang sangat positif atau 

studi scintigraphic, tiga pembuluh darah atau penyakit 

utama kiri mungkin ada pada 75-95% tergantung pada 

kriteria yang digunakan. Intravascular ultrasound 

(IVUS) berguna sebagai tambahan untuk menilai hasil 

angioplasti atau pemasangan stent. Selain itu, IVUS 

adalah metode diagnostik invasif pilihan untuk lesi utama 

ostium kiri dan diseksi koroner. Dalam fractional flow 

reserve (FFR), kawat tekanan digunakan untuk mengukur 

perubahan relatif tekanan di seluruh lesi koroner setelah 

hiperemia yang diinduksi adenosin. Revaskularisasi 

berdasarkan FFR abnormal meningkatkan hasil klinis 

dibandingkan dengan revaskularisasi semua lesi stenotik 

angiografik. FFR adalah alat invasif yang penting untuk 



membantu revaskularisasi yang dipicu oleh iskemia dan 

telah menjadi alat standar untuk mengevaluasi lesi garis 

batas dalam kasus di mana tim klinis sedang 

mengevaluasi signifikansi klinis dan hemodinamik dari 

stenosis koroner. Selain itu, tekanan distal/tekanan 

proksimal selama periode bebas gelombang di diastol 

telah terbukti menunjukkan hasil klinis yang serupa 

dengan FFR, tanpa penggunaan adenosin.  

Angiografi LV biasanya dilakukan bersamaan 

dengan arteriografi koroner. Fungsi LV global dan 

regional divisualisasikan, serta regurgitasi mitral jika ada. 

Fungsi LV merupakan penentu utama prognosis pada 

PJK. 

 

Diagnosis Banding 

Ketika ada ciri-ciri atipikal—seperti durasi yang lama 

(berjam-jam atau berhari-hari) atau melesat, atau nyeri 

seperti pisau di apeks atau di atas prekordium— 

kemungkinan iskemia lebih kecil.  

Sindrom dinding dada anterior ditandai dengan nyeri 

tekan lokal yang tajam pada otot interkostal. Peradangan 

pada sambungan kondrokostal dapat menyebabkan nyeri 



dada difus yang juga direproduksi oleh tekanan lokal 

(sindrom Tietze). Neuritis interkostal (karena herpes 

zoster atau diabetes mellitus, misalnya) juga menyerupai 

angina.  

Penyakit tulang belakang servikal atau toraks yang 

melibatkan akar dorsal menghasilkan nyeri dada yang 

tajam dan parah secara tiba-tiba yang menunjukkan 

angina di lokasi dan "radiasi" tetapi terkait dengan 

gerakan spesifik leher atau tulang belakang, berbaring, 

dan mengejan atau mengangkat. Nyeri akibat penyakit 

diskus serviks atau thoraks melibatkan aspek luar atau 

punggung lengan dan ibu jari dan jari telunjuk daripada 

jari manis dan kelingking.  

Refluks esofagitis, tukak peptik, kolesistitis kronis, 

spasme esofagus, dan penyakit gastrointestinal fungsional 

dapat menimbulkan nyeri yang mengarah ke angina 

pektoris. Gambarannya mungkin sangat membingungkan 

karena nyeri iskemik juga dapat dikaitkan dengan gejala 

saluran cerna bagian atas, dan gangguan motilitas 

esofagus dapat diperbaiki dengan nitrat dan penghambat 

saluran kalsium. Penilaian motilitas esofagus dapat 

membantu.  



Lesi degeneratif dan inflamasi pada bahu kiri dan 

sindrom outlet toraks dapat menyebabkan nyeri dada 

karena iritasi saraf atau kompresi otot; gejala biasanya 

dipicu oleh gerakan lengan dan bahu dan berhubungan 

dengan parestesia.  

Pneumonia, emboli paru, dan pneumotoraks spontan 

dapat menyebabkan nyeri dada serta dispnea. Diseksi 

aorta toraks dapat menyebabkan nyeri dada yang parah 

yang biasanya dirasakan di punggung; itu tiba-tiba dalam 

onset, mencapai intensitas maksimum segera, dan 

mungkin berhubungan dengan perubahan denyut nadi. 

Gangguan jantung lainnya, seperti prolaps katup mitral, 

kardiomiopati hipertrofik, miokarditis, perikarditis, 

penyakit katup aorta, atau RVH, dapat menyebabkan 

nyeri dada atipikal atau bahkan iskemia miokard. 

 

Tatalaksana 

Pengobatan nitrogliserin sublingual adalah obat pilihan 

untuk manajemen akut; bekerja dalam waktu sekitar 1-2 

menit. Segera setelah serangan dimulai, satu tablet segar 

ditempatkan di bawah lidah. Ini dapat diulang pada 

interval 3 hingga 5 menit, tetapi jika nyeri tidak hilang 



atau membaik setelah 5 menit, pasien harus menghubungi 

9-1-1; rasa sakit yang tidak merespons tiga tablet atau 

berlangsung lebih dari 20 menit dapat mewakili infark 

yang berkembang. Dosis (0,3, 0,4, atau 0,6 mg) dan 

jumlah tablet yang akan digunakan sebelum mencari 

perhatian medis lebih lanjut harus disesuaikan secara 

individual. Semprotan bukal nitrogliserin juga tersedia 

sebagai sistem pengiriman terukur (0,4 mg). Ini memiliki 

keuntungan karena lebih nyaman bagi pasien yang 

mengalami kesulitan menangani pil dan lebih stabil. 

 

Pencegahan Serangan Lebih Lanjut 

A. Faktor yang Memperburuk 

Angina dapat diperburuk oleh hipertensi, kegagalan LV, 

aritmia (biasanya takikardia), aktivitas berat, suhu dingin, 

dan keadaan emosional. Faktor-faktor ini harus 

diidentifikasi dan diobati bila memungkinkan. 

 

B. Nitrogliserin 

Nitrogliserin, 0,3-0,6 mg sublingual atau 0,4-0,8 mg 

translingual dengan semprotan, harus diberikan 5 menit 

sebelum aktivitas apa pun yang mungkin memicu angina. 



Isosorbid dinitrat sublingual (2,5–5 mg) hanya bekerja 

sedikit lebih lama daripada nitrogliserin sublingual. 

 

C. Nitrat Kerja Panjang 

Preparat nitrat kerja lebih lama termasuk isosorbid 

dinitrat, 10-40 mg per oral tiga kali sehari; isosorbid 

mononitrat, 10-40 mg per oral dua kali sehari atau 60-120 

mg sekali sehari dalam sediaan lepas lambat; preparat 

nitrogliserin lepas lambat oral, 6,25-12,5 mg dua hingga 

empat kali sehari; salep nitrogliserin, salep 2%, 0,5 hingga 

2 inci (7,5 hingga 30 mg di pagi hari dan enam jam 

kemudian); dan patch nitrogliserin transdermal yang 

memberikan nitrogliserin pada tingkat 0,2, 0,4, dan 0,6 

mg/jam (0,1-0,8 mg/jam), dan harus dilepas setelah 12-14 

jam penggunaan selama 10-12 jam bebas patch interval 

harian. Keterbatasan utama terapi nitrat jangka panjang 

adalah toleransi, yang dapat dibatasi dengan 

menggunakan rejimen yang mencakup periode minimal 8 

hingga 10 jam per hari tanpa nitrat. Isosorbid dinitrat 

dapat diberikan tiga kali sehari, dengan dosis terakhir 

setelah makan malam, atau isosorbid mononitrat kerja 



panjang sekali sehari. Preparat nitrat transdermal harus 

dihilangkan semalaman pada kebanyakan pasien.  

Terapi nitrat sering dibatasi oleh sakit kepala. Efek 

samping lainnya termasuk mual, pusing, dan hipotensi. 

Yang penting, penghambat fosfodiesterase yang biasa 

digunakan untuk disfungsi ereksi tidak boleh dikonsumsi 

dalam waktu 24 jam setelah penggunaan nitrat. 

 

D. Beta-Blocker  

Beta-blocker adalah satu-satunya agen antiangina yang 

telah terbukti memperpanjang hidup pada pasien dengan 

penyakit koroner (pasca-MI). Beta-blocker harus 

dipertimbangkan untuk terapi lini pertama pada 

kebanyakan pasien dengan angina kronis dan 

direkomendasikan oleh pedoman penyakit jantung 

iskemik yang stabil (Gambar 10-6). 

 



 
Gambar 10-6. Algoritma pedoman terapi medis yang 

diarahkan untuk pasien dengan penyakit jantung iskemik 

yang stabil. Penggunaan sekuestran asam empedu relatif 

dikontraindikasikan ketika trigliserida 200 mg/dL atau 

lebih tinggi dan dikontraindikasikan ketika trigliserida 

500 mg/dL atau lebih tinggi. Suplemen makanan niasin 

tidak boleh digunakan sebagai pengganti resep niasin. 
(Reproduced, with permission, from Fihn SD et al; American College 

of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force. 

2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the 

diagnosis and management of patients with stable ischemic heart 

disease. Circulation. 2012 Dec 18;126(25):e354–471. © 2012 

American Heart Association, Inc.) 

 

Beta-blocker dengan aktivitas simpatomimetik 

intrinsik, seperti pindolol, kurang diinginkan karena dapat 

memperburuk angina pada beberapa individu dan belum 



efektif dalam percobaan pencegahan sekunder. 

Farmakologi dan efek samping dari beta-blocker dibahas 

dalam Bab 11 (lihat Tabel 11-9). Dosis semua obat ini bila 

diberikan untuk angina serupa. Kontraindikasi utama 

adalah penyakit bronkospastik berat, bradiaritmia, dan 

gagal jantung dekompensasi. 

 

E. Ranolazin 

Ranolazine diindikasikan untuk angina kronis. 

Ranolazine tidak berpengaruh pada denyut jantung dan 

tekanan darah, dan telah ditunjukkan dalam uji klinis 

untuk memperpanjang durasi latihan dan waktu untuk 

angina, baik sebagai monoterapi dan bila diberikan 

dengan terapi antiangina konvensional. Aman digunakan 

dengan obat disfungsi ereksi. Dosis biasa adalah 500 mg 

secara oral dua kali sehari. Karena dapat menyebabkan 

pemanjangan QT, obat ini dikontraindikasikan pada 

pasien dengan pemanjangan QT yang sudah ada; pada 

pasien yang memakai obat pemanjang QT, seperti 

antiaritmia kelas I atau III (misalnya, quinidine, 

dofetilide, sotalol); dan pada mereka yang menggunakan 

inhibitor CYP450 3A yang kuat dan sedang (misalnya, 



klaritromisin dan rifampisin). Yang menarik, terlepas dari 

perpanjangan QT, ada tingkat aritmia ventrikel yang 

secara signifikan lebih rendah dengan penggunaannya 

setelah sindrom koroner akut, seperti yang ditunjukkan 

dalam percobaan MERLIN. 

 

F. Agen Calcium Channel Blocker 

Berbeda dengan beta-blocker, calcium channel blocker 

belum terbukti mengurangi kematian pasca infark dan 

dalam beberapa kasus telah meningkatkan iskemia dan 

angka kematian. Hal ini tampaknya terjadi pada beberapa 

dihidropiridin (misalnya nifedipin) dan dengan diltiazem 

dan verapamil pada pasien dengan gagal jantung klinis 

atau disfungsi ventrikel kiri sedang hingga berat. Meta-

analisis telah menyarankan bahwa nifedipine short-acting 

dalam dosis sedang hingga tinggi menyebabkan 

peningkatan mortalitas. Tidak pasti apakah temuan ini 

relevan dengan dihidropiridin yang bekerja lebih lama. 

Namun demikian, mengingat ketidakpastian dan 

kurangnya efek menguntungkan yang ditunjukkan pada 

hasil, penghambat saluran kalsium harus dipertimbangkan 

sebagai obat anti-iskemik lini ketiga pada pasien 



pascainfark. Demikian pula, agen ini, dengan 

pengecualian amlodipine (yang terbukti aman pada pasien 

dengan gagal jantung dalam percobaan PRAISE-2), harus 

dihindari pada pasien dengan gagal jantung atau EF 

rendah. Efek farmakologis dan efek samping dari 

penghambat saluran kalsium dibahas dalam Bab 11 dan 

diringkas dalam Tabel 11-7. Diltiazem, amlodipine, dan 

verapamil lebih disukai karena menghasilkan refleks yang 

lebih sedikit takikardia dan karena yang pertama, 

setidaknya, dapat menyebabkan lebih sedikit efek 

samping. Nifedipine, nicardipine, dan amlodipine juga 

merupakan agen yang disetujui untuk angina. Isradipin, 

felodipin, dan nisoldipin tidak disetujui untuk angina 

tetapi mungkin sama efektifnya dengan dihidropiridin 

lainnya. 

 

G. Ivabradine 

Ivabradine secara selektif memblokir arus If dan secara 

khusus menurunkan detak jantung. Saya t telah terbukti 

mengurangi angina pada pasien dengan angina stabil 

kronis dan disetujui di Eropa. Namun, percobaan 

SIGNIFY tidak menemukan perbedaan keseluruhan 



dalam hasil klinis pada pasien tanpa gagal jantung dan 

angina dan bahwa mungkin ada bahaya bagi pasien 

dengan angina yang signifikan sehubungan dengan hasil 

kematian kardiovaskular dan MI. 

 

H. Terapi Alternatif dan Kombinasi 

Pasien yang tidak menanggapi satu kelas obat antiangina 

sering merespons yang lain. Oleh karena itu, mungkin 

bermanfaat untuk menggunakan agen alternatif sebelum 

melanjutkan ke kombinasi. Pedoman penyakit jantung 

iskemik stabil merekomendasikan memulai dengan beta-

blocker sebagai terapi awal, diikuti oleh calcium channel 

blocker, nitrat kerja panjang, atau ranolazine. Beberapa 

pasien akan memiliki respons lebih lanjut terhadap 

rejimen termasuk keempat agen. 

 

I. Agen Platelet-Inhibiting 

Beberapa penelitian telah menunjukkan manfaat obat 

antiplatelet untuk pasien dengan penyakit pembuluh darah 

yang stabil dan tidak stabil. Oleh karena itu, kecuali 

dikontraindikasikan, aspirin (81-325 mg per oral setiap 

hari) harus diresepkan untuk semua pasien dengan angina. 



Clopidogrel, 75 mg per oral setiap hari, mengurangi 

kejadian vaskular pada pasien dengan penyakit vaskular 

yang stabil (sebagai alternatif aspirin) dan pada pasien 

dengan sindrom koroner akut (selain aspirin). Dengan 

demikian, ini juga merupakan alternatif yang baik pada 

pasien yang tidak toleran terhadap aspirin. Clopidogrel 

selain aspirin tidak mengurangi MI, stroke, atau kematian 

kardiovaskular dalam percobaan CHARISMA pasien 

dengan penyakit kardiovaskular atau beberapa faktor 

risiko, dengan sekitar 50% peningkatan perdarahan. 

Namun, mungkin masuk akal untuk menggunakan 

kombinasi clopidogrel dan aspirin untuk pasien berisiko 

tinggi tertentu dengan penyakit koroner, seperti yang diuji 

dalam percobaan DAPT. Secara khusus, penggunaan 

jangka panjang terapi antiplatelet ganda dengan 

aspirin dan clopidogrel mungkin bermanfaat pada 

pasien pasca stenting perkutan dengan drug-eluting 

stents, pada pasien dengan risiko perdarahan rendah. 

Ticagrelor, inhibitor P2Y12, telah terbukti 

mengurangi kardiovaskular kejadian pada pasien dengan 

sindrom koroner akut. Selain itu, pada pasien dengan MI 

sebelumnya, pengobatan jangka panjang dengan 



ticagrelor plus aspirin mengurangi kejadian 

kardiovaskular dibandingkan dengan aspirin saja. Pada 

pasien dengan penyakit arteri perifer, monoterapi 

ticagrelor tidak mengurangi kejadian kardiovaskular 

dibandingkan dengan clopidogrel. Vorapaxar adalah 

penghambat reseptor-1 yang diaktifkan protease. Itu 

terbukti mengurangi kejadian kardiovaskular untuk 

pasien dengan aterosklerosis stabil dengan riwayat MI 

atau penyakit arteri perifer dalam percobaan TRA 2P. Ini 

dikontraindikasikan untuk pasien dengan riwayat stroke 

atau TIA karena peningkatan risiko perdarahan 

intrakranial.  

Rivaroxaban, penghambat faktor Xa langsung, bila 

digunakan dengan dosis 2,5 mg dua kali sehari selain 

aspirin dosis rendah ditemukan mengurangi kejadian 

kardiovaskular termasuk kematian kardiovaskular, MI, 

atau stroke bila dibandingkan dengan monoterapi aspirin 

pada pasien dengan CAD yang diketahui atau penyakit 

arteri perifer. Agen ini disetujui dan memberikan pilihan 

lain untuk pasien.  

Pedoman saat ini merekomendasikan terapi 

antiplatelet ganda (terapi aspirin dan P2Y12) pada 



pasien dengan MI baru-baru ini (dalam 1 tahun) atau 

stenting baru-baru ini. (dalam 6 bulan) dan untuk 

terapi jangka panjang (lebih dari 1 tahun) pada pasien 

dengan risiko iskemik tinggi (penyakit koroner 

multivessel atau penyakit polivaskular) dan risiko 

perdarahan rendah. 

 

J. Pengurangan Risiko 

Pasien dengan penyakit koroner harus menjalani 

modifikasi faktor risiko agresif. Pendekatan ini, dengan 

fokus khusus pada pengobatan statin, mengobati 

hipertensi, berhenti merokok, dan olahraga dan 

pengendalian berat badan (terutama untuk pasien dengan 

sindrom metabolik atau berisiko diabetes), dapat secara 

nyata meningkatkan hasil. Untuk pasien dengan diabetes 

dan penyakit kardiovaskular, ada ketidakpastian tentang 

target kontrol gula darah yang optimal. Uji coba 

ADVANCE menyarankan beberapa manfaat untuk 

kontrol gula darah yang ketat dengan target HbA1C 6,5% 

atau kurang, tetapi percobaan ACCORD menemukan 

bahwa penargetan agresif rutin untuk kontrol gula darah 

ke HbA1C menjadi kurang dari 6,0% pada pasien dengan 



diabetes dan penyakit jantung koroner. penyakit dikaitkan 

dengan peningkatan kematian. Oleh karena itu, kontrol 

gula darah yang ketat harus dihindari terutama pada 

pasien dengan riwayat hipoglikemia berat, diabetes 

jangka panjang, dan penyakit vaskular lanjut. Kontrol TD 

agresif (target TD sistolik kurang dari 120 mm Hg) dalam 

percobaan ACCORD tidak terkait dengan penurunan 

kejadian PJK meskipun mengurangi stroke. Sebaliknya, 

percobaan SPRINT, yang tidak mengikutsertakan pasien 

diabetes, menunjukkan penurunan kejadian 

kardiovaskular pada pasien dengan penurunan kematian 

dari sebab apapun dan penurunan MI dengan target 

tekanan darah sistolik kurang dari 120 mm Hg versus 

target kurang dari dari 140mmHg. Beberapa peningkatan 

efek samping dicatat. Berdasarkan ini dan totalitas hasil, 

AHA telah merekomendasikan mendefinisikan 

hipertensi pada tingkat 130 mm Hg. 

 

K. Revaskularisasi 

1. Indikasi—Ada kesepakatan umum bahwa pasien yang 

sehat dalam kelompok berikut harus menjalani 

revaskularisasi: (1) pasien dengan gejala yang tidak dapat 



diterima meskipun telah menjalani terapi medis hingga 

batas yang dapat ditoleransi; (2) pasien dengan stenosis 

arteri koroner utama kiri lebih besar dari 50% dengan atau 

tanpa gejala; (3) pasien dengan penyakit tiga pembuluh 

darah dengan disfungsi LV (EF kurang dari 50% atau 

infark transmural sebelumnya); (4) pasien dengan angina 

tidak stabil yang setelah kontrol gejala dengan terapi 

medis terus menunjukkan iskemia pada pengujian atau 

pemantauan latihan; dan (5) pasien pasca-MI dengan 

angina berkelanjutan atau iskemia berat pada pengujian 

noninvasif. Penggunaan revaskularisasi untuk pasien 

dengan sindrom koroner akut dan elevasi segmen ST akut 

MI (STEMI) dibahas di bawah ini.  

Data dari percobaan COURAGE telah menunjukkan 

bahwa untuk pasien dengan angina kronis dan penyakit 

yang cocok untuk PCI, PCI selain terapi medis yang 

diarahkan pada pedoman ketat yang ditujukan untuk 

pengurangan risiko dan perawatan anti-angina tidak 

memberikan manfaat kematian selain terapi medis yang 

sangat baik saja, dan perbaikan gejala jangka panjang 

yang relatif sedang. Oleh karena itu, untuk pasien dengan 

CAD ringan sampai sedang dan gejala terbatas, 



revaskularisasi mungkin tidak memberikan manfaat 

kualitas hidup status fungsional yang signifikan. Untuk 

pasien dengan stenosis koroner sedang hingga signifikan, 

seperti mereka yang memiliki penyakit dua pembuluh 

darah yang berhubungan dengan disfungsi LV yang 

mendasari, lesi kritis secara anatomis (stenosis proksimal 

lebih dari 90%, terutama pada arteri desendens anterior 

kiri proksimal), atau bukti fisiologis iskemia (tes olahraga 

awal yang positif, cacat skintigrafi thallium yang 

diinduksi oleh olahraga besar, atau episode iskemia yang 

sering pada pemantauan rawat jalan), tim jantung yang 

terdiri dari dokter revaskularisasi (ahli jantung dan ahli 

bedah intervensi) mungkin diperlukan untuk meninjau 

dan memberikan pasien revaskularisasi terbaik pilihan. 

Uji coba ISCHEMIA menemukan bahwa untuk 

pasien dengan iskemia sedang hingga berat pada tes stres, 

angiografi koroner dan revaskularisasi tidak mengurangi 

risiko kematian kardiovaskular, MI, rawat inap untuk 

angina tidak stabil, jantung gagal jantung, atau resusitasi 

henti jantung. 

 

2. Jenis prosedur— 



A. INTERVENSI KORONER PERKUTAN 

TERMASUK STENTING—PCI, termasuk angioplasti 

balon dan stenting koroner, dapat secara efektif membuka 

arteri koroner stenotik. Stent koroner, baik dengan stent 

logam kosong atau stent obat-eluting, telah secara 

substansial mengurangi restenosis. Pemasangan stent juga 

dapat digunakan secara selektif untuk stenosis koroner 

utama kiri, terutama bila CABG dikontraindikasikan atau 

dianggap berisiko tinggi.  

PCI mungkin dilakukan tetapi seringkali kurang 

berhasil dalam bypass graft stenosis. Operator yang 

berpengalaman dapat berhasil melebarkan lebih dari 90% 

dari lesi yang dicoba. Komplikasi awal yang utama adalah 

diseksi intima dengan oklusi pembuluh darah, meskipun 

hal ini jarang terjadi pada stenting koroner. Penggunaan 

inhibitor glikoprotein IIb/IIIa platelet intravena 

(abciximab, eptifibatide, tirofiban) secara substansial 

mengurangi tingkat MI periprocedural, dan penempatan 

stent intrakoroner secara nyata meningkatkan hasil 

angiografi awal dan jangka panjang, terutama dengan lesi 

yang kompleks dan panjang. Setelah intervensi koroner 

perkutan, semua pasien harus diukur CK-MB dan 



troponin. Definisi infark periprosedural telah 

diperdebatkan, dengan banyak ahli menganjurkan definisi 

klinis yang menggabungkan titik potong enzim yang 

berbeda, temuan angiografi, dan bukti elektrokardiografi. 

Trombosis akut setelah pemasangan stent sebagian besar 

dapat dicegah dengan terapi antitrombotik agresif (aspirin 

jangka panjang, 81-325 mg, ditambah clopidogrel, dosis 

pemuatan 300-600 mg diikuti oleh 75 mg setiap hari, 

selama antara 30 hari dan 1 tahun, dan dengan akut 

penggunaan platelet glikoprotein IIb/IIIa inhibitor). 

 

Keterbatasan utama dengan PCI adalah restenosis, 

yang terjadi dalam 6 bulan pertama pada kurang dari 10% 

pembuluh darah yang diobati dengan stent yang 

mengelusi obat, 15-30% pembuluh darah yang diobati 

dengan stent logam kosong, dan 30-40% pembuluh darah 

tanpa stent. stenting. Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan tingkat restenosis yang lebih tinggi termasuk 

diabetes, diameter lumen kecil, lesi yang lebih panjang 

dan lebih kompleks, dan lesi pada ostium koroner atau 

pada arteri koroner desendens anterior kiri. Obat-eluting 

stent yang mengelusi agen antiproliferatif, seperti 



sirolimus, everolimus, zotarolimus, atau paclitaxel, telah 

secara substansial mengurangi restenosis. Restenosis in-

stent sering diobati dengan restenting dengan drug-eluting 

stent, dan jarang dengan brachytherapy. Hampir 2 juta 

PCI yang dilakukan di seluruh dunia per tahun jauh 

melebihi jumlah operasi CABG, tetapi alasan dari banyak 

prosedur yang dilakukan pada pasien dengan angina stabil 

seharusnya untuk pengurangan gejala angina. Uji coba 

COURAGE dan uji coba terkontrol palsu ORBITA telah 

dikonfirmasi sebelumnya studi menunjukkan bahwa, 

bahkan untuk pasien dengan gejala angina sedang dan tes 

stres positif, PCI tidak memberikan manfaat lebih dari 

terapi medis sehubungan dengan kematian atau MI. PCI 

lebih efektif dalam meredakan angina, meskipun sebagian 

besar pasien dalam kelompok medis mengalami 

perbaikan gejala. PCI juga tidak lebih efektif daripada 

terapi medis yang optimal untuk waktu latihan pada 

pasien dengan penyakit koroner satu pembuluh darah. 

Jadi, pada pasien dengan gejala stabil ringan atau 

sedang, terapi penurun lipid dan antiangina agresif 

mungkin merupakan strategi awal yang lebih baik, 

memesan PCI untuk pasien dengan gejala yang 



signifikan dan refrakter atau bagi mereka yang tidak 

dapat menggunakan obat yang diresepkan.  

Beberapa penelitian tentang PCI, termasuk yang 

menggunakan stent drug-eluting, versus CABG pada 

pasien dengan penyakit multivessel telah dilaporkan. 

Percobaan SYNTAX serta percobaan yang dilakukan 

sebelumnya dengan penggunaan drug-eluting stent pada 

pasien PCI menunjukkan angka kematian dan infark yang 

sebanding selama periode tindak lanjut 1-3 tahun tetapi 

tingkat yang tinggi (sekitar 40%) dari prosedur berulang 

setelah PCI. Tingkat stroke lebih tinggi dengan CABG. 

Akibatnya, pilihan prosedur revaskularisasi mungkin 

bergantung pada detail anatomi koroner dan seringkali 

merupakan masalah preferensi pasien. Namun, perlu 

dicatat bahwa kurang dari 20% pasien dengan penyakit 

multivessel memenuhi kriteria masuk untuk uji klinis, 

sehingga hasil ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua 

pasien penyakit multivessel. Hasil dengan revaskularisasi 

perkutan pada pasien dengan diabetes umumnya lebih 

rendah dibandingkan dengan CABG. Percobaan 

KEBEBASAN menunjukkan bahwa operasi CABG lebih 

unggul dari PCI dalam hal kematian, MI, dan stroke untuk 



pasien dengan diabetes dan penyakit koroner multivessel 

pada 5 tahun di semua subkelompok anatomi skor 

SYNTAX. 

 

B. CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING—

CABG dapat dicapai dengan angka kematian yang sangat 

rendah (1–3%) pada pasien yang sehat dengan fungsi 

jantung yang dipertahankan. Namun, angka kematian dari 

prosedur ini meningkat menjadi 4-8% pada individu yang 

lebih tua dan pada pasien yang telah memiliki CABG 

sebelumnya.  

Cangkok menggunakan satu atau kedua arteri 

mamaria interna (biasanya pada arteri desendens anterior 

kiri atau cabangnya) memberikan hasil jangka panjang 

terbaik dalam hal patensi dan aliran. Segmen vena 

saphena (atau, kurang optimal, vena lain) atau arteri radial 

antara aorta dan arteri koroner distal dari penghalang juga 

digunakan. Satu sampai lima anastomosis distal biasanya 

dilakukan.  

Teknik bedah invasif minimal mungkin melibatkan 

sternotomi terbatas, torakotomi lateral (MIDCAB), atau 

torakoskopi (akses port). Mereka lebih menuntut secara 



teknis, biasanya tidak cocok untuk lebih dari dua cangkok, 

dan tidak telah menetapkan daya tahan. Operasi bypass 

dapat dilakukan baik dengan dukungan sirkulasi (on-

pump) dan tanpa dukungan sirkulasi langsung (off-

pump). Randomized trial data belum menunjukkan 

manfaat dengan operasi bypass off-pump, tetapi teknik 

bedah invasif minimal memungkinkan mobilisasi dan 

pemulangan pasca operasi lebih awal.  

Angka kematian operatif meningkat pada pasien 

dengan fungsi LV yang buruk (LVEF kurang dari 35%) 

atau mereka yang membutuhkan prosedur tambahan 

(penggantian katup atau aneurisma ventrikular). Pasien 

berusia di atas 70 tahun, pasien yang menjalani prosedur 

berulang, atau mereka dengan penyakit non-jantung yang 

penting (terutama penyakit ginjal kronis dan diabetes) 

atau kesehatan umum yang buruk juga memiliki angka 

mortalitas dan morbiditas operasi yang lebih tinggi, dan 

pemulihan penuhnya lambat. Dengan demikian, CABG 

harus disediakan untuk pasien dengan gejala yang lebih 

parah dalam kelompok ini. Tingkat patensi cangkok awal 

(1-6 bulan) rata-rata 85-90% (lebih tinggi untuk cangkok 

mammae internal), dan tingkat penutupan cangkok 



berikutnya sekitar 4% setiap tahun. Kegagalan cangkok 

dini sering terjadi pada pembuluh darah dengan aliran 

distal yang buruk, sedangkan penutupan yang lambat 

lebih sering terjadi pada pasien yang terus merokok dan 

pasien dengan hiperlipidemia yang tidak diobati. Terapi 

antiplatelet dengan aspirin meningkatkan tingkat patensi 

cangkok. Berhenti merokok dan pengobatan yang kuat 

dari kelainan lipid darah (terutama dengan statin) 

diperlukan. Revaskularisasi berulang mungkin diperlukan 

karena gejala berulang akibat penyakit pembuluh darah 

asli yang progresif dan oklusi cangkok. Pengoperasian 

ulang secara teknis menuntut dan lebih jarang berhasil 

sepenuhnya daripada operasi awal. Selain itu, pada pasien 

dengan regurgitasi mitral iskemik, perbaikan mitral pada 

saat CABG tidak memberikan manfaat klinis apa pun. 

 

L. Counterpulsation Ekstrakorporeal Mekanis 

Counterpulsation ekstrakorporeal memerlukan inflasi 

berulang dari ruang bertekanan tinggi yang mengelilingi 

bagian bawah tubuh selama fase diastolik dari siklus 

jantung untuk sesi 1 jam setiap hari selama 7 minggu. 

Randomized trial telah menunjukkan bahwa 



counterpulsation ekstrakorporeal mengurangi angina, 

sehingga dapat dipertimbangkan untuk menghilangkan 

angina refrakter pada pasien dengan penyakit koroner 

stabil. 

 

M. Neuromodulasi 

Stimulasi sumsum tulang belakang dapat digunakan untuk 

meredakan angina refrakter kronis. Stimulator sumsum 

tulang belakang dapat ditanamkan secara subkutan 

melalui prosedur invasif minimal dengan anestesi lokal. 

 

Prognosis 

Prognosis angina pektoris telah membaik dengan 

pengembangan terapi yang ditujukan untuk pencegahan 

sekunder. Angka kematian bervariasi tergantung pada 

jumlah pembuluh darah yang sakit, beratnya obstruksi, 

status fungsi ventrikel kiri, dan adanya aritmia kompleks. 

Angka kematian secara progresif lebih tinggi pada pasien 

dengan penyakit satu, dua, dan tiga pembuluh darah dan 

mereka dengan obstruksi arteri koroner utama kiri 

(berkisar dari 1% per tahun hingga 25% per tahun). 

Prospek pada pasien individu tidak dapat diprediksi, dan 



hampir setengah dari kematian terjadi secara tiba-tiba. 

Oleh karena itu, stratifikasi risiko dicoba. Pasien dengan 

gejala percepatan memiliki pandangan yang lebih buruk. 

Di antara pasien yang stabil, mereka yang toleransi 

latihannya sangat dibatasi oleh iskemia (kurang dari 6 

menit pada protokol Bruce treadmill) dan mereka dengan 

iskemia yang luas karena latihan EKG atau skintigrafi 

memiliki penyakit anatomi yang lebih parah dan 

prognosis yang lebih buruk. Duke Treadmill Score, 

berdasarkan tes treadmill latihan protokol Bruce standar, 

memberikan perkiraan risiko kematian pada 1 tahun. Skor 

tersebut menggunakan waktu di treadmill, jumlah depresi 

segmen ST, dan adanya angina (Tabel 10-8). 

 

Tabel 10-8. Duke Treadmill Score: perhitungan dan 

interpretasi 

Waktu dalam menit pada protokol Bruce 
-5 x jumlah depresi (dalam mm) 

-4 x indeks angina 

0 = tidak ada angina pada tes 

1 = angina, not limiting 

2 = limiting angina 

= 

= 

= 

Total skor Kelompok risiko Angka kematian 
tahunan 

≥ 5  Rendah 0,25% 

-10 sampai 4 Sedang 1,25% 

≤ -11 Tinggi  5,25% 

 



Kapan Harus Merujuk? 

Semua pasien dengan gejala baru atau memburuk yang 

diyakini mewakili angina progresif atau tes stres positif 

untuk iskemia miokard dengan angina lanjutan meskipun 

terapi medis (atau keduanya) harus dirujuk ke ahli 

jantung. 

 

Kapan Harus Mengaku? 

•   Pasien dengan peningkatan biomarker jantung, temuan 

EKG iskemik, atau ketidakstabilan hemodinamik. 

•  Pasien dengan gejala baru atau memburuk, mungkin 

dianggap iskemik, tetapi tidak memiliki fitur berisiko 

tinggi dapat diamati dengan EKG serial dan biomarker 

dan dipulangkan jika tes stres menunjukkan temuan 

berisiko rendah. 
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VASOSPASM KORONER DAN ANGINA DENGAN 

ARTERIOGRAM KORONER NORMAL 

 

ESSENSIAL 

• Nyeri dada prekordial, sering terjadi saat 

istirahat selama stres atau tanpa pencetus yang 

diketahui, berkurang dengan cepat oleh nitrat. 

• Bukti EKG iskemia selama nyeri, kadang-

kadang dengan elevasi segmen ST. 

• Demonstrasi angiografi: 

o Tidak ada obstruksi signifikan pada 

pembuluh darah koroner utama. 

o Spasme koroner yang berespon terhadap 

nitrogliserin atau kalsium intrakoroner 

pemblokir saluran. 

 

Gambaran Umum 

Meskipun sebagian besar gejala iskemia miokard 

disebabkan oleh stenosis tetap pada arteri koroner, 

perdarahan intraplaque, atau trombosis pada lokasi lesi, 



beberapa kejadian iskemik dapat dipicu atau diperburuk 

oleh vasokonstriksi koroner.  

Spasme arteri koroner besar dengan akibat penurunan 

aliran darah koroner dapat terjadi secara spontan atau 

dapat disebabkan oleh paparan dingin, stres emosional, 

atau obat vasokonstriksi, seperti obat turunan ergot. 

Spasme dapat terjadi baik pada arteri koroner normal 

maupun pada arteri koroner yang mengalami stenosis. 

Bahkan MI dapat terjadi sebagai akibat spasme tanpa 

adanya PJK obstruktif yang terlihat, meskipun sebagian 

besar kejadian spasme koroner tersebut terjadi dengan 

adanya stenosis koroner.  

Kokain dapat menginduksi iskemia dan infark 

miokard dengan menyebabkan vasokonstriksi arteri 

koroner atau dengan meningkatkan kebutuhan energi 

miokard. Ini juga dapat berkontribusi pada percepatan 

aterosklerosis dan trombosis. Iskemia pada angina 

Prinzmetal (varian) biasanya disebabkan oleh 

vasokonstriksi koroner. Ini cenderung melibatkan arteri 

koroner kanan dan mungkin tidak ada stenosis tetap. 

Iskemia miokard juga dapat terjadi pada pasien dengan 

arteri koroner normal sebagai akibat dari penyakit 



mikrosirkulasi koroner atau reaktivitas vaskular 

abnormal. Ini telah disebut "sindrom X."  

 

Temuan Klinis 

Iskemia mungkin diam atau menyebabkan angina 

pektoris.  

Angina Prinzmetal (varian) adalah sindrom klinis di 

mana nyeri dada terjadi tanpa faktor pencetus yang biasa 

dan dikaitkan dengan elevasi segmen ST daripada depresi. 

Ini sering mempengaruhi wanita di bawah usia 50 tahun. 

Ini secara khas terjadi di pagi hari, membangunkan pasien 

dari tidur, dan cenderung dikaitkan dengan aritmia atau 

cacat konduksi. Ini dapat didiagnosis dengan tantangan 

dengan ergonovine (vasokonstriktor), meskipun hasil dari 

provokasi tersebut tidak spesifik dan mengandung risiko. 

Pengobatan Pasien dengan nyeri dada yang berhubungan 

dengan elevasi segmen ST harus menjalani arteriografi 

koroner untuk menentukan apakah terdapat lesi stenosis 

tetap. Jika ya, terapi medis agresif atau revaskularisasi 

diindikasikan, karena ini dapat mewakili fase penyakit 

yang tidak stabil. Jika lesi yang signifikan tidak terlihat 

dan diduga kejang, penghindaran pencetus, seperti 



merokok dan kokain, adalah prioritas utama. Episode 

spasme koroner umumnya berespon baik terhadap nitrat, 

dan baik nitrat maupun penghambat saluran kalsium 

(termasuk nifedipin kerja lama, diltiazem, atau amlodipin 

[lihat Tabel 11-7]) efektif sebagai profilaksis. Dengan 

membiarkan vasokonstriksi yang diperantarai alpha-1, 

beta-blocker telah memperburuk vasospasme koroner, 

tetapi mereka mungkin memiliki peran dalam pengelolaan 

pasien yang kejangnya berhubungan dengan stenosis 

tetap. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Semua pasien dengan gejala nyeri dada yang persisten 

yang mungkin menunjukkan spasme harus dirujuk ke ahli 

jantung. 

 

 

SINDROM KORONER AKUT TANPA ELEVASI 

SEGMEN ST 

 

ESSENSIAL 



• Perbedaan sindrom koroner akut antara pasien 

dengan dan tanpa elevasi segmen ST pada 

presentasi sangat penting untuk menentukan 

kebutuhan terapi reperfusi. 

• Terapi fibrinolitik berbahaya pada sindrom 

koroner akut tanpa elevasi segmen ST, tidak 

seperti elevasi segmen ST, di mana reperfusi 

akut menyelamatkan nyawa. 

• Terapi antiplatelet dan antikoagulasi serta 

intervensi koroner merupakan terapi utama. 

 

Gambaran Umum 

Sindrom koroner akut terdiri dari spektrum iskemia 

jantung tidak stabil dari angina tidak stabil hingga infark 

miokard akut. Sindrom koroner akut diklasifikasikan 

berdasarkan gambaran EKG sebagai ST-segment 

elevation MI (STEMI) atau non-ST-segment elevation 

MI (NSTEMI). Hal ini memungkinkan klasifikasi segera 

dan panduan penentuan apakah pasien harus 

dipertimbangkan untuk terapi reperfusi akut. Evolusi 

biomarker jantung kemudian memungkinkan penentuan 

apakah MI telah terjadi. Sindrom koroner akut 

merupakan keadaan dinamis di mana pasien sering 

berpindah dari satu kategori ke kategori lain, karena 

elevasi ST baru dapat berkembang setelah presentasi dan 



biomarker jantung dapat menjadi abnormal dengan 

episode iskemik berulang. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pasien dengan sindrom koroner akut umumnya memiliki 

gejala dan tanda iskemia miokard baik saat istirahat atau 

dengan aktivitas minimal. Gejala dan tanda ini mirip 

dengan gejala angina kronis yang dijelaskan di atas, 

terdiri dari nyeri dada substernal atau ketidaknyamanan 

yang dapat menyebar ke rahang, bahu kiri atau lengan. 

Dispnea, mual, diaforesis, atau sinkop dapat menyertai 

ketidaknyamanan dada atau mungkin satu-satunya gejala 

sindrom koroner akut. Sekitar sepertiga pasien dengan 

MI tidak mengalami nyeri dada sendiri—pasien ini 

cenderung lebih tua, perempuan, menderita diabetes, dan 

berisiko lebih tinggi untuk kematian berikutnya. Pasien 

dengan sindrom koroner akut memiliki tanda-tanda gagal 

jantung pada sekitar 10% kasus, dan ini juga dikaitkan 

dengan risiko kematian yang lebih tinggi.  

Banyak rumah sakit telah mengembangkan unit 

observasi nyeri dada untuk memberikan pendekatan 



sistematis terhadap stratifikasi risiko serial untuk 

meningkatkan proses triase. Dalam banyak kasus, 

mereka yang belum mengalami nyeri dada baru dan 

memiliki perubahan EKG yang tidak signifikan dan tidak 

ada peningkatan biomarker jantung menjalani tes latihan 

treadmill atau prosedur pencitraan untuk mengecualikan 

iskemia pada akhir periode 8 hingga 24 jam dan 

dipulangkan langsung dari rumah sakit. gawat darurat 

jika tes ini negatif. 

 

B. Temuan Laboratorium 

Tergantung pada waktu dari onset gejala hingga 

presentasi, temuan laboratorium awal mungkin normal. 

Penanda nekrosis miosit jantung (mioglobin, CK-MB, 

dan troponin I dan T) semuanya dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi MI akut. Penanda ini memiliki pola 

pelepasan yang dijelaskan dengan baik dari waktu ke 

waktu pada pasien dengan MI (lihat Temuan 

Laboratorium, Infark Miokard Akut dengan Elevasi 

segmen ST, di bawah). Pada pasien dengan STEMI, 

penanda awal ini sering dalam batas normal karena 

pasien sedang terburu-buru untuk reperfusi segera. Pada 



pasien tanpa elevasi segmen ST, adanya nilai CK-MB 

atau troponin abnormal yang berhubungan dengan 

nekrosis miosit dan diagnosis MI. Tes troponin 

sensitivitas tinggi memungkinkan penilaian cepat MI di 

departemen darurat dengan menggunakan algoritma 

aturan berbasis jenis kelamin. Definisi universal MI 

adalah peningkatan biomarker jantung dengan 

setidaknya satu nilai di atas persentil ke-99 dari batas 

referensi atas bersama-sama dengan bukti iskemia 

miokard dengan setidaknya satu dari berikut: gejala 

iskemia, perubahan EKG iskemia baru, baru Gelombang 

Q, atau bukti pencitraan kehilangan baru miokardium 

yang layak atau kelainan gerakan dinding baru.  

Kreatinin serum merupakan penentu risiko yang 

penting, dan perkiraan klirens kreatinin penting untuk 

memandu dosis antitrombotik tertentu, termasuk 

eptifibatide dan enoxaparin. 

 

C. EKG 

Banyak pasien dengan sindrom koroner akut akan 

menunjukkan perubahan EKG selama nyeri — baik 

elevasi segmen ST, depresi segmen ST, atau pendataran 



atau inversi gelombang T. Pergeseran segmen ST 

dinamis adalah yang paling spesifik untuk sindrom 

koroner akut. Elevasi segmen ST pada lead AVR 

menunjukkan penyakit utama kiri atau tiga pembuluh 

darah. 

 

Tatalaksana 

A. Tindakan Umum 

Pengobatan sindrom koroner akut tanpa elevasi ST harus 

multifaset. Pasien yang berisiko sedang atau tinggi harus 

dirawat di rumah sakit, dipertahankan pada tirah baring 

atau aktivitas yang sangat terbatas selama 24 jam 

pertama, dipantau, dan diberikan oksigen tambahan. 

Sedasi dengan agen benzodiazepin dapat membantu jika 

ada kecemasan. 

 

B. Tindakan Khusus 

Gambar 10-7 memberikan algoritma untuk manajemen 

awal NSTEMI. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosis UA/STEMI mungkin atau definitif 

ASA (Kelas I) 
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Gambar 10-7. Skema untuk Kelas I dan IIa rekomendasi 

untuk tatalaksana awal unstable angina/non-ST elevation 

myocardial infarction (UA/NSTEMI). ASA, aspirin; 

CABG, coronary artery bypass grafting; GP Iib/IIIa, 

glycoprotein Iib/IIIa; LOE, level of evidence; UFH, 

unfractionated heparin.  (Reproduced, with permission, from 

Wright RS et al. 2011 ACCF/AHA Focused Update of the 

Guidelines for the Management of Patients with Unstable 



Angina/Non-ST-Elevation Myocardial Infarction (Updating the 

2007 Guideline): a report of the American College of Cardiology 

Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 

Guidelines. Circulation. 2011 May 10;123(18):2022–60. Erratum in: 

Circulation. 2011 Sep 20;124(12):e337–40; Circulation. 201 Jun 

7;123(22):e625–6. © 2011 American Heart Association, Inc.) 

 

C. Terapi Antiplatelet dan Antikoagulasi 

Pasien harus menerima kombinasi agen antiplatelet dan 

antikoagulan pada presentasi. Terapi fibrinolitik harus 

dihindari pada pasien tanpa elevasi segmen ST karena 

mereka umumnya tidak memiliki oklusi koroner akut, 

dan risiko terapi tersebut tampaknya lebih besar daripada 

manfaatnya. 

 

1. Terapi antiplatelet— 

A. ASPIRIN—Aspirin, dosis pemuatan 162–325 mg, 

kemudian 81–325 mg setiap hari, harus segera dimulai 

dan dilanjutkan selama bulan pertama. Pedoman 

ACC/AHA 2012 untuk pengobatan aspirin jangka 

panjang merekomendasikan aspirin 75-162 mg/hari lebih 

disukai daripada dosis yang lebih tinggi dengan atau 

tanpa stenting koroner. 

 



B. INHIBITOR P2Y12—Pedoman ACC/AHA 

memerlukan inhibitor P2Y12 (clopidogrel, prasugrel 

[pada saat PCI], atau ticagrelor) sebagai rekomendasi 

kelas I. Pedoman ESC memberikan rekomendasi yang 

lebih kuat untuk inhibitor P2Y12 di muka, sebagai 

rekomendasi kelas IA untuk semua pasien. Kedua set 

pedoman merekomendasikan menunda operasi CABG 

elektif setidaknya 5 hari setelah dosis terakhir 

clopidogrel atau ticagrelor dan setidaknya 7 hari setelah 

dosis terakhir prasugrel, karena risiko perdarahan.  

Percobaan Clopidogrel in Unstable Angina to 

Prevent Recurrent Events (CURE) menunjukkan 

penurunan 20% pada titik akhir komposit kematian 

kardiovaskular, MI, dan stroke dengan penambahan 

clopidogrel (dosis pemuatan 300 mg, 75 mg/hari selama 

9- 12 bulan) untuk aspirin pada pasien dengan non-ST-

segmen elevasi sindrom koroner akut. Percobaan besar 

CURRENT menunjukkan bahwa clopidogrel "dosis 

ganda" (dosis pemuatan oral awal 600 mg, diikuti oleh 

150 mg oral setiap hari) selama 7 hari mengurangi 

trombosis stent dengan sedikit peningkatan perdarahan 



besar (tetapi tidak fatal) dan, ini adalah pilihan untuk 

pasien dengan sindrom koroner akut yang menjalani PCI. 

Pedoman ESC merekomendasikan ticagrelor untuk 

semua pasien dengan risiko sedang hingga tinggi untuk 

sindrom koroner akut (rekomendasi kelas I). Prasugrel 

direkomendasikan untuk pasien yang belum menerima 

inhibitor P2Y12 lain, untuk siapa PCI direncanakan, dan 

yang tidak berisiko tinggi untuk perdarahan yang 

mengancam jiwa. Clopidogrel dicadangkan untuk pasien 

yang tidak dapat menerima ticagrelor atau prasugrel. 

Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan antara 

tes fungsi trombosit residual dan risiko trombotik selama 

terapi inhibitor P2Y12, dan baik pedoman Eropa dan AS 

tidak merekomendasikan pengujian fungsi trombosit 

rutin untuk memandu terapi (rekomendasi kelas IIb).  

Prasugrel lebih kuat dan memiliki onset tindakan 

yang lebih cepat daripada klopidogrel. Percobaan 

TRITON membandingkan prasugrel dengan clopidogrel 

pada pasien dengan STEMI atau NSTEMI yang 

direncanakan PCI; prasugrel menghasilkan pengurangan 

relatif 19% dalam kematian akibat penyebab 

kardiovaskular, MI, atau stroke, dengan mengorbankan 



peningkatan perdarahan serius (termasuk perdarahan 

fatal). Trombosis stent berkurang setengahnya. Karena 

pasien dengan stroke atau TIA sebelumnya memiliki 

risiko perdarahan intrakranial yang lebih tinggi, 

prasugrel dikontraindikasikan pada pasien tersebut. 

Pendarahan juga lebih tinggi pada pasien dengan berat 

badan rendah (kurang dari 60 kg) dan usia 75 tahun atau 

lebih, dan kehati-hatian harus digunakan pada populasi 

ini. Untuk pasien dengan STEMI yang diobati dengan 

PCI, prasugrel tampaknya sangat efektif (dibandingkan 

dengan clopidogrel) tanpa peningkatan perdarahan yang 

substansial. Untuk pasien yang tidak akan menerima 

revaskularisasi, prasugrel, jika dibandingkan dengan 

clopidogrel, tidak memiliki manfaat keseluruhan dalam 

percobaan TRILOGY (dosis prasugrel diturunkan untuk 

orang dewasa yang lebih tua).  

Ticagrelor memiliki onset tindakan yang lebih cepat 

daripada clopidogrel dan efek yang lebih konsisten dan 

kuat. Percobaan PLATO menunjukkan bahwa ketika 

ticagrelor dimulai pada saat presentasi pada pasien 

sindrom koroner akut (UA / NSTEMI dan STEMI), itu 

mengurangi kematian kardiovaskular, MI, dan stroke 



sebesar 16% bila dibandingkan dengan clopidogrel. 

Selain itu, ada pengurangan risiko relatif 22% dalam 

kematian dengan ticagrelor. Tingkat keseluruhan 

perdarahan serupa antara ticagrelor dan clopidogrel, 

meskipun perdarahan yang tidak terkait CABG sedikit 

lebih tinggi. Temuan efek pengobatan yang lebih rendah 

di Amerika Serikat mungkin terkait dengan penggunaan 

aspirin dosis tinggi, dan dengan demikian ketika 

menggunakan ticagrelor, aspirin dosis rendah (81 

mg/hari) direkomendasikan. 

 

C. INHIBITOR GLIKOPROTEIN IIB/IIIA—

Inhibitor molekul kecil dari reseptor glikoprotein IIb/IIIa 

trombosit adalah tambahan yang berguna pada pasien 

berisiko tinggi (biasanya ditandai dengan depresi segmen 

ST yang berfluktuasi atau biomarker positif) dengan 

sindrom koroner akut, terutama bila menjalani PCI. 

Tirofiban, 25 mcg/kg selama 3 menit, diikuti dengan 0,15 

mcg/kg/menit, dan eptifibatide, 180 mcg/kg bolus diikuti 

dengan infus kontinu 2 mcg/kg/menit, keduanya terbukti 

efektif. Penyesuaian dosis ke bawah dari infus diperlukan 

pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Dosis bolus 



atau pemuatan tetap tidak disesuaikan. Misalnya, jika 

perkiraan klirens kreatinin di bawah 50 mL/menit, infus 

eptifibatide harus dikurangi setengahnya menjadi 1 

mcg/kg/menit. 

 

2. Terapi antikoagulan— 

A. HEPARIN—Beberapa percobaan telah menunjukkan 

bahwa LMWH (enoxaparin 1 mg/kg secara subkutan 

setiap 12 jam) agak lebih efektif daripada tidak terfraksi. 

heparin dalam mencegah kejadian iskemik berulang 

dalam pengaturan sindrom koroner akut. Namun, 

percobaan SYNERGY menunjukkan bahwa heparin dan 

enoxaparin yang tidak terfraksi memiliki tingkat 

kematian atau infark (ulang) yang sama dalam 

pengaturan intervensi koroner dini yang sering. 

 

B. FONDAPARINUX—Fondaparinux, inhibitor faktor 

Xa spesifik yang diberikan dalam dosis 2,5 mg subkutan 

sekali sehari, ditemukan dalam uji coba OASIS-5 sama 

efektifnya dengan enoxaparin di antara 20.000 pasien 

dalam mencegah kematian dini, MI, dan iskemia 

refrakter , dan menghasilkan pengurangan 50% dalam 



perdarahan besar. Pengurangan perdarahan besar ini 

diterjemahkan ke dalam penurunan yang signifikan 

dalam kematian (dan kematian atau MI) pada 30 hari. 

Sementara trombosis terkait kateter lebih umum selama 

prosedur intervensi koroner dengan fondaparinux, 

percobaan FUTURA menemukan bahwa hal itu dapat 

dikontrol dengan menambahkan heparin tak terfraksi 

(dalam dosis 85 unit/kg tanpa inhibitor glikoprotein 

IIb/IIIa, dan 60 unit/kg dengan inhibitor glikoprotein 

IIb/IIIa). glikoprotein IIb/IIIa inhibitor) selama prosedur. 

Pedoman merekomendasikan fondaparinux, 

menggambarkannya sebagai sangat menguntungkan bagi 

pasien yang awalnya dirawat secara medis dan yang 

berisiko tinggi mengalami perdarahan, seperti orang 

lanjut usia. 

 

C. INHIBITOR THROMBIN LANGSUNG—Uji 

coba ketajaman menunjukkan bahwa bivalirudin 

tampaknya menjadi alternatif yang masuk akal untuk 

heparin (unfractionated heparin atau enoxaparin) 

ditambah antagonis glikoprotein IIb/IIIa untuk banyak 

pasien dengan sindrom koroner akut yang menjalani 



intervensi koroner dini. Bivalirudin (tanpa inhibitor 

glikoprotein IIb/IIIa rutin) dikaitkan dengan perdarahan 

yang jauh lebih sedikit daripada heparin plus inhibitor 

glikoprotein IIb/IIIa, meskipun mungkin secara numerik 

meningkatkan kejadian kardiovaskular. Uji coba ISAR 

REACT-4 menunjukkan bahwa bivalirudin memiliki 

kemanjuran yang serupa dibandingkan dengan 

abciximab tetapi hasil perdarahan yang lebih baik pada 

pasien NSTEMI. Bivalrudin saat ini tidak memiliki 

indikasi yang disetujui FDA untuk perawatan NSTEMI. 

 

 

D. Penghentian Sementara Terapi Antiplatelet untuk 

Prosedur  

Pasien yang baru saja menjalani stent koroner berisiko 

mengalami kejadian trombotik, termasuk trombosis 

stent, jika inhibitor P2Y12 dihentikan untuk prosedur. 

(misalnya, prosedur gigi atau kolonoskopi). Jika 

memungkinkan, prosedur ini harus ditunda sampai akhir 

periode pengobatan yang diperlukan dengan inhibitor 

P2Y12, yang umumnya minimal 1 bulan dengan stent 

logam kosong dan 3-6 bulan dengan stent obat-eluting. 



Dengan stent obat-eluting generasi baru, stent elektif 

pasien dengan risiko perdarahan mungkin menghentikan 

inhibitor P2Y12 sebelum 3 bulan. Sebelum waktu itu, 

jika prosedur diperlukan, risiko dan manfaat melanjutkan 

terapi antiplatelet selama prosedur harus dinilai. Aspirin 

umumnya harus dilanjutkan selama periode prosedur. 

Pasien dengan stent berlapis obat bebas polimer yang 

berisiko tinggi mengalami perdarahan dan menerima 

terapi antiplatelet jangka pendek memiliki kejadian 

kardiovaskular dan perdarahan yang lebih sedikit. 

Seorang ahli jantung harus dikonsultasikan sebelum 

penghentian sementara agen ini. 

 

E. Nitrogliserin 

Nitrat adalah terapi lini pertama untuk pasien dengan 

sindrom koroner akut dengan nyeri dada. Terapi 

nonparenteral dengan agen sublingual atau oral atau 

salep nitrogliserin biasanya cukup. Jika rasa sakit 

berlanjut atau berulang, nitrogliserin intravena harus 

dimulai. Dosis awal yang biasa adalah 10 mcg/menit. 

Dosis harus dititrasi ke atas 10-20 mcg/menit 

(maksimum 200 mcg/menit) sampai angina hilang atau 



tekanan arteri rata-rata turun 10%. Pemantauan tekanan 

darah yang hati-hati—biasanya terus-menerus—

diperlukan ketika nitrogliserin intravena digunakan. 

Hindari hipotensi (tekanan darah sistolik kurang dari 100 

mm Hg). Toleransi terhadap infus nitrat terus menerus 

adalah umum. 

 

F. Beta-Blocker 

Beta-blocker adalah bagian penting dari pengobatan awal 

angina tidak stabil kecuali jika dikontraindikasikan. 

Farmakologi agen ini dibahas dalam Bab 11 dan 

diringkas dalam Tabel 11-9. Penggunaan agen dengan 

aktivitas simpatomimetik intrinsik harus dihindari dalam 

pengaturan ini. Pengobatan oral cukup pada sebagian 

besar pasien, tetapi pengobatan intravena dengan 

metoprolol, diberikan dalam tiga dosis 5 mg dengan 

selang waktu 5 menit sesuai toleransi dan tanpa gagal 

jantung, mencapai efek yang lebih cepat. Terapi oral 

harus dititrasi ke atas jika tekanan darah memungkinkan. 

 

G. Calcium Channel Blocker 



Calcium Channel Blocker belum terbukti berpengaruh 

pada angina tidak stabil, dan mereka harus digunakan 

terutama sebagai terapi lini ketiga pada pasien dengan 

angina berkelanjutan yang menggunakan nitrat dan beta-

blocker atau mereka yang bukan kandidat untuk obat ini. 

Dengan adanya nitrat dan tanpa penyekat beta, diltiazem 

atau verapamil lebih disukai, karena nifedipin dan 

dihidropiridin lainnya lebih mungkin menyebabkan 

refleks. takikardia atau hipotensi. Dosis awal harus 

rendah, tetapi titrasi ke atas harus dilanjutkan dengan 

mantap (lihat Tabel 11-7). 

 

H. Statin 

Uji coba PROVE-IT memberikan bukti untuk memulai 

statin pada hari-hari segera setelah sindrom koroner akut. 

Dalam percobaan ini, terapi yang lebih intensif dengan 

atorvastatin 80 mg/hari, terlepas dari kadar kolesterol 

total atau LDL, hasil yang lebih baik dibandingkan 

dengan pravastatin 40 mg/hari, dengan kurva kematian 

atau kejadian kardiovaskular utama terpisah sedini 3 

bulan setelah memulai terapi. Statin dosis tinggi 



direkomendasikan untuk semua pasien dengan 

sindrom koroner akut (lihat Tabel 10-7). 

 

Indikasi Angiografi Koroner 

Untuk pasien dengan sindrom koroner akut, termasuk 

NSTEMI, stratifikasi risiko penting untuk menentukan 

intensitas perawatan. Beberapa terapi, termasuk 

glikoprotein IIb/IIIa inhibitor, LMWH heparin, dan 

kateterisasi invasif dini, telah terbukti memiliki manfaat 

terbesar pada pasien berisiko tinggi dengan sindrom 

koroner akut. Sebagaimana diuraikan dalam pedoman 

ACC/AHA, pasien dengan fitur berisiko tinggi (Tabel 

10-9) umumnya memerlukan strategi invasif dini dengan 

kateterisasi dan revaskularisasi. Untuk pasien tanpa fitur 

berisiko tinggi ini, baik pendekatan invasif atau 

noninvasif, menggunakan tes stres latihan (atau stres 

farmakologis untuk pasien yang tidak dapat berolahraga) 

untuk mengidentifikasi pasien yang memiliki iskemia 

residual dan/atau risiko tinggi, dapat digunakan. Selain 

itu, berdasarkan uji coba ICTUS, strategi berdasarkan 

angiografi koroner selektif dan revaskularisasi untuk 

ketidakstabilan atau iskemia yang dapat diinduksi, atau 



keduanya, bahkan untuk pasien dengan troponin positif, 

dapat diterima (rekomendasi ACC/AHA kelas IIb). 

 

Tabel 10-9. Indikasi untuk kateterisasi dan intervensi 

koroner perkutan1 

Sindrom koroner akut (unstable angina dan non-ST elevation MI) 

Kelas I Strategi invasif awal untuk tiap 

indikator risiko tinggi: 
Iskemia/angina rekuren saat istirahat 

atau dengan aktivitas ringan 

Peningkatan troponin 
Depresi segmen ST 

Iskemia rekuren dengan bukti HF 

Hasil test stres risiko tinggi 
EF < 40% 

Ketidakstabilan hemodinamik 

Takikardia ventrikular sustained 
PCI dalam 6 bulan 

CABG sebelumnya 

Dengan tidak adanya temuan ini, baik 

konservatif awal atau strategi 

invasif awal  

Kelas Iia Stategi invasif awal untuk pasien 
dengan presentasi berulang untuk 

ACS despite therapy 

Kelas III Kormobiditas ekstensif pada pasien 

yang mendapat manfaat dari 
revaskularisasi tidak mungkin lebih 

besar daripada risikonya. 

 Nyeri dada akut dengan kemungkinan 
kecil ACS 

Akut MI setelah terapi fibrinolitik 

Kelas I Syok kardiogenik atau gagal jantung 

berat akut yang berkembang setelah 
inisial presentasi 

Temuan risiko sedang atau tinggi pada 

tes iskemia noninvasive sebelum 
pulang 

Iskemia miokard mudah diprovokasi 

atau spontan 



Kelas Iia Gagal referfusi atau reoklusi setelah 
terapi fibrinolitik 

Pasien stabil2 setalah fibrinolisis 

berhasil, sebelum pulang dan 
idealnya antara 3 dan 24 jam. 

1Kelas I menunjukkan tatalaksana berguna dan efektif, IIa menunjukkan bobot bukti 

ada manfaat/efikasinya, kelas IIb menunjukkan bobot bukti kurang dibangun dengan 

bik, dan kelas III menunjukkan intervensi tidak berguna/efektif dan mungkin 
berbahaya. 

Rekomendasi level evidence A berasal dari radomized trial skala besar, dan 

rkomendai B berasal dari randomized trial yang lebih kecil atau analisis observasional 
yang dilakukan dengan hati-hati. 
2Meskipun keadaan individu bervariasi, stabilitasklinis didefinisikan dengan tidak 

adanya low output, hipertensi, takikardia persisten, syok, takiaritmia supraventrikular 
simptomatik atau ventrikular stadium tinggi, dan iskemia berulang spontan. 

ACCF/AHA, Americal College of Cardiology Foundation/American Heart 

Association; ACS, acute coronary syndrome; CABG, coronary artery bypass grafting; 
EF, ejection fraction; HF, heart failure; MI, myocarrdial infarction; PCI, percutaneous 

coronary intervension. 

Data dari O’Gara PT et al 2013 ACCF/AHA giudeline for the menegement of ST-
elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology 

Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 

Circulation. 2013:127.e362-e425. 
 

Dua alat stratifikasi risiko tersedia yang dapat 

digunakan di samping tempat tidur, GRACE Risk Score 

(http://www.outcomes-umassmed.org/grace) dan TIMI 

Risk Score (http://www.timi.org). GRACE Risk Score, 

yang berlaku untuk pasien dengan atau tanpa elevasi ST, 

dikembangkan pada populasi registri yang lebih dapat 

digeneralisasikan dan mencakup kelas Killip, BP, deviasi 

segmen ST, henti jantung saat presentasi, kreatinin 

serum, peningkatan kreatinin kinase (CK) - MB atau 

troponin, dan detak jantung. Skor Risiko TIMI mencakup 

tujuh variabel: usia 65 tahun atau lebih, tiga atau lebih 

http://www.outcomes-umassmed.org/grace
http://www.timi.org/


faktor risiko jantung, stenosis koroner sebelumnya 50% 

atau lebih, deviasi segmen ST, dua kejadian angina dalam 

24 jam sebelumnya, aspirin dalam 7 hari sebelumnya, 

dan penanda jantung yang meningkat. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

• Semua pasien dengan MI akut harus dirujuk ke ahli 

jantung. 

• Pasien yang menggunakan inhibitor P2Y12 setelah 

pemasangan stent koroner harus: berkonsultasi dengan 

ahli jantung sebelum menghentikan pengobatan untuk 

prosedur non-darurat. 

 

Fanaroff AC et al. JAMA patient page. Acute coronary 

syndrome. JAMA. 2015 Nov 10;314(18):1990. 

[PMID: 26547478] 

Jneid H et al. 2012 ACCF/AHA focused update of the 

guideline for the management of patients with 
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infarction (updating the 2007 guideline and replacing 
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Guidelines. Circulation. 2012 Aug 

14;126(7):875–910. [PMID: 22800849] 



Levine GN et al. 2016 ACC/AHA Guideline focused 

update on duration of dual antiplatelet therapy in 

patients with coronary artery disease: a report of the 

American College of Cardiology/American Heart 

Association Task Force on Clinical Practice 

Guidelines: An update of the 2011 

ACCF/AHA/SCAI guideline for percutaneous 

coronary intervention, 2011 ACCF/AHA guideline 

for coronary artery bypass graft surgery, 2012 

ACC/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline 

for the diagnosis and management of patients with 

stable ischemic heart disease, 2013 ACCF/AHA 

guideline for the management of ST-elevation 
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the management of patients with non–ST-elevation 
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and management of patients undergoing noncardiac 

surgery. Circulation. 2016 Sep 6;134(10):e123–55. 
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INFARK MIOKARDIAL AKUT DENGAN 

ELEVASI SEGMEN ST 

 

ESSENSIAL 

• Rasa tidak nyaman dada anterior yang 

berkepanjangan (lebih dari 30 menit) yang tiba-

tiba tetapi tidak seketika bertambah 

instensitasnya (kadang-kadang dirasakan 

sebagai "gas" atau tekanan). 



• Terkadang tanpa rasa sakit, menyamar sebagai 

gagal jantung akut, sinkop, stroke, atau syok. 

• EKG: elevasi segmen ST atau left bundle 

branch block. 

• Perawatan reperfusi segera diperlukan. 

• PCI primer dalam waktu 90 menit dari kontak 

medis pertama adalah tujuannya dan lebih 

unggul daripada terapi fibrinolitik. 

• Terapi fibrinolitik dalam waktu 30 menit dari 

presentasi rumah sakit adalah tujuan dan 

mengurangi kematian jika diberikan dalam 

waktu 12 jam dari timbulnya gejala. 

 

Gambaran Umum 

STEMI, dalam banyak kasus, disebabkan oleh trombus 

koroner oklusif di tempat plak aterosklerotik yang sudah 

ada sebelumnya (meskipun tidak harus parah). Lebih 

jarang, infark dapat terjadi akibat vasospasme 

berkepanjangan, aliran darah miokard yang tidak 

memadai (misalnya, hipotensi), atau kebutuhan 

metabolik yang berlebihan. Sangat jarang, MI dapat 

disebabkan oleh oklusi emboli, vaskulitis, akar aorta atau 

diseksi arteri koroner, atau aortitis. Kokain, penyebab 

infark, harus dipertimbangkan pada individu muda tanpa 

faktor risiko. Suatu kondisi yang dapat meniru STEMI 

adalah kardiomiopati stres (juga disebut sebagai tako-



tsubo atau apical ballooning syndrome). Elevasi ST 

berkonotasi oklusi koroner akut dan memerlukan terapi 

reperfusi segera dengan aktivasi layanan darurat. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala 

1. Nyeri pertanda—Biasanya terdapat perburukan pada 

pola angina sebelum timbulnya gejala infark miokard; 

klasik timbulnya angina terjadi dengan aktivitas minimal 

atau saat istirahat. 

 

2. Nyeri infark—Tidak seperti episode angina, 

kebanyakan infark terjadi saat istirahat, dan lebih sering 

pada pagi hari. Rasa sakitnya mirip dengan angina di 

lokasi dan radiasi tetapi mungkin lebih parah, dan 

menumpuk dengan cepat atau dalam gelombang dengan 

intensitas maksimum selama beberapa menit atau lebih 

lama. Nitrogliserin memiliki sedikit efek; bahkan opioid 

mungkin tidak menghilangkan rasa sakit. 

 

3. Gejala terkait—Pasien mungkin berkeringat dingin, 

merasa lemah dan gelisah, dan bergerak mencari posisi 



yang nyaman. Mereka memilih untuk tidak berbohong 

dengan tenang. Pusing, sinkop, dispnea, ortopnea, batuk, 

mengi, mual dan muntah, atau perut kembung dapat 

muncul secara tunggal atau dalam kombinasi apa pun. 

 

4. Infark tanpa rasa sakit—Sepertiga pasien dengan 

infark miokard akut datang tanpa nyeri dada, dan pasien 

ini cenderung tidak diobati dan memiliki hasil yang 

buruk. Pasien yang lebih tua, wanita, dan pasien dengan 

diabetes mellitus lebih mungkin datang tanpa nyeri dada. 

Sebanyak 25% infark terdeteksi pada EKG rutin tanpa 

episode akut yang dapat diingat. 

 

5. Kematian mendadak dan aritmia dini—Dari semua 

kematian akibat MI, sekitar setengahnya terjadi sebelum 

pasien tiba di rumah sakit, dengan kematian yang diduga 

disebabkan oleh fibrilasi ventrikel. 

 

B. Tanda 

1. Umum—Pasien dapat merasa cemas dan kadang 

berkeringat banyak. Heart rate dapat berkisar dari 

bradikardia (paling sering pada infark inferior) hingga 



takikardia, cardiac output rendah, atau aritmia. Tekanan 

darah mungkin tinggi, terutama pasien pernah hipertensi, 

atau rendah pada pasien syok. Distres pernapasan 

biasanya menunjukkan gagal jantung. Demam, biasanya 

derajat rendah, dapat muncul setelah 24 jam dan menetap 

beberapa hari. 

 

2. Dada—klasifikasi Killip adalah cara standar untuk 

mengklasifikasikan gagal jantung pada pasien dengan MI 

akut dan memiliki nilai prognostik yang kuat. Killip kelas 

I tidak ada ronkhi dan S3, kelas II adalah ronki yang tidak 

hilang dengan batuk pada sepertiga atau kurang lapang 

paru atau adanya S3, kelas III adalah ronkhi yang tidak 

jelas dengan batuk lebih dari sepertiga dari bidang paru-

paru, dan kelas IV adalah syok kardiogenik (ronki, 

hipotensi, dan tanda-tanda hipoperfusi). 

 

3. Jantung—Pemeriksaan jantung mungkin tidak 

mengesankan atau sangat abnormal. Distensi vena 

jugularis mencerminkan hipertensi RA, dan tanda 

Kussmaul (kegagalan penurunan tekanan vena jugularis 

dengan inspirasi) menunjukkan infark RV. Bunyi jantung 



yang lembut dapat mengindikasikan disfungsi LV. 

Gallop atrium (S4) adalah aturan, sedangkan gallop 

ventrikel (S3) kurang umum dan menunjukkan disfungsi 

LV yang signifikan. Murmur regurgitasi mitral tidak 

jarang dan mungkin menunjukkan disfungsi otot papiler 

atau, jarang, pecah. Gesekan pericardial rubs jarang 

terjadi dalam 24 jam pertama tetapi mungkin muncul 

kemudian. 

 

4. Ekstremitas—Edema biasanya tidak ada. Sianosis 

dan suhu dingin menunjukkan keluaran yang rendah. 

Denyut nadi perifer harus diperhatikan, karena syok 

kemudian atau emboli dapat mengubah pemeriksaan. 

 

C. Temuan Laboratorium 

Penanda spesifik jantung dari kerusakan miokard 

termasuk penentuan kuantitatif CK-MB, troponin I yang 

sangat sensitif dan konvensional, dan troponin T. 

Masing-masing tes ini dapat menjadi positif sedini 4-6 

jam setelah onset MI dan harus abnormal dengan 8-12 

jam. Troponin lebih sensitif dan spesifik daripada CK-

MB. Tes troponin "sangat sensitif" atau "generasi 



keempat" disetujui pada tahun 2017. Mereka adalah tes 

standar di sebagian besar Eropa, dengan batas deteksi 10 

hingga 100 kali lipat, memungkinkan MI dideteksi lebih 

awal, menggunakan perubahan dalam nilai lebih dari 3 

jam. 

Tingkat sirkulasi troponin dapat tetap meningkat 

selama 5-7 hari atau lebih dan oleh karena itu umumnya 

tidak berguna untuk mengevaluasi dugaan reinfark dini. 

Peningkatan CK-MB umumnya menjadi normal dalam 

24 jam, sehingga lebih membantu untuk evaluasi 

reinfark. Peningkatan kadar troponin yang rendah pada 

pasien dengan penyakit ginjal kronis yang parah 

mungkin tidak berhubungan dengan penyakit koroner 

akut tetapi lebih merupakan fungsi dari penanda 

fisiologis. Sementara banyak kondisi termasuk gagal 

jantung kronis dikaitkan dengan peningkatan kadar tes 

troponin sensitivitas tinggi, tes ini mungkin sangat 

berguna ketika negatif untuk mengecualikan MI pada 

pasien yang melaporkan nyeri dada. 

 

D. EKG 



Luasnya kelainan EKG, terutama jumlah total deviasi 

segmen ST, merupakan indikator yang baik untuk tingkat 

infark akut dan risiko efek samping berikutnya. Evolusi 

klasik dari perubahan adalah dari gelombang T 

memuncak ("hiperakut"), ke elevasi segmen ST, ke 

pengembangan gelombang Q, ke inversi gelombang T. 

Ini dapat terjadi selama beberapa jam hingga beberapa 

hari. Evolusi gelombang Q baru (durasi lebih dari 30 

mdtk dan 25% amplitudo gelombang R) bersifat 

diagnostik, tetapi gelombang Q tidak terjadi pada 30-

50% infark akut (infark gelombang non-Q). Blok 

cabang berkas kiri, terutama bila baru (atau tidak 

diketahui lama), pada pasien dengan gejala MI akut 

dianggap sebagai "setara STEMI"; terapi reperfusi 

diindikasikan untuk pasien yang terkena. Elevasi ST 

yang sesuai (yaitu, elevasi ST pada sadapan dengan 

kompleks QRS positif keseluruhan) dengan blok cabang 

berkas kiri adalah temuan spesifik yang menunjukkan 

STEMI. 

 

E. Radiografi Dada 



Radiografi dada dapat menunjukkan tanda-tanda gagal 

jantung, tetapi perubahan ini sering tertinggal dari 

temuan klinis. Tanda-tanda diseksi aorta, termasuk 

pelebaran mediastinum, harus dicari sebagai 

kemungkinan diagnosis alternatif. 

 

F. Ekokardiografi 

Ekokardiografi memberikan penilaian samping tempat 

tidur yang nyaman untuk fungsi global dan regional LV. 

Ini dapat membantu diagnosis dan pengelolaan infark; 

ekokardiografi telah berhasil digunakan untuk membuat 

penilaian tentang masuk dan manajemen pasien dengan 

dugaan infark, termasuk pada pasien dengan elevasi 

segmen ST atau blok cabang berkas kiri yang 

signifikansinya tidak pasti, karena gerakan dinding yang 

normal membuat infark tidak mungkin terjadi. 

Ekokardiografi Doppler umumnya merupakan prosedur 

yang paling nyaman untuk mendiagnosis regurgitasi 

mitral pascainfark atau VSD. 

 

G. Studi Non-invasif Lainnya 



Diagnosis MI dan luasnya MI dapat dinilai dengan 

berbagai studi pencitraan selain ekokardiografi. MRI 

dengan peningkatan kontras gadolinium adalah tes 

yang paling sensitif untuk mendeteksi dan menghitung 

luasnya infark, dengan kemampuan untuk mendeteksi 

sesedikit 2 g MI. Skintigrafi pirofosfat teknesium-99m, 

ketika disuntikkan setidaknya 18 jam pascainfark, 

kompleks dengan kalsium di miokardium nekrotik untuk 

memberikan gambaran "hot spot" infark. Tes ini tidak 

sensitif terhadap infark kecil, dan studi positif palsu 

terjadi, sehingga penggunaannya terbatas pada pasien 

yang diagnosis dengan EKG dan enzim tidak mungkin—

terutama mereka yang datang beberapa hari setelah 

kejadian atau mengalami infark intraoperatif. Skintigrafi 

dengan thallium-201 atau pelacak perfusi berbasis 

teknesium akan menunjukkan "cold spots" di daerah 

dengan penurunan perfusi, yang biasanya menunjukkan 

infark ketika radiotracer diberikan saat istirahat, tetapi 

kelainan tidak membedakan kerusakan baru dari 

kerusakan lama. Semua tes ini dapat dipertimbangkan 

setelah pasien menjalani revaskularisasi. 

 



H. Pengukuran Hemodinamik 

Ini dapat membantu dalam mengelola pasien dengan 

dugaan syok kardiogenik. Penggunaan kateter PA, 

bagaimanapun, umumnya tidak dikaitkan dengan hasil 

yang lebih baik dan harus dibatasi pada pasien dengan 

gangguan hemodinamik parah yang informasinya akan 

diantisipasi untuk mengubah manajemen. 

 

Tatalaksana 

A. Aspirin, Inhibitor P2Y12 (Prasugrel, Ticagrelor, dan 

Klopidogrel) 

Semua pasien dengan infark miokard akut atau 

dicurigai harus menerima aspirin dengan dosis 162 

mg atau 325 mg sekaligus terlepas dari apakah terapi 

fibrinolitik sedang dipertimbangkan atau pasien telah 

menggunakan aspirin. Aspirin kunyah memberikan 

tingkat darah yang lebih cepat. Pasien dengan alergi 

aspirin yang pasti harus diobati dengan inhibitor P2Y12 

(clopidogrel, prasugrel, atau ticagrelor).  

Inhibitor P2Y12, dalam kombinasi dengan aspirin, 

telah terbukti memberikan manfaat penting pada pasien 

dengan STEMI akut. Dengan demikian, pedoman 



menyerukan a Inhibitor P2Y12 untuk ditambahkan ke 

aspirin untuk semua pasien dengan STEMI, terlepas 

dari apakah reperfusi diberikan, dan dilanjutkan 

setidaknya selama 14 hari, dan umumnya selama 1 tahun. 

Inhibitor P2Y12 yang disukai adalah prasugrel (60 mg 

oral pada hari 1, kemudian 10 mg setiap hari) atau 

ticagrelor (180 mg oral pada hari 1, kemudian 90 mg dua 

kali sehari). Kedua obat ini menunjukkan hasil yang lebih 

baik daripada clopidogrel dalam studi klinis PCI primer. 

Clopidogrel seharusnya diberikan sebagai dosis 

pemuatan 300-600 mg per oral untuk onset kerja yang 

lebih cepat daripada dosis pemeliharaan 75 mg. Dengan 

terapi fibrinolitik, ticagrelor tampaknya menjadi 

alternatif yang masuk akal untuk clopidogrel, setidaknya 

setelah dosis clopidogrel awal. Prasugrel 

dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat stroke 

atau yang lebih tua dari 75 tahun. 

 

B. Terapi Reperfusi 

Pasien dengan STEMI yang mencari perhatian medis 

dalam waktu 12 jam dari timbulnya gejala harus diobati 

dengan terapi reperfusi, baik PCI primer atau terapi 



fibrinolitik. Pasien tanpa elevasi segmen ST (sebelumnya 

diberi label infark "gelombang non-Q") tidak mendapat 

manfaat, dan dapat menimbulkan bahaya, dari 

trombolisis. 

 

1. Intervensi koroner perkutan primer—Angiografi 

koroner segera dan PCI primer (termasuk pemasangan 

stent) pada arteri yang berhubungan dengan infark telah 

terbukti lebih unggul daripada trombolisis bila dilakukan 

oleh operator berpengalaman di pusat-pusat volume 

tinggi dengan waktu yang cepat dari kontak medis 

pertama hingga intervensi ("door-to-balloon"). Pedoman 

AS dan Eropa menyerukan kontak medis pertama atau 

waktu door-to-balloon 90 menit atau kurang. Beberapa 

percobaan telah menunjukkan bahwa jika sistem transfer 

yang efisien diterapkan, transfer pasien dengan MI akut 

dari rumah sakit tanpa kemampuan PCI primer ke rumah 

sakit dengan kemampuan PCI primer dengan waktu 

pertama dari pintu ke perangkat 120 menit atau kurang 

dapat meningkatkan hasil dibandingkan dengan 

fibrinolitik. terapi di rumah sakit yang hadir, meskipun 

ini membutuhkan sistem yang canggih untuk memastikan 



identifikasi, transfer, dan keahlian PCI yang cepat. 

Karena PCI juga membawa risiko komplikasi hemoragik 

yang lebih rendah, termasuk perdarahan intrakranial, ini 

mungkin merupakan strategi yang lebih disukai pada 

banyak pasien yang lebih tua dan orang lain dengan 

kontraindikasi terapi fibrinolitik (lihat Tabel 10-10 untuk 

faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 

terapi fibrinolitik atau PCI primer). 

 

Tabel 10-10. Terapi fibrinolitik untuk infrak miokard 

akut. 

 Alteplase; Tissue 

Plasminogen 

Activator (t-PA) 

Reteplase Tenecteplase Streptokinase 

 

Sumber DNA 

rekombinan 

DNA 

rekombinan 

DNA 

rekombinan 

Streptokokus 

Grup C 

Waktu paruh 5 menit 15 menit 20 menit 20 menit 

Dosis umum 100 mg 20 unit 40 mg 1,5 juta unit 

Penggunaan Inisial bolus 15 

mg, diikuti  infus 

50 mg selama 30 

menit 

selanjutnya dan 

35 mg selama 60 

menit 

berikutnya. 

10 unit bolus 

selama 2 

menit, ulangi 

setelah 30 

menit 

Single bolus 

disesuaikan 

berat badan, 

0,5 mg/kg 

750.000 unit 

selama 20 

menit diikuti 

dengan 

750.000 unit 

selama 40 

menit 

Infusion setelah 

antikoagulan 

Aspirin, 325 mg 

perhari; heparin, 

5000 unit bolus, 

diikuti 1000 unit 

infus per jam, 

kemudian 

disesuaikan 

untuk 

mempertahankan 

PTT 1,5-2 kali 

kontrol 

Aspirin, 325 

mg; heparin 

sama dengan 

t-PA 

Aspirin, 325 

mg perhari 

Aspirin, 325 

mg perhari; 

tidak ada bukti 

bahwa 

tambahan 

heparin 

meningkatkan 

hasil bersama 

streptokinase 

Clot selectivity Tinggi Tinggi Tinggi Rendah 



Fibrinogenolisis + + + +++ 

Perdarahan + + + + 

Hipotensi + + + +++ 

Reaksi alergi + + + ++ 

Reoklusi 10-30% - 5-20% 5-20% 

Perkiraan harga1 $10560,43 $5964,98 $7462,63 Tidak tersedia 

di Amerika 

Serikat 
1Harga grosir rata-rata (AWP, untuk AB generik saat tersedia) untuk jumlah yang 

tercantum. 

PTT, partial thromboplastin time. 
Sumber: IMB Micromedex, Red Book (electronic version). IBM Watson Health, 

Greenwood Village, CO, USA. Tersedia di https://www.micromedexsolutions.com 

(diakses pada 8 April 2020). AWP, mungkin tidak secara akurat menampilkan harga 
karena variasi kontrak yang luas diantara institusi yang ada. 

 

A. STENTING—PCI dengan pemasangan stent 

merupakan standar untuk pasien dengan infark miokard 

akut. Meskipun uji coba secara acak telah menunjukkan 

manfaat sehubungan dengan lebih sedikit intervensi 

berulang untuk restenosis dengan penggunaan stent obat-

eluting pada pasien STEMI, dan stent obat-eluting 

generasi saat ini memiliki tingkat trombosis stent yang 

serupa atau lebih rendah daripada stent bare metal, stent 

bare metal masih dapat digunakan untuk pasien tertentu 

tanpa kemampuan untuk mendapatkan dan mematuhi 

terapi inhibitor P2Y12. Dalam subkelompok pasien 

dengan syok kardiogenik, kateterisasi dini dan 

revaskularisasi perkutan atau bedah adalah manajemen 

yang lebih disukai dan telah terbukti mengurangi angka 

kematian.  

https://www.micromedexsolutions.com/


PCI "Terfasilitasi", di mana kombinasi obat-obatan 

(agen fibrinolitik dosis penuh atau dikurangi, dengan atau 

tanpa inhibitor glikoprotein IIb/IIIa) diberikan diikuti 

oleh PCI segera, tidak direkomendasikan. Pasien harus 

dirawat baik dengan PCI primer atau dengan agen 

fibrinolitik (dan PCI penyelamatan segera untuk 

kegagalan reperfusi), jika dapat dilakukan segera seperti 

yang diuraikan dalam pedoman ACC/AHA dan Eropa. 

Akses tepat waktu ke reperfusi yang paling tepat, 

termasuk PCI primer, dapat diperluas dengan 

pengembangan sistem regional perawatan, termasuk 

sistem medis darurat dan jaringan rumah sakit. Pasien 

yang diobati dengan terapi fibrinolitik tampaknya 

memiliki hasil yang lebih baik jika dirujuk untuk 

angiografi koroner rutin dan PCI dalam waktu 24 jam. 

AHA memiliki program yang disebut “Mission: Lifeline” 

untuk mendukung pengembangan sistem perawatan 

regional (http://www.heart.org/missionlifeline). 

 

B. TERAPI ANTIPLATELET SETELAH OBAT-

ELUTING ATAU BARE LOGAM STENT—Pada 

pasien dengan sindrom koroner akut, terapi antiplatelet 

http://www.heart.org/missionlifeline


ganda diindikasikan selama 1 tahun pada semua pasien 

(termasuk mereka yang menjalani terapi medis dan 

pasien yang menjalani revaskularisasi terlepas dari jenis 

stent). Untuk pasien yang menjalani PCI elektif atau 

stabil, durasi terapi antiplatelet ganda direkomendasikan 

setidaknya selama 1 bulan untuk pasien yang menerima 

stent bare metal. Untuk pasien yang menerima stent drug-

eluting untuk sindrom koroner akut, terapi antiplatelet 

ganda direkomendasikan untuk setidaknya 1 tahun oleh 

ACC/AHA dan pedoman Eropa. Rekomendasi ini 

didasarkan pada durasi terapi selama studi yang 

mengevaluasi stent, dan pemahaman patofisiologis 

tentang waktu endotelisasi setelah implantasi stent bare 

metal versus drug-eluting stent. Studi DAPT (terapi 

antiplatelet ganda) menunjukkan lebih sedikit kematian, 

MI, dan kejadian stroke dengan terapi antiplatelet ganda 

yang lebih lama (hingga 30 bulan) untuk pasien yang 

telah menerima stent yang mengelusi obat, tetapi juga 

menunjukkan lebih banyak perdarahan dan 

kecenderungan kematian yang lebih tinggi. . Pengobatan 

dengan clopidogrel selama lebih dari 1 tahun setelah stent 

yang mengelusi obat, oleh karena itu, harus dilakukan 



secara individual berdasarkan risiko trombotik dan 

perdarahan. 

 

2. Terapi fibrinolitik— 

A. MANFAAT—Terapi fibrinolitik mengurangi 

mortalitas dan membatasi ukuran infark pada pasien 

STEMI (didefinisikan sebagai 0,1 mV atau lebih pada 

dua sadapan inferior atau lateral atau dua sadapan 

prekordial yang berdekatan), atau dengan blok cabang 

berkas kiri (tidak diketahui lama). Manfaat terbesar 

terjadi jika pengobatan dimulai dalam 3 jam pertama 

setelah onset presentasi, ketika penurunan angka 

kematian hingga 50% dapat dicapai. Besarnya manfaat 

menurun dengan cepat setelahnya, tetapi pengurangan 

mortalitas relatif 10% dapat dicapai hingga 12 jam 

setelah timbulnya nyeri dada. Manfaat kelangsungan 

hidup paling besar pada pasien dengan infark besar—

biasanya anterior. PCI primer (termasuk pemasangan 

stent) dari arteri yang berhubungan dengan infark, 

bagaimanapun, lebih unggul daripada trombolisis bila 

dilakukan oleh operator berpengalaman dengan waktu 

yang cepat dari kontak medis pertama hingga intervensi 



(“door-to-balloon”). 

 

B. KONTRAINDIKASI—Komplikasi perdarahan 

mayor terjadi pada 0,5-5% pasien, yang paling serius 

adalah perdarahan intrakranial. Faktor risiko utama untuk 

perdarahan intrakranial adalah usia 75 tahun atau lebih, 

hipertensi pada presentasi (terutama di atas 180/110 mm 

Hg), berat badan rendah (kurang dari 70 kg), dan 

penggunaan agen fibrinolitik spesifik fibrin (alteplase, 

reteplase, tenekteplase). Meskipun pasien di atas usia 75 

tahun memiliki tingkat kematian yang jauh lebih tinggi 

dengan MI akut dan oleh karena itu dapat memperoleh 

manfaat yang lebih besar, risiko perdarahan hebat juga 

lebih tinggi, terutama di antara pasien dengan faktor 

risiko perdarahan intrakranial, seperti hipertensi berat 

atau stroke baru-baru ini. Pasien yang datang lebih dari 

12 jam setelah onset nyeri dada juga dapat memperoleh 

sedikit manfaat, terutama jika nyeri dan elevasi segmen 

ST menetap, tetapi manfaat ini jarang melebihi risiko 

yang menyertainya.  

Kontraindikasi absolut terhadap terapi fibrinolitik 

termasuk stroke hemoragik sebelumnya, stroke lain atau 



kejadian serebrovaskular dalam 1 tahun, neoplasma 

intrakranial yang diketahui, trauma kepala baru-baru ini 

(termasuk trauma ringan), perdarahan internal aktif 

(tidak termasuk menstruasi), atau dugaan diseksi aorta. 

Kontraindikasi relatif adalah tekanan darah lebih besar 

dari 180/110 mm Hg pada presentasi, patologi 

intraserebral lain yang tidak tercantum di atas sebagai 

kontraindikasi, diatesis perdarahan diketahui, trauma 

dalam 2-4 minggu, operasi besar dalam 3 minggu, 

berkepanjangan (lebih dari 10 menit) atau traumatis 

resusitasi kardiopulmoner, baru-baru ini (dalam 2-4 

minggu) perdarahan internal, tusukan pembuluh darah 

noncompressible, retinopati diabetik aktif, kehamilan, 

penyakit ulkus peptikum aktif, riwayat hipertensi berat, 

penggunaan antikoagulan saat ini (INR lebih besar dari 

2,0-3,0), dan (untuk streptokinase) reaksi alergi 

sebelumnya atau paparan streptokinase atau anistreplase 

dalam 2 tahun. 

 

C. AGEN FIBRINOLITIK—Agen fibrinolitik berikut 

tersedia untuk infark miokard akut dan dicirikan pada 

Tabel 10-10. 



Alteplase (aktivator plasminogen jaringan 

rekombinan; t-PA) menghasilkan sekitar 50% 

pengurangan fibrinogen yang bersirkulasi. Dalam 

percobaan GUSTO pertama, yang membandingkan dosis 

90 menit t-PA (dengan heparin tak terfraksi) dengan 

streptokinase, angka kematian 30 hari dengan t-PA 

adalah satu poin persentase absolut lebih rendah (satu 

tambahan nyawa diselamatkan per 100 pasien yang 

diobati), meskipun ada juga sedikit peningkatan pada 

tingkat perdarahan intrakranial. Substudi angiografi 

mengkonfirmasi tingkat patensi 90 menit yang lebih 

tinggi dan tingkat aliran normal (TIMI grade 3) yang 

lebih tinggi pada pasien. 

Reteplase adalah mutan penghapusan rekombinan 

dari t-PA yang sedikit kurang spesifik terhadap fibrin. 

Dalam uji coba komparatif, tampaknya memiliki 

kemanjuran yang mirip dengan alteplase, tetapi memiliki 

durasi kerja yang lebih lama dan dapat diberikan sebagai 

dua bolus dengan jarak 30 menit. 

Tenecteplase (TNK-t-PA) adalah mutan substitusi 

rekayasa genetika dari t-PA asli yang telah mengurangi 

pembersihan plasma, meningkatkan sensitivitas fibrin, 



dan meningkatkan resistensi terhadap plasminogen 

activator inhibitor-1. Ini dapat diberikan sebagai bolus 

tunggal yang disesuaikan dengan berat badan. Dalam uji 

coba ASSENT 2, agen ini setara dengan t-PA dalam hal 

kemanjuran dan menghasilkan perdarahan nonserebral 

yang jauh lebih sedikit. 

Streptokinase, yang biasa digunakan di luar 

Amerika Serikat, agak kurang efektif dalam membuka 

arteri yang tersumbat dan kurang efektif dalam 

mengurangi angka kematian. Ini non-fibrin-spesifik, 

menyebabkan penipisan fibrinogen yang bersirkulasi, 

dan memiliki kecenderungan untuk menginduksi 

hipotensi, terutama jika diinfuskan dengan cepat. Ini 

dapat dikelola dengan memperlambat atau menghentikan 

infus dan memberikan cairan. Ada kontroversi mengenai 

apakah heparin tambahan bermanfaat pada pasien yang 

diberi streptokinase, tidak seperti pemberiannya dengan 

agen yang lebih spesifik terhadap bekuan darah. Reaksi 

alergi, termasuk anafilaksis, terjadi pada 1-2% pasien, 

dan agen ini umumnya tidak boleh diberikan kepada 

pasien dengan paparan sebelumnya. 



(1) Pemilihan agen fibrinolitik—Di Amerika 

Serikat, kebanyakan pasien diobati dengan alteplase, 

reteplase, atau tenecteplase. Perbedaan dalam 

kemanjuran di antara mereka kecil dibandingkan dengan 

manfaat potensial dari memperlakukan sebagian besar 

kandidat yang tepat dengan cara yang lebih cepat. Tujuan 

utama adalah untuk memberikan agen trombolitik dalam 

waktu 30 menit dari presentasi-atau bahkan selama 

transportasi. Kemampuan untuk mengelola tenecteplase 

sebagai bolus tunggal adalah fitur menarik yang dapat 

memfasilitasi pengobatan dini. Kombinasi trombolitik 

dosis rendah yang diberikan dengan inhibitor 

glikoprotein IIb/IIIa trombosit tidak mengurangi 

mortalitas tetapi menyebabkan sedikit peningkatan 

komplikasi perdarahan. 

(2) Penatalaksanaan pascafibrinolitik—Setelah 

infus fibrinolitik selesai, aspirin (81-325 mg/hari) dan 

antikoagulan harus dilanjutkan sampai revaskularisasi 

atau selama perawatan di rumah sakit (atau hingga 8 

hari). Antikoagulasi dengan LMWH (enoxaparin atau 

fondaparinux) lebih disukai daripada heparin tak 

terfraksi. 



(A)LOW-MOLECULAR-WEIGHT-HEPARIN—Dalam 

percobaan EKSTRAK, enoxaparin secara signifikan 

mengurangi kematian dan MI pada hari ke 30 

(dibandingkan dengan heparin tak terfraksi), dengan 

mengorbankan sedikit peningkatan perdarahan. Pada 

pasien yang lebih muda dari usia 75 tahun, enoxaparin 

diberikan sebagai bolus intravena 30 mg dan 1 mg/kg 

secara subkutan setiap 12 jam; pada pasien berusia 75 

tahun ke atas, diberikan tanpa bolus dan 0,75 mg/kg 

secara subkutan setiap 12 jam. Ini tampaknya 

melemahkan risiko perdarahan intrakranial pada orang 

dewasa yang lebih tua yang telah terlihat dengan 

enoxaparin dosis penuh. Pilihan antitrombotik lain 

adalah fondaparinux, diberikan dengan dosis 2,5 mg 

subkutan sekali sehari. Tidak ada manfaat fondaparinux 

di antara pasien yang menjalani PCI primer, dan 

fondaparinux tidak direkomendasikan sebagai 

antikoagulan tunggal selama PCI karena risiko trombosis 

kateter. 

(B) UNFRACTIONATED HEPARIN—Antikoagulasi 

dengan heparin intravena (dosis awal 60 unit/kg bolus 

hingga maksimum 4000 unit, diikuti dengan infus 12 



unit/kg/jam hingga maksimum 1000 unit/jam, kemudian 

disesuaikan untuk mempertahankan aPTT 50-75 detik 

dimulai dengan aPTT ditarik 3 jam setelah trombolitik) 

dilanjutkan setidaknya 48 jam setelah alteplase, 

reteplase, atau tenecteplase, dan dengan kelanjutan 

antikoagulan sampai revaskularisasi (jika dilakukan) atau 

sampai keluar dari rumah sakit (atau hari ke 8). Uji coba 

VALIDATE tidak menemukan manfaat bivalirudin 

dibandingkan dengan heparin tak terpecah mengenai 

hasil kematian, MI, atau perdarahan besar. 

(C) TERAPI PROFILAKTIK TERHADAP PERDARAHAN 

GASTROINTESTINAL—Untuk semua pasien STEMI yang 

diobati dengan terapi antitrombotik intensif, pengobatan 

profilaksis dengan penghambat pompa proton, atau 

antasida dan penyekat H2, adalah dianjurkan, meskipun 

penghambat pompa proton tertentu, seperti omeprazole 

dan esomeprazole, menurunkan efek clopidogrel. 

 

3. Penilaian reperfusi miokard, nyeri iskemik 

berulang, reinfark—Reperfusi miokard dapat dikenali 

secara klinis dengan penghentian dini nyeri dan resolusi 

elevasi segmen ST. Meskipun setidaknya 50% resolusi 



elevasi segmen ST dalam 90 menit dapat terjadi tanpa 

reperfusi koroner, resolusi ST adalah prediktor kuat 

untuk hasil yang lebih baik. Bahkan dengan 

antikoagulasi, 10-20% pembuluh darah yang mengalami 

reperfusi akan menutup kembali selama rawat inap, 

meskipun reoklusi dan reinfark tampaknya berkurang 

setelah intervensi. Reinfark, yang ditunjukkan dengan 

kekambuhan nyeri dan elevasi segmen ST, dapat diobati 

dengan pemberian kembali agen trombolitik atau 

angiografi segera dan PCI. 

 

C. Tindakan Umum 

Pemantauan unit perawatan jantung harus dilakukan 

sesegera mungkin. Pasien tanpa komplikasi dapat 

dipindahkan ke unit telemetri setelah 24 jam. Aktivitas 

awalnya harus dibatasi pada tirah baring tetapi dapat 

ditingkatkan dalam 24 jam. Ambulasi progresif harus 

dimulai setelah 24-72 jam jika ditoleransi. Untuk pasien 

tanpa komplikasi, pemulangan pada hari ke-4 tampaknya 

tepat. Terapi oksigen aliran rendah (2-4 L/menit) harus 

diberikan jika saturasi oksigen berkurang, tetapi tidak ada 

gunanya menggunakan oksigen secara rutin. 



 

D. Analgesia 

Upaya awal harus dilakukan untuk menghilangkan rasa 

sakit dengan nitrogliserin sublingual. Namun, jika tidak 

ada respon yang terjadi setelah dua atau tiga tablet, opioid 

intravena yang paling cepat dan efektif dan juga dapat 

mengurangi kongesti paru. Morfin sulfat, 4-8 mg, atau 

meperidine, 50-75 mg, harus diberikan. Dosis kecil 

berikutnya dapat diberikan setiap 15 menit sampai rasa 

sakit mereda.  

Agen antiinflamasi nonsteroid, selain aspirin, harus 

dihindari selama rawat inap untuk STEMI karena 

peningkatan risiko kematian, ruptur miokard, hipertensi, 

gagal jantung, dan cedera ginjal dengan penggunaannya. 

 

E. Beta-Adrenergic Blocking Agent  

Percobaan telah menunjukkan manfaat jangka pendek 

sederhana dari beta-blocker dimulai selama 24 jam 

pertama setelah MI akut jika tidak ada kontraindikasi 

(metoprolol 25-50 mg secara oral dua kali sehari). Beta-

blokade agresif dapat meningkatkan syok, dengan 

bahaya keseluruhan pada pasien dengan gagal jantung. 



Dengan demikian, beta-blokade dini harus dihindari pada 

pasien dengan tingkat gagal jantung, bukti status output 

rendah, peningkatan risiko syok kardiogenik, atau 

kontraindikasi relatif lainnya terhadap beta-blokade. 

Carvedilol (dimulai dengan 6,25 mg dua kali sehari, 

dititrasi hingga 25 mg dua kali sehari) terbukti 

bermanfaat dalam uji coba CAPRICORN setelah fase 

akut MI besar. 

 

F. Nitrat 

Nitrogliserin adalah agen pilihan untuk nyeri iskemik 

lanjutan atau berulang dan berguna dalam menurunkan 

tekanan darah atau menghilangkan kongesti paru. 

Namun, pemberian nitrat rutin tidak dianjurkan, karena 

tidak ada peningkatan hasil yang diamati pada uji coba 

ISIS-4 atau GISSI-3. Nitrat harus dihindari pada pasien 

yang menerima inhibitor phosphodiesterase (sildenafil, 

vardenafil, dan tadalafil) dalam 24 jam sebelumnya. 

 

G. Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) Inhibitors 

Serangkaian percobaan (SAVE, AIRE, SMILE, TRACE, 

GISSI-III, dan ISIS-4) telah menunjukkan peningkatan 



jangka pendek dan jangka panjang dalam kelangsungan 

hidup dengan terapi ACE inhibitor. Manfaat terbesar 

pada pasien dengan EF 40% atau kurang, infark besar, 

atau bukti klinis gagal jantung. Karena sejumlah besar 

manfaat kelangsungan hidup terjadi pada hari pertama, 

pengobatan ACE inhibitor harus dimulai lebih awal pada 

pasien tanpa hipotensi, terutama pasien dengan MI besar 

atau anterior. Mengingat manfaat ACE inhibitor untuk 

pasien dengan vaskular penyakit, masuk akal untuk 

menggunakan ACE inhibitor untuk semua pasien 

yang mengikuti STEMI yang tidak memiliki 

kontraindikasi. 

 

H. Angiotensin Reseptor Blockers 

Meskipun terdapat inkonsistensi dalam efek ARB yang 

berbeda pada mortalitas pasien pasca-MI dengan gagal 

jantung dan/atau disfungsi LV, percobaan VALIANT 

menunjukkan bahwa valsartan 160 mg per oral dua kali 

sehari setara dengan kaptopril dalam mengurangi 

mortalitas. Dengan demikian, valsartan harus digunakan 

untuk semua pasien dengan intoleransi ACE inhibitor, 

dan merupakan alternatif yang masuk akal, meskipun 



lebih mahal, daripada kaptopril. Kombinasi kaptopril dan 

valsartan (dengan dosis yang dikurangi) tidak lebih baik 

daripada salah satu agen saja dan menghasilkan lebih 

banyak efek samping. 

 

I. Antagonis Aldosteron 

Percobaan RALES menunjukkan bahwa spironolakton 

25 mg dapat mengurangi angka kematian pasien dengan 

gagal jantung lanjut, dan percobaan EPHESUS 

menunjukkan 15% pengurangan risiko relatif kematian 

dengan eplerenone 25 mg setiap hari untuk pasien pasca-

MI dengan disfungsi LV (LVEF dari 40% atau kurang) 

dan gagal jantung klinis atau diabetes. Disfungsi ginjal 

atau hiperkalemia merupakan kontraindikasi, dan pasien 

harus dipantau dengan cermat untuk perkembangan 

hiperkalemia. 

 

J. Calcium Channel Blocker 

Tidak ada penelitian yang mendukung penggunaan rutin 

calcium channel blockers pada kebanyakan pasien 

dengan MI akut—dan memang, mereka memiliki potensi 

untuk memperburuk iskemia dan menyebabkan kematian 



akibat refleks takikardia atau depresi miokard. 

Penghambat saluran kalsium kerja panjang umumnya 

harus disediakan untuk pengelolaan hipertensi atau 

iskemia sebagai obat lini kedua atau ketiga setelah beta-

bloker dan nitrat. 

 

K. Terapi Antitrombotik Jangka Panjang 

Aspirin, 81-325 mg/hari, sangat efektif, murah, dan 

ditoleransi dengan baik, merupakan indikator kualitas 

utama perawatan MI. Pasien yang menerima stent 

koroner juga harus menerima inhibitor P2Y12 (lihat 

Terapi antiplatelet setelah drug-eluting atau bare metal 

stents, di atas). 

Pasien yang telah menerima stent koroner dan yang 

membutuhkan warfarin antikoagulan menghadirkan 

tantangan khusus, karena "triple therapy" dengan 

aspirin, clopidogrel, dan warfarin memiliki risiko 

perdarahan yang tinggi. Terapi rangkap tiga harus (1) 

terbatas pada pasien dengan indikasi yang jelas untuk 

warfarin (seperti: skor CHADS2 dari 2 atau lebih atau 

katup prostetik mekanis), (2) digunakan untuk periode 

waktu terpendek (seperti 1 bulan setelah penempatan 



stent logam kosong; stent obat yang membutuhkan durasi 

clopidogrel lebih lama harus dihindari jika 

memungkinkan), (3) digunakan dengan aspirin dosis 

rendah dan dengan strategi untuk mengurangi risiko 

perdarahan (misalnya, inhibitor pompa proton untuk 

pasien dengan riwayat perdarahan gastrointestinal), dan 

(4) digunakan dengan pertimbangan intensitas 

antikoagulasi target yang lebih rendah (INR 2.0-2.5, 

setidaknya untuk indikasi fibrilasi atrium) selama periode 

pengobatan bersamaan dengan aspirin dan P2Y12 terapi. 

Percobaan PIONEER mempelajari tiga rejimen 

pengobatan untuk pasien dengan fibrilasi atrium yang 

memiliki pemasangan stent koroner dengan hasil utama 

perdarahan: (1) rivaroxaban 2,5 mg dua kali sehari 

ditambah clopidogrel, (2) rivaroxaban 15 mg sekali 

sehari ditambah clopidogrel, dan (3) warfarin ditambah 

aspirin ditambah clopidogrel. Ada lebih sedikit 

perdarahan pada pasien yang menerima rivaroxaban plus 

clopidogrel dibandingkan mereka yang menerima "terapi 

tiga kali lipat," meskipun percobaan tidak didukung 

untuk menilai kemanjuran, dan dengan demikian dosis 

rendah rivaroxaban mungkin tidak memadai. Pernyataan 



konsensus merekomendasikan antikoagulasi oral 

(dengan warfarin atau DOAC) dikombinasikan dengan 

clopidogrel dan dengan durasi aspirin yang relatif singkat 

sampai keluar dari rumah sakit hingga 3 bulan untuk 

pasien tipikal dengan fibrilasi atrium dan stent koroner. 

Dabigatran, 110 mg dan 150 mg, juga dipelajari pada 

pasien dengan fibrilasi atrium yang menjalani PCI. 

Terapi ganda dengan dabigatran dan clopidogrel terbukti 

bermanfaat untuk perdarahan dibandingkan dengan 

terapi tiga kali lipat, dengan tingkat kejadian 

kardiovaskular trombotik yang serupa. Namun, ada 

terlalu sedikit kejadian trombotik untuk memastikan 

kemanjuran penghentian aspirin, dan ada saran bahwa MI 

dan trombosis stent terjadi lebih sering dengan dosis 110 

mg dabigatran dibandingkan dengan clopidogrel saja. 

Mengingat bukti percobaan sampai saat ini, untuk pasien 

yang khas, masuk akal untuk menggunakan DOAC dan 

clopidogrel dan untuk menghentikan aspirin pada saat 

keluar dari rumah sakit. Uji coba AUGUSTUS, yang 

menguji apixaban versus warfarin dan aspirin versus 

plasebo dalam uji coba faktorial, menemukan bahwa 

apixaban menghasilkan 31% lebih sedikit perdarahan 



mayor dan tidak relevan secara klinis dibandingkan 

warfarin untuk pasien dengan fibrilasi atrium dan stent 

koroner atau sindrom koroner akut atau keduanya. . 

Menghindari aspirin, setelah rata-rata 6 hari setelah PCI, 

menghasilkan lebih sedikit perdarahan dan peningkatan 

trombosis stent yang tidak signifikan. Adalah beralasan 

untuk menghentikan aspirin saat pulang dari rumah sakit 

untuk pasien dengan fibrilasi atrium yang menggunakan 

apixaban atau warfarin pada saat pulang, meskipun 

melanjutkan aspirin selama 1 bulan dapat mengurangi 

trombosis stent. 

 

L. Angiografi Koroner 

Untuk pasien yang tidak melakukan reperfusi 

berdasarkan kurangnya resolusi elevasi ST minimal 50%, 

angioplasti penyelamatan harus dilakukan dan telah 

terbukti mengurangi risiko gabungan kematian, reinfark, 

stroke, atau gagal jantung berat. Pasien yang diobati 

dengan angiografi koroner dan PCI 3-24 jam setelah 

terapi fibrinolitik menunjukkan hasil yang lebih baik. 

Pasien dengan nyeri iskemik berulang sebelum 

dipulangkan harus menjalani kateterisasi dan, jika 



diindikasikan, revaskularisasi. PCI dari arteri terkait 

infark yang tersumbat total lebih dari 24 jam setelah 

STEMI umumnya tidak boleh dilakukan pada pasien 

tanpa gejala dengan satu atau dua penyakit pembuluh 

darah tanpa bukti iskemia berat.  

 

Kapan Harus Merujuk?  

Semua pasien dengan MI akut harus dirujuk ke ahli 

jantung. 
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Komplikasi 



Berbagai komplikasi dapat terjadi setelah MI bahkan 

ketika pengobatan dimulai segera. 

A. Iskemia Pasca Infark 

Dalam uji klinis trombolisis, iskemia berulang terjadi 

pada sekitar sepertiga pasien, lebih sering terjadi setelah 

NSTEMI daripada setelah STEMI, dan memiliki 

implikasi prognostik jangka pendek dan jangka panjang 

yang penting. Terapi medis yang kuat harus diberikan, 

termasuk nitrat dan beta-blocker serta aspirin 81-325 

mg/hari, terapi antikoagulan (heparin tak terpecah, 

enoxaparin, atau fondaparinux) dan clopidogrel (75 mg 

per oral setiap hari). Sebagian besar pasien dengan angina 

pasca-infark—dan semua yang refrakter terhadap terapi 

medis— harus menjalani kateterisasi dini dan 

revaskularisasi dengan PCI atau CABG. 

 

B. Aritmia 

Abnormalitas ritme dan konduksi sering terjadi. 

1. Sinus bradikardia—Ini paling sering terjadi pada 

infark inferior atau mungkin dipicu oleh obat-obatan. 

Pengamatan atau penarikan agen penyerang biasanya 

cukup. Jika disertai dengan tanda-tanda curah jantung 



yang rendah, atropin intravena biasanya efektif. Mondar-

mandir sementara jarang diperlukan. 

 

2. Takiaritmia supraventrikular—takikardia sinus 

sering terjadi dan dapat mencerminkan peningkatan 

stimulasi adrenergik atau gangguan hemodinamik akibat 

hipovolemia atau kegagalan pompa. Dalam yang 

terakhir, beta-blokade dikontraindikasikan. Denyut 

prematur supraventrikular sering terjadi dan mungkin 

merupakan pertanda fibrilasi atrium. Abnormalitas 

elektrolit dan hipoksia harus dikoreksi dan agen 

penyebab (terutama aminofilin) dihentikan. Fibrilasi 

atrium harus dikontrol dengan cepat atau diubah menjadi 

irama sinus. Beta-blocker intravena, seperti metoprolol 

(2,5-5 mg intravena setiap 2-5 menit, maksimum 15 mg 

selama 10 menit) atau esmolol kerja pendek (50-200 

mcg/kg/menit), adalah agen pilihan jika fungsi jantung 

cukup. Diltiazem intravena (5-15 mg/jam) dapat 

digunakan jika beta-blocker dikontraindikasikan atau 

tidak efektif. Kardioversi elektrik (dimulai dengan 100 J) 

mungkin diperlukan jika fibrilasi atrium dipersulit oleh 

hipotensi, gagal jantung, atau iskemia, tetapi aritmia 



sering kambuh. Amiodaron (150 mg bolus intravena dan 

kemudian 15-30 mg/jam intravena, atau dosis pemuatan 

oral cepat untuk kardioversi 400 mg tiga kali sehari) 

dapat membantu memulihkan atau mempertahankan 

ritme sinus. 

 

3. Aritmia ventrikel—aritmia ventrikel paling sering 

terjadi pada beberapa jam pertama setelah infark dan 

merupakan penanda risiko tinggi.  

Sustained ventricular tachycardia mungkin 

merupakan pertanda untuk takikardia atau fibrilasi 

ventrikel, tetapi umumnya tidak boleh diobati tanpa 

takikardia ventrikel yang sering atau berkelanjutan. 

Lidokain tidak direkomendasikan sebagai tindakan 

profilaksis. Takikardia ventrikel yang berkelanjutan 

harus diterapi dengan lidokain bolus 1 mg/kg jika pasien 

stabil atau dengan kardioversi elektrik (100-200 J) jika 

tidak. Jika aritmia tidak dapat ditekan dengan lidokain, 

prokainamid (bolus 100 mg selama 1-2 menit setiap 5 

menit dengan dosis kumulatif 750-1000 mg) atau 

amiodaron intravena (150 mg selama 10 menit, yang 

dapat diulang sesuai kebutuhan, diikuti oleh 360 mg 



selama 6 jam dan kemudian 540 mg selama 18 jam) harus 

dimulai, diikuti dengan infus 0,5 mg/menit (720 mg). /24 

jam). Fibrilasi ventrikel diperlakukan secara elektrik 

(300-400 J). Semua pasien yang memakai antiaritmia 

harus dipantau dengan telemetri atau EKG selama 

inisiasi. Fibrilasi ventrikel yang tidak responsif harus 

diobati dengan amiodaron tambahan dan pengulangan 

kardioversi saat resusitasi jantung paru (RJP) diberikan.  

Irama idioventrikular yang dipercepat adalah irama 

kompleks yang teratur dengan kecepatan 60-120/menit. 

Ini dapat terjadi dengan atau tanpa reperfusi dan tidak 

boleh diobati dengan antiaritmia, yang dapat 

menyebabkan asistol. 

 

4. Gangguan konduksi—Semua derajat blok AV dapat 

terjadi selama infark miokard akut. Blok pada tingkat 

nodus AV lebih sering terjadi daripada blok infranodal 

dan terjadi pada sekitar 20% MI inferior. Blok derajat 

pertama adalah yang paling umum dan tidak memerlukan 

pengobatan. Blok derajat dua biasanya dari bentuk 

Mobitz tipe I (Wenckebach), seringkali bersifat 

sementara, dan memerlukan pengobatan hanya jika 



berhubungan dengan detak jantung yang cukup lambat 

untuk menimbulkan gejala. Blok AV lengkap terjadi 

pada hingga 5% dari infark inferior akut, biasanya 

didahului oleh blok derajat dua Mobitz I, dan umumnya 

sembuh secara spontan, meskipun dapat bertahan selama 

berjam-jam hingga beberapa minggu. Escape rhythm 

berasal dari nodus AV distal atau sambungan AV dan 

karenanya memiliki kompleks QRS yang sempit dan 

dapat diandalkan, meskipun seringkali lambat (30-50 

denyut/menit). Pengobatan sering diperlukan karena 

mengakibatkan hipotensi dan curah jantung yang rendah. 

Atropin intravena (1 mg) biasanya mengembalikan 

konduksi AV sementara, tetapi jika kompleks pelarian 

luas atau jika perawatan atropin berulang diperlukan, 

pacing ventrikel sementara diindikasikan. Prognosis 

untuk pasien ini hanya sedikit lebih buruk daripada 

pasien yang AV bloknya tidak berkembang. 

Pada infark anterior, lokasi blok adalah distal, di 

bawah nodus AV, dan biasanya akibat kerusakan 

ekstensif sistem His-Purkinje dan cabang berkas. Blok 

derajat pertama yang baru (perpanjangan interval PR) 

jarang terjadi pada infark anterior; Blok AV Mobitz tipe 



II atau blok jantung lengkap dapat didahului oleh defek 

konduksi intraventrikular atau dapat terjadi secara tiba-

tiba. Escape rhythm, jika ada, adalah ritme 

idioventrikular kompleks lebar yang tidak dapat 

diandalkan. Pacing ventrikel yang mendesak adalah 

wajib, tetapi bahkan dengan pacing yang berhasil, 

morbiditas dan mortalitas tinggi karena kerusakan 

miokard yang luas. Abnormalitas konduksi baru, seperti 

blok cabang berkas kanan atau kiri atau blok fasikular, 

dapat menandakan progresi, seringkali mendadak, 

menjadi blok AV derajat kedua atau ketiga. Pacu 

ventrikel sementara direkomendasikan untuk onset baru 

blok cabang berkas bilateral bergantian, blok 

bifascicular, atau blok cabang berkas dengan blok AV 

derajat pertama yang memburuk. Pasien dengan infark 

anterior yang berkembang menjadi blok derajat dua atau 

tiga bahkan untuk sementara harus dipertimbangkan 

untuk pemasangan alat pacu jantung profilaksis ventrikel 

permanen sebelum dipulangkan. 

 

C. Disfungsi Miokard 



Orang dengan hipotensi tidak responsif terhadap 

resusitasi cairan atau gagal jantung refrakter atau syok 

kardiogenik harus dipertimbangkan untuk ekokardiografi 

mendesak untuk menilai fungsi ventrikel kiri dan kanan 

dan untuk komplikasi mekanik, kateterisasi jantung 

kanan, dan pengukuran tekanan arteri terus menerus. 

Pengukuran ini memungkinkan penilaian status volume 

yang akurat dan dapat memfasilitasi keputusan tentang 

resusitasi volume, penggunaan selektif vasopresor dan 

inotropik, dan dukungan mekanis. 

 

1. Kegagalan LV akut—Dispnea, ronki difus, dan 

hipoksemia arteri biasanya menunjukkan kegagalan LV. 

Tindakan umum termasuk oksigen tambahan untuk 

meningkatkan saturasi arteri di atas 95% dan elevasi 

batang tubuh. Diuretik biasanya merupakan terapi awal 

kecuali ada infark RV. Furosemide intravena (10-40 mg) 

atau bumetanid (0,5-1 mg) lebih disukai karena onset 

cepat yang andal dan durasi kerja obat ini yang singkat. 

Dosis yang lebih tinggi dapat diberikan jika terjadi 

respon yang tidak memadai. Morfin sulfat (4 mg 



intravena diikuti dengan penambahan 2 mg) bermanfaat 

pada edema paru akut.  

Diuretik biasanya efektif; namun, karena kebanyakan 

pasien dengan infark akut tidak mengalami kelebihan 

beban volume, respon hemodinamik mungkin terbatas 

dan mungkin berhubungan dengan hipotensi. Pada gagal 

jantung ringan, isosorbid dinitrat sublingual (2,5-10 mg 

setiap 2 jam) atau salep nitrogliserin (6,25-25 mg setiap 

4 jam) mungkin cukup untuk menurunkan tekanan baji 

kapiler paru (pulmonary capillary wedge 

pressure/PCWP). Pada kegagalan yang lebih parah, 

terutama jika curah jantung berkurang dan tekanan darah 

normal atau tinggi, natrium nitroprusid mungkin menjadi 

agen pilihan. Ini harus dimulai hanya dengan pemantauan 

tekanan arteri; dosis awal harus rendah (0,25 

mcg/kg/menit) untuk menghindari hipotensi berlebihan, 

tetapi dosis dapat ditingkatkan dengan penambahan 0,5 

mcg/kg/menit setiap 5-10 menit hingga 5-10 

mcg/kg/menit sampai respon hemodinamik yang 

diinginkan diperoleh. Hipotensi berlebihan (rata-rata TD 

kurang dari 65-75 mm Hg) atau takikardia (peningkatan 

lebih dari 10/menit) harus dihindari.  



Nitrogliserin intravena (mulai dari 10 mcg/menit) 

juga mungkin efektif tetapi dapat menurunkan PCWP 

dengan hipotensi yang lebih sedikit. Terapi vasodilator 

oral atau transdermal dengan nitrat atau ACE inhibitor 

sering diperlukan setelah 24-48 jam awal. 

Agen inotropik harus dihindari jika memungkinkan, 

karena mereka sering meningkat denyut jantung dan 

kebutuhan oksigen miokard dan memperburuk hasil 

klinis. Dobutamin memiliki profil hemodinamik terbaik, 

meningkatkan curah jantung dan sedikit menurunkan 

PCWP, biasanya tanpa takikardia, hipotensi, atau aritmia 

yang berlebihan. Dosis awal adalah 2,5 mcg/kg/menit, 

dan dapat ditingkatkan dengan peningkatan yang sama 

hingga 15-20 mcg/kg/menit dengan interval 5-10 menit. 

Dopamin lebih berguna dengan adanya hipotensi, karena 

menghasilkan vasokonstriksi perifer, tetapi memiliki 

efek yang kurang menguntungkan pada PCWP. Digoxin 

tidak membantu pada infark akut kecuali untuk 

mengontrol respon ventrikel pada fibrilasi atrium, tetapi 

mungkin bermanfaat jika gagal jantung kronis berlanjut. 

 



2. Hipotensi dan syok—Pasien dengan hipotensi (TD 

sistolik kurang dari 90 mm Hg, individual tergantung 

pada tekanan darah sebelumnya) dan tanda-tanda 

penurunan perfusi (haluaran urin rendah, kebingungan, 

ekstremitas dingin) yang tidak merespon resusitasi cairan 

harus dianggap sebagai mengalami syok kardiogenik dan 

harus dipertimbangkan untuk segera dilakukan 

kateterisasi dan revaskularisasi. Hemat penggunaan 

dukungan intra-aortic balloon pump (IABP) dan 

pemantauan hemodinamik dengan kateter PA dapat 

dipertimbangkan, meskipun tindakan selanjutnya ini 

belum terbukti meningkatkan hasil. Hingga 20% akan 

memiliki temuan yang menunjukkan hipovolemia 

intravaskular (karena diaforesis, muntah, penurunan 

tonus vena, obat-obatan-seperti diuretik, nitrat, morfin, 

beta-blocker, calcium channel blocker, dan agen 

trombolitik-dan kurangnya asupan oral) . Ini harus 

diobati dengan bolus berturut-turut 100 mL salin normal 

sampai PCWP mencapai 15-18 mm Hg untuk 

menentukan apakah curah jantung dan tekanan darah 

merespons. Tamponade perikardial akibat perikarditis 

hemoragik (terutama setelah terapi trombolitik atau 



resusitasi jantung paru) atau ruptur ventrikel harus 

dipertimbangkan dan disingkirkan dengan 

ekokardiografi jika diindikasikan secara klinis. Infark 

RV, ditandai dengan PCWP normal tetapi tekanan RA 

meningkat, dapat menyebabkan hipotensi. Ini dibahas di 

bawah ini. 

Sebagian besar pasien dengan syok kardiogenik akan 

mengalami disfungsi sistolik LV sedang hingga berat, 

dengan EF rata-rata 30% dalam uji coba SHOCK. Jika 

hipotensi hanya ringan (tekanan sistolik lebih tinggi dari 

90 mm Hg) dan PCWP meningkat, diuretik harus 

diberikan. Jika BP turun, dukungan inotropik perlu 

ditambahkan. Sebuah uji coba besar secara acak 

menunjukkan tidak ada manfaat dari dukungan IABP 

pada syok kardiogenik. 

Norepinefrin (0,1-0,5 mcg/kg/menit) umumnya 

dianggap sebagai inotrop/vasopresor yang paling tepat 

untuk syok kardiogenik berdasarkan bukti uji klinis acak 

terbatas yang menunjukkan lebih sedikit aritmia dan 

perbaikan hasil dibandingkan dengan dopamin. Dopamin 

tetap juga merupakan pilihan dan dapat dimulai pada 

tingkat 2-4 mcg/kg/menit dan meningkat pada interval 5 



menit ke titik akhir hemodinamik yang sesuai. Pada dosis 

lebih rendah dari 5 mcg/kg/menit, ini meningkatkan 

aliran darah ginjal; pada dosis menengah (2,5–10 

mcg/kg/menit), ini merangsang kontraktilitas miokard; 

pada dosis yang lebih tinggi (lebih besar dari 8 

mcg/kg/menit), ini adalah agonis alfa-1-adrenergik yang 

kuat. Secara umum, BP dan indeks jantung naik, tetapi 

PCWP tidak turun. Dopamin dapat dikombinasikan 

dengan nitroprusside atau dobutamin (lihat di atas untuk 

dosis), atau yang terakhir dapat digunakan sebagai 

gantinya jika hipotensi tidak parah.  

Pasien dengan syok kardiogenik bukan karena 

hipovolemia memiliki prognosis yang buruk, dengan 

angka kematian 30 hari sebesar 40-80%. Percobaan 

IABP-SHOCK II menemukan bahwa penggunaan IABP 

tidak menawarkan manfaat kematian pada 30 hari atau 1 

tahun, dibandingkan dengan perawatan rutin dengan 

revaskularisasi cepat, dan kemungkinan tidak membantu. 

Perangkat bantuan ventrikel yang ditanamkan secara 

bedah (atau perkutan) dapat digunakan dalam kasus 

refrakter. Kateterisasi jantung darurat dan angiografi 

koroner diikuti dengan revaskularisasi perkutan atau 



bedah menawarkan peluang terbaik untuk bertahan 

hidup. Selain itu, revaskularisasi pada syok harus 

ditujukan hanya pada arteri penyebab, menghindari PCI 

multivessel. 

 

D. Infark RV 

Infark RV terjadi pada sepertiga pasien dengan infark 

dinding inferior tetapi secara klinis signifikan pada 

kurang dari 50% pasien tersebut. Ini muncul sebagai 

hipotensi dengan fungsi LV yang relatif terjaga dan harus 

dipertimbangkan setiap kali pasien dengan infark inferior 

menunjukkan tekanan darah yang rendah, peningkatan 

tekanan vena, dan paru-paru bersih. Hipotensi sering 

diperburuk oleh obat-obatan yang menurunkan volume 

intravaskular atau menghasilkan venodilatasi, seperti 

diuretik, nitrat, dan opioid. Tekanan RA dan JVP tinggi, 

sedangkan PCWP normal atau rendah dan paru-paru 

bersih. Diagnosis disarankan oleh elevasi segmen ST 

pada sadapan dada anterior sisi kanan, khususnya RV4. 

Diagnosis dapat dikonfirmasi dengan ekokardiografi atau 

pengukuran hemodinamik. Perawatan terdiri dari 

pemberian cairan yang dimulai dengan 500 mL salin 



0,9% selama 2 jam untuk meningkatkan pengisian 

ventrikel kiri, dan agen inotropik hanya jika diperlukan. 

 

E. Defek Mekanik 

Pecahnya sebagian atau seluruh otot papiler atau septum 

interventrikular terjadi pada kurang dari 1% MI akut dan 

membawa prognosis yang buruk. Komplikasi ini terjadi 

pada infark anterior dan inferior, biasanya 3-7 hari 

setelah kejadian akut. Mereka dideteksi dengan 

munculnya murmur sistolik baru dan perburukan klinis, 

seringkali dengan edema paru. Kedua lesi dibedakan 

berdasarkan lokasi murmur (apikal versus parasternal) 

dan dengan ekokardiografi Doppler. Pemantauan 

hemodinamik sangat penting untuk manajemen yang 

tepat dan menunjukkan peningkatan saturasi oksigen 

antara RA dan PA pada VSD dan, seringkali, gelombang 

v besar dengan regurgitasi mitral. Pengobatan dengan 

nitroprusside dan, lebih disukai, counterpulsation balon 

intra-aorta (IABC) mengurangi regurgitasi atau shunt, 

tetapi koreksi bedah adalah wajib. Pada pasien yang 

hemodinamiknya tetap tidak stabil atau memerlukan 

pengobatan farmakologis parenteral atau 



counterpulsation terus menerus, pembedahan dini 

dianjurkan, meskipun angka kematiannya tinggi (15% 

sampai hampir 100%, tergantung pada fungsi ventrikel 

residual dan status klinis). Pasien yang stabil secara 

medis dapat menunda operasi dengan risiko yang lebih 

rendah (10-25%), meskipun ini mungkin disebabkan oleh 

kematian pasien yang lebih sakit, beberapa di antaranya 

mungkin telah diselamatkan oleh operasi sebelumnya. 

 

F. Ruptur Miokard 

Ruptur total dinding bebas ventrikel kiri terjadi pada 

kurang dari 1% pasien dan biasanya menyebabkan 

kematian segera. Terjadi 2-7 hari setelah infark, biasanya 

mengenai dinding anterior, dan lebih sering pada wanita 

yang lebih tua. Ruptur yang tidak lengkap atau bertahap 

dapat ditutup oleh perikardium, menciptakan 

pseudoaneurisma. Hal ini dapat dikenali dengan 

ekokardiografi, angiografi radionuklida, atau angiografi 

LV, sering kali sebagai temuan insidental. Ini 

menunjukkan koneksi leher sempit ke LV. Perbaikan 

bedah dini diindikasikan, karena ruptur tertunda sering 

terjadi. 



 

G. Aneurisma LV 

Aneurisma LV, area bekas luka berbatas tegas yang 

menonjol secara paradoks selama sistol, berkembang 

pada 10-20% pasien yang bertahan hidup dari infark akut. 

Ini biasanya mengikuti infark elevasi ST anterior. 

Aneurisma dikenali dengan elevasi segmen ST yang 

persisten (lebih dari 4-8 minggu), dan leher lebar dari LV 

dapat ditunjukkan dengan ekokardiografi, skintigrafi, 

atau angiografi kontras. Mereka jarang pecah tetapi 

mungkin berhubungan dengan emboli arteri, aritmia 

ventrikel, dan gagal jantung. Reseksi bedah dapat 

dilakukan untuk indikasi ini jika tindakan lain gagal. 

Hasil terbaik (angka kematian 10-20%) diperoleh ketika 

miokardium residual berkontraksi dengan baik dan ketika 

lesi koroner signifikan yang mensuplai daerah yang 

berdekatan dilewati. 

 

H. Perikarditis 

Perikardium terlibat dalam sekitar 50% infark, tetapi 

perikarditis seringkali tidak signifikan secara klinis. Dua 

puluh persen pasien dengan infark elevasi ST akan 



terdengar gesekan gesekan jika diperiksa berulang-ulang. 

Nyeri perikardial terjadi dalam proporsi yang kira-kira 

sama setelah 2-7 hari dan dikenali oleh variasinya dengan 

pernapasan dan posisi (ditingkatkan dengan duduk). 

Seringkali, tidak ada pengobatan yang diperlukan, tetapi 

aspirin (650 mg setiap 4-6 jam) biasanya akan 

menghilangkan rasa sakit. Indometasin dan 

kortikosteroid dapat menyebabkan gangguan 

penyembuhan infark dan predisposisi ruptur miokard, 

dan oleh karena itu umumnya harus dihindari pada awal 

periode pasca-MI. Demikian juga, antikoagulan harus 

digunakan dengan hati-hati, karena perikarditis 

hemoragik dapat terjadi.  

Satu minggu hingga 12 minggu setelah infark, 

sindrom Dressler (sindrom pasca-MI) terjadi pada 

kurang dari 5% pasien. Ini adalah fenomena autoimun 

dan muncul sebagai perikarditis dengan demam, 

leukositosis, dan, kadang-kadang, efusi perikardial atau 

pleura. Ini mungkin berulang selama berbulan-bulan. 

Perawatannya sama dengan bentuk perikarditis lainnya. 

Kursus singkat agen nonsteroid atau kortikosteroid dapat 

membantu meringankan gejala. 



 

I. Trombus Mural 

Trombus mural sering terjadi pada infark anterior besar 

tetapi tidak pada infark di lokasi lain. Emboli arteri 

terjadi pada sekitar 2% pasien dengan infark yang 

diketahui, biasanya dalam waktu 6 minggu. 

Antikoagulasi dengan heparin diikuti dengan terapi 

warfarin jangka pendek (3 bulan) (atau terapi DOAC 

berdasarkan pengalaman laporan kasus yang terbatas) 

menghasilkan resolusi bekuan darah dan mencegah 

sebagian besar emboli dan harus dipertimbangkan pada 

semua pasien dengan infark anterior besar dan bukti 

trombus ventrikel kiri . Trombus mural dapat dideteksi 

dengan ekokardiografi atau MRI jantung. 

 

Thiele H et al;  CULPRIT-SHOCK Investigators. PCI 

strategies in patients with acute myocardial 

infarction and cardiogenic shock. N Engl J Med. 2017 

Dec 21;377(25):2419–32. [PMID: 29083953] 

 

Penatalaksanaan pasca infark 

Setelah 24 jam pertama, fokus manajemen pasien adalah 

untuk mencegah iskemia berulang, meningkatkan 



penyembuhan infark dan mencegah remodeling, dan 

mencegah kejadian vaskular berulang. Pasien dengan 

gangguan hemodinamik, yang berisiko tinggi untuk 

kematian, perlu pemantauan yang cermat dan 

pengelolaan status volume. 

 

A. Stratifikasi Risiko 

Stratifikasi risiko penting untuk pengelolaan STEMI. 

Skor risiko GRACE dan TIMI dapat menjadi alat yang 

membantu. Pasien dengan iskemia berulang (spontan 

atau dipicu), ketidakstabilan hemodinamik, gangguan 

fungsi LV, gagal jantung, atau aritmia ventrikel yang 

serius harus menjalani kateterisasi jantung (lihat Tabel 

10-9). Terapi ACE inhibitor (atau ARB) diindikasikan 

pada pasien dengan gagal jantung klinis atau LVEF 40% 

atau kurang. Blokade aldosteron diindikasikan untuk 

pasien dengan LVEF 40% atau kurang dan gagal jantung 

atau diabetes mellitus.  

Untuk pasien yang tidak menjalani kateterisasi 

jantung, latihan submaksimal (atau tes stres farmakologis 

untuk pasien yang tidak dapat berolahraga) sebelum 

pulang atau tes maksimal setelah 3-6 minggu (yang 



terakhir lebih sensitif untuk iskemia) membantu pasien 

dan dokter merencanakan kembalinya aktivitas normal. 

Pencitraan dalam hubungannya dengan pengujian stres 

menambah sensitivitas tambahan untuk iskemia dan 

memberikan informasi lokalisasi. Baik latihan dan 

pencitraan stres farmakologis telah berhasil memprediksi 

hasil selanjutnya. Salah satu tes ini harus digunakan 

sebelum pemulangan pada pasien yang telah menerima 

terapi trombolitik sebagai sarana untuk memilih kandidat 

yang tepat untuk angiografi koroner. 

 

B. Pencegahan Sekunder 

Penatalaksanaan pasca infark harus dimulai dengan 

identifikasi dan modifikasi faktor risiko. Pengobatan 

hiperlipidemia dan berhenti merokok keduanya 

mencegah infark berulang dan kematian. Terapi statin 

harus dimulai sebelum pasien keluar dari rumah sakit 

untuk mengurangi kejadian aterotrombotik berulang. 

Kontrol BP serta rehabilitasi jantung dan olahraga juga 

dianjurkan. Mereka dapat memberikan manfaat 

psikologis yang cukup besar dan tampaknya 

meningkatkan prognosis.  



Beta-blocker meningkatkan tingkat kelangsungan 

hidup, terutama dengan mengurangi kejadian kematian 

mendadak pada subset pasien berisiko tinggi, meskipun 

nilainya mungkin lebih rendah pada pasien tanpa 

komplikasi dengan infark kecil dan tes olahraga normal. 

Sementara berbagai beta-blocker telah terbukti 

bermanfaat, untuk pasien dengan disfungsi LV yang 

dikelola dengan pengobatan kontemporer, carvedilol 

yang dititrasi hingga 25 mg secara oral dua kali sehari 

telah terbukti mengurangi angka kematian. Beta-blocker 

dengan aktivitas simpatomimetik intrinsik belum terbukti 

bermanfaat pada pasien pascainfark.  

Agen antiplatelet bermanfaat; aspirin (81-325 mg 

setiap hari, dengan 81 mg setiap hari sebagai dosis jangka 

panjang yang disukai) direkomendasikan, dan 

menambahkan clopidogrel (75 mg setiap hari) telah 

terbukti memberikan manfaat tambahan jangka pendek 

setelah STEMI. Prasugrel memberikan pengurangan 

lebih lanjut dalam hasil trombotik dibandingkan dengan 

clopidogrel, dengan biaya lebih banyak perdarahan. 

Demikian juga, ticagrelor memberikan manfaat lebih dari 

clopidogrel tetapi harus digunakan dengan aspirin dosis 



rendah (81 mg / hari). Antikoagulasi warfarin selama 3 

bulan mengurangi kejadian emboli arteri setelah infark 

anterior besar dan, menurut hasil setidaknya satu 

penelitian, meningkatkan prognosis jangka panjang; 

namun, penelitian ini dilakukan sebelum penggunaan 

rutin aspirin dan clopidogrel. Keuntungan 

mengombinasikan aspirin dosis rendah dan warfarin 

belum terbukti, kecuali mungkin pada pasien dengan 

fibrilasi atrium.  

Calcium channel blockers belum terbukti 

meningkatkan prognosis secara keseluruhan dan tidak 

boleh diresepkan semata-mata untuk pencegahan 

sekunder. Terapi antiaritmia selain dengan beta-blocker 

belum terbukti efektif kecuali pada pasien dengan aritmia 

simtomatik. Amiodarone telah dipelajari dalam beberapa 

percobaan pasien pasca infark dengan disfungsi LV atau 

ektopi ventrikel yang sering. Meskipun kelangsungan 

hidup tidak membaik, amiodarone tidak berbahaya-tidak 

seperti agen lain dalam pengaturan ini. Oleh karena itu, 

ini adalah agen pilihan untuk individu dengan gejala 

aritmia supraventrikular pasca infark. Sementara 

defibrillator implan meningkatkan kelangsungan hidup 



pasien dengan disfungsi LV pascainfark dan gagal 

jantung, percobaan DINAMIT tidak menemukan 

manfaat dari defibrilator implan yang ditanamkan dalam 

40 hari setelah infark miokard akut. 

 

C. ACE Inhibitors dan ARBs pada Pasien dengan 

Disfungsi LV 

Pasien yang mengalami kerusakan miokard yang 

substansial sering mengalami dilatasi dan disfungsi 

ventrikel kiri yang progresif, yang menyebabkan gagal 

jantung klinis dan penurunan kelangsungan hidup jangka 

panjang. Pada pasien dengan EF kurang dari 40%, terapi 

ACE inhibitor (atau ARB) jangka panjang mencegah 

pelebaran ventrikel kiri dan timbulnya gagal jantung 

serta memperpanjang kelangsungan hidup. Percobaan 

HOPE, serta gambaran percobaan inhibitor ACE untuk 

pencegahan sekunder, juga menunjukkan penurunan 

sekitar 20% pada angka kematian dan terjadinya MI 

nonfatal dan stroke dengan pengobatan ramipril pasien 

dengan penyakit pembuluh darah koroner atau perifer 

dan tanpa disfungsi sistolik LV yang dikonfirmasi. Oleh 

karena itu, terapi ACE inhibitor harus sangat 



dipertimbangkan pada kelompok pasien yang lebih luas 

ini — dan terutama pada pasien dengan diabetes dan 

mereka yang bahkan dengan hipertensi sistolik ringan, di 

mana manfaat terbesar diamati (lihat Tabel 11-6). 

 

D. Revaskularisasi 

Pasien pasca infark yang tidak diobati dengan PCI primer 

yang tampaknya mendapat manfaat dari revaskularisasi 

dini dengan CABG jika anatominya sesuai adalah (1) 

mereka yang telah menjalani terapi fibrinolitik, terutama 

jika mereka memiliki gambaran risiko tinggi (termasuk 

tekanan darah sistolik kurang dari 100 mm Hg, denyut 

jantung lebih dari 100 denyut/menit, Killip kelas II atau 

III, dan depresi segmen ST 2 mm atau lebih pada sadapan 

anterior); (2) pasien dengan disfungsi LV (EF kurang dari 

30–40%); (3) pasien dengan NSTEMI dan fitur berisiko 

tinggi; dan (4) pasien dengan tes latihan yang sangat 

positif dan penyakit multi-pembuluh darah. Nilai 

revaskularisasi pada pasien yang tidak diobati dengan 

terapi reperfusi akut dengan fungsi LV yang 

dipertahankan dengan iskemia ringan dan tidak terbatas 

gejala kurang jelas. Secara umum, pasien tanpa 



gambaran risiko tinggi yang bertahan hidup dari infark 

tanpa komplikasi, telah mempertahankan fungsi LV (EF 

lebih besar dari 50%), dan tidak mengalami iskemia 

akibat olahraga memiliki prognosis yang sangat baik dan 

tidak memerlukan evaluasi invasif.  

Randomized trials yang lebih kecil telah 

menunjukkan bahwa pasien dengan penyakit arteri yang 

tidak berhubungan dengan infark dapat mengambil 

manfaat dari strategi revaskularisasi pada saat perawatan 

MI akut, sebelum keluar dari rumah sakit. 

 

O’Gara PT et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the 

management of Stelevation myocardial infarction: a 

report of the American College of Cardiology 

Foundation/American Heart Association Task 

Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013 Jan 

29;127(4):e362–425. Erratum in: Circulation. 2013 

Dec 24;128(25):e481. [PMID: 23247304] 

 

GANGGUAN DENYUT DAN IRAMA 

Kelainan irama dan konduksi jantung dapat bersifat 

simptomatik (sinkop, hampir pingsan, pusing, kelelahan, 

atau palpitasi) atau asimtomatik. Selain itu, mereka dapat 

mematikan (kematian jantung mendadak) atau berbahaya 



sejauh mereka mengurangi curah jantung, sehingga 

perfusi otak dan miokardium terganggu. Takikardia 

supraventrikular yang stabil (SVT) umumnya ditoleransi 

dengan baik pada pasien tanpa penyakit jantung yang 

mendasarinya tetapi dapat menyebabkan iskemia miokard 

atau gagal jantung pada pasien dengan penyakit koroner, 

kelainan katup, dan disfungsi miokard sistolik atau 

diastolik. Takikardia ventrikel, jika berkepanjangan, 

sering mengakibatkan gangguan hemodinamik dan dapat 

memburuk menjadi fibrilasi ventrikel jika tidak diobati.  

Apakah denyut jantung lambat menghasilkan gejala 

saat istirahat atau dengan aktivitas tergantung pada 

apakah perfusi serebral dan perifer dapat dipertahankan, 

yang umumnya merupakan fungsi apakah pasien tegak 

atau terlentang dan apakah fungsi ventrikel kiri memadai 

untuk mempertahankan volume sekuncup. Jika denyut 

jantung tiba-tiba melambat, seperti dengan timbulnya 

blok jantung lengkap atau henti sinus, sinkop atau kejang 

(atau keduanya) dapat terjadi. Kecuali penyebab yang 

jelas dan reversibel ditemukan, sebagian besar pasien 

dengan gejala memerlukan implantasi alat pacu jantung 

permanen.  



Diagnosis takiaritmia abnormal seringkali dapat 

dibuat melalui pemantauan jantung, termasuk 

pemantauan EKG di rumah sakit dan rawat jalan, perekam 

kejadian, telemetri jantung bergerak terus menerus, atau 

perekam loop implan. Selain itu, sensor optik pada 

perangkat yang dapat dikenakan, seperti jam tangan 

pintar, menggunakan algoritme pemberitahuan pulsa 

tidak beraturan pasif untuk mengidentifikasi 

kemungkinan aritmia, dengan nilai prediksi positif untuk 

mendeteksi fibrilasi atrium sekitar 70%. Perangkat, 

seperti Apple Watch tertentu dan perangkat AliveCor, 

dapat merekam elektrokardiogram ritme aktual yang 

dapat dikirimkan ke penyedia layanan kesehatan. 

Pengujian yang lebih invasif, termasuk studi 

elektrofisiologi berbasis kateter (untuk menilai fungsi 

simpul sinus, konduksi AV, dan inducibility aritmia), dan 

tes fungsi sistem saraf otonom (pengujian meja miring) 

juga dapat dilakukan.  

Pengobatan takiaritmia bervariasi dan dapat 

mencakup modalitas seperti obat antiaritmia dan teknik 

yang lebih invasif seperti ablasi kateter. 

 



Obat antiaritmia 

Obat antiaritmia sering digunakan untuk mengobati 

aritmia, tetapi memiliki kemanjuran yang bervariasi dan 

sering menimbulkan efek samping (Tabel 10-11). Mereka 

sering dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan 

tindakan elektrofarmakologinya dan banyak dari obat ini 

memiliki beberapa tindakan. Skema klasifikasi yang 

paling sering digunakan adalah Vaughan-Williams, yang 

terdiri dari empat kelas. 

 

Tabel 10-11. Pengobatan antiaritmia (urutan alfabet 

berdasarkan kelas). 

Agen Dosis 

intavena 

Dosis oral Level terapi 

plasma 

Rute eliminasi Efek samping 

Kelas Ia: Aksi: Sodium channel blockers:  

Indikasi: Supraventrikular takikardia, ventrikular takikardia; symptomatics ventricular premature beats 

Disopyramid

e 

 Immediate 

release: 100-

200 mg tiap 

6 jam 

Sustained 

release: 200-

400 mg tiap 

12 jam 

2-8 mg/mL Ginjal Retensi urin, 

mulut kering, ↓ 

LVF, QT 

memanjang 

Procainamide Loading: 10-

17 mg/kg 

pada20-50 

mg/menit 

Maintenance: 

1-4 mg/menit 

50 

mg/kg/hari 

dibagi dosis 

tiap 4 jam 

(short-

acting) 

4-10 mg/mL; 

NAPA 

(metabolit 

aktif), 10-20 

mcg/mL 

Ginjal   

Quinidine 6-10 mg/kg 

(intramuskula

r atau 

intravena) 

selama 20 

menit 

(parenteral 

jarang 

digunakan) 

324-648 mg 

tiap 8 jam 

2-5 mg/mL Hati  GI, ↓ LVF, ↑ 

Dig 

Kelas Ib: Aksi: memperpendek repolarisasi 



Indikasi: Ventrikular takikardia, pencegahan untuk ventrikular fibrilasi, symptomatics ventricular premature 

beats 

Lidocaine Loading: 1 

mg/kg; 

Maintenance: 

1-4 mg/min 

 1-5 mg/mL Hati CNS, GI, ↓ 

LVF 

Mexiletine  100-300 mg 

toap 8-12 

jsm; 

maksimal: 

1200 

mg/hari 

0,5-2 mg/mL Hati CNS, GI, 

leukopenia 

Kelas Ic: Aksi:  

Indikasi: Ventrikular takikardia (tidak ada penyakit jantung struktural), supraventricular tachycardia refrakter 

Flecainide  50-150 mg 

2x sehari 

0,2-1 mg/mL Hati CNS, GI, AFL 

dengan 

konduksi 1:1, 

ventrikular pro-

aritmia 

Propafenone  150-300 mg 

toap 8-12 

jam 

Catatan: 

metabolit aktif 

Hati CNS, GI, AFL 

dengan 

konduksi 1:1, 

ventrikular pro-

aritmia 

Kelas II: Aksi: Beta-blockers, memperlambat konduksi AV 

Indikasi: Supraventricular takikardia, ventrikular takikardia; symptomatics ventricular premature beats, long 

QT syndrome 

Esmolol Loading: 500 

mcg/kg 

selama 1-2 

menit 

Maintenance: 

50 

mcg/kg/menit 

Beta-blocker 

yang lain 

dapat 

digunakan 

bersamaan 

Tidak 

dikembangka

n 

Hati ↓ LVF, 

bradkardia, AV 

blok 

Metoprolol 5 mg tiap 5 

menit 

meningkat 

hingga 3 dosis 

25-200 mg 

perhari 

Tidak 

dikembangka

n 

Hati ↓ LVF, 

bradkardia, AV 

blok, fatigue 

Propanolol 1-3 mg iap 5 

menit 

meningkat 

hingga total 5 

mg 

40-320 mg 

dalam 1-4 

dosis perhari 

(tergantung 

sediaan) 

Tidak 

dikembangka

n 

Hati ↓ LVF, 

bradkardia, AV 

blok, 

bronkospasme 

Kelas III: Aksi: memperpanjang potensi aksi 

Indikasi: Amiodarone: ventrikular takikardia refrakter, supraventrikular takikardia, pencegahan untuk 

ventrikular takikardia, atrial fibrilasi, ventrikular fibrilasi; Dofetilide: atrial fibrilasi dan flutter; Dronedarone: 

atrial fibrilasi (tidak persisten); Ibutilide: konversi atrial fibrilasi dan flutter; Sotalol: ventrikular takikardia, 

atrial fibrilasi 

Amiodarone 150-300 mg 

infus cepar, 

diikuti infus 1 

mg/menit 

untuk 6 jam 

kemudian 0,5 

mg/menit 

untuk 18 jam 

800-1600 

mg/hari 

untuk 7-14 

hari; 

maintain 

100-400 

mg/hari  

1-5 mg/mL Hati Fibrosis 

pulmonal, 

hipotiroidisme, 

hipertiroidisme

, fotosensitifiti, 

deposit kulit 

dan kornea, 

hepatitis, ↑ Dig, 

neurotoksik, GI 

Dofetilide  125-500 mcg 

tiap 12 jam 

 Ginjal (dosis 

harus 

dikurangi 

dengan 

disfungsi 

ginjal) 

Torsade de 

pointes 3%, 

interaksi 

dengan 

sitokrom P-450 

inhibitor 



Dronedarone  400 mg 2x 

sehari 

 Hati 

(kontraindikas

i pada 

gangguan 

parah) 

QTc 

memanjang, 

HF. 

Kontraindikasi 

pada HF 

(NYHA kelas 

IV atau 

dekompensasi 

baru-baru ini), 

AF persisten 

Ibutilide 1 mg selama 

10 menit, 

diikuti dengan 

infusi kedua 

0,5-1 mg 

selama 10 

menit 

  Hati dan ginjal Torsade de 

pointes hingga 

5% pasien 3 

jam setelah 

pengobatan; 

pasien harus 

dimonitor 

dengan 

defibrilator 

terdekat  

Sotalol 75 mg tiap 12 

jam 

80-160 mg 

tiap 12 jam 

(maksimal 

320 mg 

perhari) 

 Ginjal ( dosis 

interval harus 

diperluas jika 

creatine 

clearance < 60 

mL/menit) 

Kejadian awal 

Torsade de 

pointes, ↓ LVF, 

bradkardia, 

fatigue (dan 

efek lain yang 

berhubungan 

dengan beta-

blocker) 

Kelas IV: Aksi: memperlambat calcium channel blockers 

Indikasi: Supraventrikular takikardia, ventrikular takikardia (outflow tract, idiopatik) 

Diltiazem 0,25 mg/kg 

selama 2 

menit; kedua 

0,35 mg/kg 

bolus setelah 

15 menit jika 

respon tidak 

cukup; 

kecepatan 

infus 5-15 

mg/jam 

120-360 mg 

perhari 

dalam 1-3 

dosis 

tergantung 

sediaan 

 Metabolisme 

hati, ekskresi 

ginjal 

Hipotensi, ↓ 

LVF, 

bradkardia 

Verapamil 2,5 mg bolus 

diikuti 

tambahan 

bolus 2,5-5 

mg tiap 1-3 

menit; total 20 

mg selama 20 

menit; 

pertahankan 5 

mg/kg/menit 

80-120 mg 

tiap 6-8 jam; 

240-480 mg 

1x sehari 

sediaan 

sustained 

release 

0,1-0,15 

mg/mL 

Hati Hipotensi, ↓ 

LVF, 

konstipasi, ↑ 

Dig 

 

Adenosine 6 mg secara 

cepat diikuti 

dengan 12 mg 

setelah 1-2 

menit jika 

dibutuhkan; 

gunakan 

setelah  dosis 

jika 

menggunakan 

central line 

  Stimulasi 

reseptor 

adenosin, 

metabolisme 

di darah 

Transient 

flushin, 

dispnea, nyeri 

dada, AV blok, 

sinus 

bradikardia: 

efek ↓ dengan 

ophylline, ↑ 

dengan 

dipyridamole 



Digoxin 0,5 mg selama 

20 menit 

diikuti dengan 

kenaikan 0,25 

atau 0,125 mg 

hingga 1-1,5 

mg selama 24 

jam 

1-1,5 mg 

selama 24-

36 jam dlam 

3atau 4 

dosis; 

maintenance

, 0,125-0,5 

mg/hari 

0,7-2 mg/mL Ginjal  AV blok, 

aritmia, GI, 

perubahan 

visual 

Ivabradine  5-7,5 mg tiap 

12 jam 

 Ginjal dan 

tinja 

Bradikardia, 

fosfena 

(kecerahan 

visual) 

AF, atrial fibrilasi; AV, atrioventrikular; CNS, central nervous system; Dig, elevation of serum 

digoxin level; GI, gastrointestinal, (mual, muntah, diare); HF, heart failure; ↓ LVF, penurunan left 

ventricular function; NAPA, N-acetylprocainamide; NYHA, New York Heart Association; SLE, 

systemic lupus erithematousus. 

 

Agen kelas I memblokir saluran natrium membran. 

Tiga subkelas selanjutnya ditentukan oleh efek agen pada 

potensial aksi serat Purkinje. Obat kelas Ia (yaitu, 

quinidine, procainamide, disopyramide) memperlambat 

laju peningkatan potensial aksi (Vmax) dan 

memperpanjang durasinya, sehingga memperlambat 

konduksi dan meningkatkan refraktori (depresi moderat 

fase 0 upstroke potensial aksi). Agen kelas Ib (yaitu, 

lidokain, mexiletine) memperpendek durasi potensial 

aksi; mereka tidak mempengaruhi konduksi atau 

refraktori (depresi minimal fase 0 upstroke potensial 

aksi). Agen kelas Ic (yaitu, flecainide, propafenone) 

memperpanjang Vmax dan memperlambat repolarisasi, 

sehingga memperlambat konduksi dan memperpanjang 



refrakter, tetapi lebih dari obat kelas Ia (depresi maksimal 

fase 0 upstroke dari potensial aksi). 

Agen kelas II adalah beta-blocker, yang menurunkan 

otomatisitas, memperpanjang konduksi AV, dan 

memperpanjang refrakter.  

Agen kelas III (yaitu, amiodarone, dronedarone, 

sotalol, dofetilide, ibutilide) memblokir saluran kalium 

dan memperpanjang repolarisasi, memperlebar QRS dan 

memperpanjang interval QT. Mereka mengurangi 

otomatisitas dan konduksi dan memperpanjang refraktori.  

Agen kelas IV adalah penghambat saluran kalsium, 

yang menurunkan otomatisitas dan konduksi AV.  

Ada beberapa agen antiaritmia yang tidak termasuk 

dalam salah satu kategori ini. Yang paling sering 

digunakan adalah digoksin dan adenosin. Digoxin 

menghambat pompa Na+, K+-ATPase. Digoksin 

memperpanjang konduksi nodus AV dan periode refrakter 

nodus AV, tetapi memperpendek potensial aksi dan 

menurunkan refraktori miokardium ventrikel dan serat 

Purkinje. Adenosin dapat memblokir konduksi nodus AV 

dan memperpendek refrakter atrium.  



Meskipun efek elektrofisiologi in vitro dari sebagian 

besar agen ini telah ditentukan, penggunaannya sebagian 

besar masih empiris. Semua dapat memperburuk 

aritmia (efek proaritmia), dan banyak yang menekan 

fungsi LV.  

Risiko agen antiaritmia telah disorot oleh banyak 

penelitian, terutama Percobaan Supresi Aritmia Koroner 

(CAST), di mana dua agen kelas Ic (flecainide, encainide) 

dan agen kelas Ia (moricizine) meningkatkan angka 

kematian pada pasien dengan ventrikel asimtomatik. 

ektopi setelah MI. Oleh karena itu, agen antiaritmia kelas 

Ic tidak boleh digunakan pada pasien dengan infark 

miokard sebelumnya atau penyakit jantung struktural.  

Penggunaan agen antiaritmia untuk aritmia tertentu 

dibahas di bawah ini. 

 

Ablasi Kateter untuk Aritmia Jantung 

Ablasi kateter telah menjadi modalitas utama terapi untuk 

banyak gejala aritmia supraventrikular, termasuk 

takikardia reentrant AV nodal, takikardia yang 

melibatkan jalur aksesori, paroksismal atrium. takikardia, 

dan atrial flutter. Ablasi kateter pada fibrilasi atrium lebih 



kompleks dan biasanya melibatkan isolasi elektrik 

lengkap dari vena pulmonalis (yang sering menjadi 

tempat inisiasi fibrilasi atrium) atau menempatkan lesi 

linier di dalam atrium untuk mencegah penyebaran ke 

seluruh ruang atrium. Teknik ini dianggap sebagai terapi 

yang masuk akal untuk pasien simtomatik dengan fibrilasi 

atrium refrakter obat atau sebagai alternatif pengobatan 

antiaritmia jangka panjang.  

Ablasi kateter pada aritmia ventrikel terbukti lebih 

sulit, tetapi pusat yang berpengalaman telah menunjukkan 

keberhasilan yang wajar dengan semua jenis takikardia 

ventrikel termasuk reentry cabang berkas, takikardia yang 

berasal dari saluran keluar ventrikel atau otot papiler, 

takikardia yang berasal dari sistem konduksi khusus 

(ventrikular fascicular takikardia), dan takikardia 

ventrikel yang terjadi pada pasien dengan kardiomiopati 

iskemik atau dilatasi. Ablasi dari banyak aritmia ini dapat 

dilakukan dari permukaan endokardium melalui 

penempatan kateter endovaskular atau pada permukaan 

epikardial jantung melalui pendekatan subxiphoid 

perkutan.  



Ablasi kateter juga telah berhasil dilakukan untuk 

pengobatan fibrilasi ventrikel ketika kontraksi ventrikel 

prematur yang seragam (PVC) dapat diidentifikasi. Selain 

itu, pasien dengan gejala PVC atau PVC dengan beban 

yang cukup tinggi menyebabkan kardiomiopati (biasanya 

lebih dari 10.000/hari) sering dirujuk untuk ablasi kateter 

juga. Prosedur ablasi kateter umumnya aman, dengan 

tingkat komplikasi utama secara keseluruhan berkisar 

antara 1% sampai 5%. Kerusakan vaskular mayor selama 

pemasangan kateter terjadi pada kurang dari 2% pasien. 

Ada insiden rendah perforasi dinding miokard yang 

mengakibatkan tamponade perikardial. Kerusakan yang 

cukup pada nodus AV yang memerlukan pacu jantung 

permanen terjadi pada kurang dari 1% pasien. Ketika 

akses transseptal melalui septum interatrial atau 

kateterisasi LV retrograde diperlukan, komplikasi 

potensial tambahan termasuk kerusakan pada katup 

jantung, kerusakan pada arteri koroner, atau emboli 

sistemik. Komplikasi yang jarang namun berpotensi fatal 

setelah ablasi kateter pada fibrilasi atrium adalah 

berkembangnya fistula atrio-esofagus akibat ablasi pada 



dinding posterior LA tepat di atas esofagus, diperkirakan 

terjadi dalam waktu kurang dari 0,1% prosedur. 

 

Calkins H et al. 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/ 

SOLAECE expert consensus statement on catheter 

and surgical ablation of atrial fibrillation. Europace.

 2018 Jan 1;20(1):e1–160. [PMID: 29016840] 

 

SINUS ARITMIA, BRADIKARDIA, DAN 

TAKIKARDIA 

 

ESSENSIAL 

• Variasi yang luas pada frekuensi sinus sering 

terjadi pada individu muda yang sehat dan 

umumnya tidak patologis. 

• Bradikardia simtomatik mungkin memerlukan 

implantasi alat pacu jantung permanen, 

terutama pada orang tua atau pasien dengan 

penyakit jantung yang mendasarinya. 

• Takikardia sinus biasanya sekunder untuk 

proses lain yang mendasari (yaitu, demam, 

nyeri, anemia, penarikan alkohol). 

• Sick sinus sindrom bermanifestasi sebagai 

bradikardia sinus, jeda, atau respons denyut 

jantung yang tidak memadai terhadap tuntutan 

fisiologis (inkompetensi kronotropik). 

 

Gambaran Umum 

Sinus aritmia adalah ketidakteraturan denyut jantung 

normal yang didefinisikan sebagai variasi dalam interval 



PP lebih dari 120 ms. Hal ini umumnya terjadi pada orang 

muda yang sehat karena perubahan pengaruh vagal pada 

nodus sinus selama respirasi (fasik) atau tidak 

bergantung pada respirasi (nonfasik). Ini umumnya 

bukan aritmia patologis dan tidak memerlukan evaluasi 

jantung khusus. 

Sinus bradikardia didefinisikan sebagai denyut 

jantung lebih lambat dari 60 denyut/menit dan mungkin 

disebabkan oleh peningkatan pengaruh vagal pada alat 

pacu jantung sinoatrial normal atau penyakit organik 

pada nodus sinus. Pada individu yang sehat, dan 

khususnya pada atlet yang terlatih, sinus bradikardia 

dengan kecepatan 50 kali/menit atau lebih rendah 

terutama saat tidur merupakan temuan yang normal. 

Namun, pada pasien usia lanjut dan individu dengan 

penyakit jantung sinus bradikardia mungkin merupakan 

indikasi patologi sinus node yang sebenarnya. Bila 

frekuensi sinus sangat melambat, sambungan atrial-nodal 

atau sambungan berkas nodal-His dapat mengasumsikan 

aktivitas alat pacu jantung untuk jantung, biasanya pada 

kecepatan 35-60 denyut/menit.  



Sinus takikardia didefinisikan sebagai denyut 

jantung lebih cepat dari 100 denyut/menit yang 

disebabkan oleh pembentukan impuls yang cepat dari 

nodus sinoatrial. Ini adalah respons fisiologis normal 

terhadap olahraga atau kondisi lain di mana pelepasan 

katekolamin meningkat. Frekuensinya jarang melebihi 

160 denyut/menit tetapi dapat mencapai 180 

denyut/menit pada orang muda. Onset dan penghentian 

biasanya bertahap, berbeda dengan paroxysmal 

supraventrikular tachycardia (PSVT) karena reentry. 

Dalam kasus yang jarang terjadi, individu yang sehat 

dapat datang dengan takikardia sinus yang "tidak tepat" 

di mana peningkatan denyut jantung basal yang terus-

menerus tidak sejalan dengan tuntutan fisiologis. 

Konsekuensi jangka panjang dari gangguan ini sedikit. 

Sick sinus syndrome adalah diagnosis luas yang 

diterapkan pada pasien dengan henti sinus, blok keluar 

sinoatrial (dikenali dengan jeda yang sama dengan 

kelipatan interval PP yang mendasarinya atau 

pemendekan progresif interval PP sebelum jeda), atau 

bradikardia sinus persisten. Presentasi umum pada pasien 

usia lanjut adalah SVT berulang (seringkali fibrilasi 



atrium) disertai bradiaritmia ("sindrom tachy-brady"). 

Jeda panjang yang sering mengikuti penghentian 

takikardia menyebabkan gejala yang terkait. Sick sinus 

syndrome juga dapat bermanifestasi sebagai 

inkompetensi kronotropik, yang didefinisikan sebagai 

respons denyut jantung yang tidak tepat terhadap 

tuntutan fisiologis olahraga atau stres, dan merupakan 

penyebab toleransi olahraga yang buruk. 

 

Temuan Klinis 

Pada kebanyakan pasien, aritmia sinus (bradikardia atau 

takikardia) tidak menimbulkan gejala tanpa adanya 

penyakit jantung yang mendasari atau komorbiditas 

lainnya. Ketika bradikardia sinus yang parah 

menyebabkan curah jantung yang rendah, 

bagaimanapun, pasien mungkin mengeluhkan 

kelemahan, kebingungan, atau sinkop jika perfusi 

serebral terganggu. Irama ektopik atrium, junctional, dan 

ventrikel lebih cenderung terjadi dengan frekuensi sinus 

yang lambat. Sinus bradikardia sering diperburuk oleh 

obat-obatan (digitalis, calcium channel blocker, beta-

blocker, agen simpatolitik, antiaritmia), dan agen 



nonesensial yang mungkin bertanggung jawab harus 

dihentikan sebelum membuat diagnosis.  

Sinus takikardia paling sering merupakan respons 

normal terhadap kondisi yang memerlukan peningkatan 

curah jantung, termasuk demam, nyeri, kecemasan, 

anemia, gagal jantung, hipovolemia, atau tirotoksikosis. 

Penarikan alkohol dan alkohol adalah penyebab umum 

takikardia sinus dan aritmia supraventrikular lainnya. 

Pada pasien dengan penyakit jantung yang 

mendasarinya, sinus takikardia dapat menyebabkan 

dispnea atau nyeri dada karena peningkatan kebutuhan 

oksigen miokard atau penurunan aliran darah arteri 

koroner.  

Gejala dari disfungsi nodus sinus tidak spesifik dan 

mungkin disebabkan oleh penyebab lain. Oleh karena itu 

penting bahwa gejala ditunjukkan bertepatan temporal 

dengan aritmia. Ini mungkin memerlukan pemantauan 

rawat jalan yang berkepanjangan atau penggunaan 

perekam peristiwa. 

 

Tatalaksana 

Pasien tanpa gejala umumnya tidak memerlukan 



pengobatan. Untuk pasien dengan gejala bradikardia atau 

sindrom sinus sakit, implantasi alat pacu jantung 

permanen biasanya diindikasikan. Pada pasien tanpa 

bukti kelainan konduksi nodus AV atau cabang berkas, 

alat pacu jantung atrium bilik tunggal masuk akal. 

Berdasarkan hasil dari beberapa uji coba terkontrol 

secara acak, pacu jantung berbasis atrium (ruang tunggal 

atau ganda) lebih unggul daripada pacu jantung hanya 

ventrikel untuk pasien dengan disfungsi nodus sinus. 

Ketika alat pacu jantung dua bilik ditanamkan untuk 

disfungsi nodus sinus dengan konduksi AV utuh, pacu 

jantung yang tidak perlu harus dihindari karena dapat 

memperburuk gagal jantung, terutama pada pasien 

dengan disfungsi LV yang sudah ada sebelumnya. Dalam 

kebanyakan situasi, takikardia sinus akan membaik atau 

sembuh dengan pengobatan penyebab yang 

mendasarinya. Takikardia sinus yang tidak tepat dengan 

adanya gejala (palpitasi, pusing, intoleransi aktivitas) 

dapat diobati dengan percobaan beta-blocker atau 

calcium channel blockers meskipun pengobatan sering 

menantang. Ivabradine (5– 7,5 mg dua kali sehari), 

penghambat selektif saluran lucu kalium (Jika) khusus 



untuk nodus sinus, tampaknya menjadi pilihan 

pengobatan yang efektif. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Pasien dengan gejala yang berhubungan dengan 

bradikardia atau takikardia ketika etiologi reversibel 

telah disingkirkan. 

 

Kusumoto FM et al. 2018 ACC/AHA/HRS guideline on 

the evaluation and management of patients with 

bradycardia and cardiac conduction delay: a report of 

the American College of Cardiology/American Heart 

Association Task Force on Clinical Practice 

Guidelines and the Heart Rhythm Society. Heart 

Rhythm.2019Sep;16(9):e128–

226.[PMID:30412778] 

 

AV BLOCK 

 

ESSENSIAL 

• Gangguan konduksi antara atrium dan ventrikel 

yang dapat fisiologis (karena peningkatan 

tonus vagal) atau patologis. 

• Blok terjadi pada nodus AV (derajat pertama, 

derajat kedua Mobitz tipe I) atau di bawah 

nodus AV (derajat kedua Mobitz tipe II, derajat 

ketiga). 



• Blok AV simtomatik atau blok di bawah nodus 

AV tanpa penyebab yang reversibel biasanya 

memerlukan implantasi alat pacu jantung 

permanen. 

 

 

Gambaran Umum 

Blok AV bisa fisiologis (karena peningkatan tonus vagal) 

atau patologis (karena penyakit jantung yang mendasari 

seperti iskemia, miokarditis, fibrosis sistem konduksi, 

atau setelah operasi jantung). Blok AV dikategorikan 

sebagai derajat pertama (interval PR lebih besar dari 

200 msec dengan semua impuls atrium dilakukan), 

derajat kedua (denyut diblokir intermiten), atau derajat 

ketiga (blok jantung lengkap, di mana tidak ada impuls 

atrium dilakukan ke ventrikel ). Blok AV derajat dua 

selanjutnya diklasifikasikan menjadi Mobitz tipe I 

(Wenckebach), di mana waktu konduksi AV (interval 

PR) secara progresif memanjang sebelum denyut yang 

diblokir, dan Mobitz tipe II, di mana ada denyut atrium 

nonkonduksi intermiten yang tidak didahului dengan 

pemanjangan. konduksi AV. Ketika hanya 2:1 blok AV 

yang ada pada EKG, pembedaan antara Mobitz tipe I atau 



Mobitz tipe II lebih sulit. Jika interval PR dasar 

diperpanjang (lebih besar dari 200 msec) atau lebar 

kompleks QRS sempit (kurang dari 120 msec), blok 

biasanya nodal (Mobitz tipe I); jika kompleks QRS lebar 

(lebih besar dari atau sama dengan 120 msec), blok lebih 

cenderung infranodal (Mobitz tipe II).  

Disosiasi AV terjadi ketika alat pacu jantung 

ventrikel intrinsik bekerja dengan kecepatan lebih cepat 

dari atau mendekati kecepatan sinus (irama 

idioventrikular dipercepat, denyut prematur ventrikel, 

atau takikardia ventrikel), sehingga impuls atrium yang 

tiba di nodus AV ketika refrakter mungkin tidak 

dilakukan. Fenomena ini tidak serta merta menunjukkan 

blok AV. Tidak ada pengobatan yang diperlukan selain 

dari pengelolaan aritmia penyebab. 

 

Temuan Klinis 

Presentasi klinis blok derajat pertama dan Mobitz tipe I 

biasanya jinak dan jarang menimbulkan gejala. Blok 

fisiologis normal jenis ini terjadi sebagai respons 

terhadap peningkatan keluaran parasimpatis. Ini biasanya 

terlihat saat tidur, dengan pijat sinus karotis, atau pada 



atlet yang terlatih. Mungkin juga terjadi sebagai efek 

pengobatan (penghambat saluran kalsium, beta-blocker, 

digitalis, atau antiaritmia). Penyebab patologis, termasuk 

iskemia atau infark miokard (dibahas sebelumnya), 

proses inflamasi (yaitu, penyakit Lyme), fibrosis, 

kalsifikasi, atau infiltrasi (yaitu, amiloidosis atau 

sarkoidosis), harus disingkirkan.  

Blok Mobitz tipe II dan blok jantung lengkap (derajat 

ketiga) hampir selalu disebabkan oleh penyakit patologis 

yang melibatkan sistem konduksi infranodal, dan gejala 

termasuk kelelahan, dispnea, presinkop atau sinkop 

sering terjadi. Dengan blok jantung lengkap, di mana 

tidak ada impuls atrium yang mencapai ventrikel, laju 

pelepasan ventrikel biasanya lambat (kurang dari 50 

denyut/menit) dan keparahan gejala dapat bervariasi 

tergantung pada laju dan stabilitas irama keluar. Untuk 

derajat yang lebih rendah dari blok AV, penyebab 

patologis harus dieksplorasi.  

Blok konduksi intraventrikular relatif umum dan 

mungkin sementara (yaitu, terkait dengan peningkatan 

denyut jantung) atau permanen. Blok cabang berkas 

kanan sering terlihat pada pasien dengan struktur jantung 



normal. Bundel kiri terdiri dari dua komponen (fasikulus 

anterior dan posterior) dan blok cabang berkas kiri lebih 

sering menjadi penanda penyakit jantung yang 

mendasari, termasuk penyakit jantung iskemik, penyakit 

inflamasi atau infiltratif, kardiomiopati, dan penyakit 

jantung katup. Pada pasien tanpa gejala dengan blok 

bifascicular (blok pada dua dari tiga komponen 

infranodal—bundel kanan, anterior kiri, dan fasikulus 

posterior kiri), insiden blok jantung komplit yang 

tersembunyi atau perkembangannya rendah (1% setiap 

tahun). Pengobatan Pasien tanpa gejala dengan blok AV 

tipe I Mobitz derajat pertama atau kedua tidak 

memerlukan terapi khusus. Pasien harus menjalani 

pengobatan penyebab yang berpotensi reversibel (yaitu, 

iskemia miokard atau efek pengobatan). Pasien 

simtomatik dengan berbagai derajat blok jantung harus 

segera diobati dengan atropin (dosis awal 0,5 mg 

diberikan secara intravena) atau pacu jantung sementara 

(transkutan atau transvena). Indikasi untuk pacu jantung 

permanen adalah bradiaritmia simtomatik dengan derajat 

blok AV atau blok AV derajat tinggi tanpa gejala (Mobitz 

tipe II derajat dua atau blok jantung derajat tiga) yang 



tidak disebabkan oleh penyebab yang reversibel atau 

fisiologis. Pasien dengan dugaan sinkop jantung dengan 

denyut dan irama jantung normal tetapi blok bifascicular 

atau trifascicular pada EKG juga harus dipertimbangkan 

untuk pemacuan permanen. 

Sebuah nomenklatur standar untuk generator alat 

pacu jantung digunakan, biasanya terdiri dari empat 

huruf. Huruf pertama mengacu pada ruang yang mondar-

mandir (A, atrium; V, ventrikel; D, ganda [untuk 

keduanya]). Huruf kedua mengacu pada ruang yang 

dirasakan (juga A, V, atau D). Opsi tambahan (O) 

menunjukkan tidak adanya penginderaan. Huruf ketiga 

mengacu pada bagaimana alat pacu jantung merespons 

peristiwa yang dirasakan (I, penghambatan oleh impuls 

yang dirasakan; T, dipicu oleh impuls yang dirasakan; D, 

mode respons ganda; O, tidak ada respons terhadap 

impuls yang dirasakan). Huruf keempat mengacu pada 

kemampuan program atau kapasitas respons laju (R, 

modulasi laju), fungsi yang dapat meningkatkan laju 

mondar-mandir sebagai respons terhadap gerakan atau 

laju pernapasan ketika detak jantung intrinsik rendah 

secara tidak tepat.  



Alat pacu jantung dua ruang yang merasakan dan 

mondar-mandir di kedua ruang adalah pendekatan paling 

fisiologis untuk pasien mondar-mandir yang tetap dalam 

irama sinus. Sinkronisasi AV sangat penting pada pasien 

yang kontraksi atriumnya menghasilkan peningkatan 

volume sekuncup yang substansial. Untuk pasien dengan 

fibrilasi atrium permanen yang memerlukan pacu jantung 

untuk bradikardia simtomatik atau jeda, implantasi 

berbasis kateter dari alat pacu jantung tanpa timah 

langsung ke endokardium RV dapat dipertimbangkan. 

Pada pasien dengan blok jantung lengkap dengan 

disfungsi sistolik ventrikel kiri, implantasi alat pacu 

jantung yang mampu menangkap langsung sistem 

konduksi khusus asli (bundel His) atau pacu jantung 

ventrikel kiri dan kanan simultan (CRT-P) dapat 

diindikasikan. Komplikasi dari implantasi alat pacu 

jantung termasuk infeksi, hematoma, perforasi jantung, 

pneumotoraks, dan pelepasan timbal.  

 

Kapan Harus Merujuk?  

Pasien dengan blok AV simtomatik (derajat berapa pun) 

atau blok AV derajat tinggi tanpa gejala (derajat kedua 



Mobitz tipe II atau derajat ketiga) setelah penyebab yang 

reversibel telah disingkirkan. 

 

Upadhyay GA et al; His-SYNC Investigators. His 

corrective pacing or biventricular pacing for cardiac 

resynchronization in heart failure. J Am Coll Cardiol. 

2019 Jul 9;74(1):157–9. [PMID:  31078637] 

 

Paroxysmal Supraventrikular Tachycardia (PSVT) 

 

ESSENSIAL 

• Takikardia cepat dan teratur paling sering 

terlihat pada dewasa muda dan ditandai dengan 

onset dan offset yang tiba-tiba. 

• Durasi QRS sempit (kurang dari 120 msec) 

kecuali dengan adanya blok cabang berkas atau 

jalur aksesori. 

• Sering responsif terhadap manuver vagal, AV 

nodal blocker, atau adenosin. Kardioversi 

jarang diperlukan. 

 

Gambaran Umum 

PSVT adalah aritmia intermiten yang ditandai dengan 

onset dan offset yang tiba-tiba dan respons ventrikel yang 

teratur. Episode dapat berlangsung dari beberapa detik 

hingga beberapa jam atau lebih lama. PSVT sering terjadi 

pada pasien tanpa penyakit jantung struktural. Mekanisme 

yang paling umum untuk PSVT adalah masuk kembali, 



yang dapat dimulai atau diakhiri oleh detak prematur 

atrium atau ventrikel yang kebetulan waktunya. Sirkuit 

reentrant biasanya melibatkan jalur ganda (jalur lambat 

dan cepat) di dalam nodus AV; ini disebut sebagai AV 

nodal reentrant tachycardia (AVNRT) dan 

menyumbang 60% kasus PSVT. Lebih jarang (30% 

kasus), masuk kembali adalah karena jalur aksesori antara 

atrium dan ventrikel, disebut sebagai atrioventricular 

reciprocating tachycardia (AVRT). Patofisiologi dan 

manajemen aritmia karena jalur aksesori berbeda dalam 

hal-hal penting dan dibahas secara terpisah di bawah ini. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gejala PSVT bisa sangat bervariasi tergantung pada 

derajat peningkatan denyut jantung, hipotensi yang 

dihasilkan atau adanya komorbiditas lainnya. Gejala 

mungkin termasuk palpitasi, diaphoresis, dyspnea, 

pusing, dan nyeri dada ringan (bahkan tanpa adanya PJK 

terkait). Sinkop jarang terjadi. 

 

B. EKG 



EKG 12 sadapan bila memungkinkan penting untuk 

membantu menentukan mekanisme takikardia. Durasi 

QRS akan menyempit (kurang dari 120 ms) kecuali dalam 

kasus PSVT dengan konduksi yang menyimpang (blok 

cabang berkas kiri, blok cabang berkas kanan, atau jalur 

aksesori konduksi antegrade). Denyut jantung teratur dan 

biasanya 160-220 denyut/menit tetapi mungkin lebih dari 

250 denyut/menit. Gelombang P biasanya berbeda dalam 

kontur dari denyut sinus dan sering simultan dengan atau 

tepat setelah kompleks QRS. 

 

Tatalaksana 

Dengan tidak adanya penyakit jantung struktural, efek 

serius jarang terjadi, dan sebagian besar episode sembuh 

secara spontan. Upaya khusus harus dilakukan untuk 

mengakhiri episode dengan cepat jika gagal jantung, 

sinkop, atau nyeri angina berkembang atau jika ada 

penyakit jantung atau (khususnya) koroner yang 

mendasarinya. Karena masuk kembali adalah mekanisme 

yang paling umum untuk PSVT, terapi yang efektif 

mengharuskan konduksi diinterupsi di beberapa titik di 



sirkuit masuk kembali dan sebagian besar sirkuit ini 

melibatkan AV node. 

 

A. Tindakan Mekanis 

Berbagai manuver telah digunakan untuk menghentikan 

episode, dan pasien dapat belajar untuk melakukan ini 

sendiri. Manuver ini menghasilkan peningkatan akut pada 

tonus vagal dan termasuk manuver Valsava, menurunkan 

kepala di antara lutut, batuk, memercikkan air dingin ke 

wajah, dan menahan napas. Manuver Valsava dilakukan 

dengan pasien semirecumbent (45 derajat), mengerahkan 

sekitar 40 mm Hg tekanan intratoraks (dengan meniup 

melalui jarum suntik 10 mL) selama minimal 15 detik. 

Memindahkan pasien terlentang segera setelah manuver 

regangan dan secara pasif mengangkat kaki mereka 

selama 15 detik tambahan dapat meningkatkan efektivitas 

manuver. Pijat sinus karotis adalah teknik tambahan 

yang sering dilakukan oleh dokter tetapi harus dihindari 

jika pasien mengalami bruit karotis. Tekanan dan pijatan 

yang kuat tetapi lembut pertama-tama diterapkan pada 

sinus karotis kanan selama 10-20 detik dan, jika tidak 

berhasil, kemudian pada sinus karotis kiri. Tekanan tidak 



boleh diberikan pada kedua sisi secara bersamaan. 

Kontak wajah dengan air dingin dapat menyebabkan 

bradikardia sementara dan penghentian PSVT, sebuah 

fenomena yang dikenal sebagai refleks menyelam. Ketika 

dilakukan dengan benar, manuver ini menghasilkan 

penghentian aritmia secara tiba-tiba pada 20-50% kasus. 

 

B. Terapi Obat 

Jika tindakan mekanis gagal untuk menghentikan aritmia, 

agen farmakologis harus dicoba. Adenosin intravena 

direkomendasikan sebagai agen lini pertama karena 

durasi kerjanya yang singkat dan aktivitas inotropik 

negatif yang minimal (Tabel 10-11). Karena waktu paruh 

adenosin kurang dari 10 detik, obat diberikan dengan 

cepat (dalam 1-2 detik) sebagai bolus 6 mg diikuti dengan 

20 mL cairan. Jika rejimen ini tidak berhasil 

menghentikan aritmia, dosis kedua yang lebih tinggi (12 

mg) dapat diberikan. Adenosin menyebabkan blok 

konduksi listrik melalui nodus AV dan mengakibatkan 

terminasi PSVT pada sekitar 90% kasus. Efek samping 

ringan yang umum dan termasuk kemerahan sementara, 

ketidaknyamanan dada, mual, dan sakit kepala. Adenosin 



dapat merangsang jaringan atrium dan ventrikel yang 

menyebabkan fibrilasi atrium (sampai 12% pasien) atau 

jarang aritmia ventrikel dan oleh karena itu pemberian 

harus dilakukan dengan pemantauan jantung terus 

menerus dan ketersediaan defibrilator eksternal. Adenosin 

juga harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan 

penyakit saluran napas reaktif karena dapat menyebabkan 

bronkospasme.  

Ketika adenosin gagal untuk menghentikan aritmia 

atau jika ada kontraindikasi untuk penggunaannya, 

calcium channel blockers intravena, termasuk 

verapamil dan diltiazem, dapat digunakan (Tabel 10-11). 

Verapamil khususnya telah terbukti sama efektifnya 

dalam menghentikan PSVT pada keadaan akut (sekitar 

90%) seperti adenosin. Penghambat saluran kalsium harus 

digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gagal 

jantung karena efek inotropik negatifnya. Waktu 

paruhnya yang lebih lama dibandingkan dengan adenosin 

dapat menyebabkan hipotensi yang berkepanjangan 

meskipun pemulihan ritme normal.  

Beta-blocker intravena termasuk esmolol (beta 

blocker kerja sangat singkat), propranolol, dan 



metoprolol. Sementara beta-blocker menyebabkan 

depresi miokard kurang dari blocker saluran kalsium, 

bukti efektivitas mereka untuk mengakhiri PSVT terbatas. 

Meskipun amiodaron intravena aman, biasanya tidak 

diperlukan dan seringkali tidak efektif untuk pengobatan 

aritmia ini. 

 

 

C. Kardioversi 

Jika pasien secara hemodinamik tidak stabil atau jika 

adenosin, beta-blocker, dan calcium channel blocker 

dikontraindikasikan atau tidak efektif, kardioversi listrik 

sinkron (dimulai pada 100 J) harus dilakukan. 

 

Pencegahan 

A. Ablasi Kateter 

Karena kekhawatiran tentang keamanan dan intoleransi 

obat antiaritmia, ablasi radiofrekuensi adalah 

pendekatan yang lebih disukai untuk pasien dengan 

PSVT reentrant simptomatik berulang, apakah itu karena 

jalur ganda dalam nodus AV atau jalur aksesori. 

 



B. Obat-obatan 

Agen penghambat nodus AV adalah obat pilihan sebagai 

terapi medis lini pertama (Tabel 10-11). Beta-blocker atau 

calcium channel blocker nondihydropyridine, seperti 

diltiazem dan verapamil, biasanya digunakan terlebih 

dahulu. Pasien yang tidak berespon terhadap agen yang 

meningkatkan refrakter nodus AV dapat diobati dengan 

antiaritmia. Agen kelas Ic (flecainide, propafenone) dapat 

digunakan pada pasien tanpa penyakit jantung struktural 

yang mendasarinya. Pada pasien dengan bukti penyakit 

jantung struktural, agen kelas III, seperti sotalol atau 

amiodaron, harus digunakan karena insiden proaritmia 

ventrikel yang lebih rendah selama terapi jangka panjang.  

 

Kapan Harus Merujuk?  

Semua pasien dengan PSVT berkelanjutan atau 

simtomatik harus dirujuk ke ahli jantung atau 

elektrofisiologi jantung untuk pilihan pengobatan jangka 

panjang (termasuk observasi, farmakoterapi, atau ablasi). 

 

Page RL et al. 2015 ACC/AHA/HRS guideline for the 

management of adult patients with supraventricular 

tachycardia: a report of the American College of 



Cardiology/American Heart Association Task Force 

on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm 

Society. J Am Coll Cardiol. 2016 Apr 5;67(13):e27–

115. [PMID: 26409259] 

 

PSVT KARENA JALUR AV AKSESORIS (Sindrom 

Preeksitasi) 

 

ESSENSIAL 

• Dua ciri klasik pola Wolff-Parkinson-White 

(WPW) pada EKG adalah interval PR yang 

pendek dan kompleks QRS yang lebar dan 

kabur karena adanya preeksitasi yang nyata 

(gelombang delta). 

• Sebagian besar pasien dengan pola WPW tidak 

memiliki riwayat klinis aritmia tetapi memiliki 

risiko kematian jantung mendadak yang lebih 

tinggi karena fibrilasi atrium yang dilakukan 

dengan cepat melalui jalur aksesori. Faktor 

risiko termasuk usia lebih muda dari 20 tahun, 

riwayat takikardia, dan sifat konduksi cepat 

pada pengujian elektrofisiologi. 

 

Gambaran Umum 

Jalur aksesori atau saluran pintas antara atrium dan 

ventrikel melewati simpul AV kompak dan dapat 

menjadi predisposisi aritmia reentrant, seperti AVRT dan 

fibrilasi atrium. Ketika koneksi AV langsung melakukan 

antegrade (manifest preexcitation) mereka menghasilkan 



pola WPW klasik pada EKG dasar yang terdiri dari 

interval PR yang pendek dan kompleks QRS yang 

melebar (gelombang delta) karena depolarisasi ventrikel 

awal dari wilayah yang berdekatan dengan jalur tersebut. 

Meskipun morfologi dan polaritas gelombang delta dapat 

menyarankan lokasi jalur, pemetaan dengan rekaman 

intrakardiak diperlukan untuk lokalisasi anatomi yang 

tepat.  

Jalur aksesori terjadi pada 0,1-0,3% dari populasi dan 

memfasilitasi aritmia reentrant karena perbedaan dalam 

periode refrakter dari AV node dan jalur aksesori. 

Sindrom WPW mengacu pada pasien dengan pola 

WPW dasar pada EKG dengan SVT terkait. Apakah 

takikardia terkait dengan kompleks QRS sempit atau 

lebar sering ditentukan oleh apakah konduksi antegrade 

melalui nodus (sempit) atau saluran bypass (lebar). 

Beberapa saluran bypass hanya berjalan dalam arah 

retrograde. Dalam kasus ini, saluran bypass disebut 

"tersembunyi" karena tidak terlihat jelas pada EKG dasar 

(sinus). Takikardia reentrant ortodromik 

menyumbang sekitar 90% dari episode AVRT dan 

ditandai dengan konduksi antegrade ke bawah nodus AV 



dan retrograde ke jalur aksesori, menghasilkan kompleks 

QRS yang sempit (kecuali ada blok cabang berkas yang 

mendasari atau penundaan konduksi interventrikular). 

Takikardia reentrant antidromik melakukan antegrade 

ke jalur aksesori dan retrograde melalui nodus AV, 

menghasilkan kompleks QRS yang lebar dan sering 

tampak aneh yang mungkin disalahartikan sebagai 

takikardia ventrikel. Jalur aksesori sering memiliki 

periode refrakter yang lebih pendek daripada jaringan 

konduksi khusus dan dengan demikian takikardia yang 

melibatkan jalur aksesori berpotensi lebih cepat. 

 

Temuan Klinis 

Pasien dengan WPW yang mengalami aritmia sering 

mengalami palpitasi, pusing, atau nyeri dada ringan. 

Sebagian besar pasien yang memiliki gelombang delta 

yang ditemukan secara kebetulan pada EKG (pola WPW) 

tidak memiliki riwayat klinis aritmia dan oleh karena itu 

tidak menunjukkan gejala. Namun, pasien ini masih 

berisiko lebih tinggi untuk kematian jantung mendadak 

daripada populasi umum. Fibrilasi atrium dengan 

konduksi antegrade di jalur aksesori dan respons 



ventrikel yang cepat akan berkembang pada hingga 30% 

pasien dengan WPW. Jika konduksi ini sangat cepat, 

dapat berpotensi mengalami degenerasi menjadi fibrilasi 

ventrikel. Risiko 10 tahun kematian jantung mendadak 

pada pasien dengan sindrom WPW berkisar antara 0,15% 

hingga 0,24%.  

Faktor risiko termasuk usia lebih muda dari 20 tahun, 

riwayat takikardia simtomatik, dan beberapa jalur 

aksesori. Beberapa strategi stratifikasi risiko telah 

diusulkan untuk mengidentifikasi pasien tanpa gejala 

dengan EKG pola WPW yang mungkin berisiko lebih 

tinggi untuk aritmia jantung yang mematikan. Hilangnya 

preeksitasi secara tiba-tiba selama pengujian latihan 

kemungkinan menunjukkan jalur aksesori dengan sifat 

konduksi yang buruk dan oleh karena itu risiko rendah 

untuk konduksi anterograde yang cepat. Dengan tidak 

adanya temuan ini atau tanda-tanda lain dari sifat 

anterograde yang lemah (preeksitasi intermiten pada 

pemantauan EKG istirahat atau rawat jalan), pasien dapat 

dirujuk untuk pengujian elektrofisiologi invasif. Selama 

penelitian, pasien yang ditemukan memiliki interval RR 

terpendek selama fibrilasi atrium 250 msec atau kurang 



atau SVT yang diinduksi berada pada peningkatan risiko 

kematian jantung mendadak dan harus menjalani ablasi 

kateter. 

 

Tatalaksana 

A. Farmakoterapi 

Perawatan awal ritme reentrant kompleks-sempit yang 

melibatkan saluran bypass (AVRT ortodromik) mirip 

dengan bentuk PSVT lainnya dan mencakup manuver 

vagal, adenosin intravena, atau verapamil. Pengobatan 

takikardia kompleks lebar dengan adanya jalur aksesori, 

baik itu tipe reentrant (AVRT antidromik) atau fibrilasi 

atrium dengan konduksi antegrade ke saluran bypass, 

harus dikelola secara berbeda. Agen seperti calcium 

channel blocker dan beta-blocker dapat meningkatkan 

refrakter nodus AV dengan efek minimal atau tanpa efek 

pada jalur aksesori, sering menyebabkan laju ventrikel 

lebih cepat dan meningkatkan risiko fibrilasi ventrikel. 

Oleh karena itu, agen ini harus dihindari. Agen 

antiaritmia kelas Ia (procainamide) dan kelas III 

(ibutilide) intravena akan meningkatkan refrakter saluran 

bypass dan merupakan obat pilihan untuk takikardia 



kompleks lebar yang melibatkan aksesori jalur. Jika ada 

kompromi hemodinamik, kardioversi listrik diperlukan. 

 

B. Ablasi Kateter 

Untuk manajemen jangka panjang, ablasi kateter adalah 

prosedur pilihan pada pasien dengan jalur aksesori dan 

gejala berulang atau pasien tanpa gejala dengan pola 

WPW pada EKG dan fitur berisiko tinggi pada awal atau 

selama studi elektrofisiologi. Tingkat keberhasilan ablasi 

jalur aksesori dengan kateter frekuensi radio melebihi 

95% pada pasien yang sesuai. Komplikasi mayor dari 

ablasi kateter jarang terjadi tetapi termasuk blok AV, 

tamponade jantung, dan kejadian tromboemboli. 

Komplikasi kecil, termasuk hematoma di tempat akses 

kateter, terjadi pada 1-2% prosedur. Untuk pasien yang 

bukan kandidat untuk ablasi kateter, obat antiaritmia 

kelas Ic atau kelas III dapat dipertimbangkan. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

• Pasien tanpa gejala dengan temuan insidental pola 

WPW pada EKG dengan gambaran risiko tinggi. 



• Pasien simtomatik dengan episode berulang atau 

berkepanjangan meskipun pengobatan dengan agen 

penghambat nodus AV. 

• Pasien dengan preeksitasi dan riwayat fibrilasi atrium 

atau sinkop. 

 

Al-Khatib SM et al. Risk stratification for arrhythmic 

events in patients with asymptomatic pre-excitation: 

a systematic review for the 2015 ACC/AHA/HRS 

guideline for the management of adult patients 

with supraventricular tachycardia. Circulation. 

2016 Apr 5;133(14):e575–86. [PMID: 26399661] 

 

ATRIAL FIBRILASI 

 

ESSENSIAL 

• Muncul sebagai irama jantung yang tidak 

teratur pada pemeriksaan dan EKG. 

• Pencegahan stroke harus dipertimbangkan 

pada semua pasien dengan faktor risiko stroke 

(misalnya, gagal jantung, hipertensi, usia 65 

tahun atau lebih, diabetes mellitus, riwayat 

stroke atau TIA sebelumnya, dan penyakit 

vaskular). 

• Kontrol detak jantung dengan beta-blocker atau 

calcium channel blocker umumnya diperlukan. 

Pemulihan irama sinus dengan kardioversi, 

obat antiaritmia, atau ablasi kateter pada pasien 

simtomatik. 



 

Gambaran Umum 

Atrial fibrilasi adalah aritmia kronis yang paling umum, 

dengan insiden dan prevalensi yang meningkat seiring 

bertambahnya usia, sehingga mempengaruhi sekitar 9% 

individu di atas usia 65 tahun. Ini terjadi pada rematik 

dan bentuk lain dari penyakit katup jantung, 

kardiomiopati dilatasi, ASD, hipertensi, dan PJK serta 

pada pasien tanpa penyakit jantung yang jelas; mungkin 

merupakan gejala awal tirotoksikosis, dan kondisi ini 

harus disingkirkan dengan episode awal. Atrial fibrilasi 

sering muncul secara paroksismal sebelum menjadi 

ritme yang mapan. Perikarditis, trauma dada, bedah 

toraks atau jantung, gangguan tiroid, apnea tidur 

obstruktif, atau penyakit paru (pneumonia, emboli paru) 

serta obat-obatan seperti teofilin dan agonis beta-

adrenergik dapat menyebabkan serangan pada pasien 

dengan jantung normal. Kelebihan alkohol akut dan 

penarikan alkohol (disebut holiday heart) dapat memicu 

atrial fibrilasi. Untuk peminum biasa dan moderat, 

pantangan total dari alkohol mengurangi tetapi biasanya 

tidak menghilangkan kekambuhan atrial fibrilasi. 



Atrial fibrilasi, terutama bila laju ventrikel tidak 

terkontrol, dapat menyebabkan disfungsi ventrikel kiri, 

gagal jantung, atau iskemia miokard (bila terdapat CAD 

yang mendasari). Mungkin konsekuensi paling serius 

dari fibrilasi atrium adalah kecenderungan pembentukan 

trombus karena stasis di atrium (khususnya apendiks 

atrium kiri) dan akibat embolisasi, yang paling merusak 

sirkulasi serebral. Tidak diobati, tingkat stroke adalah 

sekitar 5% per tahun. Namun, pasien dengan penyakit 

katup obstruktif yang signifikan, gagal jantung kronis 

atau disfungsi LV, diabetes mellitus, hipertensi, atau usia 

di atas 75 tahun dan mereka yang memiliki riwayat stroke 

sebelumnya atau kejadian emboli lainnya memiliki risiko 

yang jauh lebih tinggi (hingga hampir 20% per tahun 

pada pasien dengan beberapa faktor risiko). Sebagian 

besar populasi penuaan dengan hipertensi memiliki 

fibrilasi atrium asimtomatik atau "subklinis", yang 

dapat dideteksi dengan perangkat pemantauan dan juga 

dikaitkan dengan peningkatan risiko stroke, terutama jika 

berlangsung selama 24 jam atau lebih. Tidak jelas 

apakah, dan untuk siapa, antikoagulan oral harus 

digunakan untuk atrial fibrilasi subklinis, pertanyaan 



yang sedang dibahas dalam uji klinis yang sedang 

berlangsung. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Atrial fibrilasi itu sendiri jarang mengancam jiwa; 

namun, hal itu dapat memiliki konsekuensi serius jika 

laju ventrikel cukup cepat untuk memicu hipotensi, 

iskemia miokard, atau disfungsi miokard yang diinduksi 

takikardia. Selain itu, terutama pada pasien dengan faktor 

risiko, atrial fibrilasi merupakan penyebab utama stroke 

yang dapat dicegah. Meskipun banyak pasien—

khususnya individu yang lebih tua atau tidak aktif—

memiliki gejala yang relatif sedikit jika frekuensinya 

dikendalikan, beberapa pasien menyadari ritme yang 

tidak teratur dan mungkin merasa sangat tidak nyaman. 

Kebanyakan pasien akan mengeluh kelelahan baik 

mengalami gejala lain atau tidak. Denyut jantung dapat 

berkisar dari sangat lambat hingga sangat cepat, tetapi 

secara seragam tidak teratur kecuali jika ada blok jantung 

lengkap yang mendasari dengan irama melarikan diri 

junctional atau alat pacu jantung ventrikel permanen 



terpasang. Atrial fibrilasi adalah satu-satunya aritmia 

umum di mana laju ventrikel cepat dan irama sangat 

tidak teratur. 

 

B. EKG 

EKG permukaan biasanya menunjukkan aktivitas atrium 

yang tidak menentu dan tidak teratur antara kompleks 

QRS diskrit yang terjadi dalam pola yang tidak teratur. 

Aktivitas atrium mungkin sangat halus dan sulit dideteksi 

pada EKG, atau cukup kasar dan sering disalahartikan 

sebagai atrial flutter. 

 

C. Ekokardiografi 

Ekokardiografi memberikan penilaian volume ruang, 

ukuran dan fungsi ventrikel kiri, atau adanya penyakit 

jantung katup bersamaan dan harus dilakukan pada 

semua pasien dengan diagnosis baru fibrilasi atrium. TEE 

adalah modalitas pencitraan yang paling sensitif untuk 

mengidentifikasi trombus di atrium kiri atau apendiks 

atrium kiri sebelum upaya kardioversi kimia atau listrik. 

 



Tatalaksana 

A. Atrial fibrilasi yang Baru Didiagnosis 

1. Manajemen awal— 

A. PASIEN DENGAN HEMODINAMIK TIDAK STABIL—

Jika pasien secara hemodinamik tidak stabil—biasanya 

sebagai akibat dari denyut ventrikel yang cepat atau 

kondisi jantung atau nonkardiak yang terkait—

diperlukan rawat inap dan pengobatan segera untuk 

fibrilasi atrium. Beta-blocker intravena (esmolol, 

propranolol, dan metoprolol) atau calcium channel 

blocker (diltiazem dan verapamil) biasanya efektif untuk 

mengontrol laju pada keadaan akut. Kardioversi listrik 

yang mendesak hanya diindikasikan pada pasien dengan 

syok atau hipotensi berat, edema paru, atau infark 

miokard atau iskemia yang sedang berlangsung. Ada 

potensi risiko tromboemboli pada pasien yang menjalani 

kardioversi yang belum menerima terapi antikoagulasi 

jika fibrilasi atrium telah terjadi selama lebih dari 48 jam 

atau durasinya tidak diketahui; namun, pada pasien yang 

hemodinamiknya tidak stabil, kebutuhan untuk kontrol 

laju segera melebihi risiko itu. Kejutan awal dengan 100-

200 J diberikan secara sinkron dengan gelombang R. Jika 



ritme sinus tidak dipulihkan, upaya tambahan dengan 360 

J diindikasikan. Jika ini gagal, kardioversi mungkin 

berhasil setelah memuat dengan ibutilide intravena (1 mg 

selama 10 menit, diulang dalam 10 menit jika perlu). 

 

B. PASIEN DENGAN HEMODINAMIK STABIL—Jika 

pasien tidak memiliki gejala, ketidakstabilan 

hemodinamik, atau bukti kondisi pencetus yang penting 

(seperti infark miokard diam atau iskemia, gagal jantung 

dekompensasi, emboli paru, atau penyakit katup yang 

signifikan secara hemodinamik), rawat inap biasanya 

tidak diperlukan. Dalam sebagian besar kasus ini, 

fibrilasi atrium adalah kondisi kronis atau paroksismal 

yang tidak dikenali dan harus dikelola dengan tepat (lihat 

Penatalaksanaan Selanjutnya, di bawah). Untuk fibrilasi 

atrium onset baru, tes fungsi tiroid dan ekokardiografi 

untuk menilai penyakit katup tersembunyi atau miokard 

harus dilakukan.  

Pada pasien stabil dengan fibrilasi atrium, strategi 

pengendalian laju dan antikoagulasi adalah tepat. Hal 

ini benar apakah kondisi yang memicu fibrilasi atrium 

cenderung bertahan (seperti setelah operasi jantung atau 



nonkardiak, dengan gagal napas, atau dengan 

perikarditis) atau mungkin sembuh secara spontan 

selama beberapa jam hingga hari (seperti fibrilasi atrium 

karena asupan alkohol atau ketidakseimbangan 

elektrolit). Pilihan agen dipandu oleh status 

hemodinamik pasien, kondisi terkait, dan urgensi untuk 

mencapai kontrol laju. Pada pasien stabil dengan fibrilasi 

atrium, beta-blocker atau calcium channel blocker 

(secara oral atau intravena) biasanya merupakan agen lini 

pertama untuk kontrol laju ventrikel. Dalam pengaturan 

MI atau iskemia, beta-blocker adalah agen pilihan. Agen 

yang paling sering digunakan adalah metoprolol 

(diberikan sebagai bolus intravena 5 mg, diulang dua kali 

dengan interval 5 menit dan kemudian diberikan sesuai 

kebutuhan dengan bolus berulang atau secara oral dengan 

dosis harian total 25-200 mg) atau, pada pasien yang 

tidak stabil, esmolol (0,5 mg/kg intravena , diulang sekali 

jika perlu, diikuti dengan infus titrasi 0,05-0,2 

mg/kg/menit). Jika beta-blocker dikontraindikasikan, 

calcium channel blocker segera efektif. Diltiazem (10-20 

mg bolus, diulang setelah 15 menit jika perlu, diikuti 

dengan infus pemeliharaan 5-15 mg/jam) adalah 



penyekat kalsium yang lebih disukai jika ada hipotensi 

atau disfungsi LV. Jika tidak, verapamil (5-10 mg 

intravena selama 2-3 menit, diulang setelah 30 menit jika 

perlu) dapat digunakan. Kontrol laju menggunakan 

digoxin lambat (onset aksi lebih dari 1 jam dengan efek 

puncak pada 6 jam) dan mungkin tidak memadai dan 

jarang diindikasikan untuk digunakan pada keadaan akut. 

Demikian pula, amiodaron, bahkan ketika diberikan 

secara intravena, memiliki onset yang relatif lambat dan 

paling berguna sebagai tambahan ketika kontrol laju 

dengan agen yang disebutkan sebelumnya tidak lengkap 

atau dikontraindikasikan atau ketika kardioversi 

direncanakan dalam waktu dekat. Perhatian harus 

diberikan pada pasien dengan hipotensi atau gagal 

jantung karena pemberian amiodaron intravena yang 

cepat dapat memperburuk hemodinamik. 

Hingga dua pertiga pasien yang mengalami awitan 

akut (lebih pendek dari 36 jam) fibrilasi atrium akan 

secara spontan kembali ke irama sinus tanpa memerlukan 

kardioversi. Jika fibrilasi atrium telah hadir selama lebih 

dari seminggu, konversi spontan tidak mungkin dan 

kardioversi dapat dipertimbangkan untuk pasien 



simtomatik. Yang penting, jika awitan fibrilasi atrium 

lebih dari 48 jam sebelum presentasi (atau tidak 

diketahui), ekokardiogram transesofageal harus 

dilakukan sebelum kardioversi untuk menyingkirkan 

trombus atrium kiri. Jika ada trombus, kardioversi 

ditunda sampai setelah periode 4 minggu terapi 

antikoagulasi. Bagaimanapun, karena aktivitas kontraktil 

atrium mungkin tidak pulih selama beberapa minggu 

setelah pemulihan irama sinus pada pasien yang telah 

mengalami fibrilasi atrium selama lebih dari 48 jam, 

kardioversi harus diikuti dengan antikoagulasi 

setidaknya selama 1 bulan kecuali ada kontraindikasi 

yang kuat. . Pasien tanpa penyakit katup jantung, 

diabetes, hipertensi, atau faktor risiko lain untuk stroke, 

mungkin tidak memerlukan antikoagulan jangka 

panjang. 

 

2. Penatalaksanaan selanjutnya—Jika kardioversi 

segera tidak dilakukan, kontrol laju yang memadai 

biasanya dapat dicapai dengan penyekat beta atau 

penyekat saluran kalsium nondihidropiridin. Pilihan obat 

pengontrol laju awal paling baik didasarkan pada adanya 



kondisi yang menyertainya: Pasien hipertensi dapat 

diberikan beta-blocker atau calcium blocker (lihat Tabel 

11-9 dan 11-7). Pasien dengan PJK atau gagal jantung 

harus menerima beta-blocker sebaiknya, sedangkan beta-

blocker harus dihindari pada pasien dengan penyakit paru 

obstruktif kronik (PPOK) berat atau asma. Penggunaan 

jangka panjang digoxin dikaitkan dengan peningkatan 

mortalitas pada pasien dengan fibrilasi atrium kronis dan 

jarang diindikasikan. Pada pasien simtomatik, denyut 

jantung istirahat kurang dari 80 denyut / menit 

ditargetkan. Pada pasien tanpa gejala tanpa disfungsi LV, 

denyut jantung istirahat yang lebih lunak hingga 100-110 

denyut/menit adalah wajar. Pemantauan rawat jalan 

untuk menilai denyut jantung selama latihan harus 

dipertimbangkan pada semua pasien dengan tujuan untuk 

tidak melebihi perkiraan denyut jantung maksimum (220 

- usia). 

 

A. ANTIKOAGULASI—Untuk pasien dengan fibrilasi 

atrium, bahkan ketika paroksismal atau jarang terjadi, 

kebutuhan akan antikoagulan oral harus dievaluasi dan 

pengobatan dimulai untuk mereka yang tidak memiliki 



kontraindikasi yang kuat. Pasien dengan fibrilasi atrium 

tunggal (misalnya, tidak ada bukti penyakit jantung 

terkait, hipertensi, penyakit pembuluh darah 

aterosklerotik, diabetes mellitus, atau riwayat stroke atau 

TIA) di bawah usia 65 tahun tidak memerlukan 

pengobatan antitrombotik. Pasien dengan fibrilasi 

atrium transien, seperti pada infark miokard akut atau 

pneumonia, tetapi tidak ada riwayat aritmia sebelumnya, 

berada pada risiko tinggi untuk pengembangan fibrilasi 

atrium di masa depan dan antikoagulasi yang tepat harus 

dimulai berdasarkan faktor risiko. Jika penyebabnya 

reversibel, seperti setelah operasi bypass arteri koroner 

atau terkait dengan hipertiroidisme, maka antikoagulan 

jangka panjang tidak diperlukan. 

Selain lima faktor risiko tradisional yang membentuk 

CHADS2 skor (gagal jantung, hipertensi, usia 75 tahun 

atau lebih, diabetes mellitus, dan [2 poin untuk] riwayat 

stroke atau TIA), pedoman Eropa dan Amerika 

merekomendasikan bahwa tiga faktor tambahan 

termasuk dalam skor CHA2DS2-VASc dipertimbangkan: 

usia 65-74 tahun, jenis kelamin perempuan, dan adanya 

penyakit vaskular (Tabel 10-12). Skor CHA2DS2-VASc 



sangat relevan untuk pasien yang memiliki skor 

CHADS2 0 atau 1; jika skor CHA2DS2-VASc lebih besar 

atau sama dengan 2, antikoagulan oral dianjurkan, dan 

jika skor CHA2DS2-VASc 1, antikoagulan oral harus 

dipertimbangkan, dengan mempertimbangkan risiko, 

manfaat, dan preferensi pasien. Jenis kelamin wanita 

merupakan faktor yang relatif lemah, bagaimanapun, dan 

pedoman Eropa telah menghapusnya dari penilaian risiko 

mereka, sehingga antikoagulan oral diindikasikan untuk 

pria yang CHA2DS2-VASc dari 2 dan wanita. yang 

CHA2DS2-VASc dari 3. (Penggunaan warfarin dibahas 

di bagian tentang Memilih Terapi Antikoagulan yang 

Tepat di Bab 14.) Sayangnya, penelitian menunjukkan 

bahwa hanya sekitar setengah dari pasien dengan 

fibrilasi atrium dan indikasi untuk antikoagulan oral 

menerimanya, dan bahkan ketika diobati dengan 

warfarin, mereka berada di luar kisaran target INR 

hampir separuh waktu. Salah satu alasan untuk 

undertreatment adalah persepsi yang salah bahwa 

aspirin berguna untuk pencegahan stroke akibat 

fibrilasi atrium. Dalam pedoman Eropa 2016, aspirin 

diberikan rekomendasi kelas III A, yang menunjukkan 



bahwa aspirin tidak boleh digunakan karena 

membahayakan (dan tanpa bukti manfaat yang baik). 

Kardioversi, jika direncanakan, harus dilakukan setelah 

setidaknya 3-4 minggu antikoagulasi pada tingkat 

terapeutik (atau setelah pengecualian trombus apendiks 

atrium kiri dengan ekokardiogram transesofageal seperti 

yang dibahas di atas). Klinik antikoagulan dengan 

manajemen dosis dan penyesuaian warfarin yang 

sistematis telah terbukti menghasilkan pemeliharaan 

antikoagulan target yang lebih baik. 

 

Tabel 10-12. Skor risiko CHA2DS2-VASc untuk menilai 

risiko stroke dan untuk memilih terapi antitrombotik 

untuk pasien atrial fibrilasi. 

 
Skor risiko CHA2DS2-VASc  

Gagal jantung atau LVEF ≤ 40% 1 

Hipertensi 1 

Usia ≥ 75 tahun 2 

Diabetes melitus 1 

Stroke, transient ischemic attack, atau 
tromboembolisme 

2 

Penyakit vaskular (miokard infark sebelumnya, 

penyakit arteri perifer, atau plak aorta) 

1 

Usia 65-74 tahun 1 

Jenis kelamin wanita (tatapi bukan faktor risiko jika 
hanya jenis kelamin wanita yang merupakan faktor 

risiko) 

1 

Skor maksimum 9 

Tingkat stroke yang disesuaikan  pada skor CHA2DS2-VASc 



Skor CHA2DS2-VASc Pasien (n=7329) Tingkat stroke yang 
disesuaikan (%/tahun) 

0 1 0% 

1 422 1,3% 

2 1230 2,2% 

3 1730 3,2% 

4 1718 4,0% 

5 1159 6,7% 

6 679 9,8% 

7 294 9,6% 

8 82 6,7% 

9 14 15,2% 

Skor CHA2DS2-VASc = 0: tidak direkomendasikan terapi antitrombotik 

Skor CHA2DS2-VASc = 1: direkomendasikan terapi antitrobotik dengan 

antikoagulan oral atau terapi antiplatelet tetapi lebih ke antikoagulan oral 

Skor CHA2DS2-VASc = 2: direkomendasikan antikoagulan oral 

CHA2DS2-VASc, Cardiac failure, Hypertensi, Age ≥ 75 tahun (double), Diabetes, 
Stroke (double), Vascular disease, Age 65-74, and Sex category (female); LVEF, left 

ventricular ejection fraction. 

Data dari Camm AJ et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the 
management of atrial fibrillation. Dikembangkan dengan kontribusi spesial dari 

European Heart Rhythm Association. Eur Heart J. 2012 Nov;33(21) 2719-47. 
 

Empat DOAC—dabigatran, rivaroxaban, apixaban, 

dan edoxaban—telah terbukti setidaknya sama efektifnya 

dengan warfarin untuk pencegahan stroke pada pasien 

dengan fibrilasi atrium dan telah disetujui oleh FDA untuk 

indikasi ini (Tabel 10-13). Obat-obat ini belum diteliti 

pada pasien dengan stenosis mitral sedang atau berat, dan 

mereka tidak boleh digunakan untuk pasien dengan katup 

prostetik mekanik. Istilah "fibrilasi atrium nonvalvular" 

tidak lagi digunakan dalam pedoman Amerika atau Eropa 

karena sebagian besar pasien dengan jenis penyakit 



jantung katup lainnya telah dimasukkan dalam uji coba 

DOAC, yang sama efektifnya pada pasien ini. 

 

Tabel 10-13. Direct-acting antikoagulan oral untuk 

pencegahan stroke pada pasien nonvalvular atrial fibrilasi. 

 Dabigatran  Rivaroxaban  Apixaban  Edoxaban  

Kelas  Antitrombin  Penghambat 

faktor Xa 

Penghambat 

faktor Xa 

Penghambat 

faktor Xa 

Risiko 
perdarahan 

dibanding 

dengan 
warfarin 

Perdarahan 
intrakranial 

lebih kecil 

Insidensi 
perdarahan 

gastro-

intestinal 
lebih besar 

Perdarahan 
intrakranial 

lebih kecil 

Insidensi 
perdarahan 

gastro-

intestinal 
lebih besar 

Risiko rendah 
untuk 

perdarahan 

besar 
Perdarahan 

intrakranial 

lebih kecil 
 

Risiko rendah 
untuk 

perdarahan 

besar 
Perdarahan 

intrakranial 

lebih kecil 
 

Dosis  110 mg 2x 

sehari 
150 2x sehari 

20 mg 1x 

sehari 
(diberikan 

bersama 

makanan) 

5 mg 2x 

sehari 

60 mg 1x 

sehari 

Dosis  75 mg 2x 

sehari untuk 

creatinine 
clearance 15-

30 mL/min 

(disetujui di 
Amerika 

Serikat tatapi 

tidak dicoba 
secara klinis) 

15 mg 1x 

sehari untuk 

creatinine 
clearance < 

50 mL/min 

2,5 mg 2x 

sehari untuk 

pasien 
dengan 

setidaknya 2 

dari 3 faktor: 
1. Usia ≥ 80 

tahun 

2. Berat badan 
≤ 60 kg 

3. Kreatinin 

serum ≥ 1,5 

mg/dL 

30 mg 1x 

sehari untuk 

creatinine 
clearance ≤ 

50 mL/min 

Rekomendasi 
FDA tidak 

digunakan 

jika 
creatinine 

clearance > 

95 mL/min 

1Creatine clearance dihitung dengan persamaan Cockcroft-Gault. 

Data dari Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of 

Patient With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of 
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 

Circulation. 2014 Jun 10; 129(23);e521-643. 

 



Dabigatran (dipelajari dalam percobaan RE-LY) 

lebih unggul daripada warfarin dalam mencegah stroke 

pada dosis 150 mg dua kali sehari, dan tidak lebih rendah 

pada dosis 110 mg dua kali sehari, meskipun dosis ini 

tidak disetujui untuk pengobatan fibrilasi atrium di 

negara-negara berkembang. Amerika Serikat. Kedua 

dosis menghasilkan lebih sedikit perdarahan intrakranial 

daripada warfarin tetapi juga lebih banyak perdarahan 

gastrointestinal daripada warfarin. Baik dabigatran 

maupun DOAC tidak boleh digunakan pada pasien 

dengan katup jantung prostetik mekanis di mana obatnya 

kurang efektif dan berisiko. 

Rivaroxaban tidak kalah dengan warfarin untuk 

pencegahan stroke pada fibrilasi atrium (dalam percobaan 

ROCKET-AF). Rivaroxaban diberi dosis 20 mg sekali 

sehari, dengan dosis yang dikurangi (15 mg/hari) untuk 

pasien dengan klirens kreatinin antara 15 dan 50 

mL/menit. Itu harus diberikan dengan makanan, karena 

itu menghasilkan a 40% lebih tinggi penyerapan obat. 

Mirip dengan dabigatran, perdarahan intrakranial dengan 

rivaroxaban jauh lebih sedikit daripada warfarin. 



Apixaban lebih efektif daripada warfarin dalam 

pencegahan stroke sementara memiliki risiko perdarahan 

besar yang jauh lebih rendah (dalam uji coba ARISOTLE) 

dan risiko semua penyebab kematian yang lebih rendah. 

Dosis apixaban adalah 5 mg dua kali sehari atau 2,5 mg 

dua kali sehari untuk pasien dengan dua dari tiga kriteria 

risiko tinggi (usia 80 tahun atau lebih, berat badan 60 kg 

atau kurang, dan kreatinin serum 1,5 mg/dL atau lebih). 

Apixaban dikaitkan dengan perdarahan intrakranial yang 

lebih sedikit dan dapat ditoleransi dengan baik. Apixaban 

juga terbukti lebih unggul daripada aspirin (dan 

ditoleransi lebih baik) dalam uji coba AVERROES pada 

pasien yang dianggap tidak cocok untuk warfarin. 

Edoxaban, 60 mg sekali sehari, tidak kalah dengan 

warfarin untuk pencegahan stroke dengan tingkat 

perdarahan mayor yang lebih rendah dan tingkat stroke 

hemoragik yang lebih rendah (dipelajari dalam percobaan 

ENGAGE-AF). Edoxaban membawa peringatan kotak di 

label FDA bahwa itu tidak boleh digunakan pada pasien 

yang bersihan kreatinin lebih dari 95 mL / menit karena 

kurang efektif pada populasi ini. Dosis diturunkan 



menjadi 30 mg/hari untuk pasien yang bersihan 

kreatininnya kurang dari atau sama dengan 50 mL/menit. 

Keempat DOAC ini memiliki keunggulan penting 

dibandingkan warfarin, dan oleh karena itu mereka 

direkomendasikan lebih disukai daripada VKA. 

Dalam praktiknya, obat-obatan ini sering kurang dosis. 

Mereka harus digunakan pada dosis yang terbukti efektif 

dalam uji klinis seperti yang ditunjukkan pada Tabel 10-

13. Meskipun diberi label untuk fibrilasi atrium 

"nonvalvular", DOAC aman dan efektif untuk pasien 

dengan kelainan katup sedang atau berat, dengan 

pengecualian stenosis mitral sedang atau berat. Sebagian 

karena tingkat perdarahan intraserebral yang lebih rendah, 

DOAC memiliki keunggulan khusus dibandingkan 

warfarin pada orang tua dan lemah, termasuk pasien 

dengan riwayat jatuh. Untuk pasien yang jatuh, 

antikoagulan oral umumnya harus digunakan, kecuali 

pasien yang menderita trauma kepala karena jatuh. 

Namun, ada beberapa pasien dengan fibrilasi atrium, yang 

harus diobati dengan VKA.  

Pasien-pasien ini termasuk mereka yang memiliki 

katup prostetik mekanis, penyakit ginjal lanjut (klirens 



kreatinin kurang dari 25 mL/menit), atau stenosis mitral 

sedang atau berat, dan mereka yang tidak mampu 

membeli obat-obatan baru. Apixaban mungkin 

merupakan pilihan yang masuk akal untuk pasien dengan 

klirens kreatin kurang dari 25 mL/menit, meskipun data 

uji coba secara acak terbatas. Pasien yang telah stabil saat 

menerima warfarin untuk waktu yang lama, dengan waktu 

yang tinggi dalam kisaran target INR, dan yang berisiko 

lebih rendah untuk perdarahan intrakranial akan memiliki 

manfaat yang relatif lebih kecil dengan beralih ke 

pengobatan yang lebih baru. Penting untuk dicatat, 

bagaimanapun, bahwa kebanyakan pasien yang memiliki 

kelainan intrakranial perdarahan saat menggunakan 

warfarin memiliki INR baru-baru ini di bawah 3,0, 

sehingga kontrol INR yang baik tidak memastikan 

penghindaran perdarahan intrakranial. Salah satu cara 

untuk mengurangi perdarahan pada pasien yang memakai 

antikoagulan oral adalah dengan menghindari aspirin 

bersamaan, kecuali pasien memiliki indikasi yang jelas, 

seperti MI baru-baru ini atau stent koroner. Meskipun 

demikian, penggunaan antikoagulan oral plus clopidogrel 

tanpa aspirin, atau hanya dengan periode singkat terapi 



"tiga kali lipat" dan kemudian penghentian aspirin, 

mungkin merupakan pendekatan yang masuk akal, seperti 

yang telah ditunjukkan dalam uji klinis yang 

membandingkan rivaroxaban dan dabigatran dengan 

warfarin. 

Ada beberapa masalah praktis yang penting dengan 

menggunakan DOAC. Penting untuk memantau fungsi 

ginjal pada awal dan setidaknya setahun sekali, atau lebih 

sering bagi mereka yang memiliki gangguan fungsi ginjal. 

Setiap obat berinteraksi dengan obat lain yang 

mempengaruhi jalur P-glikoprotein, seperti ketoconazole 

oral, verapamil, dronederone, dan fenitoin. Masing-

masing obat memiliki waktu paruh sekitar 10-12 jam 

untuk pasien dengan fungsi ginjal normal. Untuk prosedur 

elektif, hentikan obat dua hingga tiga waktu paruh 

(biasanya 24-48 jam) sebelum prosedur dengan risiko 

perdarahan rendah hingga sedang (yaitu, kolonoskopi, 

pencabutan gigi, kateterisasi jantung), dan lima waktu 

paruh sebelum prosedur seperti operasi besar . Waktu 

penghentian harus diperpanjang pada pasien dengan 

gangguan fungsi ginjal, terutama dengan dabigatran. 

Tidak ada tes praktis untuk segera mengukur efek obat, 



meskipun aPTT normal menunjukkan sedikit efek dengan 

dabigatran, dan protrombin normal menunjukkan sedikit 

efek dengan rivaroxaban. Untuk rivaroxaban dan 

apixaban, uji Xa kromogenik akan mengukur efeknya, 

tetapi mungkin tidak tersedia. Untuk perdarahan, tindakan 

standar (misalnya, mendiagnosis dan mengendalikan 

sumbernya, menghentikan agen antitrombotik, dan 

mengganti produk darah) harus diambil. Jika obat kerja 

langsung diminum dalam 2-4 jam sebelumnya, gunakan 

arang oral aktif untuk mengurangi penyerapan. Jika 

pasien menggunakan aspirin, pertimbangkan transfusi 

trombosit. Penangkal harus dipertimbangkan untuk 

perdarahan yang mengancam jiwa atau untuk pasien yang 

membutuhkan pembedahan segera, atau keduanya. Untuk 

kardioversi, DOAC tampaknya memiliki tingkat stroke 

yang sama dengan warfarin, selama pasien telah 

meminum obat dan patuh setidaknya selama beberapa 

minggu. Seperti warfarin, tampaknya ada peningkatan 1,5 

sampai 2 kali lipat tingkat perdarahan terkait dengan 

penggunaan aspirin dalam kombinasi dengan DOAC. 

Bahkan pasien dengan fibrilasi atrium dan penyakit 

koroner stabil yang menggunakan DOAC setidaknya 1 



tahun dari stent koroner terbaru atau operasi bypass 

koroner tampaknya memiliki risiko lebih besar daripada 

manfaat penggunaan aspirin. Oleh karena itu, aspirin 

tidak boleh digunakan dengan DOAC kecuali ada 

indikasi yang jelas, seperti stent koroner atau sindrom 

koroner akut dalam tahun sebelumnya. 

Seorang pasien dengan perdarahan hebat saat 

menggunakan dabigatran dapat diobati dengan agen 

pembalikan idarucizumab, yang merupakan antibodi 

monoklonal manusiawi yang disetujui oleh FDA untuk 

pembalikan cepat efek antikoagulasi, untuk digunakan 

jika terjadi perdarahan parah atau kebutuhan untuk 

prosedur yang mendesak. Perawatan ini tersedia secara 

luas di Amerika Serikat. Andexanet alfa, umpan faktor 

Xa intravena, disetujui untuk pembalikan inhibitor faktor 

Xa. Konsentrat kompleks protrombin empat faktor 

sebagian dapat membalikkan efek agen ini. Karena waktu 

paruh DOAC yang pendek (10-12 jam dengan fungsi 

ginjal normal), tindakan suportif (kontrol lokal, sel darah 

merah yang dikemas, trombosit) mungkin cukup sampai 

obatnya hilang.  



Masing-masing DOAC tampaknya aman dan efektif 

selama kardioversi elektrik. Dalam setiap percobaan ini, 

dan dalam satu percobaan acak prospektif berukuran 

sedang dari rivaroxaban yang secara khusus membahas 

kardioversi, tingkat stroke rendah (dan mirip dengan 

warfarin) dengan DOAC ketika diberikan setidaknya 3-4 

minggu sebelum kardioversi. Keuntungan dari DOAC 

adalah bahwa ketika antikoagulasi stabil diinginkan 

sebelum kardioversi elektif, itu dicapai lebih cepat 

daripada dengan warfarin.  

Perangkat untuk menyingkirkan apendiks atrium kiri 

telah terbukti melindungi terhadap stroke, meskipun 

mereka tidak seefektif warfarin untuk mencegah stroke 

iskemik; perangkat disetujui yang paling umum 

digunakan adalah Watchman (Amerika Serikat dan 

Eropa) dan Amulet (Eropa), yang merupakan pilihan 

untuk pasien yang tidak cocok untuk antikoagulasi jangka 

panjang. 

 

B. RATE CONTROL ATAU RHYTHM CONTROL—Setelah 

menilai risiko stroke dan memulai antikoagulasi jika 

sesuai, ada dua strategi pengobatan utama untuk 



manajemen jangka panjang fibrilasi atrium: kontrol 

kecepatan atau kontrol ritme, meskipun keduanya tidak 

saling eksklusif. Uji coba historis yang membandingkan 

strategi ini (yaitu uji coba AFFIRM dan RACE) 

menggunakan kontrol ritme farmakologis dengan obat 

antiaritmia, termasuk amiodaron, yang diketahui hanya 

cukup efektif dengan potensi efek samping yang 

signifikan. Meskipun demikian, strategi pengendalian laju 

dan antikoagulasi jangka panjang dikaitkan dengan tidak 

ada tingkat kematian atau stroke yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan terapi obat antiaritmia dalam uji 

coba ini. Oleh karena itu, kontrol laju harus 

dipertimbangkan sebagai pengobatan latar belakang pada 

hampir semua pasien dengan fibrilasi atrium, terlepas dari 

apakah pemulihan ritme akhirnya dilakukan, dan dapat 

dianggap sebagai pengobatan utama pada pasien dengan 

gejala minimal atau tanpa gejala yang berhubungan 

dengan fibrilasi atrium, atau pasien lanjut usia atau lemah 

yang akan memperoleh sedikit atau tidak ada manfaat dari 

pemeliharaan irama sinus. 

Keputusan untuk mengejar kontrol ritme sering 

bersifat individual, berdasarkan gejala, jenis fibrilasi 



atrium (paroksismal atau persisten), penyakit penyerta 

(seperti gagal jantung), serta status kesehatan umum. 

Sebagai pengobatan pertama, kardioversi elektif setelah 

periode antikoagulasi yang tepat (minimal 3 minggu) 

umumnya direkomendasikan pada pasien dengan fibrilasi 

atrium yang dianggap baru muncul atau bila ada faktor 

pencetus yang dapat diidentifikasi. Demikian pula, 

kardioversi sesuai pada pasien yang tetap simtomatik dari 

ritme meskipun ada upaya untuk mencapai kontrol laju. 

Dalam kasus di mana kardioversi elektif diperlukan, 

dapat dilakukan secara elektrik atau farmakologis. 

Sejumlah faktor mempengaruhi keberhasilan kardioversi 

listrik. Bentuk gelombang energi bifasik dan penempatan 

elektroda anteroposterior memberikan efektivitas yang 

unggul. Kardioversi farmakologis dengan ibutilide 

intravena dapat digunakan (1 mg selama 10 menit, 

diulang dalam 10 menit jika perlu) dalam pengaturan di 

mana pasien dapat menjalani pemantauan EKG terus 

menerus selama setidaknya 4-6 jam setelah pemberian. 

Pretreatment dengan magnesium intravena (1-2 g) dapat 

mencegah episode langka torsades de pointes terkait 

dengan pemberian ibutilide. Pada pasien di mana 



keputusan telah dibuat untuk melanjutkan terapi 

antiaritmia untuk mempertahankan irama sinus (lihat 

paragraf berikutnya), kardioversi dapat dicoba dengan 

agen yang sedang dipertimbangkan untuk penggunaan 

jangka panjang. Misalnya, setelah antikoagulan terapeutik 

telah ditetapkan, amiodaron dapat dimulai pada pasien 

rawat jalan (400 mg dua kali sehari selama 2 minggu, 

diikuti oleh 200 mg dua kali sehari selama minimal 2-4 

minggu dan kemudian dosis pemeliharaan 200 mg setiap 

hari) . Karena amiodaron meningkatkan waktu 

protrombin pada pasien yang menggunakan warfarin dan 

meningkatkan kadar digoksin, pemantauan yang cermat 

terhadap kadar antikoagulan dan obat diperlukan. 

Agen lain yang dapat digunakan untuk kardioversi 

dan terapi pemeliharaan termasuk dofetilide, 

propafenone, flecainide, dan sotalol. Dofetilide (125-500 

mcg dua kali sehari secara oral) harus dimulai di rumah 

sakit karena potensi risiko torsades de pointes dan 

penyesuaian dosis ke bawah yang diperlukan untuk pasien 

dengan gangguan ginjal. Propafenon (150-300 mg per 

oral setiap 8 jam) harus dihindari pada pasien dengan 

penyakit jantung struktural (CAD, disfungsi sistolik, atau 



LVH signifikan). Flecainide (50-150 mg dua kali sehari 

secara oral) harus digunakan bersama dengan obat 

penghambat nodus AV, terutama jika ada riwayat atrial 

flutter dan harus dihindari pada pasien dengan penyakit 

jantung struktural. Sotalol (80-160 mg per oral dua kali 

sehari) harus dimulai di rumah sakit pada pasien dengan 

penyakit jantung struktural karena risiko torsades de 

pointes; ini tidak terlalu efektif untuk mengubah fibrilasi 

atrium tetapi dapat digunakan untuk mempertahankan 

irama sinus setelah kardioversi.  

Pada pasien yang diobati jangka panjang dengan agen 

antiaritmia, irama sinus akan bertahan dalam 30-50%. 

Obat yang paling umum digunakan adalah amiodarone, 

dronedarone, sotalol, propafenone, flecainide, dan 

dofetilide, tetapi empat agen terakhir dikaitkan dengan 

risiko proaritmia yang jelas pada populasi tertentu; 

dronedarone memiliki kemanjuran yang lebih rendah 

daripada amiodarone, dan amiodarone sering 

menyebabkan efek samping lainnya. Oleh karena itu, 

setelah presentasi awal fibrilasi atrium, mungkin 

bijaksana untuk menentukan apakah fibrilasi atrium 

berulang selama periode 6 bulan tanpa obat antiaritmia. 



Jika kambuh, keputusan untuk mengembalikan irama 

sinus dan memulai terapi antiaritmia jangka panjang dapat 

didasarkan pada seberapa baik pasien mentoleransi 

fibrilasi atrium. Keputusan untuk mempertahankan 

antikoagulan jangka panjang harus didasarkan pada faktor 

risiko (skor CHA2DS2-VASc, Tabel 10-12) dan bukan 

pada kehadiran atau tidak adanya fibrilasi atrium sebagai 

episode masa depan mungkin asimtomatik. 

B. Atrial Fibrilasi Berulang dan Refrakter 

1. Atrial fibrilasi paroksismal berulang—Untuk pasien 

tertentu dengan episode atrial fibrilasi yang simtomatik 

tetapi jarang (beberapa kali dalam setahun), strategi 

pengobatan yang efektif adalah kardioversi farmakologis 

sesuai permintaan, yang disebut pengobatan pill-in-the-

pocket. Pasien tanpa penyakit jantung koroner atau 

struktural dapat diberikan flecainide (200-300 mg) atau 

propafenone (450-600 mg) sebagai tambahan beta-

blocker atau nondihydropyridine calcium channel blocker 

sebagai dosis tunggal pada awal gejala. 

Direkomendasikan bahwa pengobatan pertama dilakukan 

di tempat yang dipantau (misalnya, unit gawat darurat 

atau rumah sakit) untuk mengevaluasi keamanan dan 



efektivitas. Untuk episode aritmia simtomatik yang lebih 

sering, agen antiaritmia harian adalah terapi lini pertama; 

namun, mereka tidak sering berhasil dalam mencegah 

semua episode atrial fibrilasi paroksismal dan tolerabilitas 

jangka panjangnya buruk. 

 

2. Atrial fibrilasi refrakter— Atrial fibrilasi umumnya 

harus dianggap refrakter jika menyebabkan gejala yang 

menetap atau membatasi aktivitas meskipun ada upaya 

untuk mengontrol laju atau irama. Jika obat antiaritmia 

atau pengontrol laju gagal memperbaiki gejala, ablasi 

kateter pada fokus di dalam dan sekitar vena pulmonalis 

yang memulai dan mempertahankan fibrilasi atrium dapat 

dipertimbangkan. Isolasi vena pulmonal adalah terapi 

yang masuk akal untuk individu dengan gejala 

paroksismal atau atrial fibrilasi persisten yang refrakter 

terhadap terapi farmakologis dan untuk pasien tertentu 

(lebih muda dari 65 tahun atau dengan gagal jantung 

bersamaan) sebagai terapi lini pertama. Manfaat utama 

dari ablasi kateter adalah peningkatan kualitas hidup. 

Dalam uji coba CABANA, tidak ada perbedaan dalam 

titik akhir primer kematian, stroke yang melumpuhkan, 



perdarahan serius, atau penyakit jantung. penangkapan 

pada pasien yang diacak untuk ablasi kateter versus terapi 

medis sebagai pengobatan pertama untuk atrial fibrilasi 

simtomatik. Ablasi berhasil sekitar 50-70% dari waktu 

tetapi ablasi ulang mungkin diperlukan hingga 20% 

pasien. Prosedur ini secara rutin dilakukan di 

laboratorium elektrofisiologi menggunakan pendekatan 

berbasis kateter dan tingkat efek samping yang rendah 

bila dilakukan oleh operator yang berpengalaman. Ablasi 

bedah juga dapat dilakukan melalui pendekatan 

subxiphoid thorascopically, melalui torakotomi, atau 

melalui sternotomi median di ruang operasi sebagai 

prosedur yang berdiri sendiri atau tambahan. Akhirnya, 

pada pasien simtomatik dengan kontrol laju yang buruk 

dan dianggap tidak sesuai untuk isolasi vena pulmonal, 

ablasi frekuensi radio dari nodus AV dan pacu jantung 

permanen memastikan kontrol laju dan dapat 

memfasilitasi respons laju yang lebih fisiologis terhadap 

aktivitas, tetapi ini hanya digunakan sebagai upaya 

terakhir. 

 

Kapan Harus Merujuk? 



• Atrial fibrilasi simtomatik dengan atau tanpa kontrol laju 

yang memadai. 

• Atrial fibrilasi asimtomatik dengan kontrol laju yang 

buruk meskipun AV nodal blocker. 

• Pasien dengan risiko stroke yang tidak mentoleransi 

antikoagulan oral. 
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ATRIAL FLUTTER 

 

 



 

ESSENSIAL 

• Takikardia reguler dan cepat yang muncul 

secara klasik dengan 2 hingga 1 blok di nodus 

AV dan denyut jantung ventrikel 150 

denyut/menit. EKG menunjukkan pola "gigi 

gergaji" dari aktivitas atrium (laju 300 

denyut/menit). 

• Risiko stroke harus dianggap setara dengan 

risiko fibrilasi atrium. 

• Ablasi kateter sangat berhasil dan dianggap 

sebagai pengobatan definitif untuk atrial flutter 

yang khas. 

 

Gambaran Umum 

Atrial flutter lebih jarang terjadi daripada fibrilasi. Ini 

dapat terjadi pada pasien dengan jantung yang secara 

struktural normal tetapi lebih sering terlihat pada pasien 

dengan PPOK, penyakit jantung katup atau struktural, 

ASD, atau penyakit jantung bawaan yang diperbaiki 

melalui pembedahan. 

 

Temuan Klinis 

Pasien biasanya datang dengan keluhan palpitasi, 

kelelahan, atau pusing ringan. Dalam situasi di mana 

aritmia tidak dikenali untuk jangka waktu yang lama, 



pasien dapat datang dengan gejala dan tanda-tanda gagal 

jantung (dispnea, intoleransi aktivitas, edema) karena 

kardiomiopati yang diinduksi takikardia. EKG biasanya 

menunjukkan pola "gigi gergaji" dari aktivitas atrium di 

sadapan inferior (II, III, dan AVF). Sirkuit reentrant 

menghasilkan kecepatan atrium 250-350 denyut/menit, 

biasanya dengan transmisi setiap impuls kedua, ketiga, 

atau keempat melalui nodus AV ke ventrikel. 

 

Tatalaksana 

Kontrol laju ventrikel dicapai dengan menggunakan agen 

yang sama yang digunakan dalam fibrilasi atrium, tetapi 

umumnya lebih sulit. Konversi flutter atrium ke irama 

sinus dengan agen antiaritmia kelas I juga sulit dicapai, 

dan pemberian obat ini telah dikaitkan dengan 

perlambatan laju atrial flutter ke titik di mana konduksi 

AV 1:1 dapat terjadi pada kecepatan yang melebihi 200 

denyut/menit, dengan kolaps hemodinamik berikutnya. 

Agen antiaritmia kelas III intravena ibutilide telah secara 

signifikan lebih berhasil mengubah atrial flutter (lihat 

Tabel 10-11). Sekitar 50-70% pasien kembali ke irama 

sinus dalam 60-90 menit setelah infus 1-2 mg agen ini. 



Kardioversi elektrik juga sangat efektif untuk atrial 

flutter, dengan kira-kira 90% pasien mengalami konversi 

setelah syok sinkron sesedikit 25-50 J.  

Meskipun pengaturan fungsi kontraktil atrium pada 

aritmia ini dapat memberikan perlindungan terhadap 

pembentukan trombus, risiko tromboemboli harus 

dianggap setara dengan risiko fibrilasi atrium karena 

koeksistensi umum dari aritmia ini. Antikoagulasi 

prakardioversi tidak diperlukan untuk atrial flutter 

dengan durasi kurang dari 48 jam kecuali dalam 

pengaturan penyakit katup mitral. Seperti pada fibrilasi 

atrium, antikoagulan harus dilanjutkan setidaknya 4 

minggu setelah kardioversi listrik atau kimia dan secara 

kronis pada pasien dengan faktor risiko tromboemboli.  

Ablasi kateter adalah pengobatan pilihan untuk 

manajemen jangka panjang dari atrial flutter karena 

tingkat keberhasilan yang tinggi dan keamanan prosedur. 

Anatomi sirkuit tipikal didefinisikan dengan baik dan 

ablasi kateter di dalam atrium kanan menghasilkan 

eliminasi atrial flutter yang segera dan permanen pada 

lebih dari 90% pasien. Namun, karena seringnya atrial 

flutter dengan fibrilasi atrial hidup berdampingan, 



beberapa pasien mungkin memerlukan ablasi kateter dari 

kedua aritmia. Jika terapi farmakologis dipilih, 

antiaritmia kelas III (amiodaron atau dofetilide) 

umumnya lebih disukai (lihat Tabel 10-11). 

Kapan Harus Merujuk? 

Semua pasien dengan atrial flutter harus dirujuk ke ahli 

jantung atau elektrofisiologi jantung untuk pertimbangan 

pengobatan definitif dengan ablasi kateter. 

 

ATRIAL TAKIKARDIA 

 

ESSENSIAL 

• Ditandai dengan semburan takikardia yang 

cepat dan teratur. 

• Takikardia atrium multifokal sering terlihat 

pada PPOK berat dan muncul dengan tiga atau 

lebih morfologi gelombang P yang berbeda 

pada EKG, sering membingungkan untuk 

fibrilasi atrium. Pengobatan penyakit paru-paru 

yang mendasari adalah terapi yang paling 

efektif. 

 

Gambaran Umum 

Atrial takikardia adalah bentuk SVT yang tidak umum 

yang ditandai dengan paroksismal atau ledakan aritmia 



yang cepat dan teratur karena impuls atrium fokal yang 

berasal dari luar nodus sinus normal. Situs umum 

termasuk anulus trikuspid, crista terminalis atrium kanan 

dan sinus koroner. Atrial takikardia multifokal adalah 

subtipe tertentu yang terlihat pada pasien dengan PPOK 

berat dan ditandai dengan morfologi gelombang P yang 

bervariasi (menurut definisi, tiga atau lebih fokus) dan 

interval PP yang sangat tidak teratur. Kecepatannya 

biasanya antara 100 denyut/menit dan 140 denyut/menit, 

dan sering disalahartikan sebagai fibrilasi atrium. 

Solitary atrial premature beats adalah jinak dan 

umumnya tidak terkait dengan penyakit jantung yang 

mendasarinya. Mereka terjadi ketika fokus ektopik di 

atrium menyala sebelum impuls nodus sinus berikutnya. 

Kontur gelombang P biasanya berbeda dari kompleks 

normal pasien, kecuali jika fokus ektopik berada di dekat 

nodus sinus. Percepatan denyut jantung dengan cara 

apapun biasanya menghilangkan sebagian besar denyut 

prematur. 

 

 

Temuan Klinis 



Takikardia atrium fokal biasanya intermiten dan self-

limiting meskipun bentuk yang terus-menerus ada dan 

dapat muncul dengan tanda dan gejala gagal jantung 

karena kardiomiopati yang diinduksi takikardia. 

Sebagian besar pasien melaporkan palpitasi dengan onset 

mendadak, mirip dengan bentuk PSVT lainnya. Pasien 

dengan patologi jantung yang mendasari (misalnya, PJK) 

dapat datang dengan dispnea atau angina. Inspeksi dekat 

gelombang P pada EKG 12 sadapan menunjukkan fokus 

yang menjauh dari nodus sinus, meskipun lokasi tertentu 

(misalnya, krista terminalis atrium kanan atas) dapat 

menyerupai sinus takikardia. Dalam situasi ini, awitan 

dan offset aritmia yang tiba-tiba sangat membantu dalam 

membedakan atrium dari takikardia sinus, meskipun 

studi elektrofisiologi kadang-kadang diperlukan. 

Pengobatan Penatalaksanaan awal takikardia atrium 

serupa dengan jenis PSVT lainnya; namun, manuver 

vagal dan adenosin intravena umumnya kurang efektif. 

Beta-blocker intravena atau calcium channel blocker 

dapat diberikan dalam pasien hemodinamik stabil dengan 

transisi ke formulasi oral untuk manajemen jangka 

panjang. Obat antiaritmia atau ablasi kateter harus 



dipertimbangkan pada pasien yang terus mengalami 

episode simtomatik. Antikoagulasi jangka panjang tidak 

diindikasikan jika tidak ada fibrilasi atrium atau flutter 

atrium. Untuk pasien dengan takikardia atrium 

multifokal, pengobatan kondisi yang mendasarinya 

(misalnya, COPD) adalah yang terpenting; verapamil, 

240-480 mg per oral setiap hari dalam dosis terbagi, 

mungkin efektif pada beberapa pasien. 

 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Semua pasien dengan takikardia atrium di mana 

manajemen medis awal gagal harus dirujuk ke ahli 

jantung atau elektrofisiologi jantung. 

 

VENTRICULAR PREMATURE BEATS 

(Ventrikular Ekstrasistol) 

 

ESSENSIAL 

• Umum tetapi jarang bergejala. 

• Pemantauan EKG rawat jalan untuk mengukur 

beban harian PVC. Pasien tanpa gejala dengan 

beban PVC lebih dari 10% harus menjalani 



ekokardiogram periodik untuk menyingkirkan 

perkembangan disfungsi LV. 

 

Gambaran Umum 

Denyut prematur ventrikel, atau PVC, adalah denyut 

terisolasi yang biasanya berasal dari saluran keluar atau 

daerah His-Purkinje jaringan ventrikel. Pada kebanyakan 

pasien, keberadaan PVC merupakan temuan yang tidak 

berbahaya; namun, mereka jarang dapat memicu 

takikardia ventrikel atau fibrilasi ventrikel, terutama pada 

pasien dengan penyakit jantung yang mendasarinya. 

 

Temuan Klinis 

Pasien mungkin atau mungkin tidak merasakan detak 

yang tidak teratur, biasanya sebagai detak yang dilewati. 

Olahraga umumnya menghilangkan denyut prematur 

pada jantung normal, dan ritme menjadi teratur. PVC 

dicirikan oleh kompleks QRS lebar yang berbeda 

morfologinya dari denyut normal pasien. Mereka 

biasanya tidak didahului oleh gelombang P, meskipun 

konduksi ventriculoatrial retrograde dapat terjadi. 

Bigeminy dan trigeminy adalah aritmia di mana setiap 



detak kedua atau ketiga prematur; pola-pola ini 

mengkonfirmasi mekanisme masuk kembali untuk 

denyut ektopik. Pemantauan EKG rawat jalan dapat 

mengungkapkan PVC yang lebih sering dan kompleks 

daripada yang terjadi pada EKG rutin tunggal. 

Peningkatan frekuensi PVC selama latihan dikaitkan 

dengan risiko kematian kardiovaskular yang lebih tinggi 

dan harus diselidiki lebih lanjut.  

 

Tatalaksana 

Jika tidak ada penyakit jantung terkait dan jika denyut 

ektopik tidak menunjukkan gejala, tidak ada terapi yang 

diindikasikan. Gejala ringan atau kecemasan akibat 

palpitasi dapat diredakan dengan meyakinkan pasien 

akan sifat jinak dari aritmia ini. Jika PVC sering terjadi 

(pola bigeminal atau trigeminal), kelainan elektrolit 

(terutama hipokalemia atau hiperkalemia dan 

hipomagnesemia), hipertiroidisme, dan penyakit jantung 

tersembunyi harus disingkirkan. Selain itu, 

ekokardiogram harus dilakukan pada pasien dengan 

beban PVC lebih dari 10.000 per hari yang telah 

didokumentasikan oleh pemantauan EKG rawat jalan. 



Pengobatan farmakologis diindikasikan hanya untuk 

pasien yang bergejala atau yang mengembangkan 

kardiomiopati yang diduga karena beban PVC yang 

tinggi (umumnya lebih besar dari 10% denyut jantung 

harian). Betablocker atau calcium channel blocker 

nondihydropyridine sesuai sebagai terapi lini pertama. 

Agen antiaritmia kelas I dan III (lihat Tabel 10-11) 

mungkin efektif dalam mengurangi PVC tetapi sering 

ditoleransi dengan buruk dan dapat menjadi proaritmia 

hingga 5% pasien. Ablasi kateter adalah terapi mapan 

untuk individu bergejala yang tidak menanggapi 

pengobatan atau untuk pasien yang beban denyut ektopik 

telah mengakibatkan kardiomiopati.  

 

Kapan Harus Merujuk?  

Pasien dengan PVC bergejala yang tidak memberikan 

respons terhadap manajemen medis awal atau pasien 

tanpa gejala dengan beban PVC harian lebih besar dari 

10% pada pemantauan EKG rawat jalan harus dirujuk ke 

ahli jantung atau elektrofisiologi jantung. 

 

VENTRIKULAR TAKIKARDIA 



 

ESSENSIAL 

• Kompleks QRS yang cepat dan lebar pada 

EKG. 

• Terkait dengan penyakit jantung iskemik, 

terutama pada pasien yang lebih tua. 

• Dengan tidak adanya penyebab reversibel, 

defibrilator kardioverter implan (ICD) 

direkomendasikan jika harapan hidup yang 

bermakna lebih dari 1 tahun. 

 

Gambaran Umum 

Ventrikular takikardia didefinisikan sebagai tiga atau 

lebih denyut prematur ventrikel berturut-turut. Ini 

diklasifikasikan sebagai nonsustained (berlangsung 

kurang dari 30 detik dan berhenti secara spontan) atau 

sustained dengan denyut jantung lebih dari 100 

denyut/menit. Pada individu tanpa penyakit jantung, 

ventrikular takikardia nonsustained umumnya dikaitkan 

dengan prognosis jinak. Pada pasien dengan penyakit 

jantung struktural, ventrikular takikardia nonsustained 

dikaitkan dengan peningkatan risiko ventrikular 

takikardia simtomatik berikutnya dan kematian 

mendadak, terutama bila terlihat lebih dari 48 jam setelah 

infark miokard.  



Ventrikular takikardia merupakan komplikasi yang 

sering terjadi pada infark miokard akut dan 

kardiomiopati dilatasi tetapi dapat terjadi pada penyakit 

koroner kronis, kardiomiopati hipertrofik, miokarditis, 

dan sebagian besar bentuk penyakit miokard lainnya. Ini 

juga bisa menjadi konsekuensi dari bentuk kardiomiopati 

atipikal, seperti kardiomiopati RV aritmogenik. Namun, 

ventrikular takikardia idiopatik juga dapat terjadi pada 

pasien dengan jantung yang secara struktural normal.  

Accelerated idioventricular rhythm adalah ritme 

kompleks yang luas dan teratur dengan kecepatan 60-120 

denyut/menit, biasanya dengan onset bertahap. Biasanya 

terjadi pada infark akut dan setelah reperfusi dengan obat 

trombolitik. Pengobatan tidak diindikasikan kecuali ada 

gangguan hemodinamik atau aritmia yang lebih serius. 

Torsades de pointes, suatu bentuk takikardia 

ventrikel di mana morfologi QRS berputar di sekitar garis 

dasar, dapat terjadi pada keadaan hipokalemia berat, 

hipomagnesemia, atau setelah pemberian obat yang 

memperpanjang interval QT. Dalam pengaturan nonakut, 

kebanyakan pasien dengan ventrikular takikardia telah 

diketahui atau penyakit jantung yang mudah dideteksi, 



dan temuan ventrikular takikardia merupakan tanda 

prognostik yang kurang baik. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pasien biasanya mengalami palpitasi, dispnea, atau 

pusing, tetapi pada kesempatan yang jarang mungkin 

asimtomatik. Sinkop atau henti jantung dapat 

menunjukkan gejala pada pasien dengan penyakit 

jantung yang mendasari atau komorbiditas berat lainnya. 

Episode dapat dipicu oleh olahraga atau stres emosional. 

 

B. Studi Diagnostik 

Pemeriksaan laboratorium darah yang komprehensif 

harus dilakukan karena ventrikular takikardia dapat 

terjadi pada keadaan hipokalemia dan hipomagnesemia. 

Penanda jantung dapat meningkat ketika takikardia 

ventrikel muncul pada infark miokard akut atau sebagai 

konsekuensi dari CAD yang mendasari dan iskemia 

permintaan. Pada pasien dengan ventrikular takikardia 

yang ditoleransi secara hemodinamik, EKG 12 sadapan 

selama takikardia harus diperoleh. Evaluasi jantung 



dengan ekokardiografi atau MRI jantung, pemantauan 

EKG rawat jalan, dan pengujian latihan mungkin 

diperlukan tergantung pada situasi klinis. Pada pasien 

yang selamat dari serangan jantung atau mereka dengan 

aritmia ventrikel yang mengancam jiwa, angiografi 

koroner invasif dianjurkan untuk menetapkan atau 

mengecualikan adanya CAD yang signifikan.  

Umumnya tidak ada peran untuk studi 

elektrofisiologi invasif pada pasien dengan takikardia 

ventrikel berkelanjutan yang dinyatakan memenuhi 

kriteria untuk ICD. Pada pasien dengan penyakit jantung 

struktural dan sinkop yang tidak diketahui penyebabnya, 

atau dalam situasi di mana mekanisme takikardia 

kompleks luas tidak pasti, studi elektrofisiologi dapat 

memberikan informasi penting. 

 

C. Diferensiasi Denyut Supraventrikular yang 

Dikonduksi Secara Tidak Beraturan Dari Denyut 

Ventrikel 

Perbedaan pada EKG 12 sadapan ventrikular takikardia 

dari SVT dengan konduksi yang menyimpang mungkin 

sulit pada pasien dengan takikardia kompleks lebar; 



penting karena implikasi prognostik dan terapeutik yang 

berbeda dari setiap jenis. Temuan yang mendukung asal 

ventrikel meliputi: (1) disosiasi AV; (2) durasi QRS 

melebihi 0,14 detik; (3) ketukan tangkap atau fusi 

(jarang); (4) deviasi sumbu kiri dengan blok cabang 

berkas kanan right morfologi; (5) kompleks monofasik 

(R) atau bifasik (qR, QR, atau RS) di V1; dan (6) 

kompleks qR atau QS di V6. Asal supraventrikular 

disukai oleh: (1) a kompleks QRS trifasik, terutama jika 

ada negatif awal pada sadapan I dan V6; (2) laju ventrikel 

melebihi 170 denyut/menit; (3) Durasi QRS lebih lama 

dari 0,12 detik tetapi tidak lebih lama dari 0,14 detik; dan 

(4) adanya sindrom praeksitasi. Pasien dengan takikardia 

kompleks lebar, terutama yang diketahui memiliki 

penyakit jantung, harus dianggap memiliki takikardia 

ventrikel jika diagnosisnya tidak jelas. 

 

Tatalaksana 

A. Manajemen Awal 

Pengobatan ventrikular takikardia akut ditentukan oleh 

derajat gangguan hemodinamik dan durasi aritmia. Pada 

pasien dengan struktur jantung normal, prognosis 



umumnya jinak dan jarang terjadi sinkop. Etiologi sering 

dipicu aktivitas dari saluran keluar ventrikel kanan atau 

kiri dan pengobatan segera dengan beta-blocker atau 

verapamil intravena kerja pendek dapat mengakhiri 

episode.  

Dengan adanya penyakit jantung struktural yang 

diketahui atau dicurigai, penilaian stabilitas 

hemodinamik menentukan perlunya kardioversi arus 

searah yang mendesak. Ketika takikardia ventrikel 

menyebabkan hipotensi, gagal jantung, atau iskemia 

miokard, kardioversi arus searah sinkron segera dengan 

100-360 J harus dilakukan. Jika takikardia ventrikel 

berulang, amiodaron intravena (150 mg bolus diikuti 

dengan infus 1 mg/menit selama 6 jam dan kemudian 0,5 

mg/menit selama 18 jam) harus diberikan untuk 

mencapai ritme yang stabil dengan upaya kardioversi 

lebih lanjut jika diperlukan. Hipotensi yang signifikan 

dapat terjadi dengan infus cepat amiodaron. 

Penatalaksanaan ventrikular takikardia pada infark 

miokard akut dibahas pada bagian Komplikasi Infark 

Miokard Akut dengan Elevasi Segmen ST.  



Pada pasien dengan ventrikular takikardia 

berkelanjutan yang hemodinamik stabil, perawatan 

medis dengan amiodaron intravena, lidokain atau 

prokainamid dapat digunakan; namun kardioversi arus 

searah harus dilakukan jika ventrikular takikardia gagal 

berhenti atau gejala memburuk. Penggantian magnesium 

empiris (1-2 g intravena) dapat membantu terutama 

untuk ventrikular takikardia polimorfik. Jika ventrikular 

takikardia polimorfik berulang, peningkatan denyut 

jantung dengan infus isoproterenol (sampai 20 

mcg/menit) atau pacu jantung dengan alat pacu jantung 

sementara (pada 90-120 denyut/menit) akan secara 

efektif memperpendek interval QT untuk mencegah 

episode lebih lanjut. 

 

B. Manajemen Jangka Panjang 

Pasien dengan ventrikular takikardia simtomatik atau 

berkelanjutan tanpa adanya penyebab presipitasi 

reversibel (MI akut atau iskemia, ketidakseimbangan 

elektrolit, toksisitas obat, dll) berada pada risiko tinggi 

untuk kambuh. Pada pasien dengan jantung yang secara 

struktural normal dan ventrikular takikardia dengan 



saluran keluar yang khas (blok cabang berkas kiri dengan 

sumbu inferior) atau tampilan fasikulus posterior kiri 

(blok cabang berkas kanan dengan sumbu superior) pada 

EKG, pengobatan supresif dengan beta-blocker atau 

nondihydropyridine calcium channel blocker dapat 

dicoba. Ablasi kateter memiliki tingkat keberhasilan 

yang tinggi pada pasien yang gagal dalam perawatan 

medis awal. Pada pasien dengan disfungsi LV yang 

signifikan, kematian mendadak berikutnya sering terjadi 

dan implantasi ICD direkomendasikan jika kelangsungan 

hidup yang bermakna diharapkan lebih dari 1 tahun. 

Beta-blocker adalah andalan untuk perawatan medis 

ventrikular takikardia pada pasien dengan penyakit 

jantung struktural. Obat antiaritmia belum terbukti 

menurunkan mortalitas pada pasien ini, tetapi dapat 

menurunkan episode berikutnya dan mengurangi jumlah 

syok ICD. Amiodaron umumnya lebih disukai pada 

pasien dengan penyakit jantung struktural tetapi sotalol 

dapat dipertimbangkan juga. Ablasi kateter merupakan 

pilihan pengobatan penting bagi pasien dengan takikardia 

berulang yang tidak merespon atau tidak toleran terhadap 

terapi medis; namun, tingkat kekambuhan tinggi. 



 

Kapan Harus Merujuk? 

Setiap pasien dengan ventrikular takikardia 

berkelanjutan atau sinkop dengan penyebab yang tidak 

diketahui dengan adanya penyakit jantung struktural 

yang mendasarinya. 

 

Al-Khatib SM et al. 2017 AHA/ACC/HRS guideline for 

management of patients with ventricular arrhythmias 

and the prevention of sudden cardiac death: a report 

of the American College of Cardiology/American 

Heart Association Task Force on Clinical Practice 

Guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll 

Cardiol.2018 Oct 2;72(14):e91–220. 

[PMID:29097296] 

 

VENTRIKULAR FIBRILASI DAN KEMATIAN 

MENDADAK 

 

ESSENSIAL 

• Kebanyakan pasien dengan kematian jantung 

mendadak memiliki penyakit jantung bawaan. 

• Dengan tidak adanya penyebab reversibel, ICD 

direkomendasikan. 

 

Gambaran Umum 



Kematian jantung mendadak didefinisikan sebagai 

kematian nontraumatik yang tidak terduga pada pasien 

yang secara klinis baik atau stabil yang meninggal dalam 

waktu 1 jam setelah timbulnya gejala. Irama penyebab 

dalam banyak kasus adalah fibrilasi ventrikel. Henti 

jantung mendadak adalah istilah yang dicadangkan 

untuk keberhasilan resusitasi fibrilasi ventrikel, baik 

secara spontan atau melalui intervensi (defibrilasi). 

 

Temuan Klinis 

Sekitar 70% kasus kematian jantung mendadak 

disebabkan oleh PJK yang mendasarinya; pada hingga 

40% pasien, kematian jantung mendadak mungkin 

merupakan manifestasi awal dari PJK. Bentuk lain dari 

penyakit jantung struktural dapat menjadi predisposisi 

kematian jantung mendadak termasuk kardiomiopati 

idiopatik, kardiomiopati hipertrofik, penyakit jantung 

katup (stenosis aorta, stenosis pulmonal), penyakit 

jantung bawaan, kardiomiopati RV aritmogenik, dan 

miokarditis. Lima sampai 10% kasus kematian jantung 

mendadak terutama aritmia dan terjadi tanpa adanya 

penyakit jantung struktural. Etiologi termasuk sindrom 



long QT, sindrom Brugada, dan takikardia ventrikel 

polimorfik katekolaminergik. Evaluasi segera untuk 

menyingkirkan penyebab henti jantung mendadak yang 

reversibel harus dimulai segera setelah resusitasi. 

Pengujian laboratorium harus dilakukan untuk 

menyingkirkan kelainan elektrolit yang parah (terutama 

hipokalemia dan hipomagnesemia) dan asidosis dan 

untuk mengevaluasi biomarker jantung. Perhatian harus 

diambil dalam menghubungkan serangan jantung 

semata-mata dengan gangguan elektrolit, karena kelainan 

laboratorium mungkin sekunder untuk resusitasi dan 

bukan penyebab dari kejadian tersebut. EKG 12 sadapan 

harus dilakukan untuk mengevaluasi iskemia yang 

sedang berlangsung atau penyakit sistem konduksi. 

Fungsi ventrikel harus dievaluasi dengan ekokardiografi. 

Arteriografi koroner harus dilakukan untuk 

menyingkirkan penyakit koroner sebagai penyebab yang 

mendasari, karena revaskularisasi dapat mencegah 

kekambuhan. Dengan tidak adanya penyakit koroner, 

MRI jantung yang ditingkatkan kontras dapat digunakan 

untuk mengevaluasi adanya bekas luka miokard, yang 

merupakan prediktor kuat takikardia ventrikel / fibrilasi 



ventrikel berulang pada pasien dengan kardiomiopati 

noniskemik. 

 

Tatalaksana 

Kecuali ventrikular fibrilasi terjadi segera setelah MI, 

dikaitkan dengan iskemia, atau terlihat dengan proses 

yang dapat diperbaiki (seperti kelainan elektrolit atau 

toksisitas obat), pasien yang masih hidup memerlukan 

intervensi karena kekambuhan sering terjadi. Orang yang 

selamat dari serangan jantung telah meningkatkan hasil 

jangka panjang jika protokol hipotermia dimulai 

dengan cepat dan dilanjutkan selama 24-36 jam setelah 

serangan jantung.  

Pasien yang selamat dari serangan jantung mendadak 

memiliki insiden kekambuhan yang tinggi, sehingga ICD 

umumnya diindikasikan. Henti jantung mendadak dalam 

keadaan iskemia akut atau infark harus dikelola dengan 

revaskularisasi koroner segera. Namun, implantasi ICD 

profilaksis pada pasien segera setelah MI dikaitkan 

dengan kecenderungan hasil yang lebih buruk. Pasien-

pasien ini dapat dikelola dengan defibrilator 

kardioverter yang dapat dipakai sampai pemulihan 



fungsi ventrikel dapat dinilai dengan ekokardiogram di 

kemudian hari (6-12 minggu setelah infark miokard atau 

intervensi koroner). 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Semua korban serangan jantung mendadak harus dirujuk 

ke ahli jantung atau elektrofisiologi jantung. 

 

Morin DP dkk. Prediksi dan pencegahan kematian 

jantung mendadak. Klinik Elektrofisiol Kartu. 2017 

Des;9(4):631–8. [PMID: 29173406] 

 

SINDROM ARITMIA YANG DITURUNKAN 

 

ESSENSIAL 

• Termasuk sindrom long QT, sindrom Brugada, 

kardiomiopati RV aritmogenik, dan takikardia 

ventrikel polimorfik katekolaminergik. 

• Tes genetik untuk pasien dengan dugaan 

sindrom QT panjang bawaan berdasarkan 

riwayat keluarga, EKG atau tes olahraga, atau 

interval QT yang sangat lama (lebih dari 500 

msec) pada EKG serial. 

• Pasien dengan sindrom QT panjang atau 

ventrikular takikardia polimorfik 

katekolaminergik harus diobati jangka panjang 

dengan beta-blocker oral (nadolol atau 

propranolol). ICD diindikasikan untuk pasien 



dengan aritmia ventrikel atau sinkop meskipun 

telah mendapat perawatan medis. 

 

Gambaran Umum 

Sindrom aritmia yang diturunkan dapat menyebabkan 

aritmia ventrikel yang mengancam jiwa karena mutasi 

gen pada saluran jantung yang mengakibatkan regulasi 

elektrolit abnormal melintasi membran sel jantung. 

Congenital long QT syndrome adalah penyakit yang 

jarang terjadi (1 dari 2500 kelahiran hidup) yang ditandai 

dengan interval QT yang panjang (biasanya lebih besar 

dari 470 mdtk) dan aritmia ventrikel, biasanya takikardia 

ventrikel polimorfik. Acquired long QT syndrome 

biasanya sekunder akibat penggunaan agen antiaritmia 

(sotalol, dofetilide), metadon, obat antidepresan, atau 

antibiotik tertentu; kelainan elektrolit; iskemia miokard; 

atau bradikardia yang signifikan. Sindrom Brugada 

menyumbang hingga 20% dari kematian jantung 

mendadak tanpa adanya penyakit jantung struktural dan 

paling sering disebabkan oleh cacat pada gen saluran 

natrium. Kardiomiopati RV aritmogenik adalah 

kardiomiopati herediter yang dominan mengenai 



ventrikel kanan dan ditandai dengan area penggantian 

miokard dengan fibrosis dan jaringan adiposa yang 

sering menyebabkan aritmia ventrikel. Takikardia 

ventrikel polimorfik katekolaminergik adalah 

penyebab kematian jantung mendadak yang jarang tetapi 

penting terkait dengan olahraga. 

 

Temuan Klinis 

Pasien dengan sindrom aritmia bawaan memiliki 

presentasi klinis yang bervariasi; mereka mungkin 

asimtomatik atau memiliki palpitasi, takiaritmia 

berkelanjutan, sinkop, atau serangan jantung mendadak. 

Pada pasien muda, episode sinkop mungkin salah 

didiagnosis sebagai gangguan kejang primer. Riwayat 

pribadi dan keluarga harus ditinjau secara menyeluruh 

pada semua pasien. EKG 12 sadapan harus dilakukan 

dengan hati-hati untuk setiap kelainan pada segmen ST, 

gelombang T, dan interval QT. Interval QT terkoreksi 

lebih lama dari 500 msec pada EKG serial tanpa adanya 

penyebab sekunder (obat atau kelainan elektrolit) 

mengidentifikasi subset risiko tinggi pasien dengan 

sindrom QT panjang. Pemantauan EKG rawat jalan dapat 



digunakan untuk mengevaluasi aritmia ventrikel serta 

perubahan dinamis pada interval QT atau gelombang T. 

Tes EKG latihan dapat dilakukan pada pasien dengan 

dugaan sindrom QT panjang untuk menilai kurangnya 

pemendekan interval QT yang tepat dengan detak 

jantung yang lebih tinggi. Konsultasi dengan konselor 

genetik dan tes genetik direkomendasikan untuk pasien 

dan anggota keluarga dengan kecurigaan tinggi sindrom 

aritmia bawaan. 

 

Tatalaksana 

Penatalaksanaan ventrikular takikardia polimorfik akut 

(torsades de pointes) berbeda dari bentuk ventrikular 

takikardia lainnya. Antiaritmia kelas Ia, Ic, atau III, yang 

memperpanjang interval QT, harus dihindari—atau 

dihentikan segera jika digunakan pada pasien dengan 

sindrom QT panjang. Beta-blocker intravena mungkin 

efektif dalam mengobati badai listrik karena sindrom QT 

panjang atau ventrikular takikardia polimorfik 

katekolaminergik. Meningkatkan denyut jantung, baik 

dengan infus beta-agonis (dopamin atau isoproterenol) 

atau pacing atrium atau ventrikel sementara, merupakan 



pendekatan efektif yang dapat mematahkan dan 

mencegah irama.  

Pengobatan jangka panjang pasien dengan sindrom 

aritmia bawaan tergantung pada adanya fitur berisiko 

tinggi. Penggunaan beta-blocker (terutama propranolol 

atau nadolol) adalah pengobatan utama untuk pasien 

dengan sindrom long QT atau ventrikular takikardia 

polimorfik katekolaminergik. Simpatektomi 

servikotoraks bedah harus dipertimbangkan untuk pasien 

yang tidak merespon atau tidak toleran terhadap beta-

blocker. Tidak ada terapi obat yang dapat diandalkan 

untuk sindrom Brugada dan pencegahan aritmia berfokus 

pada pengobatan yang cepat dari pemicu yang 

memperburuk, terutama demam. Obat antiaritmia harus 

dihindari pada pasien dengan sindrom aritmia bawaan 

kecuali untuk kelainan genetik spesifik yang 

diidentifikasi di bawah arahan spesialis. Implantasi ICD 

direkomendasikan untuk pasien dengan sindrom aritmia 

bawaan di mana serangan jantung mendadak adalah 

presentasi awal. ICD harus dipertimbangkan pada pasien 

dengan aritmia ventrikel berkelanjutan berulang atau 

sinkop meskipun terapi medis. 



 

Kapan Harus Merujuk? 

Setiap pasien dengan sindrom aritmia bawaan yang 

diketahui atau diduga atau dengan pemanjangan interval 

QT terkoreksi yang parah (lebih dari 500 msec pada EKG 

serial) harus dirujuk ke ahli jantung atau elektrofisiologi 

jantung. 

 

Tang PT et al. Ventricular arrhythmias and sudden 

cardiac death. Card Electrophysiol Clin. 2017 

Dec;9(4):693–708. [PMID: 29173411] 

 

SINKOP 

 

ESSENSIAL 

• Hilangnya kesadaran sementara dan tonus 

postural dari vasodepresor atau penyebab 

kardiogenik dengan pemulihan segera tanpa 

tindakan resusitasi. 

• Fitur berisiko tinggi termasuk riwayat penyakit 

jantung struktural, EKG abnormal, dan usia 

lebih tua dari 60 tahun. 

 

 

Gambaran Umum 

Sinkop adalah gejala yang didefinisikan sebagai 

hilangnya kesadaran sementara dan terbatas, biasanya 



menyebabkan jatuh. Tiga puluh persen dari populasi 

orang dewasa akan mengalami setidaknya satu episode 

sinkop. Ini menyumbang sekitar 3% dari kunjungan 

gawat darurat. Penyebab spesifik sinkop diidentifikasi 

pada sekitar 50% kasus selama evaluasi awal. Prognosis 

relatif baik kecuali bila ada penyakit jantung yang 

menyertai. Pada banyak pasien dengan sinkop berulang 

atau hampir sinkop, aritmia bukanlah penyebabnya. Hal 

ini terutama benar ketika pasien tidak memiliki bukti 

penyakit jantung terkait dengan riwayat, pemeriksaan, 

EKG standar, atau pengujian noninvasif. Anamnesis 

merupakan komponen evaluasi yang paling penting 

untuk mengidentifikasi penyebab sinkop.  

Reflex (neurally mediated) syncope mungkin 

disebabkan oleh tonus vagal yang berlebihan atau 

gangguan kontrol refleks sirkulasi perifer. Jenis yang 

paling sering adalah sinkop vasovagal atau "pingsan 

biasa", yang sering diprakarsai oleh pengalaman stres, 

nyeri, atau sesak, terutama pada wanita muda. 

Peningkatan tonus vagal dengan hipotensi yang 

dihasilkan adalah penyebab sinkop pada 

hipersensitivitas sinus karotis dan sinkop pasca miksi; 



bradikardia sinus yang diinduksi vagal, henti sinus, dan 

blok AV adalah penyerta yang umum dan mungkin 

sendiri menjadi penyebab sinkop.  

Hipotensi ortostatik (postural) adalah penyebab 

umum lain dari sinkop vasodepresor, terutama pada 

pasien usia lanjut; pada pasien diabetes atau orang lain 

dengan neuropati otonom; pada pasien dengan 

kehilangan darah atau hipovolemia; dan pada pasien 

yang menggunakan vasodilator, diuretik, dan obat 

penghambat adrenergik. Selain itu, sindrom hipotensi 

ortostatik idiopatik kronis terjadi terutama pada pria 

yang lebih tua. Pada sebagian besar kondisi ini, respons 

vasokonstriksi normal untuk mengasumsikan postur 

tegak, yang mengkompensasi penurunan aliran balik 

vena yang tiba-tiba, terganggu.  

Sinkop kardiogenik dapat terjadi secara mekanis 

atau aritmia. Biasanya tidak ada prodromal; dengan 

demikian, cedera sekunder akibat jatuh sering terjadi. 

Masalah mekanis yang dapat menyebabkan sinkop 

termasuk stenosis aorta (di mana sinkop dapat terjadi 

karena kelainan refleks otonom atau takikardia 

ventrikel), stenosis pulmonal, kardiomiopati hipertrofik, 



lesi kongenital yang berhubungan dengan hipertensi 

pulmonal atau pirau kanan-ke-kiri, dan miksoma LA 

yang menyumbat katup mitral. Episode biasanya 

aktivitas atau pasca aktivitas. Lebih umum, sinkop 

jantung disebabkan oleh gangguan otomatisitas (sindrom 

sinus sakit), gangguan konduksi (blok AV), atau 

takiaritmia (terutama takikardia ventrikel dan SVT 

dengan laju ventrikel yang cepat). 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Sinkop vasovagal sering memiliki gejala awal prodromal 

vasodepresor, seperti mual, diaforesis, takikardia, dan 

pucat. Episode dapat dibatalkan dengan berbaring atau 

menghilangkan stimulus pemicu. Sebaliknya, sinkop 

kardiogenik memiliki onset yang tiba-tiba, sering 

mengakibatkan cedera, sementara (berlangsung selama 

beberapa detik hingga beberapa menit), dan diikuti 

dengan pemulihan kesadaran penuh yang segera. Pada 

hipotensi ortostatik (postural), penurunan tekanan darah 

yang lebih besar dari normal (20 mm Hg) segera setelah 

bangkit dari posisi terlentang ke posisi berdiri diamati, 



dengan atau tanpa takikardia tergantung pada status 

fungsi otonom (baroreseptor). 

 

B. Tes Diagnostik 

Evaluasi sinkop tergantung pada temuan dari anamnesis 

dan pemeriksaan fisik (terutama evaluasi tekanan darah 

ortostatik, auskultasi arteri karotis, dan pemeriksaan 

jantung). 

1. EKG—EKG istirahat direkomendasikan untuk semua 

pasien yang menjalani evaluasi sinkop. Temuan berisiko 

tinggi pada EKG termasuk irama non-sinus, blok cabang 

berkas kiri lengkap atau parsial, dan kriteria tegangan 

yang menunjukkan hipertrofi ventrikel kiri. Pasien 

dengan evaluasi awal yang normal, termasuk riwayat dan 

fisik yang biasa-biasa saja, tidak adanya penyakit jantung 

atau komorbiditas yang signifikan dan EKG awal yang 

normal mungkin tidak memerlukan pengujian lebih 

lanjut. Ketika evaluasi awal menunjukkan kemungkinan 

aritmia jantung, pemantauan EKG rawat jalan terus 

menerus, perekam kejadian (untuk episode yang jarang), 

atau monitor jantung implan dapat dipertimbangkan. 

Perhatian diperlukan sebelum menghubungkan kejadian 



sinkop pasien dengan kelainan irama atau konduksi yang 

diamati selama pemantauan tanpa gejala yang 

menyertainya. Misalnya, pusing atau sinkop pada pasien 

yang lebih tua mungkin tidak berhubungan dengan 

bradikardia yang diamati secara kebetulan, kelainan 

nodus sinus, atau ektopi ventrikel. 

 

2. Pengujian otonom—Pengujian meja miring mungkin 

berguna pada pasien dengan dugaan sinkop vasovagal di 

mana diagnosisnya tidak jelas setelah evaluasi awal, 

terutama ketika sinkop berulang. Respon hemodinamik 

terhadap kemiringan menentukan apakah ada 

kardioinhibitor, vasodepresor, atau respons campuran. 

Utilitas keseluruhan dari tes ditingkatkan ketika ada 

kemungkinan pretest tinggi sinkop yang dimediasi saraf, 

karena sensitivitas dan spesifisitas tes pada populasi 

umum hanya moderat. 

 

3. Studi elektrofisiologi—Studi elektrofisiologi 

memiliki peran terbatas dalam evaluasi sinkop, terutama 

pada pasien tanpa penyakit jantung struktural atau bila 

ada kecurigaan etiologi aritmia yang rendah. Pada pasien 



dengan penyakit jantung iskemik, disfungsi LV, penyakit 

konduksi yang diketahui, atau aritmia, studi 

elektrofisiologi dapat membantu menjelaskan 

mekanisme sinkop dan memandu keputusan pengobatan. 

Hasil diagnostik pada pasien dengan penyakit jantung 

struktural adalah sekitar 50%. 

 

Tatalaksana 

Pada pasien dengan sinkop vasovagal, pengobatan 

sebagian besar terdiri dari pendidikan tentang sifat jinak 

dari kondisi dan konseling untuk menghindari situasi 

predisposisi. Manuver counterpressure (jongkok, 

menyilangkan kaki, perut) kontraksi) dapat membantu 

dalam membatasi atau mengakhiri episode. Terapi medis 

disediakan untuk pasien dengan gejala meskipun 

tindakan ini. Midodrine adalah agonis alfa yang dapat 

meningkatkan aliran saraf simpatis perifer dan 

mengurangi pengumpulan vena selama episode 

vasovagal. Fludrocortisone dan beta-blocker juga telah 

digunakan tetapi umumnya memberikan manfaat yang 

minimal. Inhibitor reuptake serotonin selektif telah 

menunjukkan beberapa manfaat pada pasien tertentu. 



Umumnya tidak ada peran implantasi alat pacu jantung 

permanen pada pasien dengan sinkop vasovagal, dengan 

kemungkinan pengecualian pada pasien yang lebih tua 

dari 40 tahun dengan episode asistol yang 

berkepanjangan (lebih dari 3 detik) yang 

didokumentasikan pada pemantauan rawat jalan. 

Implantasi alat pacu jantung hanya berdasarkan respons 

asistolik (kardioinhibitor) yang diinduksi meja miring 

jarang diindikasikan.  

Jika bradiaritmia simtomatik atau takiaritmia 

supraventrikular terdeteksi dan dirasakan sebagai 

penyebab sinkop, terapi biasanya dapat dimulai tanpa 

studi diagnostik tambahan. Pacing permanen 

diindikasikan pada pasien dengan sinkop kardiogenik 

dan didokumentasikan jeda parah (lebih dari 3 detik), 

bradikardia, atau blok AV derajat tinggi (derajat kedua 

Mobitz tipe II atau blok jantung lengkap) ketika gejala 

berkorelasi dengan aritmia.  

Pertimbangan penting pada pasien yang mengalami 

sinkop, takikardia ventrikel simtomatik, atau kematian 

mendadak yang dibatalkan adalah untuk memberikan 

rekomendasi mengenai pembatasan mengemudi mobil. 



Pasien dengan sinkop yang diduga disebabkan oleh 

faktor sementara (MI akut, bradiaritmia yang kemudian 

diobati dengan pacu jantung permanen, efek pengobatan, 

ketidakseimbangan elektrolit) harus disarankan setelah 

pemulihan untuk tidak mengemudi setidaknya selama 1 

minggu. Pasien lain dengan takikardia ventrikel 

simtomatik atau kematian mendadak yang dibatalkan, 

baik yang diobati secara farmakologis, dengan perangkat 

antitakikardia, atau dengan terapi ablasi, tidak boleh 

mengemudi selama minimal 6 bulan. Pembatasan yang 

lebih lama diperlukan pada pasien ini jika aritmia yang 

signifikan tetap ada. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

• Pasien dengan sinkop dan penyakit jantung struktural 

yang mendasarinya, aritmia yang terdokumentasi, atau 

gangguan konduksi. 

• Etiologi sinkop yang tidak jelas dengan gambaran risiko 

tinggi (gagal jantung, temuan EKG abnormal, usia 

lanjut, episode multipel yang tidak dapat dijelaskan). 

 



Brignole M et al; ESC Scientific Document Group.

 2018 ESC guidelines for the diagnosis and

 management of syncope. Eur Heart J. 

2018 Jun 1;39(21):1883–948. [PMID: 

29562304] 

 

GAGAL JANTUNG 

 

ESSENSIAL 

• Kegagalan LV: Baik karena disfungsi sistolik 

atau diastolik. Gejala yang dominan adalah 

curah jantung rendah dan kongesti, termasuk 

dispnea. 

• Kegagalan RV: Gejala kelebihan cairan 

mendominasi; biasanya kegagalan RV adalah 

sekunder dari kegagalan LV. 

• Penilaian fungsi LV adalah bagian penting dari 

diagnosis dan manajemen. 

• Penatalaksanaan optimal gagal jantung kronis 

meliputi terapi kombinasi medis, seperti ACE 

inhibitor, antagonis aldosteron, dan beta-

blocker. 

 

Gambaran Umum 

Gagal jantung merupakan sindrom umum yang insidensi 

dan prevalensinya terus meningkat. Sekitar 6,5 juta 

pasien di Amerika Serikat mengalami gagal jantung, dan 

ada sekitar 960.000 kasus baru setiap tahun, dengan 8 juta 

atau lebih pasien diproyeksikan mengalami gagal jantung 



pada tahun 2030. Setiap tahun di Amerika Serikat, 

900.000 pasien dipulangkan dari rumah sakit dengan 

diagnosis gagal jantung. Ini terutama merupakan 

penyakit penuaan, dengan lebih dari 75% kasus yang ada 

dan baru terjadi pada individu di atas usia 65 tahun. Tujuh 

puluh lima persen pasien gagal jantung memiliki 

hipertensi sebelumnya. Prevalensi gagal jantung 

meningkat dari kurang dari 1% pada individu di bawah 

60 tahun menjadi hampir 10% pada mereka yang berusia 

di atas 80 tahun. 

Gagal jantung mungkin sisi kanan atau kiri (atau 

keduanya). Pasien dengan gagal jantung kiri mungkin 

memiliki gejala curah jantung yang rendah dan 

peningkatan tekanan vena pulmonal; dyspnea adalah fitur 

utama. Tanda-tanda retensi cairan mendominasi pada 

gagal jantung kanan. Sebagian besar pasien 

menunjukkan gejala atau tanda kegagalan sisi kanan dan 

kiri, dan disfungsi ventrikel kiri adalah penyebab utama 

kegagalan ventrikel kanan. Sekitar setengah dari pasien 

dengan gagal jantung telah mempertahankan fungsi 

sistolik LV dan biasanya memiliki beberapa derajat 

disfungsi diastolik. Pasien dengan fungsi sistolik 



berkurang atau dipertahankan mungkin memiliki gejala 

yang sama dan mungkin sulit untuk membedakan secara 

klinis antara keduanya berdasarkan tanda-tandanya. 

dan gejala. Di negara maju, CAD dengan infark miokard 

dan hilangnya fungsi miokard (kardiomiopati iskemik) 

adalah penyebab paling umum dari gagal jantung sistolik. 

Hipertensi sistemik tetap menjadi penyebab penting 

gagal jantung dan, bahkan lebih umum di Amerika 

Serikat, faktor eksaserbasi pada pasien dengan disfungsi 

jantung karena penyebab lain, seperti CAD. Beberapa 

proses dapat muncul dengan kardiomiopati dilatasi atau 

kongestif, yang ditandai dengan dilatasi ventrikel kiri 

atau biventrikular dan disfungsi sistolik umum. Ini 

dibahas di tempat lain dalam bab ini, tetapi yang paling 

umum adalah kardiomiopati alkoholik, miokarditis virus 

(termasuk infeksi oleh HIV), dan kardiomiopati dilatasi 

tanpa penyebab yang jelas (kardiomiopati idiopatik). 

Penyebab langka kardiomiopati dilatasi termasuk 

penyakit infiltratif (hemokromatosis, sarkoidosis, 

amiloidosis, dll), agen infeksi lain, gangguan 

metabolisme, kardiotoksin, dan toksisitas obat. Penyakit 

katup jantung—khususnya stenosis aorta degeneratif dan 



regurgitasi aorta atau mitral kronis—bukanlah penyebab 

gagal jantung yang jarang. Takikardia persisten, sering 

berhubungan dengan aritmia atrium, dapat menyebabkan 

disfungsi sistolik yang mungkin reversibel dengan 

mengendalikan laju. Disfungsi jantung diastolik 

dikaitkan dengan penuaan dan kekakuan miokard terkait, 

serta LVH, umumnya akibat hipertensi. Kondisi seperti 

kardiomiopati hipertrofik atau restriktif, diabetes, dan 

penyakit perikardial dapat menghasilkan gambaran klinis 

yang sama. Fibrilasi atrium dengan atau tanpa respon 

ventrikel yang cepat dapat menyebabkan gangguan 

pengisian ventrikel kiri.  

Gagal jantung seringkali dapat dicegah dengan 

deteksi dini pasien yang berisiko dan dengan intervensi 

dini. Pentingnya pendekatan ini ditekankan oleh 

pedoman AS yang telah memasukkan klasifikasi gagal 

jantung yang mencakup empat stadium. Stadium A 

termasuk pasien yang berisiko mengalami gagal jantung 

(seperti pasien dengan hipertensi). Pada sebagian besar 

pasien ini, perkembangan gagal jantung dapat dicegah 

dengan intervensi seperti pengobatan hipertensi yang 

agresif, modifikasi faktor risiko koroner, dan 



pengurangan asupan alkohol yang berlebihan. Stadium 

B termasuk pasien yang memiliki penyakit jantung 

struktural tetapi tidak ada gejala gagal jantung saat ini 

atau yang diketahui sebelumnya. Contohnya termasuk 

pasien dengan MI sebelumnya, penyebab lain dari 

penurunan fungsi sistolik, LVH, atau penyakit katup 

asimtomatik. Baik ACE inhibitor dan beta-blocker 

mencegah gagal jantung pada dua kondisi pertama, dan 

pengobatan hipertensi yang lebih agresif dan intervensi 

bedah dini efektif pada dua kondisi terakhir. Stadium C 

dan D termasuk pasien dengan gagal jantung klinis dan 

kelompok pasien yang relatif kecil yang masing-masing 

menjadi refrakter terhadap terapi biasa. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala 

Gejala yang paling umum dari pasien dengan gagal 

jantung kiri adalah sesak napas, terutama dispnea saat 

beraktivitas pada awalnya dan kemudian berkembang 

menjadi ortopnea, dispnea nokturnal paroksismal, dan 

dispnea saat istirahat. Batuk nonproduktif kronis, yang 

seringkali lebih buruk pada posisi berbaring, dapat 



terjadi. Nokturia akibat ekskresi cairan yang tertahan 

pada siang hari dan peningkatan perfusi ginjal pada posisi 

telentang merupakan gejala umum gagal jantung yang 

tidak spesifik, seperti kelelahan dan intoleransi olahraga. 

Gejala-gejala ini berkorelasi buruk dengan tingkat 

disfungsi jantung. Pasien dengan gagal jantung kanan 

memiliki tanda-tanda retensi cairan yang dominan, 

dengan pasien menunjukkan edema, kongesti hati dan, 

kadang-kadang, kehilangan nafsu makan dan mual 

karena edema usus atau gangguan perfusi gastrointestinal 

dan asites. Anehnya, beberapa individu dengan disfungsi 

LV yang parah akan menunjukkan beberapa tanda gagal 

jantung kiri dan tampaknya memiliki gagal jantung 

kanan yang terisolasi. Memang, mereka mungkin secara 

klinis tidak dapat dibedakan dari pasien dengan kor 

pulmonal, yang memiliki gagal jantung kanan sekunder 

akibat penyakit paru.  

Pasien dengan gagal jantung akut dari MI, 

miokarditis, dan regurgitasi katup akut karena 

endokarditis atau kondisi lain biasanya datang dengan 

edema paru. Pasien dengan gejala episodik mungkin 

mengalami disfungsi LV karena iskemia intermiten. 



Pasien juga dapat datang dengan eksaserbasi akut dari 

gagal jantung kronis yang stabil. Eksaserbasi dapat 

disebabkan oleh perubahan terapi (atau ketidakpatuhan 

pasien), asupan garam dan cairan yang berlebihan, 

aritmia, aktivitas berlebihan, emboli paru, infeksi 

penyerta, atau perkembangan penyakit yang 

mendasarinya.  

Pasien gagal jantung sering dikategorikan menurut 

klasifikasi NYHA sebagai kelas I (asimptomatik), kelas 

II (gejala dengan aktivitas sedang), kelas III (gejala 

dengan aktivitas ringan), atau kelas IV (gejala saat 

istirahat). Klasifikasi ini penting karena beberapa 

perawatan diindikasikan berdasarkan klasifikasi NYHA. 

 

B. Tanda 

Banyak pasien dengan gagal jantung, termasuk beberapa 

dengan gejala parah, tampak nyaman saat istirahat. Yang 

lain akan mengalami dispneu selama percakapan atau 

aktivitas kecil, dan mereka yang mengalami gagal 

jantung berat yang berlangsung lama mungkin tampak 

cachectic atau cyanotic. Tanda-tanda vital mungkin 

normal, tetapi takikardia, hipotensi, dan penurunan 



tekanan nadi mungkin ada. Pasien sering menunjukkan 

tanda-tanda peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis, 

termasuk ekstremitas dingin dan diaforesis. Tanda-tanda 

perifer penting dari gagal jantung dapat dideteksi dengan 

pemeriksaan leher, paru-paru, perut, dan ekstremitas. 

Tekanan RA dapat diperkirakan melalui ketinggian 

pulsasi dalam sistem vena jugularis. Dengan pasien pada 

45 derajat, ukur ketinggian denyut di sekitar sudut 

sternum, dan tambahkan 5 cm untuk memperkirakan 

ketinggian di atas atrium kiri, dengan tekanan yang lebih 

besar dari 8 cm menjadi abnormal. Selain tingginya 

tekanan vena, pulsasi abnormal, seperti gelombang v 

regurgitasi, harus dicari. Pemeriksaan nadi karotis 

memungkinkan estimasi tekanan nadi serta deteksi 

stenosis aorta. Pemeriksaan tiroid dapat mengungkapkan 

hipertiroidisme atau hipotiroidisme yang tersembunyi, 

yang merupakan penyebab gagal jantung yang dapat 

diobati. Crackles di dasar paru mencerminkan transudasi 

cairan ke dalam alveoli. Efusi pleura dapat menyebabkan 

bibasilar redup pada perkusi. Mengi saat ekspirasi dan 

ronki mungkin merupakan tanda gagal jantung. Pasien 

dengan gagal jantung kanan berat mungkin mengalami 



pembesaran hati—lembut atau tidak nyeri—karena 

kongesti pasif. Pulsasi sistolik dapat dirasakan pada 

regurgitasi trikuspid. Tekanan moderat yang 

berkelanjutan pada hati dapat meningkatkan tekanan 

vena jugularis (refluks hepatojugular positif adalah 

peningkatan lebih dari 1 cm, yang berkorelasi dengan 

peningkatan tekanan baji kapiler paru). Asites juga 

mungkin ada. Edema pitting perifer adalah tanda umum 

pada pasien dengan gagal jantung kanan dan dapat 

meluas ke paha dan dinding perut.  

Tanda pemeriksaan jantung kardinal adalah 

pengangkatan parasternal, yang menunjukkan hipertensi 

pulmonal; impuls LV yang membesar dan berkelanjutan, 

menunjukkan dilatasi dan hipertrofi LV; suara jantung 

pertama berkurang, menunjukkan gangguan 

kontraktilitas; dan berpacu S3 yang berasal dari LV dan 

terkadang RV. Sebuah S4 biasanya hadir pada gagal 

jantung diastolik. Murmur harus dicari untuk 

menyingkirkan penyakit katup primer; regurgitasi mitral 

sekunder dan regurgitasi trikuspid sering terjadi pada 

pasien dengan dilatasi ventrikel. Pada gagal jantung 

kronis, banyak dari tanda-tanda gagal jantung yang 



diharapkan mungkin tidak ada meskipun fungsi jantung 

dan pengukuran hemodinamik sangat abnormal. 

 

C. Temuan Laboratorium 

Hitung darah dapat mengungkapkan anemia dan lebar 

distribusi sel darah merah yang tinggi (RDW), yang 

keduanya berhubungan dengan prognosis yang buruk 

pada gagal jantung kronis melalui mekanisme yang 

kurang dipahami. Tes fungsi ginjal dapat menentukan 

apakah gagal jantung berhubungan dengan gangguan 

fungsi ginjal yang mungkin mencerminkan perfusi ginjal 

yang buruk. Penyakit ginjal kronis adalah faktor 

prognostik buruk lainnya pada gagal jantung dan dapat 

membatasi pilihan pengobatan tertentu. Elektrolit serum 

mungkin mengungkapkan hipokalemia, yang 

meningkatkan risiko aritmia; hiperkalemia, yang dapat 

membatasi penggunaan inhibitor sistem renin-

angiotensin; atau hiponatremia, indikator aktivasi sistem 

renin-angiotensin dan tanda prognostik yang buruk. 

Fungsi tiroid harus dinilai untuk mendeteksi tirotoksikosis 

tersembunyi atau miksedema, dan pemeriksaan zat besi 

harus diperiksa untuk menguji hemokromatosis. Dalam 



kasus yang tidak dapat dijelaskan, biopsi yang tepat dapat 

mengarah pada diagnosis amiloidosis. Biopsi miokard 

dapat menyingkirkan penyebab spesifik kardiomiopati 

dilatasi tetapi jarang mengungkapkan diagnosis reversibel 

spesifik. Serum BNP adalah penanda prognostik kuat 

yang menambah penilaian klinis dalam membedakan 

dyspnea karena gagal jantung dari penyebab noncardiac. 

Dua penanda—BNP dan NT-proBNP—memberikan 

informasi diagnostik dan prognostik yang serupa. BNP 

diekspresikan terutama di ventrikel dan meningkat ketika 

tekanan pengisian ventrikel tinggi. Ini cukup sensitif pada 

pasien dengan gagal jantung simtomatik — baik karena 

disfungsi sistolik atau diastolik — tetapi kurang spesifik 

pada pasien yang lebih tua, wanita, dan pasien dengan 

PPOK. Penelitian telah menunjukkan bahwa BNP dapat 

membantu dalam triase gawat darurat dalam diagnosis 

gagal jantung dekompensasi akut, sehingga NT-proBNP 

kurang dari 300 pg/mL atau BNP kurang dari 100 pg/mL, 

dikombinasikan dengan EKG normal, membuat gagal 

jantung. tidak sepertinya. BNP kurang sensitif dan 

spesifik untuk mendiagnosis gagal jantung dalam 

pengaturan kronis. BNP dapat membantu dalam 



memandu intensitas diuretik dan penggunaan terapi 

modifikasi penyakit yang lebih konsisten, seperti ACE 

inhibitor dan beta-blocker, untuk pengelolaan gagal 

jantung kronis. BNP, tetapi bukan NT-proBNP, 

ditingkatkan oleh inhibitor neprilysin, karena neprilysin 

mendegradasi BNP. Jadi, sementara NT-proBNP masih 

dapat diandalkan, BNP tidak boleh digunakan untuk 

memantau derajat gagal jantung ketika pasien diterapi 

dengan sacubitril/valsartan. Sesak napas yang memburuk 

atau berat badan yang terkait dengan peningkatan BNP 

(atau keduanya) mungkin mendorong peningkatan dosis 

diuretik. Namun, tidak ada nilai yang terbukti dalam 

menggunakan pengukuran peptida natriuretik serial untuk 

memandu terapi, seperti yang ditunjukkan dalam 

percobaan GUIDE-IT. Peningkatan troponin serum, dan 

terutama troponin sensitivitas tinggi, sering terjadi pada 

gagal jantung kronis dan akut, dan dikaitkan dengan risiko 

hasil yang merugikan yang lebih tinggi. 

 

D. EKG dan Radiografi Dada 

EKG dapat menunjukkan aritmia yang mendasari atau 

sekunder, MI, atau perubahan nonspesifik yang sering 



mencakup tegangan rendah, defek konduksi 

intraventrikular, LVH, dan perubahan repolarisasi 

nonspesifik. Radiografi dada memberikan informasi 

tentang ukuran dan bentuk siluet jantung. Kardiomegali 

merupakan temuan penting dan merupakan tanda 

prognostik yang buruk. Bukti paru-paru hipertensi vena 

termasuk pelebaran relatif vena lobus atas, edema 

perivaskular (kekaburan garis besar pembuluh darah), 

edema interstisial, dan cairan alveolar. Pada gagal jantung 

akut, temuan ini berkorelasi cukup baik dengan tekanan 

vena paru. Namun, pasien dengan gagal jantung kronis 

dapat menunjukkan pembuluh darah paru yang relatif 

normal meskipun tekanannya sangat tinggi. Efusi pleura 

sering terjadi dan cenderung bilateral atau sisi kanan. 

 

E. Studi Tambahan 

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa diagnosis 

klinis disfungsi miokard sistolik seringkali tidak akurat. 

Kondisi pengganggu utama adalah disfungsi diastolik 

jantung dengan penurunan relaksasi dan pengisian 

ventrikel kiri (terutama pada hipertensi dan keadaan 

hipertrofi) dan penyakit paru.  



Tes yang paling berguna adalah ekokardiogram 

karena dapat membedakan gagal jantung dengan dan 

tanpa fungsi sistolik ventrikel kiri yang dipertahankan. 

Ekokardiogram dapat menentukan ukuran dan fungsi 

kedua ventrikel dan atrium. LVEF adalah pengukuran 

yang paling umum digunakan untuk menentukan fungsi 

sistolik. Fungsi RV dinilai dengan kontraktilitas dan 

pengukuran lain, seperti ekskursi sistolik bidang annular 

trikuspid. Ekokardiografi juga akan memungkinkan 

deteksi efusi perikardial, kelainan katup, pirau 

intrakardiak, dan kelainan gerakan dinding segmental 

yang menunjukkan MI lama sebagai lawan dari bentuk 

kardiomiopati dilatasi yang lebih umum.  

Angiografi radionuklida serta MRI jantung juga 

mengukur LVEF dan memungkinkan analisis gerakan 

dinding regional. Tes ini sangat berguna ketika 

ekokardiografi secara teknis kurang optimal, seperti pada 

pasien dengan penyakit paru berat. MRI dapat menilai 

keberadaan jaringan parut dan penyakit infiltratif. Ketika 

iskemia miokard dicurigai sebagai penyebab disfungsi 

LV, sebagaimana mestinya kecuali ada penyebab lain 

yang jelas, tes stres atau angiografi koroner harus 



dilakukan. 

 

 

 

F. Kateterisasi Jantung 

Pada kebanyakan pasien dengan gagal jantung, 

pemeriksaan klinis dan tes noninvasif dapat menentukan 

ukuran dan fungsi LV dan fungsi katup untuk mendukung 

dan menyempurnakan diagnosis. Kateterisasi jantung kiri 

dapat membantu untuk menentukan keberadaan dan 

luasnya CAD, meskipun CT angiografi mungkin juga 

tepat, terutama bila kemungkinan penyakit koroner 

rendah. Evaluasi untuk penyakit koroner sangat penting 

ketika disfungsi LV mungkin sebagian reversibel dengan 

revaskularisasi. Kombinasi angina atau bukti noninvasif 

dari iskemia miokard yang signifikan dengan gagal 

jantung simtomatik sering indikasi untuk angiografi 

koroner jika pasien merupakan kandidat potensial untuk 

revaskularisasi. Kateterisasi jantung kanan mungkin 

berguna untuk memilih dan memantau terapi pada pasien 

yang refrakter terhadap terapi standar. 

 



Tatalaksana: Gagal Jantung Dengan Penurunan LVEF 

Tatalaksana gagal jantung ditujukan untuk 

menghilangkan gejala, meningkatkan status fungsional, 

dan mencegah kematian dan rawat inap. Gambar 10-8 

menguraikan peran terapi farmakologis dan perangkat 

utama untuk gagal jantung dengan penurunan LVEF 

(kurang dari atau sama dengan 40%). Bukti manfaat 

klinis, termasuk mengurangi kematian dan rawat 

inap, serta mengurangi kematian jantung mendadak, 

dari sebagian besar terapi terbatas pada pasien 

dengan gagal jantung dengan penurunan LVEF. 

Pengobatan gagal jantung dengan LVEF yang diawetkan 

ditujukan untuk memperbaiki gejala dan mengobati 

penyakit penyerta. Mencapai target (atau ditoleransi 

secara maksimal hingga target) dosis untuk mendapatkan 

manfaat dari perawatan ini yang telah ditunjukkan dalam 

uji klinis adalah penting (Tabel 10-14). 

 



 
Gambar 10–8. Terapi farmakologis dan perangkat utama 

untuk gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi 

ventrikel kiri. Untuk semua terapi medis, dosis harus 

dioptimalkan dan penilaian serial dilakukan. ACEI, 

penghambat enzim pengubah angiotensin; ARB, 

penghambat reseptor angiotensin; ARNI, penghambat 

reseptor-neprilisin angiotensin; TD, tekanan darah; bpm, 

denyut per menit; K/I, kontraindikasi; COR, Kelas 

Rekomendasi; CrCl, klirens kreatinin; CRT-D, alat terapi 

resinkronisasi jantung; Dx, diagnosa; GDMT, manajemen 

dan terapi yang diarahkan oleh pedoman; gagal jantung, 

gagal jantung; HFrEF, gagal jantung dengan penurunan 

fraksi ejeksi; ICD, defibrilator kardioverter implan; 



ISDN/HYD, isosorbid dinitrat hidral-nitrat; K+, kalium; 

LBBB, blok cabang berkas kiri; LVAD, alat bantu 

ventrikel kiri; LVEF, kiri fraksi ejeksi ventrikel; MI, 

infark miokard; NSR, sinus normal ritme NYHA, New 

York Heart Association. (Figure reproduced, with permission, from 

Yancy CW et al. 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 

2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure: A 

Report of the American College of Cardiology/American Heart Association 

Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure

 Society of America. Circulation. 2017 Aug 8;136(6):e137–e161. 

© 2017 American Heart Association, Inc.) 
 

Tabel 10–14. Dosis obat pengubah penyakit berbasis 

bukti dalam uji coba acak utama pada HFrEF atau setelah 

infark miokard (obat-obatan terdaftar dalam urutan abjad 

dalam kelas). 

Obat Dosis Awal Target Dosis 

ACE Inhibitor 

Captopril 6,25 mg 3x sehari 50 mg 3x sehari 

Enalapril 2,5 mg 2x sehari 10-20 mg 2x sehari 

Lisinopril  2,5-5,0 mg 1x sehari 20-35 mg 1x sehari 

Ramipril  2,5 mg 1x sehari 10 mg 1x sehari 

Trandolapril  0,5 mg 1x sehari 4 mg 1x sehari 

Beta-Blocker 

Bisoprolol 1,25 mg 1x sehari 10 mg 1x sehari 

Carvedilol  3,125mg 2x sehari 25 mg 2x sehari 

Metoprolol succinate 

(CR/XL) 

12,5-25 mg 1x sehari 200 mg 1x sehari 

Nebivolol  1,25 mg 1x sehari 10 mg 1x sehari 

ARBs 

Candesartan  4-8 mg 1x sehari 32 mg 1x sehari 

Losartan  50 mg 1x sehari 150 mg 1x sehari 

Valsartan  40 mg 2x sehari 160 mg 2x sehari 

Aldosteron Antagonist  

Eplerenone  25 mg 1x sehari 50 mg 1x sehari 

Spironolactone  25 mg 1x sehari 50mg 1x sehari 

ARNI   

Sucubitril/valsartan 49/51 mg 2x sehari 97/103 mg 2x sehari 

If Channel Blocker   



Ivabradine 5 mg 2x sehari 7,5 mg 2x sehari 

ACE, angiotensin converting enzyme; ARBs, angiotensin receptor blockers; ARNI, 
angiotensin receptor neprilysin inhibitor; HFrEF, heart failure with reduced ejection 

fraction. 

  

A. Koreksi Penyebab Reversibel 

Penyebab utama gagal jantung reversibel dengan 

penurunan EF, juga disebut gagal jantung sistolik kronis, 

termasuk lesi katup, iskemia miokard, hipertensi yang 

tidak terkontrol, aritmia (terutama takikardia persisten), 

depresi miokard akibat alkohol atau obat, hipotiroidisme, 

pirau intrakardiak, dan keadaan output tinggi. Calcium 

channel blocker dengan inotropi negatif (khususnya 

verapamil atau diltiazem), obat antiaritmia, 

thiazolidinediones, dan agen antiinflamasi nonsteroid 

mungkin merupakan kontributor penting untuk 

memperburuk gagal jantung. Beberapa kardiomiopati 

metabolik dan infiltratif mungkin sebagian reversibel, 

atau perkembangannya mungkin melambat; ini termasuk 

hemochromatosis, sarkoidosis, dan amiloidosis. Setelah 

komponen reversibel yang mungkin ditangani, tindakan 

yang diuraikan di bawah ini sesuai. 

 

B. Tatalaksana Farmakologis 



Lihat juga bagian Gagal Jantung Akut dan Edema Paru. 

1. Terapi diuretik—Diuretik adalah cara paling efektif 

untuk meredakan gejala pada pasien dengan gagal jantung 

sedang hingga berat dengan dispnea dan kelebihan cairan, 

untuk gagal jantung dengan LVEF yang berkurang dan 

yang dipertahankan. Beberapa pasien dengan gejala atau 

tanda retensi cairan dapat ditangani secara optimal tanpa 

diuretik. Namun, diuresis yang berlebihan dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dan aktivasi 

neurohormonal. Kombinasi diuretik dan ACE inhibitor 

harus menjadi pengobatan awal pada sebagian besar 

pasien dengan gejala gagal jantung dan penurunan 

LVEF, dengan penambahan awal beta-blocker.  

Ketika retensi cairan ringan, diuretik thiazide atau 

agen sejenis (hydrochlorothiazide, 25-100 mg; 

metolazone, 2,5-5 mg; chlorthalidone, 25-50 mg; dll) 

mungkin cukup. Thiazide atau diuretik terkait sering 

memberikan kontrol yang lebih baik terhadap hipertensi 

daripada agen loop short-acting. Tiazid umumnya tidak 

efektif bila laju filtrasi glomerulus turun di bawah 30-40 

mL/menit, kejadian yang tidak jarang pada pasien dengan 

gagal jantung berat. Metolazone mempertahankan 



kemanjurannya hingga laju filtrasi glomerulus sekitar 20-

30 mL/menit. Efek samping termasuk hipokalemia dan 

deplesi volume intravaskular yang mengakibatkan 

azotemia prerenal, ruam kulit, neutropenia dan 

trombositopenia, hiperglikemia, hiperurisemia, dan 

disfungsi hati.  

Pasien dengan gagal jantung yang lebih parah harus 

diobati dengan salah satu diuretik loop oral. Ini termasuk 

furosemide (20-320 mg setiap hari), bumetanide (1-8 mg 

setiap hari), dan torsemide (20-200 mg setiap hari). Agen-

agen ini memiliki onset yang cepat dan durasi kerja yang 

relatif singkat. Pada pasien dengan ginjal yang diawetkan 

fungsi, dua atau lebih dosis harian lebih disukai daripada 

dosis tunggal yang lebih besar. Dalam situasi akut atau 

ketika penyerapan gastrointestinal diragukan, mereka 

harus diberikan secara intravena. Torsemide mungkin 

efektif bila furosemide tidak, terkait dengan penyerapan 

yang lebih baik dan waktu paruh yang lebih lama. Dosis 

yang lebih besar (hingga 500 mg furosemide atau setara) 

mungkin diperlukan dengan gangguan ginjal berat. Efek 

samping utama termasuk deplesi volume intravaskular, 

azotemia prerenal, dan hipotensi. Hipokalemia, terutama 



dengan terapi digitalis yang menyertai, merupakan 

masalah utama. Efek samping yang kurang umum 

termasuk ruam kulit, gangguan pencernaan, dan 

ototoxicity (yang terakhir lebih umum dengan asam 

ethacrynic dan mungkin kurang umum dengan 

bumetanide). Agen hemat kalium oral sering berguna 

dalam kombinasi dengan diuretik loop dan tiazid. 

Triamterene (37,5-75 mg setiap hari) dan amilorida (5-10 

mg setiap hari) bekerja pada tubulus distal untuk 

mengurangi sekresi kalium. Potensi diuretiknya hanya 

ringan dan tidak cukup untuk sebagian besar pasien 

dengan gagal jantung, tetapi dapat meminimalkan 

hipokalemia yang disebabkan oleh agen yang lebih kuat. 

Efek samping termasuk hiperkalemia, gejala 

gastrointestinal, dan disfungsi ginjal.  

Spironolakton (12,5-100 mg setiap hari) dan 

eplerenon (25-100 mg setiap hari) adalah inhibitor 

aldosteron spesifik, yang sering meningkat pada gagal 

jantung. Obat-obat ini menghemat kehilangan kalium, 

mereka memiliki beberapa efek diuretik (terutama pada 

dosis yang lebih tinggi), dan mereka juga meningkatkan 

hasil klinis, termasuk kelangsungan hidup. Onset kerjanya 



lebih lambat daripada agen hemat kalium lainnya, dan 

efek samping spironolakton termasuk ginekomastia dan 

hiperkalemia. Kombinasi suplemen kalium atau ACE 

inhibitor dan obat hemat kalium dapat meningkatkan 

risiko hiperkalemia tetapi telah berhasil digunakan pada 

pasien dengan hipokalemia persisten.  

Pasien dengan edema refrakter dapat berespon 

terhadap kombinasi diuretik loop dan agen mirip tiazid. 

Metolazone, karena aktivitasnya yang dipertahankan 

dengan penyakit ginjal kronis, adalah agen yang paling 

berguna untuk kombinasi tersebut. Sangat hati-hati harus 

diamati dengan pendekatan ini, karena diuresis masif dan 

ketidakseimbangan elektrolit sering terjadi; 2,5 mg 

metolazon secara oral harus ditambahkan ke dosis 

diuretik loop sebelumnya. Dalam banyak kasus ini 

diperlukan hanya sekali atau dua kali seminggu, tetapi 

dosis hingga 10 mg setiap hari telah digunakan pada 

beberapa pasien. 

 

2. Inhibitor sistem renin-angiotensin-aldosteron— 

Penghambatan sistem renin-angiotensin-aldosteron 

dengan ACE inhibitor harus menjadi bagian dari terapi 



awal sindrom ini berdasarkan manfaat kematiannya. 

A. ACE INHIBITOR—Setidaknya tujuh ACE inhibitor 

telah terbukti efektif untuk pengobatan gagal jantung atau 

indikasi terkait disfungsi ventrikel kiri pasca infark (lihat 

Tabel 11-6). ACE inhibitor mengurangi kematian sekitar 

20% pada pasien dengan gejala gagal jantung dan juga 

telah terbukti mencegah rawat inap, meningkatkan 

toleransi latihan, dan mengurangi gejala pada pasien ini. 

Akibatnya, ACE inhibitor umumnya harus menjadi 

bagian dari pengobatan lini pertama pasien dengan gejala 

disfungsi sistolik LV (EF kurang dari 40%), biasanya 

dalam kombinasi dengan diuretik. Mereka juga 

diindikasikan untuk pengelolaan pasien dengan EF yang 

berkurang tanpa gejala karena mereka mencegah 

perkembangan menjadi gagal jantung klinis.  

Karena ACE inhibitor dapat menyebabkan hipotensi 

yang signifikan, terutama setelah dosis awal, mereka 

harus dimulai dengan hati-hati. Hipotensi paling 

menonjol pada pasien dengan tekanan darah rendah 

(tekanan sistolik kurang dari 100 mm Hg), hipovolemia, 

azotemia prerenal (terutama jika diinduksi diuretik), dan 

hiponatremia (indikator aktivasi sistem renin-



angiotensin). Pasien-pasien ini umumnya harus dimulai 

dengan dosis rendah (kaptopril 6,25 mg per oral tiga kali 

sehari, enalapril 2,5 mg per oral setiap hari, atau yang 

setara), tetapi pasien lain dapat dimulai dengan dua kali 

dosis ini. Dalam beberapa hari (bagi mereka dengan 

penanda risiko yang lebih tinggi) atau paling lama 2 

minggu, pasien harus ditanyai tentang gejala hipotensi, 

dan fungsi ginjal serta kadar kalium harus dipantau.  

ACE inhibitor harus dititrasi dengan dosis yang 

terbukti efektif dalam uji klinis (kaptopril 50 mg tiga kali 

sehari, enalapril 10 mg dua kali sehari, ramipril 10 mg 

setiap hari, lisinopril 20 mg setiap hari, atau yang setara) 

selama 1-3 bulan. Kebanyakan pasien akan mentolerir 

dosis ini. Hipotensi asimtomatik bukan merupakan 

kontraindikasi untuk up-titrating atau melanjutkan ACE 

inhibitor. Beberapa pasien menunjukkan peningkatan 

kreatinin serum atau kalium, tetapi mereka tidak 

memerlukan penghentian jika kadarnya stabil—bahkan 

pada nilai masing-masing setinggi 3 mg/dL dan 5,5 

mEq/L. Disfungsi ginjal lebih sering terjadi pada pasien 

dengan diabetes, pasien yang lebih tua, dan mereka yang 

memiliki tekanan sistolik rendah, dan kelompok ini harus 



dipantau lebih ketat. Efek samping yang paling umum 

dari ACE inhibitor pada pasien gagal jantung adalah 

pusing (seringkali tidak berhubungan dengan tingkat 

tekanan darah) dan batuk, meskipun yang terakhir sering 

disebabkan oleh gagal jantung atau kondisi paru yang 

terjadi bersamaan dengan ACE inhibitor. Batuk yang 

diinduksi ACE inhibitor lebih sering terjadi pada wanita 

daripada pria. 

 

B. ANGIOTENSIN II RESEPTOR BLOCKER—Pendekatan 

lain untuk menghambat sistem renin-angiotensin-

aldosteron adalah penggunaan ARB spesifik (lihat Tabel 

11-6), yang akan mengurangi efek samping angiotensin II 

dengan memblokir AT1 reseptor. Selain itu, karena 

terdapat jalur alternatif produksi angiotensin II di banyak 

jaringan, penghambat reseptor dapat memberikan blokade 

reseptor AT1 yang lebih lengkap.  

Namun, agen ini tidak berbagi efek inhibitor ACE 

pada jalur penting lainnya yang berpotensi menghasilkan 

peningkatan bradikinin, prostaglandin, dan oksida nitrat 

di jantung, pembuluh darah, dan jaringan lain. ARB, 

khususnya candesartan atau valsartan, memberikan 



manfaat penting sebagai alternatif ACE inhibitor pada 

gagal jantung kronis dengan penurunan LVEF. (Sebuah 

percobaan besar pada pasien dengan gagal jantung kronis 

dan LVEF yang diawetkan tidak menemukan manfaat 

dari irbesartan ARB.) Meskipun mereka memiliki 

tingkat rekomendasi yang sama dalam pedoman, 

umumnya ACE inhibitor lebih disukai daripada ARB 

untuk pasien yang mentoleransinya. 

 

C. SPIRONOLACTIONE DAN EPLERENONE—

Penghambatan aldosteron telah menjadi andalan 

pengelolaan gagal jantung simtomatik dengan penurunan 

LVEF. Percobaan RALES membandingkan 

spironolakton 25 mg setiap hari dengan plasebo pada 

pasien dengan gagal jantung lanjut (kelas IV saat ini atau 

baru-baru ini) yang sudah menerima ACE inhibitor dan 

diuretik dan menunjukkan penurunan 29% dalam 

kematian serta penurunan serupa pada titik akhir klinis 

lainnya. Berdasarkan percobaan EMPHASIS-HF, efikasi 

dan keamanan antagonis aldosteron—dalam bentuk 

eplerenon, 25-50 mg per oral setiap hari—ditetapkan 

untuk pasien dengan gagal jantung ringan atau sedang. 



Hiperkalemia jarang terjadi pada pasien uji klinis gagal 

jantung berat yang menerima diuretik dosis tinggi sebagai 

terapi pemeliharaan; namun, hiperkalemia pada pasien 

yang memakai spironolakton tampaknya umum terjadi 

pada praktik umum. Kadar kalium harus dipantau secara 

ketat selama inisiasi spironolakton (setelah 1 dan 4 

minggu terapi) dan secara berkala setelahnya, terutama 

untuk pasien dengan cedera ginjal derajat ringan, dan pada 

pasien yang menerima ACE inhibitor. 

 

D. KOMBINASI SACUBITRIL DAN VALSARTAN—Obat 

yang paling baru disetujui untuk meningkatkan hasil 

klinis pada pasien dengan gagal jantung dan penurunan 

LVEF adalah kombinasi valsartan dan sacubitril, yang 

disebut angiotensin receptor-neprilysin inhibitor 

(ARNI). Dibandingkan dengan ACE inhibitor enalapril, 

ARNI terbukti mengurangi kematian kardiovaskular dan 

rawat inap untuk gagal jantung sebesar 20% untuk pasien 

dengan gagal jantung dan mengurangi LVEF dalam uji 

coba acak besar (PARADIGM-HF) dari pasien yang telah 

menggunakan ACE inhibitor. atau ARB. Kematian 

kardiovaskular sendiri juga berkurang 20%. Hal ini 



menyebabkan rekomendasi kelas I oleh ACC/AHA dan 

ESC pedoman penggunaan sacubitril/valsartan sebagai 

pengganti ACE inhibitor untuk pasien dengan gagal 

jantung dengan penurunan EF yang tetap bergejala pada 

ACE inhibitor, beta-blocker, dan mineralokortikoid 

inhibitor. Untuk beberapa pasien, biaya akan menjadi 

penghalang untuk digunakan, meskipun analisis 

menunjukkan bahwa sacubitril/valsartan hemat biaya. 

Pasien dengan tekanan darah sistolik awal kurang dari 100 

mmHg tidak dimasukkan dalam percobaan PARADIGM, 

dan hipotensi simptomatik lebih sering terjadi pada 

sacubitril/valsartan daripada ACE inhibitor. 

Sacubatril/valsartan dapat dimulai dengan aman di rumah 

sakit untuk pasien yang dirawat dengan kegagalan 

dekompensasi, setelah mereka stabil dengan tekanan 

darah sistolik minimal 100 mm Hg.  

Meskipun ada beberapa bukti manfaat, 

sacubatril/valsartan tidak menghasilkan peningkatan yang 

signifikan dalam hasil utama rawat inap gagal jantung 

total dan kematian kardiovaskular dalam uji coba 

PARAGON-HF yang mempelajari populasi pasien 



dengan gagal jantung dan mempertahankan LVEF (45% 

atau lebih besar). 

 

3. Beta-blocker—Beta-blocker adalah bagian dari dasar 

perawatan gagal jantung kronis berdasarkan manfaatnya 

yang menyelamatkan jiwa. Mekanisme manfaat ini masih 

belum jelas, tetapi kemungkinan peningkatan kronis 

katekolamin dan aktivitas sistem saraf simpatis 

menyebabkan kerusakan miokard yang progresif, yang 

menyebabkan memburuknya fungsi dan pelebaran 

ventrikel kiri. Bukti utama untuk hipotesis ini adalah 

bahwa selama periode 3-6 bulan, beta-blocker 

menghasilkan peningkatan substansial yang konsisten 

pada EF (rata-rata 10% peningkatan absolut) dan 

pengurangan ukuran dan massa LV.  

Tiga obat memiliki bukti kuat untuk mengurangi 

kematian: carvedilol (penghambat reseptor beta-1 dan 

beta-2 nonselektif), agen pelepasan diperpanjang beta-

1 selektif metoprolol suksinat (tetapi bukan metoprolol 

tartrat short-acting), dan bisoprolol (agen selektif beta-1).  

Hal ini menyebabkan rekomendasi kuat bahwa 

pasien yang stabil (didefinisikan sebagai tidak 



memiliki perburukan baru-baru ini atau bukti 

kelebihan volume) dengan gagal jantung ringan, 

sedang, dan bahkan berat harus diobati dengan beta-

blocker kecuali ada kontraindikasi noncardiac. Dalam 

uji coba COPERNICUS, carvedilol ditoleransi dengan 

baik dan sangat efektif dalam mengurangi mortalitas dan 

rawat inap gagal jantung pada sekelompok pasien dengan 

gejala parah (NYHA kelas III atau IV), tetapi perawatan 

dilakukan untuk memastikan bahwa mereka bebas dari 

retensi cairan. pada saat inisiasi. Dalam penelitian ini, satu 

kematian dicegah untuk setiap 13 pasien yang dirawat 

selama 1 tahun—efek yang sama dramatisnya dengan 

terapi farmakologis dalam sejarah pengobatan 

kardiovaskular. Satu percobaan yang membandingkan 

carvedilol dan (kerja singkat) metoprolol tartrate 

(COMET) menemukan penurunan yang signifikan dalam 

semua penyebab kematian dan penyakit kardiovaskular 

dengan carvedilol. Dengan demikian, pasien dengan gagal 

jantung kronis harus diobati dengan metoprolol suksinat, 

bisoprolol, atau carvedilol yang diperpanjang-release 

tetapi tidak metoprolol tartrat short-acting.  



Karena bahkan pasien yang tampaknya stabil dapat 

memburuk ketika beta-blocker dimulai, inisiasi harus 

dilakukan secara bertahap dan dengan sangat hati-hati. 

Carvedilol dimulai dengan dosis 3,125 mg secara oral dua 

kali sehari dan dapat ditingkatkan menjadi 6,25, 12,5, dan 

25 mg dua kali sehari dengan interval sekitar 2 minggu. 

Protokol untuk penggunaan metoprolol lepas lambat 

dimulai pada 12,5 atau 25 mg per oral setiap hari dan 

digandakan pada interval 2 minggu hingga dosis target 

200 mg per hari (menggunakan sediaan lepas lambat 

Toprol XL). Bisoprolol diberikan dengan dosis 1,25, 2,5, 

3,75, 5, 7,5, dan 10 mg per oral setiap hari, dengan 

peningkatan pada interval 1 hingga 4 minggu. Titrasi yang 

lebih bertahap seringkali lebih nyaman dan dapat 

ditoleransi dengan lebih baik. Percobaan SENIOR 

terhadap 2.135 pasien menemukan bahwa nebivolol 

efektif pada pasien usia lanjut (70 tahun ke atas) dengan 

gagal jantung kronis, meskipun bukti tingkat manfaat 

tidak sekuat dengan tiga beta-blocker terbukti carvedilol, 

metoprolol suksinat, atau bisoprolol.  

Pasien harus diinstruksikan untuk memantau 

berat badan mereka di rumah sebagai indikator 



retensi cairan dan melaporkan peningkatan atau 

perubahan gejala dengan segera. Sebelum setiap 

peningkatan dosis, pasien harus dilihat dan diperiksa 

untuk memastikan bahwa tidak ada retensi cairan atau 

gejala yang memburuk. Jika gagal jantung memburuk, ini 

biasanya dapat dikelola dengan meningkatkan dosis 

diuretik dan menunda peningkatan lebih lanjut dalam 

dosis beta-blocker, meskipun penyesuaian atau 

penghentian kadang-kadang diperlukan. Carvedilol, 

karena aktivitas beta-blocking-nya, dapat menyebabkan 

pusing atau hipotensi. Ini biasanya dapat dikelola dengan 

mengurangi dosis vasodilator lain dan dengan 

memperlambat kecepatan peningkatan dosis. 

 

4. Glikosida digitalis—Kemanjuran glikosida digitalis 

dalam mengurangi gejala gagal jantung telah ditetapkan 

setidaknya dalam empat uji coba multisenter yang telah 

menunjukkan bahwa penghentian digoksin dikaitkan 

dengan memburuknya gejala dan tanda gagal jantung, 

rawat inap yang lebih sering untuk dekompensasi, dan 

penurunan toleransi latihan. Digoxin harus 

dipertimbangkan untuk pasien yang tetap simtomatik saat 



menggunakan diuretik dan ACE inhibitor serta untuk 

pasien dengan gagal jantung yang berada dalam fibrilasi 

atrium dan memerlukan kontrol laju. Namun, ada 

ketidakpastian tentang keamanan digoksin pada populasi 

ini dengan fibrilasi atrium, terutama dengan konsentrasi 

digoksin yang lebih tinggi. Digoxin memiliki waktu paruh 

24-36 jam dan dieliminasi hampir seluruhnya oleh ginjal. 

Dosis pemeliharaan oral dapat berkisar dari 0,125 mg tiga 

kali seminggu hingga 0,5 mg setiap hari. Ini lebih rendah 

pada pasien dengan disfungsi ginjal, pada orang yang 

lebih tua pasien, dan pada mereka dengan massa tubuh 

tanpa lemak yang lebih kecil. Meskipun dosis pemuatan 

oral 0,75-1,25 mg (terutama tergantung pada ukuran 

tubuh tanpa lemak) selama 24-48 jam dapat diberikan jika 

efek awal diinginkan, pada kebanyakan pasien dengan 

gagal jantung kronis cukup untuk memulai dengan dosis 

pemeliharaan yang diharapkan. (biasanya 0,125-0,25 mg 

setiap hari). Amiodarone, quinidine, propafenone, dan 

verapamil adalah beberapa obat yang dapat meningkatkan 

kadar digoxin hingga 100%. Adalah bijaksana untuk 

mengukur tingkat darah setelah 7-14 hari (dan setidaknya 

6 jam setelah dosis terakhir diberikan). Kadar digoxin 



serum yang optimal adalah 0,7-1,2 ng/mL. Digoxin dapat 

menginduksi aritmia ventrikel, terutama bila terdapat 

hipokalemia atau iskemia miokard. Toksisitas digoksin 

dibahas dalam Bab 38. 

 

5. Nitrat dan hidralazin—Meskipun ACE inhibitor, 

yang memiliki sifat vasodilatasi, meningkatkan 

prognosis, manfaat seperti itu tidak ditetapkan dengan 

vasodilator kerja langsung. Kombinasi hydralazine dan 

isosorbide dinitrat telah terbukti meningkatkan hasil pada 

orang Afrika-Amerika, tetapi efeknya kurang jelas 

dibandingkan manfaat ACE inhibitor yang sudah mapan. 

ARB atau ARNI sebagian besar telah menggantikan 

penggunaan kombinasi hidralazin-isosorbid dinitrat pada 

pasien yang tidak toleran terhadap ACE. Lihat bagian 

Infark Miokard Akut di awal bab ini untuk diskusi tentang 

obat vasodilatasi intravena dan dosisnya. 

 

A. NITRAT—Vasodilator intravena (natrium nitroprusid 

atau nitrogliserin) digunakan terutama untuk gagal 

jantung kronis akut atau dekompensasi berat, terutama 

bila disertai hipertensi atau iskemia miokard. Jika tidak 



ada yang terakhir, terapi sebaiknya dimulai dan 

disesuaikan berdasarkan pengukuran hemodinamik. 

Dosis awal nitrogliserin umumnya sekitar 10 mcg/menit, 

yang dititrasi ke atas sebesar 10-20 mcg/menit (hingga 

maksimum 200 mcg/menit) sampai tekanan arteri rata-

rata turun 10%. Hipotensi (TD sistolik kurang dari 100 

mm Hg) harus dihindari. Untuk natrium nitroprusside, 

dosis awal adalah 5-10 mcg/menit, dengan titrasi ke atas 

hingga dosis maksimum 400 mcg/menit.  

Isosorbide dinitrat, 20-40 mg per oral tiga kali sehari, 

dan salep nitrogliserin, 2%, 15-16 mg (1,4 inci; 1 inci = 

15 mg) setiap 6-8 jam, tampaknya sama efektifnya, 

meskipun salep umumnya disediakan untuk penggunaan 

rawat inap saja. Nitrat cukup efektif dalam meredakan 

sesak napas, terutama pada pasien dengan gejala ringan 

sampai sedang, tetapi kurang berhasil—mungkin karena 

efeknya kecil pada curah jantung—pada gagal jantung 

lanjut. Terapi nitrat umumnya dapat ditoleransi dengan 

baik, tetapi sakit kepala dan hipotensi dapat membatasi 

dosis semua obat. Pengembangan toleransi terhadap 

terapi nitrat jangka panjang terjadi. Ini diminimalkan 

dengan terapi intermiten, terutama jika interval bebas 



nitrat 8-12 jam setiap hari digunakan, tetapi mungkin 

berkembang sampai batas tertentu pada kebanyakan 

pasien yang menerima agen ini. Patch nitrogliserin 

transdermal tidak memiliki efek berkelanjutan pada 

pasien dengan gagal jantung dan tidak boleh digunakan 

untuk indikasi ini. 

 

B. HYDRALAZINE—Hidralazin oral adalah dilator 

arteriolar yang poten; ketika digunakan sebagai agen 

tunggal, belum terbukti memperbaiki gejala atau toleransi 

latihan selama pengobatan jangka panjang. Kombinasi 

nitrat dan hidralazin oral menghasilkan efek 

hemodinamik yang lebih besar serta manfaat klinis. 

 

6. Ivabradine—Ivabradine menghambat saluran If di 

nodus sinus dan memiliki efek spesifik dari 

memperlambat laju sinus. Ivabradine disetujui oleh FDA 

untuk digunakan pada pasien stabil dengan gagal jantung 

dan denyut jantung 70 denyut/menit yang menggunakan 

dosis beta-blocker yang dapat ditoleransi secara maksimal 

atau pada pasien yang dikontraindikasikan beta-blocker. 

Ini disetujui oleh European Medicines Agency untuk 



digunakan pada pasien dengan denyut jantung 75 

denyut/menit atau lebih. Baik pedoman AS dan Eropa 

memberikannya rekomendasi kelas IIa untuk pasien 

dengan irama sinus dengan denyut jantung 70 

denyut/menit atau lebih dengan EF 35% atau kurang, dan 

gejala yang menetap meskipun pengobatan dengan dosis 

berbasis bukti beta-blocker (atau dosis maksimum yang 

dapat ditoleransi di bawah itu), ACE inhibitor (atau 

ARB), dan antagonis aldosteron (atau ARB). Dalam 

percobaan pasien dengan angina kronis, ivabradine tidak 

mengurangi kejadian kardiovaskular, dan mungkin ada 

lebih banyak kejadian dengan ivabradine (daripada 

plasebo) pada pasien dengan angina simtomatik. 

 

7. SGLT2 inhibitor—Uji klinis besar-besaran pada 

pasien dengan diabetes tipe 2 telah menunjukkan bahwa 

penghambat natrium-glukosa cotransporter 2 (SGLT2) 

mengurangi risiko rawat inap untuk gagal jantung. Satu 

percobaan menunjukkan bahwa satu penghambat SGLT2 

dapagliflozin mengurangi risiko rawat inap untuk gagal 

jantung dan kematian kardiovaskular untuk pasien dengan 

gagal jantung dan pengurangan fraksi ejeksi, dengan atau 



tanpa diabetes. Jadi, untuk pasien dengan diabetes yang 

berisiko gagal jantung, inhibitor SGLT2 mungkin 

merupakan pilihan yang baik. Untuk pasien tanpa diabetes 

dan dengan gagal jantung dengan LVEF 40% atau kurang, 

dapagliflozin memiliki persetujuan FDA untuk 

meningkatkan hasil klinis, di atas obat lain yang terbukti 

efektif untuk gagal jantung. 

 

8. Kombinasi terapi medis—Manajemen optimal gagal 

jantung kronis melibatkan penggunaan kombinasi terapi 

penyelamatan jiwa yang terbukti. Selain ACE inhibitor 

dan beta-blocker, pasien yang tetap simtomatik harus 

dipertimbangkan untuk antagonis reseptor 

mineralokortikoid (aldosteron) dan untuk 

sacubitril/valsartan. Kombinasi ini, dititrasi hingga dosis 

penuh yang dapat ditoleransi, dengan pemantauan fungsi 

ginjal dan kalium yang cermat, akan memberikan manfaat 

farmakologis terbesar bagi sebagian besar pasien dengan 

gagal jantung dengan penurunan EF. 

 

9. Perawatan yang dapat menyebabkan kerusakan 

pada gagal jantung dengan penurunan LVEF —



Beberapa terapi harus dihindari, bila mungkin, pada 

pasien dengan gagal jantung sistolik. Ini termasuk 

thiazoladinediones (glitazones) yang menyebabkan 

memburuknya gagal jantung, sebagian besar calcium 

channel blockers (dengan pengecualian amlodipine dan 

felodipine), obat antiinflamasi nonsteroid, dan inhibitor 

siklooksigenase-2 yang menyebabkan retensi natrium dan 

air dan gangguan ginjal, dan kombinasinya. ACE 

inhibitor, ARB, dan aldosteron blocker yang 

meningkatkan risiko hiperkalemia. 

 

10. Antikoagulasi—Pasien dengan kegagalan LV dan 

penurunan EF berada pada peningkatan risiko untuk 

mengembangkan trombus intrakardiak dan emboli arteri 

sistemik. Namun, risiko ini tampaknya terutama pada 

pasien yang mengalami fibrilasi atrium, yang pernah 

mengalami tromboemboli, atau yang baru saja mengalami 

infark miokard anterior yang besar. Secara umum, pasien 

ini harus menerima warfarin selama 3 bulan setelah MI. 

Pasien lain dengan gagal jantung memiliki tingkat emboli 

sekitar dua per 100 pasien-tahun masa tindak lanjut, yang 

mendekati tingkat perdarahan besar, dan antikoagulasi 



rutin tidak diperlukan kecuali pada pasien dengan 

kejadian emboli sebelumnya atau trombus LV mobile. Uji 

klinis rivaroxaban dosis rendah gagal menunjukkan 

manfaat substansial pada pasien dengan gagal jantung 

dengan penurunan LVEF. 

 

11. Terapi antiaritmia—Pasien dengan gagal jantung 

sedang hingga berat memiliki insidensi aritmia yang 

tinggi baik simtomatik maupun asimtomatik. Meskipun 

kurang dari 10% pasien mengalami sinkop atau prasinkop 

akibat takikardia ventrikel, pemantauan rawat jalan 

mengungkapkan bahwa hingga 70% pasien memiliki 

episode takikardia ventrikel yang tidak berkelanjutan 

tanpa gejala. Aritmia ini menunjukkan prognosis yang 

buruk terlepas dari keparahan disfungsi LV, tetapi banyak 

dari kematian mungkin tidak terkait dengan aritmia. Beta-

blocker, karena efek menguntungkannya yang nyata pada 

prognosis secara umum dan pada kejadian kematian 

mendadak secara khusus, harus dimulai pada pasien ini 

serta semua pasien gagal jantung lainnya (lihat Beta-

Blocker). Terapi berbasis bukti lain untuk gagal jantung, 

termasuk ACE inhibitor, ARB, antagonis reseptor 



mineralokortikoid, dan ARNI, semuanya telah terbukti 

mengurangi kematian jantung mendadak. Terapi 

antiaritmia empiris dengan amiodaron tidak membaik 

hasil dalam percobaan SCD-HeFT, dan sebagian besar 

agen lainnya dikontraindikasikan karena efek 

proaritmianya pada populasi ini dan efek buruknya pada 

fungsi jantung. Untuk pasien dengan gagal jantung 

sistolik dan fibrilasi atrium, strategi kontrol ritme belum 

terbukti meningkatkan hasil dibandingkan dengan strategi 

kontrol laju dan dengan demikian harus disediakan untuk 

pasien dengan penyebab fibrilasi atrium atau gejala 

refrakter yang reversibel. Kemudian, amiodaron adalah 

obat pilihan. 

 

12. Terapi statin-Meskipun penyakit vaskular hadir pada 

banyak pasien dengan gagal jantung kronis, peran statin 

belum didefinisikan dengan baik pada populasi gagal 

jantung. Percobaan CORONA dan GISSI-HF tidak 

menunjukkan manfaat statin pada populasi gagal jantung 

kronis. 

 

C. Pengobatan Nonfarmakologis 



1. Implantable cardioverter defibrillators (ICDs)—

Indikasi untuk ICD tidak hanya mencakup pasien dengan 

aritmia simtomatik atau asimtomatik tetapi juga pasien 

dengan gagal jantung kronis dan disfungsi sistolik LV 

yang menerima perawatan gagal jantung kontemporer, 

termasuk beta-blocker. Dalam Percobaan Implantasi 

Defibrillator Otomatis Multisenter kedua (MADIT II), 

1232 pasien dengan MI sebelumnya dan EF kurang dari 

30%, diacak ke ICD atau kelompok kontrol. Kematian 

31% lebih rendah pada kelompok ICD, yang 

diterjemahkan menjadi 9 nyawa yang diselamatkan untuk 

setiap 100 pasien yang menerima perangkat dan dipantau 

selama 3 tahun. Centers for Medicare and Medicaid 

Services menyediakan cakupan penggantian untuk 

memasukkan pasien dengan gagal jantung kronis dan 

kardiomiopati iskemik atau noniskemik dengan EF 35% 

atau kurang. 

 

2. Pacu biventrikular (resinkronisasi)—Banyak pasien 

dengan gagal jantung karena disfungsi sistolik memiliki 

konduksi intraventrikular abnormal yang menghasilkan 

kontraksi yang tidak sinkron dan karenanya tidak efisien. 



Beberapa penelitian telah mengevaluasi kemanjuran 

pemacuan "multisite", menggunakan sadapan yang 

merangsang RV dari apeks dan LV dari dinding lateral 

melalui sinus koroner. Pasien dengan kompleks QRS 

lebar (umumnya 120 msec atau lebih), penurunan EF, dan 

gejala sedang hingga berat telah dievaluasi. Hasil dari uji 

coba hingga 2 tahun masa tindak lanjut telah 

menunjukkan peningkatan EF, perbaikan gejala dan 

toleransi latihan, dan pengurangan kematian dan rawat 

inap. Responden terbaik untuk terapi resinkronisasi 

jantung adalah pasien dengan QRS yang lebih lebar, blok 

cabang berkas kiri, dan kardiomiopati noniskemik, dan 

penanggap terendah adalah pasien dengan QRS sempit 

dan pola blok cabang berkas tidak kiri. Jadi, seperti yang 

direkomendasikan dalam pedoman Eropa 2013, terapi 

sinkronisasi ulang diindikasikan untuk pasien dengan 

gagal jantung kelas II, III, dan kelas IV rawat jalan, EF 

35% atau kurang, dan pola blok cabang berkas kiri dengan 

durasi QRS 120 msec atau lebih. . Pasien dengan pola 

blok cabang berkas non-kiri dan durasi QRS yang 

memanjang dapat dipertimbangkan untuk pengobatan. 

 



3. Manajemen kasus, diet, dan pelatihan olahraga—

Tiga puluh sampai 50 persen pasien gagal jantung yang 

dirawat di rumah sakit akan dirawat kembali dalam waktu 

3-6 bulan. Strategi untuk mencegah perburukan klinis, 

seperti manajemen kasus, pemantauan berat badan dan 

status klinis di rumah, dan penyesuaian diuretik pasien, 

dapat mencegah rehospitalisasi dan harus menjadi bagian 

dari rejimen pengobatan gagal jantung lanjut. 

Keterlibatan tim multidisiplin (bukan dokter tunggal) dan 

komunikasi langsung (bukan hanya telepon) tampaknya 

menjadi fitur penting dari program yang sukses.  

Pasien harus secara rutin mempraktikkan pembatasan 

garam sedang (2-2,5 g natrium atau 5-6 g garam per hari). 

Restriksi natrium yang lebih berat biasanya sulit dicapai 

dan tidak perlu karena ketersediaan agen diuretik kuat. 

Latihan olahraga meningkatkan toleransi aktivitas di 

sebagian besar dengan membalikkan kelainan perifer 

yang terkait dengan gagal jantung dan dekondisi. Pada 

gagal jantung berat, pembatasan aktivitas dapat 

memfasilitasi kompensasi sementara. Sebuah percobaan 

besar tidak menunjukkan manfaat yang signifikan (atau 

bahaya) dari program pelatihan latihan terstruktur pada 



kematian atau rawat inap, meskipun status fungsional dan 

gejala membaik. Dengan demikian, pada pasien yang 

stabil, peningkatan aktivitas yang bijaksana atau rejimen 

olahraga teratur dapat didorong. Memang, program 

latihan bertahap dikaitkan dengan gejala yang berkurang 

dan peningkatan substansial dalam kapasitas latihan. 

 

4. Revaskularisasi koroner—Karena CAD yang 

mendasari adalah penyebab gagal jantung pada sebagian 

besar pasien, revaskularisasi koroner dianggap mampu 

memperbaiki gejala dan mencegah perkembangan. 

Sementara uji coba STITCH gagal menunjukkan manfaat 

kelangsungan hidup secara keseluruhan dari CABG di 

antara pasien dengan penyakit koroner multivessel yang 

merupakan kandidat CABG, tetapi yang juga mengalami 

gagal jantung dan LVEF 35% atau kurang, pada 5 tahun, 

ada manfaat pada 10 tahun. dari tindak lanjut. Dengan 

demikian, revaskularisasi tampaknya diperlukan untuk 

beberapa pasien dengan gagal jantung, termasuk mereka 

dengan angina yang lebih parah atau penyakit koroner 

utama kiri (dikecualikan dari percobaan STITCH). 

 



5. Transplantasi jantung—Karena prognosis buruk 

pada pasien dengan gagal jantung lanjut, transplantasi 

jantung digunakan secara luas. Banyak pusat memiliki 

Tingkat kelangsungan hidup 1 tahun melebihi 80-90%, 

dan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun di atas 70%. 

Infeksi, hipertensi dan disfungsi ginjal yang disebabkan 

oleh siklosporin, aterosklerosis koroner progresif cepat, 

dan kanker terkait imunosupresan telah menjadi 

komplikasi utama. Biaya tinggi dan jumlah organ donor 

yang terbatas memerlukan pemilihan pasien yang cermat 

di awal kursus. 

 

6. Pilihan perawatan bedah lainnya—Alat bantu 

ventrikular bertenaga eksternal dan implan dapat 

digunakan pada pasien yang membutuhkan dukungan 

ventrikular baik untuk memungkinkan jantung pulih atau 

sebagai jembatan menuju transplantasi. Perangkat 

generasi terbaru cukup kecil untuk memungkinkan 

mobilitas pasien tanpa batas dan bahkan keluar dari rumah 

sakit. Perangkat aliran kontinu tampaknya lebih efektif 

daripada perangkat aliran pulsatil. Namun, komplikasi 

sering terjadi, termasuk perdarahan, tromboemboli, dan 



infeksi, dan biayanya sangat tinggi, melebihi $200,000 

dalam 1-3 bulan awal. Meskipun kelangsungan hidup 1 

tahun ditingkatkan dalam uji coba acak REMATCH, 

semua 129 pasien meninggal dalam 26 bulan. Perangkat 

bantuan ventrikel pompa aliran kontinu generasi baru 

telah terbukti menghasilkan kelangsungan hidup yang 

lebih baik daripada perangkat aliran pulsatil generasi 

pertama yang digunakan dalam REMATCH. 

 

7. Perawatan paliatif—Meskipun ada kemajuan 

teknologi dalam beberapa tahun terakhir, harus diingat 

bahwa banyak pasien dengan gagal jantung kronis berusia 

lanjut dan memiliki banyak penyakit penyerta. Banyak 

dari mereka tidak akan mengalami peningkatan yang 

berarti dalam bertahan hidup dengan terapi agresif. 

Tujuan manajemen untuk pasien ini dan semua pasien 

dengan penyakit serius harus mencakup perbaikan gejala 

dan perawatan paliatif saat mereka mendekati akhir hayat 

(lihat Bab 5). 

 

Tatalaksana: Gagal Jantung Dengan EF yang Diawetkan 

Meskipun setengah dari semua gagal jantung terjadi di 



antara pasien dengan LVEF normal, seringkali dengan 

disfungsi diastolik, tidak ada terapi yang terbukti 

meningkatkan kelangsungan hidup pada populasi ini. 

Penatalaksanaan utama pasien dengan gagal jantung 

dengan EF yang dipertahankan adalah untuk mengelola 

kelebihan cairan dengan terapi diuretik dan untuk 

mengobati komorbiditas seperti hipertensi, diabetes, dan 

aritmia. 

 

A. Koreksi Penyebab Reversibel 

Hipertensi, penyakit perikardial, dan takikardia atrium 

merupakan faktor yang berpotensi reversibel yang dapat 

berkontribusi pada gagal jantung dengan EF yang 

dipertahankan. Karena takikardia dikaitkan dengan waktu 

pengisian diastolik keseluruhan yang lebih pendek, 

pengendalian detak jantung yang dipercepat mungkin 

penting. Sekarang ada pengobatan efektif yang tersedia 

untuk kardiomiopati amiloid transthyretin familial dan 

tipe liar, diagnosis ini harus dipertimbangkan untuk 

pasien dengan gagal jantung yang tidak dapat dijelaskan 

dengan EF yang diawetkan. 

B. Pengobatan Farmakologis 



1. Terapi diuretik—Diuretik penting untuk mengontrol 

gejala kelebihan cairan pada pasien gagal jantung dengan 

EF yang dipertahankan, mirip dengan gejala gagal jantung 

sistolik. 

2. Inhibitor sistem renin-angiotensin-aldosteron—

ACE inhibitor dan ARB belum terbukti meningkatkan 

hasil pada pasien dengan gagal jantung dan EF yang 

dipertahankan, meskipun merupakan terapi yang baik 

untuk komorbiditas hipertensi. Sacubatril/valsartan tidak 

secara substansial meningkatkan hasil pada pasien dengan 

gagal jantung dan EF yang dipertahankan. Spironolakton 

belum terbukti meningkatkan hasil dalam percobaan besar 

pasien dengan gagal jantung dan EF yang dipertahankan, 

tetapi mungkin ada beberapa manfaat pada pasien yang 

terdaftar di Amerika yang memiliki gagal jantung yang 

lebih jelas. Spironolakton harus tetap menjadi pilihan 

terapi, terutama bagi pasien yang juga memiliki 

hipertensi. 

 

C. Pengobatan Nonfarmakologis 

Tidak seperti pada pasien dengan gagal jantung dan EF 

yang berkurang, perawatan ICD dan perangkat 



resinkronisasi tidak berperan pada pasien dengan EF yang 

dipertahankan. Revaskularisasi untuk pasien dengan 

gagal jantung dan EF yang dipertahankan harus dipandu 

oleh pertimbangan yang sama seperti untuk pasien dengan 

gagal jantung dengan penurunan EF.  

 

Prognosis 

Setelah bermanifestasi, gagal jantung dengan penurunan 

EF membawa prognosis yang buruk. Bahkan dengan 

pengobatan yang tepat, kematian 5 tahun adalah sekitar 

50%. Tingkat kematian bervariasi dari kurang dari 5% per 

tahun pada mereka yang tidak memiliki atau sedikit gejala 

hingga lebih dari 30% per tahun pada mereka dengan 

gejala yang parah dan refrakter. Angka-angka ini 

menekankan pentingnya deteksi dini dan intervensi. 

Kematian yang lebih tinggi terkait dengan usia yang lebih 

tua, LVEF yang lebih rendah, gejala yang lebih parah, 

penyakit ginjal kronis, dan diabetes. Prognosis gagal 

jantung telah meningkat dalam dua dekade terakhir, 

mungkin setidaknya sebagian karena penggunaan yang 

lebih luas ACE inhibitor dan beta-blocker, yang secara 



nyata meningkatkan kelangsungan hidup pada mereka 

dengan gagal jantung dengan penurunan EF. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Pasien dengan gejala baru gagal jantung yang tidak 

dijelaskan oleh penyebab yang jelas harus dirujuk ke ahli 

jantung. Pasien dengan gejala gagal jantung yang 

berlanjut dan penurunan LVEF (35% atau kurang) harus 

dirujuk ke ahli jantung untuk pertimbangan penempatan 

ICD atau terapi resinkronisasi jantung (jika durasi QRS 

120 msec atau lebih, terutama dengan pola blok cabang 

berkas kiri). 

 

Kapan Harus Mengaku? 

•  Pasien dengan gejala baru atau memburuk yang tidak 

dapat dijelaskan atau biomarker jantung positif yang 

berkaitan dengan nekrosis miokard akut. 

•  Pasien dengan hipoksia, kelebihan cairan, atau edema 

paru yang tidak segera teratasi dalam pengaturan rawat 

jalan. 

 



Al-Khatib SM et al. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for 

Management of Patients With Ventricular 

Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac 

Death: Executive Summary: a report of the American 

College of Cardiology/American Heart Association 

Task Force on Clinical Practice Guidelines and the 

Heart Rhythm Society. Circulation. 2017 Oct 30. pii: 

S1547–5271(17)31249–3[PMID: 29084733] 

Chandra A et al. Effects of sacubitril/valsartan on physical 

and social activity limitations in patients with

 heart failure: a secondary analysis of the 

PARADIGM-HF trial. JAMA Cardiol. 2018 Jun 

1;3(6):498–505. [PMID: 29617523] 

Felker GM et al. Effect of natriuretic peptide-guided 

therapy on hospitalization or cardiovascular mortality 

in high-risk patients with heart failure and reduced 

ejection fraction: a randomized clinical trial. 

JAMA. 2017 Aug 22;318(8):713–20. [PMID: 

28829876] 

McMurray JJV et al; DAPA-HF Trial Committees and 

Investigators. Dapagliflozin in patients with heart 

failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 

2019 Nov 21;381(21):1995–2008.[PMID: 

31535829] 

Mozaffarian D et al; on behalf of the American Heart 

Association Statistics Committee and Stroke 

Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke 

statistics—2016 update: a report from the American 

Heart Association. Circulation. 2016;133:e38–

360. [PMID: 26673558] 

Ponikowski P et al. 2016 ESC guidelines for the diagnosis 

and treatment of acute and chronic heart failure: the 



Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute 

and Chronic Heart Failure of the European Society of 

Cardiology (ESC). Developed with the special 

contribution of the Heart Failure Association (HFA) 

of the ESC. Eur Heart J Fail. 2016 Aug;18(8):891–

975. [PMID: 27207191] 

Schmidt M et al. Diclofenac use and cardiovascular risks: 

series of nationwide cohort studies. BMJ. 2018 Sep 

4;362:k3426. [PMID: 30181258] 

Shen L et al. Declining risk of sudden death in heart 

failure. N Engl J Med. 2017 Jul 6;377(1):41–51. 

[PMID: 28679089] 

Solomon SD et al; PARAGON-HF Investigators and 

Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition in 

heart failure with preserved ejection fraction. N Engl 

J Med. 2019 Oct 24;381(17):1609–20. [PMID: 

31475794] 

Velazquez EJ et al; PIONEER-HF Investigators. 

Angiotensin-neprilysin inhibition in acute 

decompensated heart failure. N Engl J Med. 2019 

Feb 7;380(6):539–48. [PMID: 30415601] 

Yancy CW et al. 2017 ACC/AHA/HFSA focused update 

of the 2013 ACCF/AHA guideline for the 

management of heart failure: a report of the American 

College of Cardiology/American Heart Association 

Task Force on Clinical Practice Guidelines and the 

Heart Failure Society of America. Circulation. 2017 

Aug 8;136(6):e137–61. [PMID: 28455343] 

 

GAGAL JANTUNG AKUT DAN EDEMA PARU 

 

ESSENSIAL 



• Onset akut atau dispnea memburuk saat 

istirahat. 

• Takikardia, diaforesis, sianosis. 

• Ronki paru; mengi ekspirasi. 

• Radiografi menunjukkan edema interstisial dan 

alveolar dengan atau tanpa kardiomegali. 

• Hipoksemia arteri. 

 

Gambaran Umum 

Penyebab khas dari edema paru kardiogenik akut 

termasuk MI akut atau iskemia berat, eksaserbasi gagal 

jantung kronis, hipertensi berat akut, cedera ginjal akut, 

kelebihan volume akut LV (regurgitasi katup), dan 

stenosis mitral. Sejauh ini, presentasi yang paling umum 

di negara maju adalah salah satu perburukan akut atau 

subakut gagal jantung kronis, dipicu oleh penghentian 

obat, asupan garam yang berlebihan, iskemia miokard, 

takiaritmia (terutama fibrilasi atrium cepat), atau infeksi 

penyerta. Seringkali pada kelompok terakhir, ada 

kelebihan volume sebelumnya dengan edema yang 

memburuk dan sesak napas progresif yang intervensi 

sebelumnya biasanya dapat menghindari kebutuhan 

untuk masuk rumah sakit. 

 



Temuan Klinis 

Edema paru akut muncul dengan gambaran klinis 

karakteristik dispnea berat, produksi sputum merah 

muda, berbusa, dan diaforesis dan sianosis. Rales hadir 

di semua bidang paru-paru, seperti mengi umum dan 

ronki. Edema paru dapat muncul secara akut atau subakut 

pada keadaan gagal jantung kronis atau mungkin 

merupakan manifestasi pertama dari penyakit jantung, 

biasanya infark miokard akut, yang mungkin 

menyakitkan atau tidak terdengar. Dekompensasi yang 

kurang parah biasanya muncul dengan dispnea saat 

istirahat, ronki, dan bukti lain dari retensi cairan tetapi 

tanpa hipoksia berat.  

Penyebab nonkardiak edema paru termasuk opioid 

intravena, peningkatan tekanan intraserebral, ketinggian, 

sepsis, obat-obatan, racun inhalasi, reaksi transfusi, syok, 

dan koagulasi intravaskular diseminata. Ini dibedakan 

dari edema paru kardiogenik dengan pengaturan klinis, 

riwayat, dan pemeriksaan fisik. Sebaliknya, pada 

kebanyakan pasien dengan edema paru kardiogenik, 

kelainan jantung yang mendasari biasanya dapat 



dideteksi secara klinis atau dengan EKG, radiografi dada, 

atau ekokardiogram.  

Rontgen dada menunjukkan tanda-tanda redistribusi 

vaskular paru, kekaburan garis vaskular, peningkatan 

tanda interstisial, dan, secara khas, pola distribusi kupu-

kupu dari edema alveolar. Itu jantung dapat membesar 

atau berukuran normal tergantung pada apakah ada gagal 

jantung sebelumnya. Penilaian fungsi jantung dengan 

ekokardiografi penting, karena sebagian besar pasien 

memiliki EF normal dengan peningkatan tekanan atrium 

akibat disfungsi diastolik. Pada edema paru kardiogenik, 

BNP meningkat, dan PCWP selalu meningkat, biasanya 

lebih dari 25 mm Hg. Pada edema paru nonkardiogenik, 

tekanan baji mungkin normal atau bahkan rendah. 

 

Tatalaksana 

Pada edema paru berat, pasien harus ditempatkan dalam 

posisi duduk dengan kaki menjuntai di sisi tempat tidur; 

ini memfasilitasi respirasi dan mengurangi aliran balik 

vena. Oksigen dikirim melalui masker untuk 

mendapatkan PO2 arteri lebih besar dari 60 mm Hg. 

Ventilasi dukungan tekanan noninvasif dapat 



meningkatkan oksigenasi dan mencegah retensi CO2 

yang parah saat farmakologis intervensi mulai berlaku. 

Namun, jika gangguan pernapasan tetap parah, intubasi 

endotrakeal dan ventilasi mekanis mungkin diperlukan.  

Morfin sangat efektif pada edema paru dan dapat 

membantu pada dekompensasi yang tidak terlalu berat 

ketika pasien merasa tidak nyaman. Dosis awal adalah 2-

8 mg intravena (pemberian subkutan efektif pada kasus 

yang lebih ringan) dan dapat diulang setelah 2-4 jam. 

Morfin meningkatkan kapasitansi vena, menurunkan 

tekanan LA, dan mengurangi kecemasan, yang dapat 

mengurangi efisiensi ventilasi. Namun, morfin dapat 

menyebabkan retensi CO2 dengan mengurangi 

penggerak ventilasi. Ini harus dihindari pada pasien 

dengan edema paru yang diinduksi opioid, yang dapat 

membaik dengan antagonis opioid, dan pada mereka 

dengan edema paru neurogenik.  

Terapi diuretik intravena (furosemide, 40 mg, atau 

bumetanide, 1 mg—atau dosis lebih tinggi jika pasien 

telah menerima terapi diuretik jangka panjang) biasanya 

diindikasikan bahkan jika pasien tidak menunjukkan 

retensi cairan sebelumnya. Agen-agen ini menghasilkan 



venodilatasi sebelum timbulnya diuresis. Percobaan 

DOSE telah menunjukkan bahwa, untuk gagal jantung 

akut dekompensasi, dosis bolus furosemide memiliki 

kemanjuran yang sama dengan infus intravena terus 

menerus, dan furosemide dosis tinggi (2,5 kali dosis 

harian sebelumnya) menghasilkan pembuangan cairan 

yang lebih cepat tanpa peningkatan yang signifikan. 

risiko gangguan ginjal.  

Terapi nitrat mempercepat perbaikan klinis dengan 

mengurangi tekanan pengisian TD dan LV. Nitrogliserin 

sublingual atau isosorbid dinitrat, nitrogliserin topikal, 

atau nitrat intravena akan memperbaiki dispnea dengan 

cepat sebelum onset diuresis, dan agen ini sangat berguna 

pada pasien dengan hipertensi yang menyertai. 

Nesiritide intravena, suatu bentuk rekombinan dari 

BNP manusia, merupakan obat yang poten vasodilator 

yang mengurangi tekanan pengisian ventrikel dan 

meningkatkan curah jantung. Efek hemodinamiknya 

mirip dengan nitrogliserin intravena dengan kurva dosis-

respons yang lebih dapat diprediksi dan durasi kerja yang 

lebih lama. Dalam studi klinis, nesiritide (diberikan 

sebagai 2 mcg/kg melalui injeksi bolus intravena diikuti 



dengan infus 0,01 mcg/kg/menit, yang dapat dititrasi jika 

diperlukan) menghasilkan perbaikan yang cepat pada 

dispnea dan hemodinamik. Efek samping utama adalah 

hipotensi, yang mungkin simtomatik dan berkelanjutan. 

Karena kebanyakan pasien dengan gagal jantung akut 

merespon dengan baik terhadap terapi konvensional, 

peran nesiritide mungkin terutama pada pasien yang terus 

bergejala setelah pengobatan awal dengan diuretik dan 

nitrat.  

Sebuah uji coba terkontrol plasebo acak dari 950 

pasien yang mengevaluasi milrinone intravena pada 

pasien yang dirawat karena gagal jantung dekompensasi 

yang tidak memiliki indikasi pasti untuk terapi inotropik 

tidak menunjukkan manfaat dalam meningkatkan 

kelangsungan hidup, mengurangi lama masuk, atau 

mencegah masuk kembali. Selain itu, tingkat hipotensi 

berkelanjutan dan fibrilasi atrium meningkat secara 

signifikan. Dengan demikian, peran agen inotropik 

positif tampaknya terbatas pada pasien dengan gejala 

refrakter dan tanda-tanda curah jantung yang rendah, 

terutama jika terdapat hipoperfusi organ vital yang 

mengancam jiwa (seperti fungsi ginjal yang memburuk). 



Dalam beberapa kasus, dobutamin atau milrinone dapat 

membantu mempertahankan pasien yang sedang 

menunggu transplantasi jantung.  

Bronkospasme dapat terjadi sebagai respons terhadap 

edema paru dan dapat memperburuk hipoksemia dan 

dispnea. Pengobatan dengan agonis beta-adrenergik 

inhalasi atau aminofilin intravena dapat membantu, tetapi 

keduanya juga dapat memicu takikardia dan aritmia 

supraventrikular.  

Dalam kebanyakan kasus, edema paru merespon 

dengan cepat terhadap terapi. Ketika pasien telah 

membaik, penyebab atau faktor pencetus harus 

dipastikan. Pada pasien tanpa gagal jantung sebelumnya, 

evaluasi harus mencakup ekokardiografi dan, dalam 

banyak kasus, kateterisasi jantung dan angiografi 

koroner. Pasien dengan dekompensasi akut gagal jantung 

kronis harus dirawat untuk mencapai keadaan euvolemik 

dan rejimen medis mereka dioptimalkan. Umumnya, 

diuretik oral dan inhibitor ACE harus dimulai, dengan 

kemanjuran dan tolerabilitas dikonfirmasi sebelum 

pemulangan. Pada pasien tertentu, inisiasi beta-blocker 

secara dini tetapi hati-hati dalam dosis rendah harus 



dipertimbangkan. 

 

 

MIOKARDITIS DAN KARDIOMIOPATI 

MIOKARDITIS INFEKSI 

 

ESSENSIAL 

• Sering mengikuti infeksi saluran pernapasan 

atas. 

• Dapat hadir dengan nyeri dada (pleuritik atau 

nonspesifik) atau tanda-tanda gagal jantung. 

• Ekokardiogram mendokumentasikan 

kardiomegali dan disfungsi kontraktil. 

• Biopsi miokard, meskipun tidak sensitif, dapat 

menunjukkan pola inflamasi yang khas. MRI 

memiliki peran dalam diagnosis. 

 

Gambaran Umum 

Disfungsi jantung akibat miokarditis primer diduga 

disebabkan oleh infeksi virus akut atau respon imun 

pasca virus. Miokarditis sekunder adalah hasil 

peradangan yang disebabkan oleh patogen nonviral, 

obat-obatan, bahan kimia, agen fisik, atau penyakit 

inflamasi (seperti lupus eritematosus sistemik). Daftar 

penyebab miokarditis menular dan tidak menular sangat 



luas (Tabel 10-15). 

 

Tabel 10-15. Penyebab miokarditis. 

1. PENYEBAB INFEKSIUS 

RNA viruses: Picornaviruses (coxsackie A and B, echovirus, 

poliovirus, hepatitis virus), orthomyxovirus (influenza), 

paramyxoviruses (respiratory syncytial virus, mumps), togaviruses 

(rubella), flaviviruses (dengue fever, yellow fever) 

DNA viruses: Adenovirus (A1, 2, 3, and 5), erythrovirus (Bi9V 

and 2), herpesviruses (human herpes virus 6 A and B, 

cytomegalovirus, EpsteinBarr virus, varicella-zoster), retrovirus 

(HIV) 

Bacteria: Chlamydia (Chlamydophila pneumoniae, C psittaci), 

Haemophilus influenzae, Legionella, Pneumophilia, Brucella, 

Clostridium, Francisella tularensis, Neisseria meningitis, 

Mycobacterium (tuberculosis), Salmonella, Staphylococcus, 

Streptococcus A, Streptococcus pneumoniae, tularemia, tetanus, 

syphilis, Vibrio cholera 

Spirocheta: Borrelia recurrentis, leptospira, Treponema pallidum 

Rickettsia: Coxiella burnetii, R rickettsii, R prowazekii 

Fungi: Actinomyces, Aspergillus, Candida, Cryptococcus, 

Histoplasma, Nocardia Protozoa: Entamoeba histolytica, 

Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi, T burcei, T gondii, 

Leishmania 

Helminthic: Ascaris, Echinococcus granulosus, Schistosoma, 

Trichenella spiralis, Wuchereria bancrofti 

2. PENYEBAB NONINFEKSIUS 

Autoimmune diseases: Dermatomyositis, inflammatory bowel 

disease, rheumatoid arthritis, Sjögren syndrome, systemic lupus 

erythematosus, granulomatosis with polyangiitis, giant cell 

myocarditis 

Medications: Aminophylline, amphetamine, anthracyclin, 

catecholamines, chloramphenicol, cocaine, cyclophosphamide, 

doxorubicin, 5-FU, mesylate, methysergide, phenytoin, 

trastuzumab, zidovudine 

Hypersensitivity reactions due to medications: Azithromycin, 

benzodiazepines, clozapine, cephalosporins, dapsone, dobutamine, 

lithium, diuretics, thiazide, methyldopa, mexiletine, streptomycin, 

sulfonamides, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, tetanus 

toxoid, tetracycline, tricyclic antidepressants 



Hypersensitivity reactions due to venoms: Bee, wasp, black widow 

spider, scorpion, snake 

Systemic diseases: Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis  

(formerly known as Churg-Strauss syndrome), collagen diseases, 

sarcoidosis, Kawasaki disease, scleroderma 

Other: Heat stroke, hypothermia, transplant rejection, radiation 

injury 
Modified, with permission, from Schultheiss HP et al. The management of 
myocarditis. Eur Heart J. 2011;32:2616–25. By permission of Oxford University 

Press and the European Society of Cardiology. © The Author 2011. All rights reserved 

 

Miokarditis fase awal diawali oleh infeksi jaringan 

jantung. Definisi miokarditis yang diterima saat ini 

bergantung pada biopsi dan mencakup pengamatan 14 

atau lebih limfosit/mcL termasuk hingga 4 monosit/mcL 

dengan adanya 7 atau lebih limfosit T/mcL CD3-positif. 

Cedera bisa fulminan, subklinis, atau kronis. Proses 

inflamasi seluler dan humoral berkontribusi pada 

perkembangan cedera kronis, dan ada subkelompok: 

yang tampaknya mendapat manfaat dari imunosupresi. 

Prevalensi secara global adalah sekitar 22/100.000 pasien 

setiap tahun.  

Predisposisi genetik kemungkinan merupakan faktor 

dalam setidaknya beberapa kasus. Miokarditis autoimun 

(misalnya, miokarditis sel raksasa) dapat terjadi tanpa 

infeksi virus yang dapat diidentifikasi. 

 



Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pasien mungkin datang beberapa hari sampai beberapa 

minggu setelah timbulnya penyakit demam akut atau 

infeksi pernafasan atau mereka mungkin datang dengan 

gagal jantung tanpa gejala sebelumnya. Timbulnya gagal 

jantung mungkin bertahap atau mungkin tiba-tiba dan 

fulminan. Pada miokarditis fulminan akut, output rendah 

dan syok dapat terjadi dengan fungsi sistolik ventrikel 

kiri yang sangat tertekan. Ukuran ruang LV biasanya 

tidak terlalu diperbesar. Sebuah gesekan gesekan 

perikardial mungkin ada. Dalam Studi Epidemiologi dan 

Pengobatan Penyakit Jantung Peradangan Eropa, 72% 

peserta mengalami dispnea, 32% mengalami nyeri dada, 

dan 18% mengalami aritmia. Emboli paru dan sistemik 

dapat terjadi. Nyeri dada pleura-perikardial sering terjadi. 

Pemeriksaan mengungkapkan takikardia, irama gallop, 

dan bukti lain dari gagal jantung atau cacat konduksi. 

Kadang-kadang, presentasi dapat meniru MI akut dengan 

perubahan ST, penanda jantung positif, dan kelainan 

gerakan dinding regional meskipun koroner normal. 

Mikroaneurisma juga dapat terjadi dan mungkin 



berhubungan dengan aritmia ventrikel yang serius. 

Diperkirakan sekitar 10% dari semua pasien 

kardiomiopati dilatasi memiliki miokarditis virus sebagai 

penyebabnya. 

 

B. EKG dan Radiografi Dada 

EKG dapat menunjukkan sinus takikardia, aritmia lain, 

perubahan repolarisasi nonspesifik, dan kelainan 

konduksi intraventrikular. Kehadiran gelombang Q atau 

blok cabang berkas kiri menandakan tingkat kematian 

atau transplantasi jantung yang lebih tinggi. Ektopi 

ventrikel mungkin merupakan temuan klinis awal dan 

satu-satunya. Radiografi dada tidak spesifik, tetapi 

kardiomegali sering terjadi, meskipun tidak universal. 

Bukti untuk hipertensi vena pulmonal adalah umum dan 

edema paru yang nyata mungkin ada. 

 

C. Studi Diagnostik 

Tidak ada temuan laboratorium khusus yang hadir secara 

konsisten, meskipun jumlah sel darah putih biasanya 

meningkat dan tingkat sedimentasi dan CRP biasanya 

meningkat. Tingkat troponin I atau T meningkat pada 



sekitar sepertiga pasien, tetapi CK-MB hanya meningkat 

pada 10%. Biomarker lain, seperti BNP dan NT-proBNP, 

biasanya meningkat. Ekokardiografi menyediakan cara 

yang paling nyaman untuk mengevaluasi fungsi jantung 

dan dapat mengecualikan banyak proses lainnya. MRI 

dengan peningkatan gadolinium mengungkapkan area 

luka yang tidak rata di seluruh miokardium, tetapi 

gambar dengan pembobotan T2 dan T1 diperlukan untuk 

mencapai hasil yang optimal; korelasi dengan hasil 

biopsi endomiokardial adalah buruk. 

 

D. Biopsi Endomiokardial 

Konfirmasi miokarditis masih membutuhkan bukti 

histologis. Rekomendasi AHA/ACC/ESC kelas I untuk 

biopsi adalah (1) pada pasien dengan gagal jantung, LV 

berukuran normal atau melebar kurang dari 2 minggu 

setelah timbulnya gejala, dan gangguan hemodinamik; 

atau (2) pada pasien dengan dilatasi ventrikel kiri 2 

minggu hingga 3 bulan setelah timbulnya gejala, aritmia 

ventrikel baru atau blok nodus AV (Mobitz II atau blok 

jantung lengkap) atau yang tidak merespons perawatan 

biasa setelah 1-2 minggu. Dalam beberapa kasus, 



identifikasi peradangan tanpa genom virus dengan reaksi 

berantai polimerase (PCR) menunjukkan bahwa 

imunosupresi mungkin berguna. Karena keterlibatan 

jantung seringkali tidak merata, diagnosis bahkan dengan 

biopsi dapat terlewatkan pada setengah kasus. 

 

Tatalaksana dan Prognosis 

Pasien dengan miokarditis fulminan dapat datang dengan 

syok kardiogenik akut. Miokarditis akut telah terlibat 

sebagai penyebab kematian mendadak pada 5-22% kasus 

tersebut pada atlet yang lebih muda dari 35 tahun. 

Ventrikel biasanya tidak melebar tetapi menebal 

(mungkin karena miksedema). Ada tingkat kematian yang 

tinggi. Secara tradisional, ada paradoks yang dicatat, di 

mana pasien dengan miokarditis fulminan dianggap lebih 

mungkin pulih sepenuhnya setelah kejadian tersebut. 

Beberapa pengamatan baru-baru ini telah menantang 

konsep ini. Pasien dengan penyakit subakut memiliki 

kardiomiopati dilatasi dan umumnya membuat pemulihan 

yang tidak lengkap. Mereka yang datang dengan penyakit 

kronis cenderung hanya memiliki dilatasi ringan dari LV 

dan akhirnya datang dengan kardiomiopati yang lebih 



restriktif. Pengobatan diarahkan pada skenario klinis 

dengan ACE inhibitor dan beta-blocker jika LVEF kurang 

dari 40%. Obat antiinflamasi nonsteroid harus digunakan 

jika nyeri dada terkait mioperikarditis terjadi. Colchicine 

telah disarankan jika perikarditis mendominasi. Aritmia 

harus ditekan.  

Terapi antimikroba spesifik diindikasikan ketika 

agen infeksi diidentifikasi. Latihan harus dibatasi selama 

fase pemulihan. Beberapa ahli percaya digoxin harus 

dihindari, dan kemungkinan kecil nilainya dalam 

pengaturan ini. Uji coba terkontrol dari terapi 

imunosupresif dengan kortikosteroid dan imunoglobulin 

intravena (IVIG) tidak menunjukkan manfaat, meskipun 

beberapa merekomendasikan IVIG diberikan dengan 

dosis 2 g/kg selama 24 jam pada kasus yang terbukti. 

Percobaan yang tidak terkontrol menunjukkan bahwa 

interferon mungkin memiliki peran yang mendukung. 

Demikian pula, obat antivirus (seperti pleconaril untuk 

enterovirus) telah dicoba secara empiris. Studi kurang 

tentang kapan harus menghentikan terapi yang dipilih jika 

pasien membaik. Pasien dengan miokarditis fulminan 

memerlukan dukungan agresif jangka pendek, termasuk 



IABP atau alat bantu LV. Jika infiltrat paru yang parah 

menyertai miokarditis fulminan, dukungan oksigenasi 

membran ekstrakorporeal (ECMO) mungkin diperlukan 

untuk sementara dan telah berhasil. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Pasien yang dicurigai miokarditis harus diperiksa oleh 

ahli jantung di pusat perawatan tersier di mana fasilitas 

tersedia untuk diagnosis dan terapi yang tersedia jika 

terjadi perjalanan penyakit fulminan. Fasilitas harus 

memiliki perangkat pendukung ventrikel dan pilihan 

transplantasi yang tersedia. 

 

Moslehi JJ et al. Fulminant myocarditis: evolving 

diagnosis, evolving biology, evolving prognosis. J 

Am Coll Cardiol. 2019 Jul 23;74(3):312–4. [PMID: 

31319913] 

Sharma AN et al. Fulminant myocarditis: epidemiology, 

pathogenesis, diagnosis, and management. Am J 

Cardiol. 2019 Dec 15;124(12):1954–60. [PMID: 

31679645] 

 

MIOKARDITIS NONINFEKSI 

Berbagai obat-obatan, obat-obatan terlarang, dan zat 

beracun dapat menyebabkan cedera miokard akut atau 



kronis; presentasi klinis sangat bervariasi. Fenotiazin, 

litium, klorokuin, disopiramid, senyawa yang 

mengandung antimon, dan arsenik juga dapat 

menyebabkan perubahan EKG, aritmia, atau gagal 

jantung. Reaksi hipersensitivitas terhadap sulfonamid, 

penisilin, dan asam aminosalisilat serta obat lain dapat 

menyebabkan gagal jantung. penyelewengan fungsi. 

Radiasi dapat menyebabkan reaksi inflamasi akut serta 

fibrosis kronis otot jantung, biasanya bersamaan dengan 

perikarditis.  

Kardiotoksisitas dari kokain dapat terjadi dari spasme 

arteri koroner, infark miokard, aritmia, dan miokarditis. 

Karena banyak dari proses ini diyakini dimediasi oleh 

efek penghambatan kokain pada reuptake norepinefrin 

oleh saraf simpatik, beta-blocker telah digunakan pada 

pasien dengan stenosis tetap. Pada spasme koroner yang 

terdokumentasi, penghambat saluran kalsium dan nitrat 

mungkin efektif. Terapi biasa untuk gagal jantung atau 

penyakit sistem konduksi diperlukan ketika gejala 

muncul. Penggunaan obat rekreasional lainnya telah 

dikaitkan dengan miokarditis dalam berbagai laporan 

kasus.  



Gangguan sistemik juga berhubungan dengan 

miokarditis. Ini termasuk miokarditis sel raksasa, 

miokarditis eosinofilik, penyakit celiac, granulomatosis 

dengan poliangiitis, dan sarkoidosis. Manfaat dari terapi 

imunosupresif, terutama pada miokarditis sel raksasa 

telah disarankan dalam sejumlah penelitian observasional, 

termasuk yang diarahkan terutama pada sel T (yaitu, 

menggunakan muromonab-CD3). Pengobatan 

miokarditis eosinofilik termasuk penggunaan 

kortikosteroid dosis tinggi dan penghilangan obat 

penyebab atau pemicu yang mendasarinya. Sebagian 

besar penelitian menunjukkan bahwa HIV hanya secara 

tidak langsung bertanggung jawab atas kardiomiopati 

HIV, dan faktor lain, protein gp 120, reaksi merugikan 

terhadap terapi antiretroviral, dan infeksi oportunistik 

lebih sering terlibat. Epstein-Barr dan virus herpes 

simpleks telah diidentifikasi pada beberapa miokardium 

pasien. 

Masalah efek samping kardiovaskular dari agen 

kemoterapi kanker adalah masalah yang terus 

berkembang dan telah melahirkan area klinis baru dalam 

kardiologi yang disebut kardio-onkologi. Anthracyclines 



(doxorubicin, daunorubicin, idarubicin, epirubicin, dan 

mitoxantrone) tetap menjadi landasan pengobatan banyak 

keganasan tetapi dapat menyebabkan kardiomiopati. 

Gagal jantung dapat terjadi pada 5% pasien yang diobati 

dengan dosis kumulatif 400-450 mg/m2, dan angka ini 

menjadi dua kali lipat jika pasien berusia di atas 65 tahun. 

Sementara gejala dan bukti disfungsi miokard biasanya 

muncul dalam 1 tahun sejak mulai terapi, manifestasi 

onset lambat dari gagal jantung dapat muncul hingga satu 

dekade kemudian. Mekanisme utama kardiotoksisitas 

diduga karena stres oksidatif yang menginduksi apoptosis 

dan nekrosis miosit. Ada juga gangguan pada sarkomer. 

Pemahaman patologis ini adalah alasan di balik mimetik 

superoksida dismutase dan agen pengkelat besi, 

deksrazoksan, untuk melindungi dari cedera. Penggunaan 

trastuzumab dalam kombinasi dengan antrasiklin 

meningkatkan risiko disfungsi jantung hingga 28%; ini 

telah menjadi masalah karena penggunaan gabungan dari 

agen-agen ini sangat efektif pada kanker payudara HER 

2-positif. Lain faktor risiko untuk pasien yang menerima 

antrasiklin termasuk penggunaan paxlitaxel, radiasi 

bersamaan, dan penyakit kardiovaskular yang sudah ada 



sebelumnya (termasuk hipertensi, penyakit pembuluh 

darah perifer, CAD, dan diabetes). Ringkasan baru-baru 

ini tentang agen terapi kanker kardiotoksik dan perannya 

dapat ditemukan dalam pernyataan AHA 2019 tentang 

kardio-onkologi.  

Pada pasien yang menerima kemoterapi, penting 

untuk mencari tanda-tanda halus dari kompromi 

kardiovaskular. Ekokardiografi serial, MR jantung, atau 

keduanya dapat memberikan data konkret mengenai 

fungsi ventrikel kiri. Pola regangan miokard 

Echo/Doppler mungkin merupakan kelainan pertama 

yang diamati dan penilaian sinyal T2 dari MRI jantung 

dapat memberikan deteksi dini kardiotoksisitas. 

Biomarker seperti BNP atau NT-proBNP mungkin 

memiliki beberapa nilai ketika pengukuran serial 

diperoleh. Biomarker lain mungkin muncul di awal 

perjalanan cedera miokard (terutama troponin dan 

myeloperoxidase) dan memungkinkan deteksi dini 

kardiotoksisitas sebelum tanda-tanda lain menjadi jelas. 

Ada beberapa bukti bahwa terapi beta-blocker dapat 

mengurangi efek negatif pada fungsi miokard. Ada data 

anekdot dari model hewan bahwa obat antiinflamasi 



nonsteroid mungkin berbahaya pada pasien dengan 

miokarditis. Mereka harus dihindari bersama dengan 

alkohol dan latihan fisik yang berat. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Banyak pasien dengan cedera miokard akibat agen toksik 

dapat dipantau dengan aman jika fungsi ventrikel relatif 

tetap terjaga (EF lebih besar dari 40%) dan tidak terjadi 

gejala gagal jantung. Disfungsi diastolik mungkin tidak 

kentara. Setelah gagal jantung atau penurunan LVEF 

menjadi jelas atau penyakit sistem konduksi yang 

signifikan menjadi nyata, pasien harus dievaluasi dan 

dipantau oleh ahli jantung jika disfungsi miokard 

memburuk dan intervensi lebih lanjut diperlukan. 

 

Campia U et al. Cardio-oncology: vascular and metabolic 

perspectives:a scientific statement from the 

American Heart Association. Circulation. 2019 Mar 

26;139(13):e579–602. Erratum in: Circulation.

 2019 Apr 9;139(15):e838–9. [PMID: 30786722] 

Yu AF et al. Cardiac magnetic resonance and cardio-

oncology: does T(2)= signal the end of anthracycline 

cardiotoxicity? J Am Coll Cardiol. 2019 Feb 

26;73(7):792–4. [PMID: 30784672] 



 

DILATED CARDIOMYOPATHY 

 

ESSENSIAL 

• Gejala dan tanda gagal jantung. 

• Ekokardiogram mengkonfirmasi pelebaran 

LV, penipisan, dan disfungsi global. 

• Keparahan disfungsi RV kritis dalam prognosis 

jangka panjang. 

 

Gambaran Umum 

Definisi gagal jantung telah berubah selama bertahun-

tahun dan pasien dengan kardiomiopati dilatasi 

umumnya ditempatkan ke dalam kategori gagal jantung 

dengan fraksi ejeksi yang berkurang di mana LVEF 

didefinisikan kurang dari atau sama dengan 40%. Pada 

sekitar setengah dari pasien dalam kategori ini, ada 

pembesaran LV dan kelompok inilah yang 

mendefinisikan kardiomiopati dilatasi. Ini adalah 

sekelompok besar gangguan miokard heterogen yang 

ditandai dengan penurunan kontraktilitas miokard tanpa 

adanya kondisi pembebanan abnormal seperti hipertensi 

atau penyakit katup. Prevalensi rata-rata 36 

kasus/100.000 di Amerika Serikat dan menyumbang 

sekitar 10.000 kematian setiap tahun. Orang kulit hitam 



menderita tiga kali lebih sering daripada orang kulit 

putih. Prognosisnya buruk dengan kematian 50% pada 5 

tahun setelah gejala muncul.  

Penyebabnya banyak dan beragam. Hingga 20–35% 

memiliki etiologi familial. Sebagian besar adalah 

idiopatik. Penyebab endokrin, inflamasi, dan metabolik 

termasuk obesitas, diabetes, penyakit tiroid, penyakit 

celiac, lupus eritematosus sistemik, akromegali, dan 

defisiensi hormon pertumbuhan. Toksik, obat-induced, 

dan penyebab inflamasi terdaftar di bagian sebelumnya. 

Penyakit gizi seperti kekurangan tiamin, selenium, dan 

karnitin juga telah didokumentasikan. Kardiomiopati 

dilatasi juga dapat disebabkan oleh takikardia yang 

berkepanjangan baik dari aritmia supraventrikular, dari 

PVC yang sangat sering (lebih dari 15% detak jantung), 

atau dari kecepatan RV yang sering. Kardiomiopati 

dilatasi juga dikaitkan dengan HIV, penyakit Chagas, 

gangguan reumatologi, kelebihan zat besi, sleep apnea, 

amiloidosis, sarkoidosis, penggunaan alkohol kronis, 

penyakit ginjal stadium akhir, atau paparan kobalt 

(“Quebec beer-drinkers cardiomyopathy”). 



Kardiomiopati peripartum dan penyakit akibat stres 

(takotsubo) dibahas secara terpisah. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pada kebanyakan pasien, gejala gagal jantung 

berkembang secara bertahap. Penting untuk mencari 

riwayat kardiomiopati dilatasi familial dan untuk 

mengidentifikasi perilaku yang mungkin mempengaruhi 

pasien terhadap penyakit ini. Pemeriksaan fisik 

mengungkapkan ronki, JVP meningkat, kardiomegali, 

irama S3 gallop, sering murmur regurgitasi mitral atau 

trikuspid fungsional, edema perifer, atau asites. Pada 

gagal jantung berat, pernapasan Cheyne-Stokes, pulsus 

alternans, pucat, dan sianosis mungkin ada. 

 

B. EKG dan Radiografi Dada 

Temuan utama tercantum dalam Tabel 10-16. Takikardia 

sinus sering terjadi. Kelainan umum lainnya termasuk 

blok cabang berkas kiri dan aritmia ventrikel atau atrium. 

Radiografi dada mengungkapkan kardiomegali, bukti 



gagal jantung kiri dan / atau kanan, dan efusi pleura 

(kanan lebih sering daripada kiri). 

 

Tabel 10-16. Klasifikasi kardiomiopati 

 Dilated  Hipertrofik Restriktif 

Penyebab 
tersering 

Idiopatik, 
alkoholik, 

pelepasan 

katekolamin 
mayor, 

miokarditis, 

post-partum, 
doxorubicin, 

endokrinopati, 

penyakit genetik.  

Sindrom 
herediter, 

hipertensi kronik 

mungkin pada 
dewasa yang 

lebih tua 

Amiloidosis, 
pasca-radiasi, 

pasca-open heart 

surgery, diabete, 
fibrosis 

endomiokardial 

Gejala  Gagal jantung 

biventrikular 

atau kiri 

Dispnea, nyeri 

dada, sinkop 

Dispnea, fatigue, 

gagal jantung 

kanan > gagal 
jantung kiri 

Pemeriksaan fisik Kardiomegali, 

S3, peningkatan 

tekanan vena 

jugularis, ronkhi 

Poin lanjutan dari 

impuls 

maksimal, S5, 

murmur sistolik 

bervariasi, 
pulsasi karotis 

bisferiens 

Peningkatan 

tekanan vena 

jugular, tanda 

Kussmaul 

Elektrokardiogram Perubahan ST-T, 

abnormalitas 
konduksi, ektopi 

ventrikel 

Hipertrofi 

ventrikel kiri, 
exagenerated 

septal Q waves 

Perubahan ST-T, 

abnormalitas 
konduksi, voltase 

rendah 

Radiografi dada Pelebaran 
jantung, kongesti 

pulmonal 

Kardiomegali 
ringan 

Kardiomegali 
ringan sampai 

sedang 

Ekhokardiogram, 

studi nuklir, MRI 

Dilatasi dan 

disfungsi 

ventrikel kiri 

Hipertrofi 

ventrikel kiri, 

hipertrofi septal 

asimetris, ukuran 

ventrikel kiri 
kecil, fungsi 

supranormal atau 

normal, gerakan 
mitral anterior 

Ukuran ventrikel 

kiri kecil atau 

normal, 

penurunan fungsi 

ventrikel kiri 
normal atau 

ringan. Hiper-

enhancement 
Gadolinium pada 

MRI 



sistolik, disfungsi 
diastolik 

Kateterisasi 

jantung 

Dilatasi dan 

disfungsi 

ventrikel kiri, 
tekanan diastolik 

tinggi, cardiac 

output rendah. 
Angiografi 

koroner penting 

untuk 
mengeksklusi 

penyebab 

iskemik. 

Kecil, ventrikel 

kiri 

hiperkontraktil, 
dinamik gradien 

outflow, 

disfungsi 
diastolik 

Tekanan 

diastolik tinggi, 

tanda “akar 
kuadrat”, 

penurunan fungsi 

ventrikel kiri 
normal atau 

ringan  

 

 

C. Studi Diagnostik 

Dalam pembaruan fokus pedoman gagal jantung 

AHA/ACCF 2017, pasien dengan dispnea harus 

memiliki BNP atau NT-proBNP yang diukur untuk 

membantu menetapkan prognosis dan keparahan 

penyakit (kelas I, tingkat bukti [LOE] A).  

Ekokardiogram diindikasikan untuk menyingkirkan 

lesi katup atau lesi lain yang tidak terduga dan 

mengkonfirmasi adanya dilatasi ventrikel, penurunan 

fungsi sistolik LV dan disfungsi sistolik RV terkait, atau 

hipertensi pulmonal. Pola aliran mitral Doppler juga 

membantu dalam diagnosis disfungsi diastolik yang 

menyertai. Aliran warna Doppler dapat mengungkapkan 

regurgitasi trikuspid atau mitral, dan Doppler kontinu 



dapat memperkirakan tekanan PA. Trombosis 

intracavitary kadang-kadang terlihat. Latihan atau stres 

farmakologis pencitraan perfusi miokard dapat 

mengungkap penyakit koroner yang mendasarinya. 

Ventrikulografi radionuklida memberikan ukuran 

noninvasif dari EF dan gerakan dinding RV dan LV, 

meskipun penggunaannya telah digantikan oleh MRI 

jantung di sebagian besar institusi. MRI jantung sangat 

membantu dalam proses inflamasi atau infiltratif, seperti 

sarkoidosis atau hemochromatosis, dan merupakan studi 

diagnostik pilihan untuk displasia RV. MRI juga dapat 

membantu menentukan etiologi iskemik dengan 

mencatat hiperenhancement gadolinium konsisten 

dengan bekas luka miokard dari infark atau miokarditis 

sebelumnya. Kateterisasi jantung jarang bernilai spesifik 

kecuali dicurigai iskemia miokard, meskipun kateterisasi 

jantung kanan harus dipertimbangkan untuk membantu 

memandu terapi ketika sindrom klinis tidak jelas 

(indikasi kelas I, LOE C). Biopsi miokard jarang berguna 

dalam menegakkan diagnosis, meskipun kadang-kadang 

penyebab yang mendasarinya (misalnya, sarkoidosis, 

hemokromatosis) dapat diketahui. Penggunaannya 



dianggap sebagai indikasi kelas IIa dengan LOE C. 

Seharusnya tidak digunakan secara rutin. Biopsi paling 

berguna dalam penolakan transplantasi. 

Tatalaksana 

Penatalaksanaan gagal jantung diuraikan pada bagian 

gagal jantung. Terapi standar mencakup kontrol BP dan 

faktor-faktor yang berkontribusi seperti obesitas, 

merokok, diabetes atau agen yang berpotensi 

kardiotoksik. Semua pasien dengan riwayat MI atau 

sindrom koroner akut dan penurunan LVEF harus 

diberikan ACE inhibitor, ARB, atau sacubatril/valsartan. 

Beta-blocker harus dimasukkan dalam populasi ini juga. 

Semua pasien dengan kardiomiopati dilatasi terlepas 

dari etiologi harus diobati dengan beta-blocker dan 

ACE inhibitor. Jika masih bergejala, antagonis 

aldosteron harus ditambahkan, dan ARNI digunakan 

sebagai pengganti ACE inhibitor atau ARB. Penggunaan 

kombinasi ketiga penghambat ACE, ARB, dan antagonis 

aldosteron dapat menimbulkan bahaya, dan tidak 

dianjurkan karena kekhawatiran akan hiperkalemia. 

saluran kalsium blocker harus dihindari kecuali jika 

diperlukan untuk mengontrol respons ventrikel pada 



fibrilasi atrium atau flutter. Jika ada gejala kongestif, 

diuretik dan antagonis aldosteron harus ditambahkan. 

Pada pasien dengan gejala gagal jantung kelas II-IV, 

antagonis reseptor aldosteron harus ditambahkan ketika 

LVEF kurang dari 35% (kecuali dikontraindikasikan). 

Perhatian dalam penggunaan antagonis reseptor 

mineralokortikoid diperlukan bila laju filtrasi glomerulus 

kurang dari 30 mL/menit/1,73 m2 atau bila kalium 

meningkat. Semua pasien dengan diabetes harus 

menggunakan antagonis mineralokortikoid jika LVEF 

kurang dari atau sama dengan 40%. Kontrol BP sistemik 

sangat penting. Penggunaan penghambat reseptor-

neprilysin angiotensin, sacubitril/valsartan, telah 

disetujui untuk NYHA Heart Failure of Functional class 

II–IV. Jika denyut jantung istirahat lebih besar dari 70 

denyut per menit, LVEF kurang dari 35%, dan pasien 

memiliki gagal jantung kronis yang stabil, penggunaan 

ivabradine untuk memperlambat denyut jantung juga 

telah disetujui. Namun, Ivabradine tidak boleh 

menggantikan beta-blocker lainnya. Digoxin adalah obat 

lini kedua tetapi tetap disukai sebagai tambahan oleh 

beberapa dokter; digoksin mungkin bermanfaat untuk 



mengurangi rawat inap berulang dan untuk mengontrol 

respons ventrikel pada fibrilasi atrium pada pasien yang 

tidak banyak bergerak. Mengingat pertanyaan tentang 

pemanfaatan oksida nitrat yang abnormal pada orang 

kulit hitam, penggunaan terapi kombinasi hidralazin-

nitrat dianjurkan pada populasi ini. Pembatasan natrium 

sangat membantu, terutama pada gagal jantung akut. 

Tekanan jalan napas positif terus menerus dapat 

meningkatkan fungsi LV pada pasien dengan sleep 

apnea.  

Ketika fibrilasi atrium hadir, kontrol denyut jantung 

penting jika irama sinus tidak dapat dibentuk atau 

dipertahankan. Ada beberapa data, bagaimanapun, untuk 

menunjukkan keuntungan dari irama sinus dibandingkan 

fibrilasi atrium pada hasil jangka panjang. Banyak pasien 

mungkin menjadi kandidat untuk terapi sinkronisasi 

jantung dengan biventrikular pacing jika ada regurgitasi 

mitral yang signifikan dan lebar QRS lebih besar dari 150 

msec.  

Untuk membantu mencegah kematian mendadak, 

ICD masuk akal (kelas IIa, LOE B) pada pasien 

kardiomiopati iskemik asimtomatik dengan LVEF 



kurang dari 30% pada terapi medis yang tepat 

(setidaknya 40 hari setelah MI). Rehabilitasi jantung dan 

latihan olahraga secara konsisten terbukti meningkatkan 

status klinis.  

Beberapa kasus kardiomiopati dapat menerima terapi 

spesifik untuk penyebab yang mendasarinya. 

Penggunaan alkohol harus dihentikan, karena sering 

terjadi pemulihan fungsi jantung yang nyata setelah 

periode pantang pada kardiomiopati alkoholik. Penyebab 

endokrin (hipertiroidisme atau hipotiroidisme, 

akromegali, dan feokromositoma) harus diobati. Terapi 

imunosupresif tidak diindikasikan pada kardiomiopati 

dilatasi kronis. Ada beberapa pasien yang mungkin 

mendapat manfaat dari perangkat bantuan LV implan 

baik sebagai jembatan untuk transplantasi atau sebagai 

tindakan sementara sampai fungsi jantung kembali. Alat 

bantu LV dapat dianggap sebagai terapi tujuan pada 

pasien yang bukan kandidat untuk transplantasi jantung. 

Emboli arteri dan paru lebih sering terjadi pada 

kardiomiopati dilatasi daripada kardiomiopati iskemik 

dan kandidat yang sesuai dapat mengambil manfaat dari 

antikoagulasi jangka panjang. Semua pasien dengan 



fibrilasi atrium harus diperlakukan demikian. DOAC 

lebih disukai daripada warfarin kecuali ada stenosis 

mitral terkait. Baik warfarin atau DOAC harus 

dipertimbangkan ketika trombus LV mobile diamati pada 

ekokardiogram. 

 

Prognosis 

Prognosis kardiomiopati dilatasi tanpa gagal jantung 

klinis bervariasi, dengan beberapa pasien tetap stabil, 

beberapa memburuk secara bertahap, dan yang lain 

menurun dengan cepat. Setelah gagal jantung 

bermanifestasi, riwayat alaminya mirip dengan penyebab 

gagal jantung lainnya, dengan angka kematian tahunan 

sekitar 11-13%. Penyebab yang mendasari gagal jantung 

memiliki nilai prognostik pada pasien dengan 

kardiomiopati yang tidak dapat dijelaskan. Pasien dengan 

kardiomiopati peripartum atau kardiomiopati akibat stres 

tampaknya memiliki prognosis yang lebih baik 

dibandingkan dengan bentuk kardiomiopati lainnya. 

Pasien dengan kardiomiopati karena penyakit miokard 

infiltratif, infeksi HIV, atau terapi doksorubisin memiliki 

prognosis yang sangat buruk.  



 

Kapan Harus Merujuk?  

Pasien dengan gejala baru atau memburuknya gagal 

jantung dengan kardiomiopati dilatasi harus dirujuk ke 

ahli jantung. Pasien dengan gejala lanjutan gagal jantung 

dan penurunan LVEF (35% atau kurang) harus dirujuk 

untuk pertimbangan penempatan ICD atau terapi 

resinkronisasi jantung (jika durasi QRS 150 msec atau 

lebih, terutama dengan pola blok cabang berkas kiri). 

Pasien dengan gejala refrakter lanjut harus dirujuk untuk 

pertimbangan transplantasi jantung atau terapi alat bantu 

LV.  

 

Kapan Harus Mengaku?  

Pasien dengan hipoksia, kelebihan cairan, atau edema 

paru yang tidak segera teratasi dalam pengaturan rawat 

jalan harus dirawat. 
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KARDIOMIOPATI STRES 

 

ESSENSIAL 

• Terjadi setelah pelepasan katekolamin utama. 

• Nyeri dada akut atau sesak napas. 

• Terutama mempengaruhi wanita 

pascamenopause. 

• Muncul sebagai MI anterior akut, tetapi 

koroner normal pada kateterisasi jantung. 

• Pencitraan mengungkapkan balon ventrikel kiri 

apikal karena pemingsanan miokardium 

anteroapikal. 

• Kebanyakan pasien sembuh total, meskipun 

ada komplikasi yang mirip dengan MI. 

 

Gambaran Umum 

Kardiomiopati stres (sindrom tako-tsubo) umumnya 

mengikuti lonjakan katekolamin yang tinggi. Bentuk LV 

yang dihasilkan secara akut menunjukkan bentuk ampula 

bulat yang mirip dengan pot gurita Jepang (pot tako-

tsubo). Balon ventrikel tengah juga telah dijelaskan. Fitur 



utama adalah bahwa pemingsanan miokardium yang 

terjadi tidak mengikuti pola yang mengarah pada iskemia 

koroner (walaupun sekitar 15% pasien akan mengalami 

PJK, dan beberapa mungkin disertai ruptur plak MI). 

Lebih dari dua pertiga pasien melaporkan peristiwa stres 

sebelumnya, baik emosional atau fisik, termasuk 

hipoglikemia, sambaran petir, gempa bumi, takikardia 

pascaventrikular, selama penarikan alkohol, setelah 

operasi, selama hipertiroidisme, setelah stroke, dan 

setelah stres emosional ("sindrom patah hati"). Hampir 

setiap peristiwa yang memicu kelebihan katekolamin 

telah terlibat dalam sejumlah besar laporan kasus. 

Perikarditis dan bahkan tamponade telah dijelaskan 

dalam kasus yang terisolasi. Kekambuhan juga telah 

dijelaskan. Di negara-negara Barat itu terutama 

mempengaruhi wanita (sampai 90%), terutama 

pascamenopause. Di antara pasien dengan kardiomiopati 

stres, dibandingkan dengan pasien dengan sindrom 

koroner akut, terdapat lebih banyak gangguan neurologis 

dan psikiatri. Pasien dengan PPOK, migrain, atau 

gangguan afektif yang menggunakan beta-agonis 

mungkin memiliki peningkatan risiko hasil yang buruk. 



Prognosis awalnya dianggap jinak, tetapi penelitian 

selanjutnya menunjukkan bahwa kematian jangka 

pendek dan jangka panjang lebih tinggi dari yang 

diperkirakan. Memang, kematian yang dilaporkan 

selama fase akut pada pasien rawat inap adalah sekitar 4-

5%, angka yang sebanding dengan STEMI di era 

intervensi koroner perkutan primer. Sekitar 10% pasien 

akan memiliki hasil yang merugikan jantung dan 

neurologis selama tahun depan.  

Struktur yang memediasi respons stres ada di sistem 

saraf pusat dan otonom. Stresor akut menginduksi 

aktivasi otak, meningkatkan bioavailabilitas kortisol dan 

katekolamin. Baik epinefrin dan norepinefrin yang 

bersirkulasi yang dilepaskan dari sel-sel kromafin 

meduler adrenal dan norepinefrin yang dilepaskan secara 

lokal dari terminal saraf simpatis meningkat secara 

signifikan. Lonjakan katekolamin ini menyebabkan 

kerusakan miokard melalui beberapa mekanisme, 

termasuk, toksisitas katekolamin langsung, kerusakan 

yang dimediasi adrenoseptor, vasokonstriksi dan/atau 

spasme koroner epikardial dan mikrovaskular, dan 

peningkatan beban kerja jantung. Kelebihan relatif di 



antara wanita pascamenopause menunjukkan bahwa 

kekurangan estrogen dapat memfasilitasi, mungkin 

melalui disfungsi endotel. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gejalanya mirip dengan sindrom koroner akut. Angina 

tipikal dan dispnea biasanya ada. Sinkop jarang terjadi, 

meskipun aritmia tidak jarang terjadi. 

 

B. EKG dan Radiografi Dada 

EKG menunjukkan elevasi segmen ST serta inversi 

gelombang T anterior dalam. Radiografi dada baik 

normal atau mengungkapkan kongesti paru. Pembalikan 

gelombang-T yang dramatis secara bertahap teratasi 

seiring waktu. 

 

C. Studi Diagnostik 

Ekokardiogram mengungkapkan diskinesia apikal LV 

biasanya tidak konsisten dengan distribusi koroner 

tertentu. Kateterisasi jantung yang mendesak 

mengungkapkan balon apikal LV yang berhubungan 



dengan koroner normal. Enzim jantung awal positif tetapi 

sering berkurang dengan cepat. Dalam hampir semua 

kasus, studi peningkatan MRI tidak mengungkapkan 

jaringan parut jangka panjang. Pengobatan Terapi segera 

mirip dengan MI akut. Inisiasi terapi jangka panjang 

tergantung pada apakah disfungsi LV berlanjut. 

Kebanyakan pasien menerima aspirin, beta-blocker, dan 

ACE inhibitor sampai LV pulih sepenuhnya. Meskipun 

diduga ada hubungan dengan katekolamin tinggi, 

penggunaan ACE inhibitor atau ARB, tetapi bukan beta-

blocker telah dikaitkan dengan peningkatan 

kelangsungan hidup jangka panjang. Lihat Pengobatan 

Gagal Jantung dengan Penurunan EF. Prognosa Dalam 

daftar tahun 2015 dari 1759 pasien, tingkat komplikasi 

parah di rumah sakit, termasuk syok dan kematian, 

serupa antara mereka yang menderita sindrom koroner 

akut dan tako-tsubo. Secara keseluruhan, prognosis baik 

kecuali ada komplikasi serius (seperti regurgitasi mitral, 

ruptur ventrikel, atau takikardia ventrikel). Pemulihan 

LVEF diharapkan dalam banyak kasus setelah jangka 

waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. 



Terkadang, fungsi LV pulih sepenuhnya dalam beberapa 

hari.  

 

Kapan Harus Merujuk?  

Semua pasien dengan sindrom koroner akut harus segera 

diperiksa oleh ahli jantung untuk evaluasi lebih lanjut dan 

dipantau sampai resolusi disfungsi ventrikel. 

 

KARDIOMIOPATI HIPERTROFIK 

 

ESSENSIAL 

• Dapat hadir dengan dispnea, nyeri dada, 

sinkop. 

• Meskipun gradien aliran keluar ventrikel kiri 

adalah klasik, gejala utamanya terkait dengan 

disfungsi diastolik. 

• Ekokardiogram adalah diagnostik. Setiap area 

dengan ketebalan dinding LV lebih besar dari 

1,5 cm mendefinisikan penyakit. 

• Peningkatan risiko kematian mendadak. 

 

Gambaran Umum 

Kardiomiopati hipertrofik dicatat ketika ada LVH yang 

tidak terkait dengan tekanan atau kelebihan volume. 

Definisi telah berkembang dari waktu ke waktu; 



sementara secara tradisional telah didefinisikan sebagai 

obstruksi aliran keluar ventrikel kiri karena hipertrofi 

septum, sekarang dianggap ada setiap kali dinding 

ventrikel kiri diukur dengan ketebalan lebih dari 1,5 

cm pada ekokardiogram. Hal ini memungkinkan 

banyak bentuk dipertimbangkan yang tidak menyebabkan 

obstruksi aliran keluar ventrikel kiri. Peningkatan 

ketebalan dinding mengurangi stres sistolik LV, 

meningkatkan EF, dan dapat mengakibatkan "ventrikel 

kosong" pada akhir sistol. Septum interventrikular 

mungkin terlibat secara tidak proporsional (hipertrofi 

septum asimetris), tetapi dalam beberapa kasus 

hipertrofi terlokalisasi pada ventrikel tengah atau ke 

apeks. Saluran keluar ventrikel kiri biasanya menyempit 

selama sistol karena hipertrofi septum dan gerakan 

anterior sistolik katup mitral terjadi saat daun katup mitral 

anterior ditarik ke dalam aliran keluar ventrikel kiri. 

Obstruksi diperburuk oleh faktor-faktor yang 

meningkatkan kontraktilitas miokard (stimulasi simpatis, 

digoksin, dan denyut pasca ekstrasistolik) atau yang 

menurunkan pengisian ventrikel kiri (manuver Valsava, 

vasodilator perifer). Jumlah obstruksi bergantung pada 



preload dan afterload dan dapat bervariasi dari hari ke 

hari. Konsekuensi dari hipertrofi adalah peningkatan 

tekanan diastolik LV daripada disfungsi sistolik. Jarang, 

disfungsi sistolik berkembang di akhir penyakit. LV 

biasanya lebih terlibat daripada RV, dan atrium sering 

membesar secara signifikan.  

Kardiomiopati hipertrofik diturunkan sebagai sifat 

dominan autosomal dengan penetrasi variabel dan 

disebabkan oleh mutasi salah satu dari sejumlah besar 

gen, yang sebagian besar mengkode rantai berat miosin 

atau protein yang mengatur penanganan kalsium. 

Prognosis terkait dengan mutasi gen spesifik. Pasien 

biasanya hadir di awal masa dewasa. Atlet elit mungkin 

menunjukkan cukup banyak hipertrofi yang dapat 

dikacaukan dengan kardiomiopati hipertrofi, tetapi 

umumnya disfungsi diastolik tidak ada pada atlet dan 

temuan ini membantu memisahkan penyakit patologis 

dari hipertrofi atletik. Varietas apikal sangat umum pada 

orang-orang keturunan Asia. Kardiomiopati hipertrofik 

pada orang dewasa yang lebih tua (biasanya 

berhubungan dengan hipertensi) juga telah didefinisikan 

sebagai entitas yang berbeda (seringkali septum 



interventrikular sigmoid dicatat dengan tombol otot 

jantung di bawah katup aorta). Kalsifikasi annular mitral 

sering terjadi. Regurgitasi mitral bervariasi dan sering 

dinamis, tergantung pada derajat obstruksi saluran keluar. 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gejala yang paling sering adalah dispnea dan nyeri dada 

(lihat Tabel 10-16). Sinkop juga sering terjadi dan 

biasanya terjadi setelah aktivitas, ketika pengisian 

diastolik berkurang karena kehilangan cairan dan 

takikardia meningkatkan obstruksi saluran keluar 

ventrikel kiri. Residu katekolamin yang bersirkulasi 

menonjolkan perubahan. Aritmia adalah masalah penting. 

Fibrilasi atrium adalah konsekuensi jangka panjang dari 

peningkatan tekanan LA secara kronis dan merupakan 

tanda prognostik yang buruk. Aritmia ventrikel juga 

sering terjadi, dan kematian mendadak dapat terjadi, 

seringkali setelah aktivitas yang luar biasa.  

Gambaran pada pemeriksaan fisik meliputi nadi 

karotis bisferiens, impuls apikal tiga kali lipat (karena 

gelombang pengisian atrium yang menonjol dan impuls 

sistolik awal dan akhir), dan S4 yang keras. JVP dapat 



mengungkapkan gelombang yang menonjol karena untuk 

mengurangi kepatuhan RV. Pada kasus dengan obstruksi 

aliran keluar ventrikel kiri, terdengar bising sistolik yang 

keras di sepanjang batas sternum kiri yang meningkat 

dengan postur tegak atau manuver Valsava dan menurun 

dengan jongkok. Manuver ini membantu membedakan 

murmur kardiomiopati hipertrofik dari stenosis aorta. 

Pada kardiomiopati hipertrofik, penurunan volume 

ventrikel kiri meningkatkan obstruksi aliran keluar dan 

intensitas murmur; sedangkan pada stenosis aorta katup, 

pengurangan volume sekuncup melintasi katup 

menurunkan murmur. Regurgitasi mitral juga sering 

terjadi. 

 

 

 

B. EKG dan Radiografi Dada 

LVH hampir universal pada pasien simtomatik, meskipun 

EKG sepenuhnya normal ditemukan hingga 25%, 

biasanya pada mereka dengan hipertrofi lokal. 

Gelombang Q septum yang berlebihan secara inferolateral 

dapat menyerupai MI. Radiografi dada seringkali tidak 



mengesankan. Berbeda dengan stenosis aorta, aorta 

asendens tidak melebar.  

 

C. Studi Diagnostik  

Ekokardiogram adalah diagnostik, mengungkapkan LVH 

(melibatkan septum lebih sering daripada dinding 

posterior), gerakan anterior sistolik katup mitral, 

penutupan dini diikuti dengan pembukaan kembali katup 

aorta, LV kecil dan hiperkontraktil, dan penundaan 

relaksasi dan pengisian katup aorta. LV selama diastol. 

Septum biasanya 1,3-1,5 kali ketebalan dinding posterior. 

Gerakan septum cenderung berkurang. Ultrasonografi 

Doppler menunjukkan aliran turbulen dan gradien 

dinamis pada saluran keluar LV dan, biasanya, regurgitasi 

mitral. Kelainan pada pola pengisian diastolik terdapat 

pada 80% pasien.  

Ekokardiografi biasanya dapat membedakan 

penyakit dari nonkompaksi ventrikel, suatu pola penyakit 

miokard kongenital dengan trabekulasi nyata yang 

mengisi sebagian rongga ventrikel kiri. Pencitraan perfusi 

miokard mungkin menunjukkan iskemia septum dengan 

adanya arteri koroner normal. MRI jantung 



mengkonfirmasi hipertrofi dan peningkatan kontras 

sering mengungkapkan bukti bekas luka di persimpangan 

perlekatan RV ke septum interventrikular. Kateterisasi 

jantung mengkonfirmasi diagnosis dan menentukan ada 

tidaknya CAD. Seringkali, jembatan arteri koroner 

(penekanan koroner saat sistol) terjadi, terutama di arteri 

septal. Studi latihan direkomendasikan untuk menilai 

aritmia ventrikel dan untuk mendokumentasikan respon 

BP. Pemantauan loop direkomendasikan untuk penentuan 

ektopik ventrikel.  

 

Tatalaksana 

Beta-blocker harus menjadi obat awal pada individu 

bergejala, terutama ketika obstruksi aliran keluar dinamis 

dicatat pada ekokardiogram. Hasil detak jantung yang 

lebih lambat membantu pengisian diastolik dari LV yang 

kaku. Dispnea, angina, dan aritmia merespon pada sekitar 

50% pasien. Penghambat saluran kalsium, terutama 

verapamil, juga efektif pada pasien simtomatik. 

Verapamil lebih disukai karena efeknya yang lebih kuat 

pada miokardium. Efeknya terutama disebabkan oleh 

peningkatan fungsi diastolik; namun, aksi vasodilatasinya 



juga dapat meningkatkan obstruksi aliran keluar dan 

menyebabkan hipotensi. Disopyramide juga efektif 

karena efek inotropik negatifnya; itu biasanya digunakan 

sebagai tambahan untuk rejimen medis daripada sebagai 

terapi utama atau untuk membantu mengendalikan aritmia 

atrium. Diuretik adalah sering diperlukan karena tekanan 

diastolik LV yang tinggi dan peningkatan tekanan LA 

tetapi harus digunakan dengan hati-hati untuk 

menghindari dehidrasi yang akan meningkatkan 

obstruksi. Pasien melakukan yang terbaik dalam irama 

sinus, dan fibrilasi atrium harus ditangani secara agresif 

dengan antiaritmia atau ablasi frekuensi radio. Dual-

chamber pacing dapat membantu mencegah 

perkembangan hipertrofi dan obstruksi. Tampaknya ada 

keuntungan penggunaan short-AV delay biventrikular 

pacing.  

Pasien dengan aritmia ventrikel ganas dan/atau 

sinkop yang tidak dapat dijelaskan dengan adanya riwayat 

keluarga positif untuk kematian mendadak, dengan atau 

tanpa respons tekanan darah yang abnormal terhadap 

olahraga, paling baik ditangani dengan defibrilator 

implan. Masuk akal untuk mempertimbangkan ICD untuk 



pasien dengan kardiomiopati hipertrofik dan ketebalan 

dinding maksimum minimal 30 mm, kematian jantung 

mendadak pada kerabat tingkat pertama, dan/atau sinkop 

yang tidak dapat dijelaskan dalam 6 bulan terakhir. Faktor 

lain termasuk respons tekanan darah abnormal terhadap 

olahraga dan peningkatan gadolinium pada MRI.  

Eksisi sebagian septum miokard (miotomi-

miomektomi) oleh ahli bedah berpengalaman berhasil 

pada pasien dengan gejala parah yang tidak responsif 

terhadap terapi medis. Beberapa ahli bedah menganjurkan 

penggantian katup mitral, karena ini menghasilkan 

resolusi gradien dan mencegah regurgitasi mitral terkait. 

Dalam beberapa kasus, miomektomi telah digabungkan 

dengan jahitan Alfieri pada katup mitral (jahitan yang 

mengikat bagian tengah daun katup mitral anterior dan 

posterior bersama-sama). Kasus langka yang berkembang 

menjadi pelebaran ventrikel kiri atau pasien dengan gejala 

yang sulit diatasi dapat dipertimbangkan untuk 

transplantasi jantung. Ablasi septum non-bedah dapat 

dilakukan dengan menyuntikkan alkohol ke cabang 

septum arteri koroner kiri untuk menciptakan infark 

miokard terkontrol di daerah dengan ketebalan dinding 



terbesar. Gambar 10-9 memberikan algoritma untuk 

pengobatan kardiomiopati hipertrofik seperti yang 

didefinisikan dalam pedoman AHA/ACC 2011. 

 

 
 

Gambar 10-9. Pendekatan terapi yang direkomendasikan 

untuk pasien dengan kardiomiopati hipertrofik (HCM). 

ACE, angiotensin-converting enzyme; ARB, 

angiotensin receptor blockers; HF, heart failure; LVEF, 

left ventricular ejection fraction. (Reproduced, with 

permission, from Gersh BJ et al. 2011 ACCF/AHA Guideline for The 

Diagnosis and Treatment of Hypertrophic Cardiomyopathy A Report 

of the American College of Cardiology Foundation/American Heart 

Association Task Force on Practice Guidelines Developed in 



Collaboration With the American Association for Thoracic Surgery, 

American Society of Echocardiography, American Society of 

Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm 

Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, 

and Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol. 2011 Dec 

13;58(25):e212–60. Copyright © Elsevier.) 
 

Kehamilan menghasilkan peningkatan risiko pada 

pasien dengan gejala atau gradien saluran keluar lebih 

besar dari 50 mm Hg. Konseling genetik diindikasikan 

sebelum konsepsi yang direncanakan. Pada pasien hamil 

dengan kardiomiopati hipertrofik, kelanjutan terapi beta-

blocker dianjurkan.  

 

Prognosis 

Riwayat alami kardiomiopati hipertrofik sangat 

bervariasi. Tes genetik dianjurkan jika kerabat tingkat 

pertama tersedia untuk berpartisipasi. Beberapa pasien 

tetap asimtomatik selama bertahun-tahun atau seumur 

hidup. Kematian mendadak, terutama saat berolahraga, 

mungkin merupakan kejadian awal. Pasien dengan risiko 

tertinggi adalah mereka dengan (1) riwayat pribadi 

aritmia ventrikel yang serius atau kelangsungan hidup 

dari episode kematian mendadak; (2) riwayat keluarga 

dengan kematian mendadak; (3) sinkop yang tidak dapat 



dijelaskan; (4) takikardia ventrikel nonsustained yang 

terdokumentasi, didefinisikan sebagai takikardia ventrikel 

tiga kali atau lebih pada 120 denyut/menit atau lebih pada 

pemantauan EKG rawat jalan; dan (5) ketebalan dinding 

LV maksimal 30 mm atau lebih. Selain itu, pasien yang 

tekanan darah sistoliknya tidak meningkat lebih dari 20 

mm Hg selama tes stres treadmill juga berisiko, seperti 

mereka yang memiliki mutasi genetik ganda dan 

majemuk dan mereka yang ditandai dengan obstruksi 

saluran keluar LV. Data MRI menunjukkan bahwa 

luasnya jaringan parut pada hyperenhancement juga dapat 

memprediksi efek samping, dan beberapa penelitian 

menunjukkan faktor risiko yang substansial didefinisikan 

jika jumlah bekas luka hyperenhancement melebihi 15% 

dari seluruh miokardium. Kardiomiopati hipertrofik 

adalah gambaran patologis yang paling sering dikaitkan 

dengan kematian mendadak pada atlet. Profilaksis 

endokarditis tidak diindikasikan. Tahap akhir mungkin 

merupakan transisi ke kardiomiopati dilatasi pada 5-10% 

pasien karena efek jangka panjang dari remodeling 

ventrikel kiri; pengobatan pada tahap itu mirip dengan 

kardiomiopati dilatasi. Kalkulator online untuk risiko 



kematian jantung mendadak tersedia dari European 

Society of Cardiology 

(http://doc2do.com/hcm/webHCM.html). 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Pasien harus dirujuk ke ahli jantung ketika gejala sulit 

dikendalikan, telah terjadi sinkop, atau ada salah satu fitur 

berisiko tinggi, yang mungkin menunjukkan perlunya 

defibrilator profilaksis. 

  

Elliott PM et al. 2014 ESC guidelines on diagnosis and 

management of hypertrophic cardiomyopathy: the 

Task Force for the Diagnosis and Management of 

Hypertrophic Cardiomyopathy of the European 

Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J.  2014 Oct 

14;35(39):2733–79. [PMID: 25173338] 

Gersh BJ et al. 2011 ACCF/AHA guideline for the 

treatment of hypertrophic cardiomyopathy. J Am 

Coll Cardiol. 2011 Dec 13;58(25):e212–60. [PMID: 

22075469] 

 

KARDIOMIOPATI RESTRIKTIF 

 

ESSENSIAL 

• Gagal jantung kanan cenderung mendominasi 

dibandingkan gagal jantung kiri. 

• Terdapat hipertensi pulmonal. 

http://doc2do.com/hcm/webHCM.html


• Amiloidosis adalah penyebab paling umum. 

• Ekokardiografi adalah kunci untuk diagnosis. 

• Pencitraan radionuklida atau biopsi miokard 

dapat mengkonfirmasi amiloid. 

 

Gambaran Umum 

Kardiomiopati restriktif ditandai dengan gangguan 

pengisian diastolik dengan fungsi kontraktil yang cukup 

terjaga. Kondisi ini relatif jarang, dengan penyebab 

paling sering adalah amiloidosis. Amiloidosis jantung 

lebih sering terjadi pada pria daripada wanita dan jarang 

bermanifestasi sebelum usia 40 tahun. Sementara protein 

amiloid rantai ringan dapat menjadi racun bagi 

kardiomiosit, protein tersebut juga dapat 

menginternalisasi ke dalam banyak jenis sel dan ini 

mungkin menjelaskan beberapa disfungsi jantung yang 

diamati. Jenis AL (rantai ringan) adalah yang paling 

umum, dengan keterlibatan jantung pada 50%. Bentuk 

lain termasuk transthyretin bermutasi (ATTR) pada 

amiloidosis familial (biasanya bermanifestasi pada 

populasi kulit hitam tua) dan amiloidosis transthyretin 

tipe liar. Transthyretin diproduksi hampir seluruhnya di 

hati. Amiloidosis sekunder (AA) karena fragmen amiloid 



serum Protein yang terkait dengan gangguan inflamasi 

kronis merupakan penyebab penyakit jantung yang 

jarang. Bentuk amiloid atrium yang terisolasi juga 

dikenali.  

Diagnosis banding kardiomiopati restriktif mencakup 

gangguan infiltratif selain amiloidosis, seperti 

sarkoidosis, penyakit Gaucher, dan sindrom Hurler. 

Penyakit penyimpanan seperti hemokromatosis, penyakit 

Fabry, dan penyakit penyimpanan glikogen juga dapat 

menghasilkan gambaran. Penyakit noninfiltratif, seperti 

kardiomiopati familial dan pseudoxanthoma elasticum, 

jarang terjadi, dan penyebab sekunder lainnya termasuk 

diabetes, skleroderma, radiasi, kemoterapi, CAD, dan 

hipertensi yang sudah berlangsung lama. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Kardiomiopati restriktif harus dibedakan dari perikarditis 

konstriktif (lihat Tabel 10-16). Fitur utamanya adalah 

bahwa interaksi ventrikel ditekankan dengan respirasi 

pada perikarditis konstriktif dan interaksi itu tidak ada 

pada kardiomiopati restriktif. Selain itu, tekanan arteri 



pulmonal selalu meningkat pada kardiomiopati restriktif 

karena PCWP yang tinggi dan normal pada perikarditis 

konstriktif tanpa komplikasi. Gejala mungkin termasuk 

angina, sinkop, stroke, dan neuropati perifer. Purpura 

periorbital, lidah yang menebal, atau hepatomegali 

semuanya merupakan temuan fisik yang menunjukkan 

amiloidosis. 

 

B. Studi Diagnostik 

Gangguan konduksi sering terjadi. Tegangan rendah 

pada EKG dikombinasikan dengan hipertrofi ventrikel 

pada ekokardiogram menunjukkan penyakit. Pencitraan 

teknesium pirofosfat (pencitraan pemindaian tulang) juga 

dapat mengidentifikasi deposisi amiloid di miokardium, 

dan telah menjadi modalitas pencitraan pilihan 

noninvasif untuk mendiagnosis amiloidosis transthyretin. 

Dengan temuan scintographic khas pada pasien tanpa 

gammopathy monoklonal, biopsi tidak lagi diperlukan 

untuk diagnosis. MRI jantung menyajikan pola khas 

hyperenhancement difus dari gambar gadolinium di 

amiloidosis dan merupakan tes skrining yang berguna. 

Peningkatan akhir gadolinium tingkat tinggi 



menunjukkan keterlibatan jantung yang lebih luas. 

Ekokardiogram menunjukkan LV kecil yang menebal 

dengan miokardium cerah (berbintik-bintik), pengisian 

diastolik awal yang cepat yang ditunjukkan oleh Doppler 

aliran masuk mitral, dan pembesaran biatrial. Pola 

regangan longitudinal yang khas dapat membantu 

mengidentifikasi amiloidosis jantung. Ukuran ruang LV 

biasanya normal dengan LVEF yang berkurang. 

Penebalan septum atrium mungkin terlihat. Biopsi rektal, 

lemak perut, atau gingiva dapat mengkonfirmasi 

keterlibatan sistemik, tetapi keterlibatan miokard 

mungkin masih ada jika hasilnya negatif dan 

memerlukan biopsi endomiokardial untuk konfirmasi 

adanya amiloid jantung. Demonstrasi infiltrasi jaringan 

pada spesimen biopsi menggunakan pewarnaan khusus 

diikuti dengan studi imunohistokimia dan pengujian 

genetik sangat penting untuk menentukan protein 

spesifik mana yang terlibat. Spektroskopi massa pada 

semua jaringan yang bersangkutan dan sekuensing gen 

TTR pada pasien yang diduga direkomendasikan tipe liar 

TTR atau varian mutan TTR. BNP dan NT-proBNP 

secara tradisional meningkat dan telah digunakan untuk 



membantu membedakan konstriksi perikarditis dari 

kardiomiopati restriktif. 

 

Tatalaksana 

Pada tahun 2018, obat tafamidis terbukti efektif dalam 

Uji Klinis Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy 

Clinical (ATTR-ACT). Tafamidis secara substansial 

meningkatkan kelangsungan hidup, mengurangi rawat 

inap, dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan 

kardiomiopati amiloidosis transthyretin. Tafamidis 

disetujui di beberapa negara dan telah diberikan status 

tinjauan prioritas oleh FDA AS. Pengobatan untuk 

amiloidosis AL termasuk kemoterapi berbasis alkilator 

atau melphalan dosis tinggi diikuti dengan transplantasi 

sel induk autologus. Pada amiloidosis rantai ringan 

imunoglobin, kemoterapi standar atau dosis tinggi 

dengan penyelamatan sel punca sering dilakukan.  

Dalam kasus akut, diuretik dapat membantu, tetapi 

diuresis berlebihan dapat memperburuk disfungsi ginjal. 

Seperti kebanyakan pasien dengan gagal jantung kanan 

berat, diuretik loop, tiazid, dan antagonis aldosteron 

semuanya berguna. Perangkat ultrafiltrasi dapat 



memperbaiki diuresis, meskipun tidak jelas apakah 

prognosisnya membaik. Trombus atrium tidak jarang, 

meskipun peran antikoagulasi pada amiloidosis masih 

belum jelas. Digoxin dapat memicu aritmia dan tidak 

boleh digunakan. Beta-blocker membantu 

memperlambat detak jantung dan meningkatkan 

pengisian dengan meningkatkan waktu diastolik. 

Verapamil mungkin bekerja dengan meningkatkan 

relaksasi miokard dan meningkatkan waktu pengisian 

diastolik. Denyut jantung yang lambat diinginkan untuk 

memungkinkan peningkatan waktu pengisian diastolik. 

Penghambatan ACE atau blokade reseptor angiotensin II 

dapat meningkatkan pengisian diastolik pada waktu 

tertentu dan dapat dicoba dengan hati-hati jika tekanan 

darah sistemik memadai. Kortikosteroid dapat membantu 

dalam sarkoidosis tetapi mereka lebih efektif untuk 

kelainan konduksi daripada gagal jantung.  

Dalam amiloidosis, strategi terapi tergantung pada 

karakterisasi jenis protein amiloid dan luasnya penyakit 

dan mungkin termasuk kemoterapi atau transplantasi 

sumsum tulang. Pada amiloidosis familial (ATTR), 

tafamidis memberikan manfaat penting. Pada amiloidosis 



AL, kemoterapi dan transplantasi sel induk autologus 

telah dicoba dengan berbagai keberhasilan. Transplantasi 

jantung juga telah digunakan pada pasien dengan 

amiloidosis jantung primer dan tidak ada bukti 

keterlibatan sistemik.  

 

 

Kapan Harus Merujuk?  

Semua pasien dengan diagnosis kardiomiopati restriktif 

harus dirujuk ke ahli jantung untuk memutuskan etiologi 

dan merencanakan pengobatan yang tepat. LVH yang 

tidak dapat dijelaskan dengan LVEF yang relatif terjaga 

dan gejala gagal jantung harus menimbulkan pertanyaan 

tentang amiloid jantung, terutama sekarang setelah 

tersedia pengobatan yang efektif. 

 

Maurer MS et al; ATTR-ACT Study Investigators. 

Tafamidis treatment for patients with transthyretin 

amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018 Sep 

13;379(11):1007–16. [PMID: 30145929] 

Pereira NL et al. Spectrum of restrictive and  infiltrative 

cardiomyopathies: part 1 of a 2-part series. J Am Coll 

Cardiol. 2018 Mar 13;71(10):1130–48. [PMID: 

29519355] 



Pereira NL et al. Spectrum of restrictive and infiltrative 

cardiomyopathies: part 2 of a 2-part series. J Am Coll 

Cardiol. 2018 Mar 13;71(10):1149–66. [PMID: 

29519356] 

 

DEMAM REUMATIK 

 

ESSENSIAL 

• Lebih sering terjadi di negara berkembang (100 

kasus/100.000 penduduk) daripada di Amerika 

Serikat (~2 kasus/100.000 penduduk). 

• Insiden puncak antara usia 5 dan 15 tahun. 

• Revisi kriteria Jones pada tahun 2015 

mencakup temuan ekokardiografi. 

• Dapat melibatkan katup mitral dan katup 

lainnya secara akut, jarang menyebabkan gagal 

jantung. 

 

Gambaran Umum 

Demam rematik adalah proses imun sistemik yang 

merupakan sekuel dari infeksi streptokokus beta-

hemolitik pada faring. Ini adalah momok besar di negara-

negara berkembang dan bertanggung jawab atas 250.000 

kematian pada orang muda di seluruh dunia setiap tahun. 

Lebih dari 15 juta orang memiliki bukti penyakit jantung 

rematik. Tanda-tanda demam rematik akut biasanya 

dimulai 2-3 minggu setelah infeksi tetapi dapat muncul 



sedini 1 minggu atau paling lambat 5 minggu. Penyakit 

ini menjadi sangat jarang di Amerika Serikat, kecuali 

pada imigran; namun, ada laporan tentang wabah baru di 

beberapa wilayah di Amerika Serikat. Insiden puncak 

adalah antara usia 5 dan 15 tahun; demam rematik jarang 

terjadi sebelum usia 4 tahun atau setelah usia 40 tahun. 

Karditis reumatik dan valvulitis dapat sembuh sendiri 

atau dapat menyebabkan deformitas katup yang progresif 

lambat. Lesi yang khas adalah reaksi granulomatosa 

perivaskular dengan valvulitis. Katup mitral diserang 

secara akut pada 75-80% kasus, katup aorta pada 30% 

(tetapi jarang sebagai katup tunggal yang terlibat), dan 

katup trikuspid dan pulmonal pada kurang dari 5% kasus.  

Profil klinis infeksi meliputi karditis pada 50-70% 

dan artritis pada 35-66%, diikuti oleh chorea (10-30%, 

terutama pada anak perempuan), kemudian nodul 

subkutan (0-10%) dan eritema marginatum (pada kurang 

dari 6%). Ekokardiografi telah ditemukan lebih unggul 

daripada auskultasi, dan pedoman 2015 memperkenalkan 

karditis subklinis ke kriteria Jones untuk mewakili 

temuan ekokardiografi abnormal ketika temuan 

auskultasi tidak ada atau tidak dikenali.  



Penyakit jantung rematik kronis hasil dari 

serangan tunggal atau berulang demam rematik yang 

menghasilkan kekakuan dan deformitas katup katup, fusi 

komisura, atau pemendekan dan fusi dari korda tendinea. 

Stenosis katup atau regurgitasi terjadi, dan keduanya 

sering terjadi bersamaan. Pada penyakit jantung rematik 

kronis, katup mitral saja tidak normal pada 50-60% 

kasus; lesi gabungan pada katup aorta dan mitral terjadi 

pada 20%; lesi aorta murni lebih jarang terjadi. 

Keterlibatan trikuspid terjadi pada sekitar 10% kasus, 

tetapi hanya berhubungan dengan penyakit mitral atau 

aorta dan dianggap lebih umum ketika infeksi berulang 

telah terjadi. Katup pulmonal jarang terkena dalam 

jangka panjang. Riwayat demam rematik dapat diperoleh 

hanya pada 60% pasien dengan penyakit jantung rematik. 

Ada hampir 320.000 kematian akibat penyakit jantung 

rematik pada tahun 2015. Tercatat bahwa dari tahun 1990 

hingga 2015 ini mewakili penurunan 47,8%, tetapi ada 

perbedaan regional yang besar. Pada tahun 2015 saja, 

terdapat 33,4 juta kasus penyakit jantung rematik secara 

global. Data ini menekankan bahwa, meskipun telah ada 

kemajuan melawan penyakit ini, penyakit ini tetap 



menjadi masalah kardiovaskular utama di wilayah 

termiskin di dunia. 

 

Temuan Klinis 

Adanya dua kriteria mayor—atau satu kriteria 

mayor dan dua kriteria minor—menegakkan 

diagnosis. Sementara India, Selandia Baru, dan Australia 

semuanya telah menerbitkan pedoman yang direvisi 

sejak tahun 2001, rekomendasi tahun 2015 telah merevisi 

kriteria Jones (Tabel 10-17) dalam pernyataan ilmiah dari 

AHA di mana karditis subklinis sekarang dikenali 

dengan munculnya ekokardiografi. Kriteria yang direvisi 

juga mengakui bahwa ambang batas yang lebih rendah 

harus digunakan untuk mendiagnosis demam rematik 

akut pada populasi berisiko tinggi. 

 

Tabel 10–17. Kriteria Jones 2015 yang direvisi.1 

Population 
Kriteria 

Mayor Minor 

Risiko 

rendah 

Karditis (klinis atau subklinis) 

Arthritis (hanya poliarthritis) 

Chorea 

Eritema marginatm 

Nodul subkutan 

Poliathralgia  

Demam (≥ 38,5o) 

LED ≥ 60 mm/h atau CRP ≥ 3,0 

mg/dL (atau keduanya) 

PR interval memanjang (kecuali 

jika karditis adalah kriteria 

mayor) 



Risiko 

sedang dan 

tinggi 

Karditis (klinis atau subklinis) 

Arthritis (monoartritis, 

poliartritis, poliarthralgia) 

Chorea 

Eritema marginatum 

Nodul subkutan 

Monoarthralgia 

Demam (≥ 38o) 

LED ≥ 30 mm/h atau CRP ≥ 3,0 

mg/dL (atau keduanya) 

PR interval memanjang (kecuali 

jika karditis adalah kriteria 

mayor) 
1Untuk semua pasien dengan bukti faringitis karena infeksi streptokokus grup A 
sebelumnya: demam rematik akut awal dapat didiagnosis ketika 2 kriteria mayor atau 

1 kriteria mayor ditambah 2 kriteria minor. Demam rematik akut rekuren dapat 

didiagnosis ketika 2 kriteria mayor atau 1 kriteria mayor ditambah 2 kriteria minor 
atau 3 kriteria minor. 

LED, laju endap darah; CRP, C-reactive protein. Dimodifikasi dengan izin dari 

Gewitz, MH et al; American Heart Association Commitee on Rheumatic Fever, 
Endocarditis, and Kawasai Disease of the Council on Cardiovascular Disease in the 

Young. Revision of the Jones criteria for the diagnosis of acute rheumatic hearth fever 

in the era of Doppler echocerdiography. A scientific statement from the American 
Heart Association Circulation. 2015. May. 19;131(20):1806-18. © 2015 American 

Heart Associatio, Inc. 

 

A. Kriteria Utama 

1. Karditis—Karditis paling mungkin terlihat pada anak-

anak dan remaja. Salah satu dari berikut ini menunjukkan 

adanya karditis: (1) perikarditis; (2) kardiomegali, 

terdeteksi oleh tanda-tanda fisik, radiografi, atau 

ekokardiografi; (3) gagal jantung, sisi kanan atau kiri—

yang pertama mungkin lebih menonjol pada anak-anak, 

dengan pembengkakan hati yang menyakitkan karena 

regurgitasi trikuspid; dan (4) murmur regurgitasi mitral 

atau aorta, indikasi dilatasi cincin katup dengan atau 

tanpa valvulitis terkait atau temuan morfologis pada 

ekokardiografi valvulitis rematik. Murmur mitral mid-

diastolik pendek Carey-Coombs dapat terjadi karena 

inflamasi katup mitral. Merupakan indikasi kelas I (LOE 

B) untuk melakukan studi ekokardiografi/Doppler pada 



semua kasus yang diduga atau dikonfirmasi demam 

rematik akut. 

 

2. Eritema marginatum dan nodul subkutan—

Erythema marginatum dimulai sebagai makula yang 

membesar dengan cepat yang berbentuk cincin atau 

bulan sabit dengan pusat yang jelas. Mereka mungkin 

terangkat, konfluen, dan baik sementara atau persisten 

dan biasanya pada batang tubuh atau ekstremitas 

proksimal. Nodul subkutan jarang terjadi kecuali pada 

anak-anak. Mereka kecil (diameter 2 cm atau kurang), 

tegas, dan tidak nyeri tekan dan melekat pada selubung 

fasia atau tendon di atas tonjolan tulang. Mereka bertahan 

selama berhari-hari atau berminggu-minggu, berulang, 

dan tidak dapat dibedakan dari nodul rheumatoid. Baik 

ruam maupun nodul tidak pernah terjadi sebagai satu-

satunya manifestasi demam rematik akut. 

 

3. Sydenham chorea—Ini adalah manifestasi paling 

definitif dari demam rematik akut. Didefinisikan sebagai 

gerakan koreoatetoid involunter terutama pada wajah, 

lidah, dan ekstremitas atas, korea Sydenham mungkin 

merupakan satu-satunya manifestasi demam rematik. 

Anak perempuan lebih sering terkena daripada anak laki-

laki, dan kejadian pada orang dewasa jarang terjadi. 

 

 



4. Poliartritis—Ini adalah poliartritis migrasi yang 

melibatkan sendi besar secara berurutan. Pada orang 

dewasa dan populasi berisiko sedang hingga tinggi 

tertentu, hanya satu sendi yang mungkin terpengaruh. 

Artritis berlangsung 1-5 minggu dan mereda tanpa 

deformitas residual. Respon yang cepat dari arthritis 

terhadap dosis terapeutik salisilat atau agen nonsteroid 

adalah karakteristik. 

 

B. Kriteria Minor 

Ini termasuk demam, poliartralgia, pemanjangan interval 

PR yang reversibel, dan peningkatan laju sedimentasi 

eritrosit atau CRP. Ambang batas yang lebih rendah 

ditetapkan untuk pasien dengan risiko tinggi (Tabel 10-

17). Pedoman 2015 menetapkan bahwa bukti untuk 

infeksi streptokokus sebelumnya dapat ditentukan oleh 

peningkatan atau peningkatan titer anti-streptolisin O 

atau antibodi streptokokus (anti-DNAase B), kultur 

tenggorokan positif untuk streptokokus beta-hemolitik 

grup A atau grup cepat positif. Tes antigen karbohidrat 

streptokokus pada anak dengan kemungkinan pretest 

tinggi faringitis streptokokus. 

 

Tatalaksana 

A. Tindakan Umum 

Pasien harus dijaga pada tirah baring ketat sampai suhu 

kembali normal (tanpa menggunakan obat antipiretik) 



dan tingkat sedimentasi, ditambah denyut nadi istirahat, 

dan EKG semuanya telah kembali ke garis dasar. 

 

B. Tindakan Medis 

1. Salisilat—salisilat secara nyata mengurangi demam 

dan meredakan nyeri sendi dan pembengkakan. Mereka 

tidak berpengaruh pada perjalanan alami penyakit. Orang 

dewasa mungkin memerlukan aspirin dosis besar, 0,6-0,9 

g setiap 4 jam; anak-anak diobati dengan dosis yang lebih 

rendah. 

 

2. Penisilin—Penisilin (penisilin benzatin, 1,2 juta unit 

secara intramuskular sekali, atau penisilin prokain, 

600.000 unit secara intramuskular setiap hari selama 10 

hari) digunakan untuk membasmi infeksi streptokokus 

jika ada. Eritromisin dapat diganti (40 mg/kg/hari). 

 

3. Kortikosteroid—Tidak ada bukti bahwa kerusakan 

jantung dapat dicegah atau diminimalkan dengan 

kortikosteroid. Kortikosteroid jangka pendek (prednison, 

40-60 mg per oral setiap hari, dengan pengurangan 

selama 2 minggu) biasanya menyebabkan perbaikan 

gejala sendi yang cepat dan diindikasikan bila respons 

terhadap salisilat tidak memadai.  

 

Pencegahan Demam Rematik Berulang  

Perbaikan kondisi sosial ekonomi dan kesehatan 

masyarakat sangat penting untuk mengurangi serangan 



demam rematik. Episode awal demam rematik biasanya 

dapat dicegah dengan pengobatan dini faringitis 

streptokokus dengan penisilin (lihat Bab 33). Pencegahan 

episode berulang demam rematik sangat penting. 

Kekambuhan demam rematik paling sering terjadi pada 

pasien yang mengalami karditis selama episode awal dan 

pada anak-anak, 20% di antaranya akan mengalami 

episode kedua dalam 5 tahun. Metode profilaksis yang 

lebih disukai adalah dengan benzatin penisilin G, 1,2 juta 

unit secara intramuskular setiap 4 minggu. Penisilin oral 

(250 mg dua kali sehari) kurang dapat diandalkan.  

Jika pasien alergi terhadap penisilin, sulfadiazin (atau 

sulfisoksazol), 1 g sehari, atau eritromisin, 250 mg per 

oral dua kali sehari, dapat diganti. Azitromisin makrolida 

sama efektifnya terhadap infeksi streptokokus grup A. 

Jika pasien belum mengalami reaksi hipersensitivitas 

(tipe anafilaksis) langsung terhadap penisilin, maka 

sefalosporin juga dapat digunakan.  

Kekambuhan jarang terjadi setelah 5 tahun setelah 

episode pertama dan pada pasien di atas usia 21 tahun. 

Profilaksis biasanya dihentikan setelah waktu tersebut 

kecuali pada kelompok dengan risiko tinggi infeksi 

streptokokus—orang tua atau guru anak-anak, perawat, 

anggota militer, dll. Pencegahan sekunder demam 

rematik tergantung pada apakah karditis telah terjadi. 

Pedoman saat ini menyarankan bahwa jika tidak ada 

bukti karditis, terapi pencegahan dapat dihentikan pada 

usia 21 tahun. Jika karditis telah terjadi tetapi tidak ada 



penyakit katup residual, dapat dihentikan pada 10 tahun 

setelah episode demam rematik akut. Jika karditis telah 

terjadi dengan keterlibatan katup residual, harus 

dilanjutkan selama 10 tahun setelah episode terakhir atau 

sampai usia 40 tahun jika pasien berada dalam situasi di 

mana paparan ulang akan diharapkan.  

 

Prognosis  

Episode awal demam rematik dapat berlangsung 

berbulan-bulan pada anak-anak dan berminggu-minggu 

pada orang dewasa. Tingkat kematian langsung adalah 1-

2%. Karditis reumatik persisten dengan kardiomegali, 

gagal jantung, dan perikarditis menunjukkan prognosis 

yang buruk; 30% anak-anak yang terkena dampak 

meninggal dalam waktu 10 tahun setelah serangan awal. 

Setelah 10 tahun, dua pertiga pasien akan mendeteksi 

kelainan katup (biasanya katup menebal dengan 

mobilitas terbatas), tetapi penyakit jantung katup 

simtomatik yang signifikan atau kardiomiopati persisten 

terjadi pada kurang dari 10% pasien dengan satu episode. 

Di negara berkembang, demam rematik akut terjadi lebih 

awal dalam kehidupan dan lebih sering kambuh; dengan 

demikian, evolusi penyakit katup kronis dipercepat dan 

lebih parah. 

 

Gewitz MH et al; American Heart Association 

Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and 

Kawasaki Disease of the Council on Cardiovascular 

Disease in the Young. Revision of the Jones criteria 



for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era 

of Doppler echocardiography. A scientific statement 

from the American Heart Association. Circulation. 

2015 May 19;131(20):1806–18. [PMID: 25908771] 

Watkins DA et al. Global, regional, and national burden 

of rheumatic heart disease, 1990–2015. N Engl J 

Med. 2017 Aug 24;377(8):713–22. [PMID: 

28834488] 

Yacoub M et al. Eliminating acute rheumatic fever and 

rheumatic heart disease. Lancet. 2017 Jul 

15;390(10091):212–3. [PMID: 28721865] 

 

PENYAKIT PERIKARDIUM 

PERIKARDITIS INFLAMASI AKUT 

 

ESSENSIAL 

• Nyeri dada pleuritik anterior yang lebih buruk 

terlentang daripada tegak. 

• Perikardial rub. 

• Demam. 

• Laju sedimentasi eritrosit atau CRP inflamasi 

biasanya meningkat. 

• EKG mengungkapkan elevasi segmen ST difus 

dengan depresi PR terkait. 

 

Gambaran Umum 

Peradangan perikardium akut (kurang dari 2 minggu) 

dapat berasal dari infeksi atau mungkin karena penyakit 

sistemik (sindrom autoimun, uremia), neoplasma, 

radiasi, toksisitas obat, hemoperikardium, pasca operasi 



jantung, atau proses inflamasi yang berdekatan di 

miokardium atau paru-paru. Dalam banyak kondisi ini, 

proses patologis melibatkan perikardium dan 

miokardium. Perikarditis keseluruhan menyumbang 

0,2% dari penerimaan rumah sakit dan sekitar 5% pasien 

dengan nyeri dada noniskemik terlihat di departemen 

darurat. ESC pada tahun 2015 mengusulkan empat 

definisi untuk perikarditis dan kriteria diagnostik yang 

dijelaskan untuk masing-masing (Tabel 10-18). Infeksi 

virus (terutama infeksi dengan coxsackievirus dan 

echovirus tetapi juga influenza, Epstein-Barr, varicella, 

hepatitis, gondok, dan virus HIV) adalah penyebab 

paling umum dari perikarditis akut dan mungkin 

bertanggung jawab untuk banyak kasus yang 

diklasifikasikan sebagai idiopatik. Pria—biasanya di 

bawah usia 50 tahun—paling sering terkena. Diagnosis 

banding terutama membutuhkan pengecualian MI akut. 

Perikarditis tuberkulosis jarang terjadi di negara maju 

tetapi tetap umum di daerah tertentu di dunia. Ini hasil 

dari penyebaran limfatik atau hematogen langsung; 

keterlibatan paru klinis mungkin tidak ada atau minor, 

meskipun efusi pleura terkait sering terjadi. Perikarditis 



bakterial juga jarang terjadi dan biasanya terjadi akibat 

perluasan langsung dari infeksi paru. Pneumokokus, 

bagaimanapun, dapat menyebabkan infeksi perikardial 

primer. Borrelia burgdorferi, organisme yang 

bertanggung jawab atas penyakit Lyme, juga dapat 

menyebabkan mioperikarditis (dan terkadang 

penyumbatan jantung). Perikarditis uremik adalah 

komplikasi umum dari penyakit ginjal kronis. 

Patogenesisnya tidak pasti; itu terjadi baik dengan uremia 

yang tidak diobati dan pada pasien dialisis yang stabil. 

Penyebaran kanker paru-paru yang berdekatan serta 

invasi oleh kanker payudara, karsinoma sel ginjal, 

penyakit Hodgkin, dan limfoma adalah proses 

neoplastik paling umum yang melibatkan perikardium 

dan telah menjadi penyebab paling sering tamponade 

perikardial di banyak negara. Perikarditis dapat terjadi 2-

5 hari setelah infark karena reaksi inflamasi terhadap 

nekrosis miokard transmural (perikarditis pasca-MI 

atau pascakardiotomi [sindrom Dressler]). Radiasi 

dapat memulai proses fibrin dan fibrotik di perikardium, 

yang muncul sebagai perikarditis subakut atau konstriksi. 

Perikarditis radiasi biasanya mengikuti perawatan lebih 



dari 4000 cGy yang dikirim ke port termasuk lebih dari 

30% jantung. 

 

Tabel 10-18. Definisi dan kriteria diagnosis perikarditis. 

Perikarditis Definisi dan Diagnosis 

Akut Setidaknya 2 dari 4: 

1.  Nyeri dada pericardial 

2.  Pericardial rub 

3.  Elevasi ST luas baru atau 

depresi PR 

4.  Efusi perikardial (baru atau 

memburuk) 

 Temuan suportif tambahan: 

1. Penanda inflamasi meningkat 

(CRP, ESR, WBC) 

2. Bukti inflamasi perikardial (CT 

atau MRI) 

Incessant  Perikarditis bertahan lebih dari 4-6 

minggu namun kuran dari 3 bulan 

tanpa remisi 

Rekuren  Rekurensi setelah dokumentasi 

episod pertama dan bebas gejala 

interval 4-6 minggu atau lebih 

Kronik  Perikarditis bertahan lebih dari 3 

bulan 
CRP, C-reactive protein; CT, computed tomography; ESR, erythrocyte sedimentation 

rate; MRI, magnetic resonance imaging; WBC, white blood cell count. 
Dimodifikasi, dengan isis, dari Adler Y et al. 2015 ESC guidelines for the diagnosis 

and management of pericardial diseases: the Task Force for the Diagnosis and 

Management of Pericardial Disease of the European Society of Cardiology (ESC) 
endorsed by: the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur 

Heart J. 2015 Nov 7;36(42):2921-64. Dengan izin Oxford University Press and the 

European Society of Cardiology. © The European Society of Cardiology 2015. All 

rights reserved.  

 

Penyebab lain dari perikarditis termasuk penyakit 

jaringan ikat, seperti lupus eritematosus dan artritis 



reumatoid, perikarditis akibat obat (minoxidil, 

penisilin, clozapine), dan miksedema. Selain itu, 

perikarditis dapat terjadi akibat cedera perikardial dari 

prosedur jantung invasif (seperti perforasi alat pacu 

jantung dan defibrilator dan ablasi intrakardiak, terutama 

ablasi fibrilasi atrium), dan implantasi perangkat 

intrakardiak (seperti perangkat oklusi ASD).  

Perikarditis dan miokarditis dapat terjadi bersamaan 

pada 20-30% pasien. Miokarditis sering dicurigai bila 

ada peningkatan troponin serum, meskipun tidak ada data 

yang menunjukkan bahwa peningkatan troponin 

berhubungan dengan prognosis yang buruk. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Presentasi dan perjalanan perikarditis inflamasi 

tergantung pada penyebabnya, tetapi sebagian besar 

sindrom terkait dengan nyeri dada, yang biasanya 

pleuritik dan postural (dihilangkan dengan duduk). Nyeri 

substernal tetapi dapat menyebar ke leher, bahu, 

punggung, atau epigastrium. Dispnea juga dapat terjadi 

dan pasien sering demam. Sebuah perikardial friction 



rub adalah karakteristik, dengan atau tanpa bukti 

akumulasi cairan atau penyempitan. Presentasi 

perikarditis tuberkulosis cenderung subakut, tetapi gejala 

nonspesifik (demam, keringat malam, kelelahan) 

mungkin ada selama berhari-hari hingga berbulan-bulan. 

Keterlibatan perikardial berkembang pada 1-8% pasien 

dengan tuberkulosis paru. Gejala dan tanda perikarditis 

bakteri mirip dengan jenis perikarditis inflamasi lainnya, 

tetapi pasien tampak toksik dan sering sakit kritis. 

Perikarditis uremik dapat muncul dengan atau tanpa 

gejala; demam tidak ada. Seringkali perikarditis 

neoplastik tidak menimbulkan rasa sakit, dan gejala yang 

muncul berhubungan dengan gangguan hemodinamik 

atau penyakit primer. Kadang-kadang efusi perikardial 

sangat besar, konsisten dengan sifat kronisnya. 

Perikarditis pasca-MI atau pascakardiotomi (sindrom 

Dressler) biasanya muncul sebagai nyeri berulang 

dengan gambaran pleura-perikardial. Sebuah gesekan 

sering terdengar, dan perubahan repolarisasi pada EKG 

dapat dikacaukan dengan iskemia. Efusi besar jarang 

terjadi, dan resolusi spontan biasanya terjadi dalam 

beberapa hari. Sindrom Dressler terjadi berhari-hari 



hingga berminggu-minggu hingga beberapa bulan 

setelah MI atau operasi jantung terbuka, mungkin 

berulang, dan mungkin merupakan sindrom autoimun. 

Pasien datang dengan nyeri khas, demam, malaise, dan 

leukositosis. Jarang, gejala lain dari gangguan autoimun, 

seperti nyeri sendi dan demam, dapat terjadi. Tamponade 

jarang terjadi pada sindrom Dressler setelah MI tetapi 

tidak ketika terjadi pasca operasi. Onset klinis 

perikarditis radiasi biasanya dalam tahun pertama tetapi 

mungkin tertunda selama beberapa tahun tahun; 

seringkali satu dekade penuh atau lebih dapat berlalu 

sebelum penyempitan menjadi jelas. 

 

B. Temuan Laboratorium dan Studi Diagnostik 

Diagnosis perikarditis virus biasanya klinis, dan 

leukositosis sering hadir. Peningkatan titer virus dalam 

serum berpasangan dapat diperoleh untuk konfirmasi 

tetapi jarang dilakukan. Enzim jantung mungkin sedikit 

meningkat, mencerminkan komponen miokarditis 

epikardial. Ekokardiogram seringkali normal atau hanya 

menunjukkan sedikit cairan ekstra selama proses 

inflamasi akut. Diagnosis perikarditis tuberkulosis dapat 



disimpulkan jika basil tahan asam ditemukan di tempat 

lain. Efusi perikardial tuberkulosis biasanya kecil atau 

sedang tetapi dapat menjadi besar jika kronis. Hasil 

organisme mikobakteri dengan perikardiosentesis 

rendah; biopsi perikardial memiliki hasil yang lebih 

tinggi tetapi mungkin juga negatif, dan perikardiektomi 

mungkin diperlukan. Jika perikarditis bakterial dicurigai 

atas dasar klinis, perikardiosentesis diagnostik dapat 

dikonfirmasi. Pada pasien uremik yang tidak menjalani 

dialisis, kejadian perikarditis berkorelasi secara kasar 

dengan tingkat nitrogen urea darah (BUN) dan kreatinin. 

Perikardium secara khas "berbulu" pada perikarditis 

uremik, dan efusinya bersifat hemoragik dan eksudatif. 

Diagnosis perikarditis neoplastik kadang-kadang dapat 

dibuat dengan pemeriksaan sitologi efusi atau dengan 

biopsi perikardial, tetapi mungkin sulit untuk ditegakkan 

secara klinis jika pasien telah menerima radiasi 

mediastinum dalam tahun sebelumnya. Efusi perikardial 

neoplastik berkembang dalam jangka waktu yang lama 

dan dapat menjadi sangat besar (lebih dari 2 L). Tingkat 

sedimentasi tinggi pada perikarditis pasca-MI atau 

pascakardiotomi dan dapat membantu memastikan 



diagnosis. Efusi perikardial besar dan efusi pleura yang 

menyertai sering terjadi. Efusi perikardial miksedema 

akibat hipotiroidisme biasanya ditandai dengan adanya 

kristal kolesterol di dalam cairan. 

 

C. Studi Lain 

EKG biasanya menunjukkan perubahan gelombang ST 

dan T secara umum dan dapat bermanifestasi sebagai 

progresi karakteristik yang dimulai dengan elevasi ST 

difus, diikuti dengan kembali ke baseline dan kemudian 

ke inversi gelombang T. Cedera atrium sering hadir dan 

dimanifestasikan oleh depresi PR, terutama pada sadapan 

ekstremitas. Radiografi dada sering normal tetapi 

mungkin menunjukkan pembesaran jantung (jika ada 

cairan perikardial), serta tanda-tanda penyakit paru 

terkait. Lesi massa dan pembesaran kelenjar getah bening 

mungkin menunjukkan proses neoplastik. Sekitar 60% 

pasien memiliki efusi perikardial (biasanya ringan) yang 

dapat dideteksi dengan ekokardiografi. MRI dan CT scan 

dapat memvisualisasikan tumor tetangga pada 

perikarditis neoplastik. Skrining chest CT atau MRI 

sering direkomendasikan untuk memastikan tidak ada 



penyakit ekstrakardiak yang berdekatan dengan 

perikardium. Sebuah pernyataan konsensus dari 

American Society of Echocardiography mengusulkan 

untuk menambahkan peningkatan CRP dan peningkatan 

gadolinium perikardium yang terlambat ke kriteria 

konfirmasi untuk diagnosis perikarditis. Ada data bahwa 

derajat peningkatan tertunda kuantitatif perikardium 

dikaitkan dengan tingkat perikarditis berulang yang lebih 

tinggi. Pemindaian PET juga dapat digunakan untuk 

membantu menentukan peradangan perikardial.  

 

Tatalaksana 

Untuk perikarditis akut, para ahli menyarankan 

pembatasan aktivitas sampai resolusi gejala. Untuk atlet, 

durasi pembatasan latihan harus sampai resolusi gejala 

dan normalisasi semua tes laboratorium (umumnya 3 

bulan). Pedoman ESC 2015 merekomendasikan aspirin 

750-1000 mg setiap 8 jam selama 1-2 minggu dengan 

penurunan dosis 250-500 mg setiap 1-2 minggu atau 

ibuprofen 600 mg setiap 8 jam selama 1-2 minggu 

dengan penurunan dosis sebesar menurunkan dosis 200-

400 mg setiap 1-2 minggu. Gastroproteksi harus 



disertakan. Studi mendukung pengobatan awal episode 

akut dengan colchicine untuk mencegah kekambuhan. 

Kolkisin harus ditambahkan ke obat antiinflamasi 

nonsteroid 0,5-0,6 mg sekali (untuk pasien dengan berat 

badan kurang dari 70 kg) atau dua kali (untuk pasien 

dengan berat badan lebih dari 70 kg) setiap hari dan 

dilanjutkan selama minimal 3 bulan. Pengurangan 

colchicine tidak wajib; Namun, pada minggu terakhir 

pengobatan, dosis dapat dikurangi setiap hari untuk 

pasien dengan berat badan kurang dari 70 kg atau sekali 

sehari untuk pasien dengan berat badan lebih dari 70 kg. 

Aspirin dan colchicine harus digunakan sebagai 

pengganti obat antiinflamasi nonsteroid pada perikarditis 

pasca-MI (sindrom Dressler), karena obat antiinflamasi 

nonsteroid dan kortikosteroid mungkin memiliki efek 

buruk pada penyembuhan miokard. Aspirin dalam dosis 

750-1000 mg tiga kali sehari selama 1-2 minggu 

ditambah kolkisin 3 bulan adalah pengobatan yang 

direkomendasikan untuk sindrom Dressler. Meskipun 

pengobatan awal, kekambuhan telah dilaporkan pada 

sekitar 30%.  



Colchicine harus digunakan setidaknya selama 6 

bulan sebagai terapi pada semua kasus refrakter dan pada 

perikarditis berulang. Kadang-kadang durasi terapi yang 

lebih lama diperlukan. CRP digunakan untuk menilai 

efektivitas pengobatan, dan setelah dinormalisasi, 

pengurangan dimulai. Indometasin dalam dosis 25-50 mg 

setiap 8 jam juga dapat dipertimbangkan pada 

perikarditis berulang sebagai pengganti ibuprofen. 

Kortikosteroid sistemik dapat ditambahkan pada pasien 

dengan gejala berat, pada kasus refrakter, atau pada 

pasien dengan etiologi yang diperantarai imun, tetapi 

terapi tersebut dapat menimbulkan risiko kekambuhan 

yang lebih tinggi dan sebenarnya dapat memperpanjang 

jangka waktu pengobatan. penyakit. Colchicine 

direkomendasikan selain kortikosteroid, sekali lagi 

setidaknya selama 3 bulan, untuk membantu mencegah 

kekambuhan. Prednison dalam dosis 0,25-0,5 mg/kg/hari 

secara oral umumnya disarankan dengan pengurangan 

dosis selama periode 4 hingga 6 minggu.  

Sebagai aturan, gejala mereda dalam beberapa hari 

hingga minggu. Komplikasi awal yang utama adalah 

tamponade, yang terjadi pada kurang dari 5% pasien. 



Mungkin ada kekambuhan dalam beberapa minggu atau 

bulan pertama. Jarang, ketika terapi colchicine saja gagal 

atau tidak dapat ditoleransi (biasanya karena gejala 

gastrointestinal), perikarditis mungkin memerlukan 

imunosupresi yang lebih signifikan, seperti 

siklofosfamid, azathioprine, imunoglobulin manusia 

intravena, antagonis reseptor interleukin-1 (anakinra), 

atau metotreksat. Jika colchicine plus imunosupresi yang 

lebih signifikan gagal, pengupasan perikardial bedah 

dapat dipertimbangkan pada kasus berulang bahkan 

tanpa bukti klinis untuk perikarditis konstriktif.  

Terapi obat antituberkulosis standar biasanya 

berhasil untuk perikarditis tuberkulosis (lihat Bab 9), 

tetapi perikarditis konstriktif dapat terjadi. Perikarditis 

uremik biasanya sembuh dengan institusi—atau dengan 

dialisis yang lebih agresif. Tamponade cukup umum, dan 

perikardiektomi parsial (perikardial window) mungkin 

diperlukan. Sedangkan agen anti-inflamasi dapat 

meredakan rasa sakit dan demam yang terkait dengan 

perikarditis uremik, indometasin dan kortikosteroid 

sistemik tidak mempengaruhi riwayat alaminya. 

Prognosis dengan efusi neoplastik buruk, dengan hanya 



sebagian kecil yang bertahan hidup selama 1 tahun. Jika 

mengganggu kenyamanan klinis pasien, efusi awalnya 

dikeringkan secara perkutan. Upaya perikardiotomi 

balon telah ditinggalkan karena hasilnya tidak lebih 

efektif daripada drainase sederhana. Jendela perikardial, 

baik dengan pendekatan subxiphoid atau melalui operasi 

toraks dengan bantuan video, memungkinkan 

perikardiektomi parsial. Pemberian agen kemoterapi atau 

tetrasiklin dapat digunakan untuk mengurangi tingkat 

kekambuhan. Terapi simtomatik adalah pendekatan awal 

untuk perikarditis radiasi, tetapi efusi berulang dan 

penyempitan sering memerlukan pembedahan. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Pasien yang awalnya tidak berespon terhadap manajemen 

konservatif, yang mengalami kekambuhan, atau yang 

tampaknya mengalami perikarditis konstriktif harus 

dirujuk ke ahli jantung untuk penilaian lebih lanjut. 

 

Adler Y et al. 2015 ESC guidelines for the diagnosis and 

management of pericardial diseases: The Task Force 

for the Diagnosis and Management of Pericardial 

Diseases of the European Society of Cardiology 



(ESC) endorsed by: the European Association for 

Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 

2015 Nov 7;36(42):2921–64. [PMID: 26320112] 

Doctor NS et al. Acute pericarditis. Prog Cardiovasc Dis. 

2017 Jan– Feb;59(4):349–59. [PMID: 27956197] 

Imazio M et al. Acute and recurrent pericarditis. Cardiol 

Clin. 2017 Nov;35(4):505–13. [PMID: 29025542] 

Kumar A et al. Quantitative pericardial delayed 

hyperenhancement informs clinical course in 

recurrent pericarditis. JACC Cardiovasc Imaging. 

2017 Nov;10(11):1337–46. [PMID: 28330665] 

 

EFUSI PERIKARDIAL DAN TAMPONADE 

 

ESSENSIAL 

Efusi perikardial 

• Dampak klinis ditentukan oleh kecepatan 

akumulasi. 

• Mungkin atau mungkin tidak menyebabkan 

rasa sakit 

Tamponade 

• Takikardia dengan JVP tinggi dan hipotensi 

atau denyut paradoksikal. 

• Tegangan rendah atau alternan listrik pada 

EKG. 

• Ekokardiografi adalah diagnostik. 

 

Efusi perikardial dapat berkembang selama salah satu 

proses perikarditis akut. Karena perikardium menutupi 

aorta asendens dan arkus, diseksi dan/atau ruptur aorta 



dapat menyebabkan tamponade juga. Kecepatan 

akumulasi menentukan pentingnya fisiologis efusi. 

Karena regangan perikardial, efusi yang lebih besar dari 

1000 mL yang berkembang perlahan mungkin tidak 

menghasilkan efek hemodinamik. Sebaliknya, efusi yang 

lebih kecil yang muncul dengan cepat dapat menyebabkan 

tamponade karena hubungan lengkung antara volume 

cairan dan tekanan intraperikardial. Tamponade ditandai 

dengan peningkatan tekanan intraperikardial (lebih besar 

dari 15 mm Hg), yang membatasi aliran balik vena dan 

pengisian ventrikel. Akibatnya, volume sekuncup dan 

tekanan nadi arteri turun, dan denyut jantung dan tekanan 

vena meningkat. Syok dan kematian dapat terjadi. 

  

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Efusi perikardial dapat dikaitkan dengan nyeri jika terjadi 

sebagai bagian dari proses inflamasi akut atau mungkin 

tanpa rasa sakit, seperti yang sering terjadi pada efusi 

neoplastik atau uremik. Dispnea dan batuk sering terjadi, 

terutama dengan tamponade. Tamponade jantung dapat 

menjadi sindrom yang mengancam jiwa yang dibuktikan 



dengan takikardia, hipotensi, pulsus paradoxicus, 

peningkatan JVP, suara jantung yang teredam, dan 

penurunan tegangan EKG atau alternan listrik. Gejala lain 

mungkin timbul dari penyakit primer. Prognosis adalah 

fungsi dari penyebabnya. Efusi kronis idiopatik yang 

besar (lebih dari 3 bulan) memiliki risiko 30-35% untuk 

berkembang menjadi tamponade jantung.  

Sebuah perikardial friction rub dapat hadir bahkan 

dengan efusi besar. Pada tamponade jantung, takikardia, 

takipnea, tekanan nadi yang sempit, dan tekanan sistolik 

yang relatif terjaga adalah karakteristiknya. Pulsus 

paradoxus didefinisikan sebagai penurunan tekanan 

sistolik lebih dari 10 mm Hg selama inspirasi. Karena RV 

dan LV berbagi perikardium yang sama, ketika ada efusi 

perikardial yang signifikan, karena RV membesar dengan 

pengisian inspirasi, gerakan septum menuju ruang LV 

mengurangi pengisian LV dan menghasilkan penurunan 

yang ditekankan pada volume sekuncup dan tekanan 

darah sistemik dengan inspirasi. denyut paradoks). 

Tekanan vena sentral meningkat dan, karena tekanan 

intraperikardial, dan dengan demikian intrakardiak, tinggi 

bahkan pada inisiasi diastol, tidak ada penurunan yang 



jelas pada penelusuran hemodinamik RA, RV, atau LV 

karena tekanan perikardial mencegah pengisian ventrikel 

dini. Hal ini berbeda dengan penyempitan di mana 

sebagian besar pengisian awal RV dan LV terjadi selama 

diastol awal (penurunan cepat), dan hanya pada 

pertengahan hingga akhir diastol ventrikel tidak dapat lagi 

terisi. Pada tamponade, pengisian ventrikel dihambat 

selama diastol. Edema atau asites jarang terjadi pada 

tamponade; tanda-tanda ini mendukung proses yang lebih 

kronis. 

 

B. Temuan Laboratorium 

Tes laboratorium cenderung mencerminkan proses yang 

mendasarinya (lihat penyebab perikarditis di Gambaran 

Umum di atas). 

 

C. Studi Diagnostik 

Radiografi dada dapat menunjukkan efusi kronis dengan 

siluet jantung yang membesar dengan konfigurasi 

globular tetapi mungkin tampak normal dalam situasi 

akut. EKG sering mengungkapkan perubahan gelombang 

T nonspesifik dan penurunan tegangan QRS. Listrik 



alternans hadir hanya kadang-kadang tetapi 

patognomonik dan diyakini karena jantung berayun dalam 

efusi besar. Ekokardiografi adalah metode utama untuk 

menunjukkan efusi perikardial dan cukup sensitif. Jika 

ada tamponade, tekanan intraperikardial yang tinggi dapat 

menyebabkan runtuhnya struktur jantung bertekanan 

rendah, seperti RA dan RV. CT jantung dan MRI juga 

menunjukkan cairan perikardial, penebalan perikardial, 

dan setiap lesi berdekatan yang terkait di dalam dada. 

Perikardiosentesis atau biopsi diagnostik dapat 

diindikasikan untuk studi mikrobiologi dan sitologi; 

biopsi perikardial dapat dilakukan secara relatif sederhana 

melalui sayatan subxiphoid kecil atau dengan 

menggunakan prosedur bedah thoracoscopic berbantuan 

video. Sayangnya, kualitas cairan perikardial itu sendiri 

jarang mengarah pada diagnosis, dan semua jenis cairan 

(serosa, serosanguinosa, berdarah, dll) dapat ditemukan 

pada sebagian besar penyakit. Analisis cairan perikardial 

paling berguna dalam menyingkirkan penyebab bakteri 

dan kadang-kadang membantu dalam keganasan. Efusi 

karena hipotiroidisme atau obstruksi limfatik mungkin 



mengandung kolesterol atau chylous di alam, masing-

masing.  

 

Tatalaksana 

Efusi kecil dapat diikuti secara klinis dengan pengamatan 

JVP yang cermat dan dengan menguji perubahan denyut 

paradoksikal. Penyebab paling umum dari denyut 

paradoksal adalah penyakit paru yang parah, terutama 

asma, di mana perubahan nyata pada tekanan intrapleural 

terjadi dengan inspirasi dan ekspirasi. Ekokardiogram 

serial diindikasikan jika tidak ada intervensi yang segera 

dipertimbangkan. Vasodilator dan diuretik harus 

dihindari. Ketika tamponade hadir, perikardiosentesis 

mendesak atau operasi jantung diperlukan. Karena 

hubungan tekanan-volume dalam cairan perikardial 

adalah lengkung dan miring ke atas, pengeluaran bahkan 

sejumlah kecil cairan sering menghasilkan penurunan 

dramatis dalam tekanan intraperikardial dan manfaat 

hemodinamik langsung; tetapi drainase lengkap dengan 

kateter lebih disukai. Drainase lanjutan atau berulang 

dapat diindikasikan, terutama pada efusi ganas. Jendela 

perikardial melalui video-assisted thoracoscopy sangat 



efektif dalam mencegah kekambuhan ketika penyebab 

yang mendasari efusi terus ada dan lebih efektif daripada 

perikardiosentesis jarum, subxiphoid surgical 

windows, atau percutaneous balloon pericardiotomy. 

Efusi yang berhubungan dengan perikarditis inflamasi 

berulang dapat diobati seperti disebutkan di atas (lihat 

Perikarditis Inflamasi Akut). Adanya cairan perikardial 

pada pasien dengan hipertensi pulmonal merupakan tanda 

prognostik yang buruk. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

•  Setiap efusi perikardial yang tidak dapat dijelaskan 

penyebabnya harus dirujuk ke ahli jantung. 

•  Efusi perikardial trivial sering terjadi, terutama pada 

gagal jantung, dan tidak perlu dirujuk kecuali jika 

gejala perikarditis terbukti. 

 Hipotensi atau denyut paradoksikal yang menunjukkan 

efusi perikardial secara hemodinamik membahayakan 

pasien adalah keadaan darurat medis dan memerlukan 

drainase segera. 

•   Setiap tanda ekokardiografi dari tamponade. 

 



Azarbal A et al. Pericardial effusion. Cardiol Clin. 2017 

Nov;35(4):515–24. [PMID: 29025543] 

Horr SE et al. Comparison of outcomes of 

pericardiocentesis versus surgical pericardial window 

in patients requiring drainage of pericardial effusions. 

Am J Cardiol. 2017 Sep 1;120(5):883–90. [PMID: 

28739031]    

 

PERIKARDITIS KONSTRUKTIF 

 

 

ESSENSIAL 

• Bukti klinis gagal jantung kanan. 

• Tidak ada penurunan atau elevasi JVP dengan 

inspirasi (tanda Kussmaul). 

• Bukti ekokardiografi untuk bouncing septum 

dan penurunan kecepatan aliran mitral dengan 

inspirasi. 

• Kadang-kadang mungkin sulit untuk 

membedakan dari kardiomiopati restriktif. 

• Kateterisasi jantung mungkin diperlukan ketika 

gambaran klinis dan ekokardiografi tidak jelas. 

 

Gambaran Umum 

Peradangan perikardial dapat menyebabkan penebalan, 

fibrotik, perikardium yang melekat yang membatasi 

pengisian diastolik dan menghasilkan peningkatan 

tekanan vena secara kronis. Di masa lalu, tuberkulosis 

adalah penyebab paling umum dari perikarditis 



konstriktif, tetapi sementara itu tetap demikian di negara-

negara terbelakang, sekarang jarang terjadi di seluruh 

dunia. Perikarditis konstriktif jarang terjadi setelah 

perikarditis berulang. Risiko perikarditis konstriktif 

akibat virus atau perikarditis idiopatik kurang dari 1%. 

Kejadiannya meningkat setelah perikarditis yang 

dimediasi imun atau neoplastik (2-5%) dan tertinggi 

setelah perikarditis bakteri purulen (20-30%). Penyebab 

lain termasuk pasca operasi jantung, terapi radiasi, dan 

gangguan jaringan ikat. Sejumlah kecil kasus disebabkan 

oleh obat atau sekunder akibat trauma, asbestosis, 

sarkoidosis, atau uremia. Kadang-kadang, tamponade 

perikardial dan perikarditis konstriktif dapat terjadi 

bersamaan, suatu kondisi yang disebut sebagai 

perikarditis efusif-konstriktif. Satu-satunya cara 

definitif untuk mendiagnosis kondisi ini adalah dengan 

mengungkapkan fisiologi konstriktif yang mendasari 

setelah cairan perikardial dikeringkan. Diferensiasi 

perikarditis konstriktif dari kardiomiopati restriktif 

mungkin memerlukan kateterisasi jantung dan 

penggunaan semua metode pencitraan noninvasif yang 

tersedia. 



 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gejala utamanya adalah dispnea progresif lambat, 

kelelahan, dan kelemahan. Edema kronis, kongesti hepar, 

dan asites biasanya ada. Asites sering tampak tidak 

proporsional dengan derajat edema perifer. Pemeriksaan 

menunjukkan tanda-tanda ini dan peningkatan tekanan 

vena jugularis yang khas dengan penurunan y yang cepat. 

Hal ini dapat dideteksi di samping tempat tidur dengan 

mengamati nadi jugularis secara cermat dan mencatat 

peningkatan gelombang nadi yang nyata pada akhir sistol 

ventrikel (karena aksentuasi relatif gelombang v dengan 

penurunan y yang cepat). Tanda Kussmaul—kegagalan 

JVP untuk jatuh saat inspirasi—juga sering ditemukan. 

Apeks dapat benar-benar retraksi dengan sistol dan 

“ketukan” perikardial dapat terdengar pada awal diastol. 

Pulsus paradoksus tidak biasa. Fibrilasi atrium sering 

terjadi. 

 

B. Studi Diagnostik 



Kadang-kadang, perikarditis konstriktif sangat sulit 

dibedakan dari kardiomiopati restriktif dan keduanya 

dapat hidup berdampingan. Bila tidak jelas, penggunaan 

baik pengujian non-invasif dan kateterisasi jantung 

diperlukan untuk memilah perbedaan. 

 

1. Temuan radiografi— Radiografi dada dapat 

menunjukkan ukuran jantung normal atau kardiomegali. 

Kalsifikasi perikardial paling baik terlihat pada tampilan 

lateral dan jarang terjadi. Jarang melibatkan apeks LV, 

dan ditemukannya kalsifikasi pada apeks LV lebih 

konsisten dengan aneurisma LV. 

 

2. Ekokardiografi— Ekokardiografi jarang 

menunjukkan penebalan perikardium. Namun, 

"pantulan" septum yang mencerminkan pengisian awal 

yang cepat sering terjadi. Interaksi RV/LV dapat 

ditunjukkan dengan penurunan inspirasi pola Doppler 

aliran masuk mitral lebih dari 25%, sama seperti pada 

tamponade. Biasanya aliran masuk mitral awal ke LV 

sangat cepat, dan ini dapat ditunjukkan juga oleh pola 

aliran masuk Doppler (gelombang E). Fitur 



ekokardiografi lainnya juga dapat membantu 

mengungkapkan fisiologi konstriktif. 

 

3. CT jantung dan MRI—Tes pencitraan ini hanya 

kadang-kadang membantu. Penebalan perikardial lebih 

dari 4 mm harus ada untuk menegakkan diagnosis, tetapi 

tidak ada penebalan perikardial yang terlihat pada 20-

25% pasien dengan perikarditis konstriktif. Beberapa 

teknik MRI menunjukkan bouncing septum dan dapat 

memberikan bukti lebih lanjut untuk interaksi ventrikel. 

 

4. Kateterisasi jantung—Prosedur ini seringkali bersifat 

konfirmasi atau dapat menjadi diagnostik pada kasus-

kasus sulit di mana gambaran ekokardiografi tidak jelas 

atau bercampur. Secara umum, tekanan pulmonal rendah 

dalam penyempitan (berlawanan dengan kardiomiopati 

restriktif). Pada perikarditis konstriktif, karena 

kebutuhan untuk menunjukkan interaksi RV/LV, 

kateterisasi jantung harus mencakup pengukuran 

simultan dari penelusuran tekanan LV dan RV dengan 

inspirasi dan ekspirasi. Interaksi ini dapat ditunjukkan 

oleh MRI jantung. Secara hemodinamik, pasien dengan 



penyempitan memiliki pemerataan tekanan akhir 

diastolik di seluruh ruang jantung mereka, ada pengisian 

awal yang cepat kemudian peningkatan tiba-tiba tekanan 

diastolik (tanda akar kuadrat), tekanan akhir diastolik 

RV lebih dari sepertiga tekanan sistolik, pengukuran 

simultan RV dan tekanan sistolik LV mengungkapkan 

ketidaksesuaian dengan inspirasi (RV naik saat LV 

turun), dan biasanya ada tanda Kussmaul (kegagalan 

tekanan RA turun dengan inspirasi). Pada kardiomiopati 

restriktif, ada kesesuaian tekanan sistolik RV dan LV 

dengan inspirasi. 

 

Tatalaksana 

Terapi harus ditujukan pada etiologi spesifik pada 

awalnya. Jika ada bukti laboratorium peradangan yang 

sedang berlangsung, maka obat anti-inflamasi mungkin 

memiliki peran. Setelah hemodinamik terbukti, 

pengobatan utama adalah diuresis. Seperti pada 

gangguan gagal jantung kanan lainnya, diuresis harus 

agresif, menggunakan loop diuretik (torsemide oral atau 

bumetanid jika dicurigai edema usus atau furosemide 

intravena), thiazides, dan antagonis aldosteron (terutama 



pada asites dan kongesti hati). Perikardiektomi bedah 

harus direkomendasikan ketika diuretik tidak dapat 

mengendalikan gejala. Perikardiektomi hanya 

menghilangkan perikardium di antara jalur saraf 

frenikus, dan sebagian besar pasien masih memerlukan 

diuretik setelah prosedur, meskipun gejala biasanya 

membaik secara dramatis. Morbiditas dan mortalitas 

setelah perikardiektomi tinggi (hingga 15%) dan paling 

tinggi pada mereka yang memiliki disabilitas terbanyak 

sebelum prosedur. Prediktor prognostik yang buruk 

termasuk radiasi sebelumnya, disfungsi ginjal, tekanan 

sistolik paru yang lebih tinggi, fungsi sistolik LV yang 

abnormal, tingkat natrium serum yang lebih rendah, 

disfungsi hati, dan usia yang lebih tua. Kalsium 

perikardial tidak berdampak pada kelangsungan hidup. 

Dalam tinjauan tahun 2017 oleh Mayo Clinic tentang 

pengalaman 80 tahun mereka dengan pengupasan 

perikardial, mereka mencatat kematian dari prosedur 

telah turun dari 13,5% menjadi 5,2% dan faktor risiko 

yang diidentifikasi untuk kematian pada kelompok 

kontemporer mereka termasuk gagal jantung yang 



memburuk, sebelumnya operasi jantung, radiasi, dan 

kebutuhan untuk bypass kardiopulmoner. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Jika diagnosis perikarditis konstriktif tidak jelas atau 

gejala retensi cairan menolak terapi medis, maka rujukan 

ke ahli jantung diperlukan untuk menegakkan diagnosis 

dan merekomendasikan terapi. 

 

Murashita T et al. Experience with pericardiectomy for 

constrictive pericarditis over eight decades. Ann 

Thorac Surg. 2017 Sep;104(3):742–50. [PMID: 

28760468] 

 

Hipertensi Pulmonal 

 

ESSENSIAL 

• Tekanan PA rata-rata 25 mm Hg atau lebih. 

• Dispnea dan sering sianosis. 

• Pembesaran arteri pulmonalis pada radiografi 

dada 

• Peningkatan JVP dan RV heave. 

• Ekokardiografi seringkali bersifat diagnostik. 

 

Gambaran Umum 

Pulmonary bed yang normal menawarkan sekitar 

sepersepuluh resistensi terhadap aliran darah 



dibandingkan dengan sistem arteri sistemik. Para ahli 

merekomendasikan bahwa diagnosis hipertensi pulmonal 

idiopatik harus didasarkan pada tekanan PA rata-rata 25 

mm Hg atau lebih dalam hubungannya dengan PCWP 

kurang dari 16 mm Hg saat istirahat.  

Klasifikasi klinis hipertensi pulmonal oleh 

Simposium Dunia Keempat tentang Hipertensi Paru 

diuraikan dalam Tabel 10-19. Ini adalah gangguan 

kompleks karena berbagai penyebab. 

  

Tabel 10–19. Klasifikasi klinis hipertensi pulmonal. 

I. Hipertensi arteri pulmonal dari vaskulopati pulmonal 

Hipertensi arteri pulmonal idiopatik 

Mutasi gen yang diwariskan 

BMPR2 (reseptor protein morfogenik tulang tipe 2) 

ALK1 (aktivin A reseptor tipe II seperti kinase-1), endoglin 

(dengan atau tanpa telangiectasia hemoragik herediter) 

Tidak diketahui Diinduksi obat dan toksin Terkait dengan Penyakit 

jaringan ikat Infeksi HIV 

Hipertensi portal 

Penyakit jantung bawaan 

Schistosomiasis 

Anemia hemolitik kronis 

Hipertensi pulmonal persisten pada bayi baru lahir 

Penyakit veno-oklusif paru dan/atau hemangiomatosis kapiler paru 

II. Hipertensi pulmonal karena penyakit jantung kiri 

Disfungsi sistolik 

Disfungsi diastolik 

III. Hipertensi pulmonal karena penyakit paru-paru dan/atau 

hipoksia 



Penyakit paru obstruktif kronis 

Penyakit paru interstisial 

Penyakit paru lainnya dengan pola restriktif dan obstruktif 

campuran 

IV. Hipertensi pulmonal tromboemboli kronis 

V. Hipertensi pulmonal dengan mekanisme multifaktorial yang 

tidak jelas 

Gangguan hematologi: gangguan mieloproliferatif, splenektomi 

Gangguan sistemik: sarkoidosis, histiositosis sel Langerhans paru: 

limfangioleimyomatosis, neurofibromatosis, vaskulitis 

Gangguan metabolisme: penyakit penyimpanan glikogen, 

penyakit Gaucher, gangguan tiroid Lainnya: obstruksi tumor, 

mediastinitis fibrosa, gagal ginjal kronis pada dialisis 
Data dari  Simonneau G et al. Updated clinical classification of pulmonary 

hypertension. J Am Coll Cardiol. 2009 Jun 30; 54 (1 Suppl): S43-54. 

 

Grup I termasuk hipertensi arteri pulmonal (PAH) 

yang berhubungan dengan vaskulopati paru yang 

mendasarinya. Ini termasuk "hipertensi pulmonal primer" 

sebelumnya dengan istilah "hipertensi pulmonal 

idiopatik" dan didefinisikan sebagai hipertensi pulmonal 

dan peningkatan PVR tanpa adanya penyakit paru-paru 

atau jantung lainnya. Penyebabnya tidak diketahui. 

Sekitar 6-10% memiliki PAH yang diwariskan. Obat dan 

hipertensi pulmonal toksik telah dijelaskan terkait dengan 

penggunaan agen anoreksigenik yang meningkatkan 

pelepasan serotonin dan memblokir penyerapannya. Ini 

termasuk aminorex fumarat, fenfluramine, dan 

dexfenfluramine. Dalam beberapa kasus, ada hubungan 



epidemiologis dengan konsumsi minyak lobak atau L-

triptofan dan penggunaan obat-obatan rekreasional, 

seperti amfetamin. paru-paru hipertensi yang terkait 

dengan penyakit jaringan ikat termasuk kasus yang terkait 

dengan skleroderma—hingga 8-12% pasien dengan 

skleroderma mungkin terpengaruh. Hipertensi pulmonal 

juga telah dikaitkan dengan infeksi HIV, hipertensi portal, 

penyakit jantung bawaan (sindrom Eisenmenger), 

schistosomiasis, dan anemia hemolitik kronis (misalnya, 

anemia sel sabit). Dalam kasus yang jarang terjadi, 

obstruksi sirkulasi vena paru dapat terjadi (penyakit 

oklusi vena paru dan hemangiomatosis kapiler).  

Grup II mencakup semua kasus yang berhubungan 

dengan penyakit jantung kiri. Grup III meliputi kasus 

karena penyakit parenkim paru, gangguan kontrol 

pernapasan, atau tinggal di ketinggian. Kelompok ini 

mencakup mereka dengan fibrosis paru idiopatik dan 

PPOK. Grup IV mewakili pasien dengan penyakit 

tromboemboli kronis. Grup V mencakup kasus 

multifaktorial. 

 

Temuan Klinis  



A. Gejala dan Tanda 

Umum untuk semua adalah dispnea saat beraktivitas, 

nyeri dada, kelelahan, dan pusing sebagai gejala awal; 

gejala selanjutnya termasuk sinkop, distensi abdomen, 

asites, dan edema perifer karena fungsi RV memburuk. 

Penyakit paru-paru kronis, terutama sleep apnea, sering 

diabaikan sebagai penyebab hipertensi pulmonal seperti 

halnya penyakit tromboemboli kronis. Pasien dengan 

hipertensi pulmonal idiopatik adalah wanita muda yang 

memiliki bukti gagal jantung kanan yang biasanya 

progresif, menyebabkan kematian dalam 2-8 tahun tanpa 

terapi. Ini adalah prognosis yang jelas berbeda dari pasien 

dengan fisiologi Eisenmenger karena shunt kiri-ke-kanan; 

40% pasien dengan fisiologi Eisenmenger masih hidup 25 

tahun setelah diagnosis dibuat. Pasien memiliki 

manifestasi curah jantung yang rendah, dengan 

kelemahan dan kelelahan, serta edema dan asites sebagai 

kemajuan gagal jantung kanan. Terdapat sianosis perifer, 

dan sinkop saat berusaha dapat terjadi. 

 

B. Studi Diagnostik 



European Society of Cardiology dan European 

Respiratory Society memperbarui pedoman untuk 

diagnosis dan pengobatan hipertensi pulmonal pada tahun 

2015 (diterbitkan pada tahun 2016). Semua pasien dengan 

risiko tinggi PAH harus menjalani konfirmasi kateterisasi 

jantung kanan.  

Evaluasi laboratorium hipertensi pulmonal idiopatik 

harus menyingkirkan penyebab sekunder. Keadaan 

hiperkoagulasi harus dicari dengan mengukur kadar 

protein C dan S, adanya antikoagulan lupus, tingkat faktor 

V Leiden, mutasi gen protrombin, dan D-dimer. Emboli 

paru kronis harus disingkirkan (biasanya dengan 

pemindaian ventilasi-perfusi paru atau CT spiral kontras); 

pemindaian ventilasi-perfusi adalah tes yang lebih sensitif 

tetapi tidak spesifik. Jika normal, maka hipertensi 

pulmonal tromboemboli kronis sangat kecil 

kemungkinannya. Radiografi toraks membantu 

menyingkirkan etiologi paru primer—bukti adanya 

edema paru yang tidak merata dapat meningkatkan 

kecurigaan penyakit oklusi vena paru karena obstruksi 

lokal pada drainase vena pulmonal. Sebuah studi tidur 

mungkin diperlukan jika sleep apnea dicurigai. EKG 



umumnya konsisten dengan pembesaran RVH dan RA. 

Ekokardiografi dengan Doppler membantu 

menyingkirkan shunt intrakardiak dan biasanya 

menunjukkan pembesaran RV dan RA—kadang bisa 

besar dan hipokontraktil. Regurgitasi katup pulmonal atau 

trikuspid yang parah dapat terjadi. Pendataran septum 

interventrikular yang terlihat pada ekokardiogram 

konsisten dengan hipertensi pulmonal. Interogasi Doppler 

dari jet regurgitasi trikuspid memberikan perkiraan 

tekanan sistolik RV. Tes fungsi paru membantu 

menyingkirkan gangguan lain, meskipun hipertensi 

pulmonal primer dapat muncul hanya dengan penurunan 

kapasitas difusi karbon monoksida paru (DLCO) atau berat. 

desaturasi (terutama jika PFO telah diregangkan terbuka 

dan shunt kanan-ke-kiri hadir). Penurunan DLCO pada 

pasien skleroderma dapat mendahului perkembangan 

hipertensi pulmonal. CT dada menunjukkan arteri 

pulmonalis yang membesar dan menyingkirkan penyebab 

lain (seperti emfisema atau penyakit paru interstisial). 

Angiografi paru (atau angiografi resonansi magnetik atau 

angiografi CT) menunjukkan hilangnya pembuluh darah 

asinar paru yang lebih kecil dan penyempitan pembuluh 



darah yang lebih besar. Kateterisasi memungkinkan 

pengukuran tekanan paru dan pengujian untuk 

vasoreaktivitas menggunakan berbagai agen, tetapi nitric 

oxide adalah agen pengujian yang disukai karena 

kemudahan penggunaan dan waktu paruh yang pendek. 

Sebuah respon positif didefinisikan sebagai salah satu 

yang menurunkan tekanan rata-rata paru lebih besar dari 

10 mm Hg, dengan tekanan PA akhir rata-rata kurang dari 

40 mm Hg. Ultrasonografi abdomen direkomendasikan 

untuk menyingkirkan hipertensi portal. Biopsi paru-paru 

tidak lagi disarankan sebagai relevan untuk diagnosis. 

 

Tatalaksana dan Prognosis 

Pengobatan PAH terus berkembang dan tergantung pada 

etiologinya. Untuk pasien kelompok I dengan PCWP 

normal, pengobatan terkait dengan respons terhadap 

tantangan nitric oxide dengan mereka yang responsif 

awalnya diobati dengan calcium channel blockers. 

Sayangnya, sebagian besar pasien tidak menanggapi tes 

vasoreaktivitas akut. Oleh karena itu, terapi PAH spesifik 

direkomendasikan dalam situasi ini. Ini dimulai dengan 

monoterapi tetapi meluas ke penggunaan terapi 



pengobatan berurutan ketika tekanan paru tidak membaik. 

Pada pasien hipotensi yang sakit kritis, dukungan 

inotropik mungkin diperlukan dan akhirnya transplantasi 

paru dipertimbangkan. Septostomi atrium balon dianggap 

sebagai rekomendasi IIb (dengan anggapan bahwa 

peningkatan shunt kanan ke kiri akan meningkatkan curah 

jantung), tetapi sangat jarang digunakan.  

Monoterapi obat bervariasi dalam efektivitas 

tergantung pada klasifikasi etiologi. Hanya mereka yang 

berada di kelas I yang merespons oksida nitrat yang harus 

mendapatkan calcium channel blockers. Terapi 

pengobatan saat ini meliputi penghambat reseptor 

endotelin (ambrisentan, bosentan, macitentan), inhibitor 

phosphodiesterase tipe-5 (sildenafil, tadalafil, dan 

vardenafil), stimulator guanylate cyclase (riociquat), 

prostanoid (epoprostenol, iloprost, teprostinil), dan 

beraprost. , dan agonis reseptor IP (selexipag). Berbagai 

kombinasi obat telah disetujui dan, bila tidak efektif, 

terapi pengobatan berurutan dapat digunakan. Banyak 

obat mengganggu pengobatan HIV, dan ini perlu dinilai 

jika relevan. Karena penyakit paru bawaan atau penyakit 

jantung kiri, tidak ada terapi khusus untuk PAH. 



Bosentan, penghambat reseptor endotelin, telah menerima 

indikasi kelas I untuk pasien dengan sindrom 

Eisenmenger. Antikoagulasi sering direkomendasikan 

dan diperlukan seumur hidup pada hipertensi pulmonal 

tromboemboli kronis; itu tidak boleh digunakan jika ada 

hipertensi portal. Ada minat dalam pengobatan perkutan 

PAH tromboemboli kronis yang tidak dapat dioperasi 

dengan beberapa data yang mengungkapkan kelayakan 

klinis angioplasti paru balon. Riociguat tetap menjadi 

satu-satunya terapi medis yang disetujui untuk pasien 

hipertensi pulmonal tromboemboli kronis yang dianggap 

tidak dapat dioperasi.  

Konseling dan pendidikan pasien juga penting. 

Latihan aerobik dianjurkan tetapi tidak ada aktivitas fisik 

yang berat atau latihan isometrik. Imunisasi rutin 

dianjurkan. Kehamilan harus sangat tidak dianjurkan dan 

tindakan pencegahan diambil untuk memastikan hal itu 

tidak terjadi. Kematian ibu pada PAH berat dapat 

mencapai 50%. 

Antikoagulasi warfarin direkomendasikan pada 

semua pasien dengan PAH idiopatik dan tidak ada 

kontraindikasi. Diuretik berguna untuk pengelolaan gagal 



jantung sisi kanan; pengalaman klinis menyarankan 

diuretik loop (torsemide atau bumetanide, yang diserap 

bahkan jika ada edema usus) ditambah spironolakton 

lebih disukai. Oksigen harus digunakan untuk 

mempertahankan saturasi oksigen lebih besar dari 90%. 

Tes vasodilator akut (umumnya dengan oksida nitrat) 

harus dilakukan pada semua pasien dengan PAH idiopatik 

yang mungkin menjadi kandidat potensial untuk terapi 

jangka panjang dengan penghambat saluran kalsium. 

Pasien dengan PAH yang disebabkan oleh kondisi selain 

respon PAH idiopatik buruk untuk penghambat saluran 

kalsium oral, dan ada sedikit nilai pengujian vasodilator 

akut pada pasien ini. 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Semua pasien dengan dugaan hipertensi pulmonal harus 

dirujuk ke ahli jantung atau pulmonologis yang 

berspesialisasi dalam hipertensi pulmonal. 
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PENYAKIT NEOPLASTIK JANTUNG  

TUMOR JANTUNG PRIMER 

Tumor jantung primer jarang terjadi dan hanya 

merupakan sebagian kecil dari semua tumor yang 

melibatkan jantung atau perikardium. Tumor primer yang 

paling umum adalah miksoma atrium; itu terdiri dari 

sekitar 50% dari semua tumor dalam seri kasus dewasa. 

Biasanya melekat pada septum atrium dan lebih mungkin 

tumbuh di sisi LA septum daripada RA. Pasien dengan 

myxoma jarang datang dengan karakteristik penyakit 

sistemik, dengan obstruksi aliran darah pada tingkat katup 

mitral, atau dengan tanda-tanda embolisasi perifer. 

Sindrom ini meliputi demam, malaise, penurunan berat 

badan, leukositosis, peningkatan laju sedimentasi, dan 

emboli (perifer atau paru, tergantung pada lokasi tumor). 



Ini kadang-kadang bingung dengan endokarditis infektif, 

limfoma, kanker lain, atau penyakit autoimun. Dalam 

kasus lain, tumor dapat tumbuh hingga ukuran yang 

cukup besar dan menimbulkan gejala hanya dengan 

menghalangi aliran masuk mitral. Paru-paru episodik 

edema (terjadi secara klasik ketika postur tegak 

diasumsikan) dan tanda-tanda output yang rendah dapat 

terjadi. Pemeriksaan fisik dapat mengungkapkan suara 

diastolik yang berhubungan dengan gerakan tumor 

("tumor plop") atau murmur diastolik yang mirip dengan 

stenosis mitral. Myxoma sisi kanan dapat menyebabkan 

gejala kegagalan sisi kanan. Miksoma familial terjadi 

sebagai bagian dari kompleks Carney, yang terdiri dari 

miksoma, lesi kulit berpigmen, dan neoplasia endokrin.  

Diagnosis miksoma atrium ditegakkan dengan 

ekokardiografi atau dengan studi patologis bahan emboli. 

MRI jantung berguna sebagai tambahan. Angiografi 

kontras seringkali tidak diperlukan, meskipun mungkin 

menunjukkan "tumor blush" ketika massanya vaskular. 

Eksisi bedah biasanya kuratif, meskipun kekambuhan 

memang terjadi dan tindak lanjut ekokardiografi serial 

dianjurkan.  



Tumor jantung primer kedua yang paling umum 

adalah valvular papillary fibroelastomas dan atrial septal 

lipomas. Ini cenderung jinak dan biasanya tidak 

memerlukan terapi, meskipun fibroelastoma papiler besar 

dapat menyebabkan emboli atau menyebabkan disfungsi 

katup dan harus diangkat jika besar dan mobile. Tumor 

jantung primer lainnya termasuk rhabdomioma (yang 

sering muncul multipel di RV dan LV), histiocitomas 

fibrosa, hemangioma, dan berbagai sarkoma yang tidak 

biasa. Beberapa sarkoma mungkin berukuran cukup besar 

sebelum ditemukan. Tumor perikardial primer, seperti 

mesothelioma yang berhubungan dengan paparan asbes, 

juga dapat terjadi. Diagnosis dapat didukung oleh kontur 

jantung yang abnormal pada radiografi. Ekokardiografi 

biasanya membantu tetapi mungkin melewatkan tumor 

yang menginfiltrasi dinding ventrikel. MRI jantung 

adalah prosedur diagnostik pilihan bersama dengan 

pencitraan CT gated untuk semua tumor jantung. 

 

TUMOR JANTUNG SEKUNDER 

Metastasis dari tumor ganas juga dapat mempengaruhi 

jantung. Paling sering ini terjadi pada melanoma maligna, 



tetapi tumor lain yang diketahui bermetastasis ke jantung 

termasuk karsinoma bronkogenik; karsinoma payudara; 

limfoma; karsinoma sel ginjal; sarkoma; dan, pada pasien 

dengan AIDS, sarkoma Kaposi. Hal ini sering tidak 

terlihat secara klinis tetapi dapat menyebabkan 

tamponade perikardial, aritmia dan gangguan konduksi, 

gagal jantung, dan emboli perifer. EKG dapat 

mengungkapkan gelombang Q regional. Diagnosis sering 

dibuat dengan ekokardiografi, tetapi MRI jantung dan 

pemindaian CT seringkali dapat menggambarkan dengan 

lebih baik sejauh mana keterlibatan. Tumor metastatik, 

terutama paru atau payudara, dapat menginvasi 

perikardium dan menyebabkan efusi perikardial yang 

sangat besar. mengakibatkan akumulasi cairan yang 

lambat. Prognosis buruk untuk semua tumor jantung 

sekunder dan pengobatan umumnya paliatif. Kadang-

kadang, reseksi bedah untuk debulking atau pengangkatan 

dan kemoterapi mungkin efektif dalam menghilangkan 

gejala. 

 

Tatalaksana 

Banyak tumor primer dapat direseksi. Myxoma atrium 



harus diangkat melalui pembedahan karena tingginya 

insiden embolisasi dari tumor yang rapuh ini. 

Kekambuhan memerlukan pemantauan seumur hidup 

dengan ekokardiografi. Fibroelastoma papiler biasanya 

jinak tetapi harus diangkat jika tampak mobile dan 

berukuran lebih besar dari 10 mm atau jika ada bukti 

embolisasi pada saat ditemukan. Efusi perikardial besar 

dari tumor metastatik dapat dikeringkan untuk 

kenyamanan, tetapi cairan selalu berulang. 

Rhabdomyoma dapat disembuhkan melalui pembedahan 

jika tumor dapat diakses dan dapat diangkat sambil tetap 

membiarkan miokardium yang berfungsi cukup utuh. 

 

 

Kapan Harus Merujuk? 

Semua pasien dengan dugaan tumor jantung harus dirujuk 

ke ahli jantung atau ahli bedah jantung untuk evaluasi dan 

kemungkinan terapi. 
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PENYAKIT JANTUNG TRAUMATIK 

Trauma adalah penyebab utama kematian pada pasien 

berusia 1–44 tahun; trauma jantung dan vaskular adalah 

yang kedua setelah cedera saraf sebagai alasan kematian 

ini. Luka tembus ke jantung sering kali kecuali diperbaiki 

dengan pembedahan. Dalam 20 tahun trauma tembus di 

satu institusi ditemukan bahwa luka tembak berakibat 

fatal 13 kali lebih sering daripada luka tusuk dan faktor-

faktor seperti hipotensi, Glasgow Coma Score kurang dari 

8, Revisi Trauma Score kurang dari 7,84, cedera terkait, 

dan semakin parah cederanya (Skor Keparahan Cedera 

lebih besar dari 25) semuanya menambah risiko 

mortalitas dan morbiditas.  

Trauma tumpul adalah penyebab yang lebih sering 

dari cedera jantung. Jenis cedera ini sering terjadi pada 

kecelakaan kendaraan bermotor dan dapat terjadi dengan 

segala bentuk trauma dada, termasuk upaya CPR. Cedera 

yang paling umum adalah memar miokard atau 



hematoma. Bentuk lain dari cedera jantung noniskemik 

termasuk cedera metabolik karena luka bakar, arus listrik, 

atau sepsis. Ini mungkin asimtomatik (terutama dalam 

pengaturan cedera yang lebih parah) atau mungkin hadir 

dengan nyeri dada yang bersifat nonspesifik atau, tidak 

jarang, dengan komponen perikardial. enzim jantung 

sering terjadi tetapi kadarnya tidak berkorelasi dengan 

prognosis. Ada beberapa data bahwa keberadaan 

biomarker jantung tertentu lainnya, seperti NT-proBNP, 

berkorelasi lebih baik dengan cedera miokard yang 

signifikan. Ekokardiografi dapat mengungkapkan segmen 

akinetik atau efusi perikardial. MRI jantung juga dapat 

menunjukkan cedera akut. Angiografi CT koroner atau 

angiografi dapat mengungkapkan diseksi koroner atau 

oklusi akut jika hal tersebut menjadi perhatian. 

Pericardiocentesis diperlukan jika tamponade terbukti. 

Seperti disebutkan di atas, disfungsi miokard segmental 

transien tako-tsubo dapat terjadi karena stres yang 

menyertainya.  

Trauma berat juga dapat menyebabkan ruptur 

miokard atau katup. Ruptur jantung dapat melibatkan 

ruang mana pun, tetapi kemungkinan besar bertahan jika 



cedera yang terjadi pada salah satu atrium atau RV. 

Hemoperikardium atau tamponade perikardial adalah 

gambaran klinis yang biasa, dan pembedahan hampir 

selalu diperlukan. Ruptur katup mitral dan aorta dapat 

terjadi selama trauma tumpul yang parah—yang pertama 

mungkin terjadi jika terjadi selama sistol dan yang 

terakhir jika selama diastol. Pasien mencapai rumah sakit 

dalam keadaan syok atau gagal jantung berat. Perbaikan 

bedah segera sangat penting. Jenis cedera yang sama 

dapat menyebabkan transeksi aorta, baik setinggi arkus 

atau distal lepas landas dari arteri subklavia kiri di 

ligamentum arteriosum. Ekokardiografi transtorakal dan 

TEE adalah teknik diagnostik yang paling membantu dan 

segera tersedia. CT dan MRI mungkin juga diperlukan 

untuk menentukan cedera dengan lebih baik sebelum 

intervensi bedah.  

Trauma tumpul juga dapat menyebabkan kerusakan 

pada arteri koroner. Trombosis koroner akut atau subakut 

adalah presentasi yang paling umum. Sindrom klinis 

adalah salah satu MI akut dengan gambaran EKG, 

enzimatik, dan kelainan kontraktil. Revaskularisasi 

darurat kadang-kadang dapat dilakukan, baik melalui rute 



perkutan atau dengan operasi bypass arteri koroner. 

Aneurisma LV adalah hasil umum dari oklusi koroner 

traumatis, kemungkinan karena oklusi mendadak tanpa 

dukungan vaskular kolateral. Diseksi atau ruptur arteri 

koroner juga dapat terjadi pada trauma tumpul jantung.  

Seperti yang diharapkan, pasien dengan kondisi 

parah yang sudah ada sebelumnya paling tidak baik 

setelah trauma jantung. Data dari ReCONECT, sebuah 

konsorsium trauma, mengungkapkan bahwa kematian 

terkait dengan volume kasus yang terlihat di berbagai 

pusat, penyakit koroner atau gagal jantung yang sudah ada 

sebelumnya, intubasi, usia, dan indeks skor keparahan. 
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PENYAKIT JANTUNG DAN KEHAMILAN 



Prinsip umum untuk didiskusikan dengan pasien meliputi 

konseling prakonseptual, penilaian risiko kehamilan, 

risiko genetik, risiko lingkungan, dan manajemen 

kehamilan. Untuk beberapa pasien, ini juga dapat 

mencakup diskusi mengenai kontrasepsi, penghentian 

kehamilan, dan percakapan tentang tidak hanya 

persalinan tetapi apa yang akan terjadi setelah kehamilan 

(termasuk masalah seperti kebutuhan akhir untuk operasi 

jantung atau transplantasi).  

Sistem penilaian Cardiac Disease in Pregnancy 

Investigation  (CARPREG I) untuk risiko kejadian 

jantung untuk wanita dengan penyakit jantung mencatat 

empat faktor risiko utama: (1) gagal jantung NYHA FC 

III atau IV, (2) kejadian jantung sebelumnya, (3) mitral 

atau obstruksi aorta, dan (4) LVEF kurang dari 40%. Satu 

poin diberikan untuk masing-masing. Pasien tanpa poin 

memiliki risiko 5%, pasien dengan 1 poin memiliki 

tingkat komplikasi sebesar 27%, sedangkan untuk pasien 

dengan 2 poin atau lebih, risikonya adalah 74%. Ulasan 

lain telah menyarankan bahwa risiko utama untuk hasil 

yang merugikan atau kematian ibu atau janin termasuk 

hipertensi pulmonal (dengan tekanan paru lebih besar dari 



tiga perempat tekanan sistemik), sianosis ibu, disfungsi 

ventrikel sistemik, kelas fungsional ibu yang buruk, kiri 

parah. obstruksi katup sisi-sisi, koarktasio aorta, 

pelebaran akar aorta yang signifikan, defek jantung yang 

tidak diperbaiki secara signifikan, dan terapi warfarin 

pada pasien dengan katup mekanis. Pada tahun 2018, 

kelompok ini melaporkan hasil studi lanjutan (CARPREG 

II). Komplikasi jantung terjadi pada 16% kehamilan dan 

terutama terkait dengan aritmia dan gagal jantung. 

Meskipun tingkat keseluruhan komplikasi jantung selama 

kehamilan tidak berubah selama bertahun-tahun, 

frekuensi edema paru menurun (8% 1994-2001 vs 4% dari 

tahun 2001 hingga 2014). Sepuluh prediktor komplikasi 

jantung ibu diidentifikasi: lima prediktor umum (kejadian 

jantung sebelumnya atau aritmia, kelas fungsional yang 

buruk atau sianosis, penyakit katup risiko tinggi/obstruksi 

saluran keluar LV, disfungsi ventrikel sistemik, tidak ada 

intervensi jantung sebelumnya); empat prediktor spesifik 

lesi (katup mekanis, aortopati risiko tinggi, hipertensi 

pulmonal, CAD); dan satu pengiriman prediktor 

perawatan (penilaian akhir kehamilan). 10 prediktor ini 



dimasukkan ke dalam indeks risiko baru (CARPREG II) 

yang ditunjukkan pada Gambar 10-10. 

 
 

Gambar 10–10. Indeks risiko komplikasi jantung material 

pada kehamilan (CARPREG II). Indeks risiko dibagi 

menjadi lima kategori berdasarkan jumlah poin untuk 

kehamilan tertentu: 0 hingga 1 poin; 2 poin; 3 poin; 4 

poin; dan > 4 poin. Risiko yang diprediksi untuk kejadian 

jantung primer yang dikelompokkan menurut skor poin 

adalah 0 hingga 1 poin (5%), 2 poin (10%), 3 poin (15%), 

4 poin (22%), dan > 4 poin (41%). (Modified, with permission, 

from Silversides CK et al. Pregnancy outcomes in women with heart 

disease: the CARPREG II Study. J Am Coll Cardiol. 2018 May 

29;71(21):2419–30. Copyright © 2018 by the American College of 

Cardiology Foundation. Published by 

Elsevier.) 

 

Pada tahun 2011, Organisasi Kesehatan Dunia 

menguraikan pedoman untuk pengelolaan kehamilan 

pada pasien dengan penyakit jantung bawaan. Pedoman 

ini juga menguraikan risiko pada janin. Tabel 10-20 

merangkum pengamatan dan rekomendasi. Penggunaan 

obat selama kehamilan selalu merupakan keputusan yang 



sulit, karena sebagian besar belum diteliti. ACE inhibitor 

dan amiodaron dikontraindikasikan. Beta-blocker 

(termasuk labetalol, metoprolol, dan sotalol), digoxin, dan 

calcium channel blockers umumnya ditoleransi dengan 

baik (terutama nifedipine, amlodipine, atau verapamil, 

meskipun ada kontroversi dengan diltiazem). Ada 

kekhawatiran tentang penggunaan atenolol dan kelahiran 

prematur, dan itu tidak boleh digunakan. Labetalol telah 

ditemukan sangat berguna untuk mengobati hipertensi 

seperti halnya metildopa. Diuretik umumnya dapat 

diberikan dengan aman. Kehamilan adalah keadaan 

hiperkoagulan; penggunaan warfarin dibahas di atas di 

bawah penyakit katup dan penyakit jantung bawaan, 

tetapi pada dasarnya risikonya terkait dosis (tidak terkait 

INR) dan dapat digunakan selama trimester pertama jika 

dosisnya 5 mg atau kurang. Bagi banyak pasien, 

komplikasi potensial yang paling umum adalah aritmia 

atrium atau hipertensi sistemik (tekanan darah sistemik 

lebih besar dari 140/90 mm Hg). Pasien harus dirawat di 

rumah sakit jika tekanan darah melebihi 170/110 mm Hg.  

 



Tabel 10–20. Strategi manajemen untuk wanita dengan 

penyakit katup, penyakit jantung bawaan kompleks, 

hipertensi pulmonal, aortopati, dan kardiomiopati dilatasi. 

 

Risiko Tinggi Penyakit Jantung pada Kehamilan 

• Konseling sebelum kehamilan dan stratifikasi risiko kehamilan untuk semua wanita dengan 

risiko tinggi penyakit jantung pada usia subur 

• Pada wanita yang mempertimbangkan kehamilan: ganti dengan obat yang aman untuk jantung 

dan menekankan pentingnya pemantauan ketat 

• Pada wanita yang menghindari kehamilan: diskusi pilihan kontrasepsi aman dan efektif atau 

terminasi awal kehamilan 

Penyakit  

Strategi Tatalaksana 

Kehanilan tidak 

disarankan 

Tatalaksana 

kehamilan 
Persalinan 

Penyakit katup • Penyakit katup aorta 

dan mitral berat 

• Katup prostetik 

mekanik  jika 

antikoagulasi yang 

efektif tidak 

memungkinkan 

• Follow-up ketat 

• Terapi obat unuk 

gagal jantung atau 

aritmia 

• Balloon 

valvuloplasty atau 

surgical valve 

replacement pada 

kasus refrakter 

• Persalinan per vagina 

lebih disukai 

• C-section pada kasus 

instabilitas fetal dan 

maternal 

• Persalinan awal 

untuk penurunan 

klinis dan 

hemodinamik  

Penyakit jantung 

kongenital 

kompleks 

• Disfungsi ventrikel 

signifikan 

• Disfungsi katup AV 

berat 

• Sirkulasi Falling 

Fontan 

• Saturasi oksigen < 

85% 

• Follow-up ketat • Persalinan per vagina 

lebih disukai 

• C-section pada kasus 

instabilitas fetal dan 

maternal 

• Persalinan awal 

untuk penurunan 

klinis dan 

hemodinamik 

Hipertensi 

pulmonal 
• Hipertensi arteri 

pulmonal  

• Follow-up ketat 

• Institusi awal 

untuk vasodilator 

pulmonal 

• Persalinan per vagina 

lebih disukai 

• C-section pada kasus 

instabilitas fetal dan 

maternal 

• Waktu persalinan 

bergantung pada 

klinis dan fungsi RV 

• Persalinan awal  

disarankan 

• Diuresis setelah 

persalinan untuk 

mencegah volum RV 

overload 



• Tinggal di rumah 

sakit diperpanjang 

setelah persalinan  

Aortopati  Untuk beberapa 

wanita- 

• Sindrom Marfan 

• Katup aorta bikuspid 

• Sindrom Turner 

• Pertumbuhan cepat 

diameter aorta atau 

riwayat keluarga 

diseksi aorta 

prematur 

• Tatalaksana 

hipertensi 

• Beta-blockers 

untuk 

menurunkan heart 

rate 

• Pembedahan 

selama kehamilan 

atau setelah C-

section jika 

perningkatan 

besar diameter 

aorta 

• C-section pada kasus 

dilatasi aorta 

signifikan 

- Sindrom Marfan > 

40 mm 

- Katup aorta 

bikuspid > 45 mm 

- Sindrom Turner: 

indeks ukuran 

aorta > 20 mm/m2 

Kardiomiopati 

dilatasi 
• :VEF < 40 % 

• Riwayat 

kardiomiopati 

peripartum 

• Follow-up ketat 

• Beta-blockers 

• Agen diuretik 

untuk volume 

overload 

• Vasodilator 

untuk perbaikan 

hemodinamik 

dan gejala 

• Persalinan 

pervaginam lebih 

disukai 

• C-section pada 

kasus instabilitas 

fetal dan maternal 

• Mempertimbangkan 

monitoring 

hemodinamik 

selama persalinan 

dan melahirkan 

• Persalinan awal 

untuk penurunan 

klinis dan 

hemodinamik 

AV, atrioventricular; C-sectio, cesarean section; LV, left ventricular; LVEF, left 

ventricular ejection fraction; RV, right ventrikular. 

Dimodifikasi, dengan izin, dari Elkayam U et al. High-risk disease in pregnancy: Part 
I. J Am Coll Cardiol. 2016 Jul 26;68(4):396-410 © 2016 by American College of 

Cardiology Foundation. 

 

Pasien dengan penyakit jantung bawaan dewasa 

berisiko tidak hanya untuk kejadian kardiovaskular, tetapi 

untuk kejadian obstetrik seperti hipertensi, preeklamsia, 

plasenta previa atau solusio, dan persalinan dini. 

 

Schlichting LE et al. Maternal comorbidities and 

complications of delivery in pregnant women with 



congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2019 

May 7;73(17):2181–91. [PMID: 31047006] 

Silversides CK et al. Pregnancy outcomes in women with 

heart disease: the CARPREG II study. J Am Coll 

Cardiol. 2018 May 29;71(21):2419–30. [PMID: 

29793631] 

 

KOMPLIKASI KARDIOVASKULAR 

KEHAMILAN 

Hipertensi terkait kehamilan (eklampsia dan preeklamsia) 

dibahas pada Bab 19.  

1. Kardiomiopati Kehamilan (Peripartum 

Cardiomyopathy)  

Pada sekitar 1 dari 3000 sampai 4000 kelahiran hidup, 

kardiomiopati dilatasi berkembang pada ibu pada bulan 

terakhir kehamilan atau dalam 6 bulan setelah melahirkan. 

Faktor risiko termasuk preeklamsia, kehamilan kembar, 

dan etnis Afrika. Penyebabnya perlahan terungkap. 

Hipotesis vaskulo-hormonal membutuhkan dua peristiwa. 

Salah satunya adalah genetik, penurunan faktor 

transkripsi STAT3 yang menghasilkan pembelahan 

prolaktin dari hipofisis oleh cathepsin D. Ini 

menghasilkan fragmen 16-kd yang meningkatkan 

microRNA 146a yang menghasilkan apoptosis miokard. 



Yang kedua adalah dari plasenta, tirosin kinase larut yang 

menghalangi VEGF (faktor pertumbuhan endotel 

vaskular). Tampaknya kedua komponen mungkin 

diperlukan untuk menghasilkan kardiomiopati peripartum 

secara efektif. Perjalanan penyakitnya bervariasi; 

kebanyakan kasus membaik atau sembuh sepenuhnya 

selama beberapa bulan, tetapi yang lain berkembang 

menjadi gagal jantung refrakter. Sekitar 60% pasien 

sembuh total. Kadar BNP serum secara rutin meningkat 

pada kehamilan, tetapi nilai serial mungkin berguna 

dalam memprediksi siapa yang mungkin berisiko lebih 

tinggi untuk hasil yang lebih buruk. Beta-blocker telah 

diberikan dengan bijaksana kepada pasien ini, dengan 

setidaknya keberhasilan anekdotal. Diuretik, hidralazin, 

dan nitrat membantu mengobati gagal jantung dengan 

risiko minimal pada janin. Sotalol dapat diterima untuk 

aritmia ventrikel atau atrium jika beta-blocker lain tidak 

efektif. Beberapa ahli menganjurkan antikoagulasi karena 

peningkatan risiko kejadian trombotik, dan baik warfarin 

maupun heparin memiliki pendukungnya. Dalam kasus 

yang parah, penggunaan oksigenasi ekstrakorporeal 

(ECMO) sementara telah menyelamatkan nyawa. 



Kekambuhan pada kehamilan berikutnya sering terjadi, 

terutama jika fungsi jantung belum sepenuhnya pulih, dan 

kehamilan berikutnya adalah: berkecil hati jika EF tetap 

kurang dari 55%. Risiko gagal jantung berulang pada 

kehamilan berikutnya diperkirakan sekitar 1 dari 5 (21%). 

Persalinan bayi itu penting, meskipun insiden puncak 

masalahnya adalah pada minggu pertama setelah 

melahirkan dan beberapa kasus muncul hingga 5 minggu 

setelah melahirkan. Karena fragmen prolaktin yang 

dibelah anti-angiogenik dianggap sebagai penyebab 

kardiomiopati peripartum, bromokriptin (penghambat 

pelepasan prolaktin) telah dilaporkan bermanfaat. Sebuah 

percobaan multicenter di Eropa menemukan LVEF 

meningkat ke tingkat yang lebih besar pada pasien dengan 

kardiomiopati peripartum yang diberi bromokriptin 

daripada mereka yang tidak diberi bromokriptin. Selain 

itu, pengobatan bromokriptin dikaitkan dengan tingkat 

tinggi pemulihan LV penuh dan morbiditas dan mortalitas 

yang rendah pada pasien kardiomiopati peripartum 

dibandingkan dengan kohort kardiomiopati peripartum 

lainnya yang tidak diobati dengan bromokriptin. 

 



Hilfiker-Kleiner D et al. Bromocriptine for the treatment 

of peripartum cardiomyopathy: a multicentre 

randomized study. Eur Heart J. 2017 Sep 

14;38(35):2671–9. [PMID: 28934837] 

Honigberg MC et al. Peripartum cardiomyopathy. BMJ. 

2019 Jan 30;364:k5287. [PMID: 30700415] 

Sliwa K et al. Clinical characteristics of patients from the 

worldwide registry on peripartum cardiomyopathy 

(PPCM): EURObservational Research Programme in 

conjunction with the Heart Failure Association of the 

European Society of Cardiology Study Group on 

PPCM. Eur J Heart Fail. 2017 Sep;19(9):1131–41. 

[PMID: 28271625] 

Sliwa K et al. Outcome of subsequent pregnancies in 

patients with a history of post-partum 

cardiomyopathy. Eur J Heart Fail. 2017;19:1131–41. 

[PMID: 28271625] 

 

2. Kelainan Arteri Koroner dan Pembuluh Darah Aorta 

Selama Kehamilan 

Ada sejumlah laporan MI selama kehamilan. Diketahui 

bahwa kehamilan merupakan predisposisi diseksi aorta 

dan arteri lainnya, mungkin karena perubahan jaringan 

ikat yang menyertainya. Risikonya sangat tinggi pada 

pasien dengan sindrom Marfan, Ehlers-Danlos, atau 

Loeys-Dietz. Risiko tertinggi pada trimester ketiga, dan 

diseksi koroner, trombosis, dan aterosklerosis memiliki 

prevalensi yang hampir sama. Penyebab paling sering 



dalam satu penelitian adalah diseksi koroner, dan 

memiliki insiden puncak pada periode postpartum awal. 

Emboli paradoks melalui PFO ke arteri koroner telah 

terlibat dalam beberapa kasus. Penatalaksanaan klinis 

pada dasarnya mirip dengan pasien lain dengan infark 

akut, kecuali ada gangguan jaringan ikat. Jika ada diseksi 

nonaterosklerotik, intervensi koroner mungkin berisiko, 

karena diseksi lebih lanjut dapat diperburuk. Dalam 

kebanyakan kasus, manajemen konservatif diperlukan. 

Kadang-kadang, diseksi aorta yang luas memerlukan 

intervensi bedah. Pedoman Eropa 2011 menyarankan 

pasien Marfan sangat rentan terhadap ekspansi aorta lebih 

lanjut selama kehamilan ketika diameter aorta lebih dari 

4,5 cm (lebih besar atau sama dengan 27 mm/m2) dan 

kehamilan tidak dianjurkan dalam situasi ini. Beberapa 

data, bagaimanapun, menunjukkan bahwa ada 

peningkatan risiko diseksi selama kehamilan bahkan 

ketika akar aorta berada pada 4,0 cm, karena kehamilan 

tampaknya memiliki pengaruh kecil, tetapi signifikan, 

pada pertumbuhan aorta bahkan pada ukuran ini. 

Pedoman ACC/AHA/AATS 2010 sebelumnya 

menyarankan perbaikan elektif masuk akal ketika akar 



aorta lebih besar dari 4,0 cm pada wanita dengan sindrom 

Marfan yang merencanakan kehamilan; sebagai catatan 

tinjauan, setengah dari wanita dengan sindrom Marfan 

dan aorta sebesar ini akan memerlukan pembedahan 

karena mereka berisiko mengalami ruptur atau 

pertumbuhan akar aorta yang mengancam jiwa selama 

kehamilan.  

Infark akut selama kehamilan dikaitkan dengan 8% 

kematian ibu dan 56% insiden kelahiran prematur. Jika 

PCI diperlukan, disarankan agar stent logam kosong 

digunakan untuk meminimalkan penggunaan antiplatelet. 

Ada data bahwa clopidogrel aman, tetapi inhibitor 

ticagrelor, prasugrel, bivalirudin, dan glikoprotein IIb/IIIa 

tidak boleh digunakan. Statin dan ACE inhibitor juga 

dikontraindikasikan pada kehamilan. 

 

Honigberg MC et al. Pregnancy-associated myocardial 

infarction. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2018 

Jun 19;20(7):58. [PMID: 29923127] 

Tweet MS et al. Spontaneous coronary artery dissection 

associated with pregnancy. J Am Coll Cardiol. 2017 

Jul 25;70(4):426–35. [PMID: 28728686] 

 

3. Manajemen Persalinan 



Meskipun persalinan pervaginam biasanya dapat 

ditoleransi dengan baik, pasien yang tidak stabil 

(termasuk pasien dengan hipertensi berat dan gagal 

jantung yang memburuk) harus memiliki: operasi caesar 

yang direncanakan. Anestesi spinal menghasilkan 

penurunan resistensi vaskular sistemik yang besar dan 

dapat memperburuk pirau kanan-ke-kiri. Peningkatan 

risiko ruptur aorta telah dicatat selama persalinan pada 

pasien dengan koarktasio aorta dan dilatasi akar aorta 

yang parah dengan sindrom Marfan, dan persalinan 

pervaginam harus dihindari pada pasien ini. Bagi sebagian 

besar pasien, bahkan mereka dengan penyakit jantung 

bawaan yang kompleks, persalinan pervaginam adalah 

metode yang lebih disukai. Segera setelah pelahiran, ada 

banyak perpindahan cairan yang terjadi dengan 

kehilangan darah awal, mengurangi preload dan disertai 

dengan hilangnya pengurangan afterload yang telah 

disediakan oleh plasenta. Namun, aliran balik vena 

dengan cepat meningkat karena uterus tidak lagi menekan 

vena cava inferior dan terdapat infus cairan ke dalam 

sistem vaskular karena uterus dengan cepat menyusut 

kembali ke ukuran normalnya. Peningkatan mendadak 



pada preload dan hilangnya afterload setelah melahirkan 

dapat mengakibatkan gagal jantung selama 48-72 jam 

pertama setelah melahirkan dan tetap merupakan waktu 

yang berisiko tinggi bagi pasien yang rentan. 

 

SKRINING KARDIOVASKULAR PADA ATLET 

Kematian mendadak seorang atlet kompetitif pasti 

menjadi kesempatan untuk publisitas lokal, jika bukan 

nasional. Dalam setiap kesempatan, masyarakat dan 

komunitas medis menanyakan apakah kejadian tersebut 

dapat dicegah dengan pemeriksaan yang lebih cermat atau 

menyeluruh. Meskipun setiap peristiwa tragis, harus 

dihargai bahwa ada sekitar 5 juta atlet kompetitif di 

tingkat sekolah menengah atau lebih tinggi pada tahun 

tertentu di Amerika Serikat. Jumlah kematian jantung 

yang terjadi selama partisipasi atletik tidak diketahui 

tetapi perkiraan di tingkat sekolah menengah berkisar dari 

satu dalam 100.000 hingga satu dari 300.000 peserta. 

Tingkat kematian di antara atlet yang lebih dewasa 

meningkat seiring dengan meningkatnya prevalensi CAD. 

Angka-angka ini menyoroti masalah cara terbaik untuk 

menyaring peserta individu. Bahkan tes murah seperti 



EKG akan menghasilkan biaya yang sangat besar jika 

diperlukan untuk semua atlet, dan kemungkinan hanya 

beberapa individu berisiko yang akan terdeteksi. 

Ekokardiografi, baik sebagai tes rutin atau sebagai 

pemeriksaan lanjutan untuk EKG abnormal, akan sangat 

mahal kecuali untuk atlet profesional elit. Dengan 

demikian, pendekatan yang paling mungkin dilakukan 

adalah dengan anamnesis dan pemeriksaan jantung yang 

cermat yang dilakukan oleh personel yang menyadari 

kondisi yang bertanggung jawab atas sebagian besar 

kematian mendadak pada atlet kompetitif.  

Penting untuk menunjukkan bahwa kematian 

mendadak jauh lebih umum terjadi pada atlet yang lebih 

tua daripada yang lebih muda. Atlet yang lebih tua 

umumnya akan mencari saran mengenai kebugaran 

mereka untuk berpartisipasi. Orang-orang ini harus 

menyadari bahwa olahraga berat dikaitkan dengan 

peningkatan risiko kematian jantung mendadak dan 

bahwa pelatihan yang tepat secara substansial mengurangi 

risiko ini. Skrining pra-partisipasi untuk risiko kematian 

mendadak pada atlet yang lebih tua adalah masalah yang 

kompleks dan saat ini sebagian besar difokuskan untuk 



mengidentifikasi iskemia yang dapat diinduksi karena 

penyakit koroner yang signifikan.  

Dalam serangkaian 158 kematian atletik di Amerika 

Serikat antara tahun 1985 dan 1995, kardiomiopati 

hipertrofik (36%) dan anomali koroner (19%) sejauh ini 

merupakan kondisi dasar yang paling sering. LVH hadir 

pada 10% lainnya, ruptur aorta (mungkin karena sindrom 

Marfan atau nekrosis medial kistik) pada 6%, miokarditis 

atau kardiomiopati dilatasi pada 6%, stenosis aorta pada 

4%, dan displasia RV aritmogenik pada 3%. Selain itu, 

commotio cordis, atau kematian mendadak karena cedera 

miokard langsung, dapat terjadi. Lebih umum pada anak-

anak, takikardia ventrikel atau fibrilasi ventrikel dapat 

terjadi bahkan setelah pukulan langsung kecil ke jantung; 

hal ini diduga karena presipitasi PVC sesaat sebelum 

puncak gelombang T pada EKG.  

Sebuah keluarga yang cermat dan riwayat medis dan 

pemeriksaan kardiovaskular akan mengidentifikasi 

sebagian besar individu yang berisiko. Pembaruan pada 

tahun 2014 merekomendasikan agar semua atlet sekolah 

menengah dan tinggi menjalani kuesioner dan 



pemeriksaan layar medis. Ke-12 elemen dalam 

pemeriksaan diuraikan dalam Tabel 10-21. 

 

Tabel 10–21. Rekomendasi AHA 12 elemen untuk 

skrining kardiovaskular pra-partisipasi atlet kompetitif. 

Riwayat Kesehatan 

Riwayat Pribadi 

1. Nyeri/ketidaknyamanan dada saat beraktivitas 

2. Sinkop yang tidak dapat dijelaskan/hampir sinkop 

3. Dispnea/kelelahan akibat aktivitas berlebihan dan tidak dapat dijelaskan 

4. Pengenalan sebelumnya dari murmur jantung 

5. Peningkatan tekanan darah sistemik  

Riwayat keluarga 

6. Kematian dini (mendadak dan tidak terduga, atau sebaliknya) sebelum 

usia 50 tahun karena penyakit jantung pada satu atau lebih kerabat 

7. Cacat akibat penyakit jantung pada kerabat dekat sebelum usia 50 tahun 

8. Pengetahuan khusus tentang kondisi jantung tertentu pada anggota 

keluarga: kardiomiopati hipertrofik, kardiomiopati dilatasi, sindrom 

long QT atau saluran ion lainnya, sindrom Marfan, atau aritmia penting 

lainnya Pemeriksaan fisik 

9. Bising jantung 

10. Denyut nadi femoralis berkurang (untuk menyingkirkan koarktasio) 

11. Fenotipe sindrom Marfan 

12. Tekanan darah arteri brakialis (posisi duduk) 
Reproduced, with permission, from Lawless CE et al. Protecting the heart of the 

American athlete: proceedings of the American College of Cardiology Sports and 
Exercise Cardiology Think Tank, October 18, 2012, Washington, DC. J Am Coll 

Cardiol. 2014 Nov 18–25;64(20):2146–71. Copyright © Elsevier. 

 

Riwayat keluarga dengan kematian mendadak dini 

atau penyakit kardiovaskular, atau salah satu dari kondisi 

predisposisi ini harus memerlukan pemeriksaan lebih 

lanjut, termasuk EKG dan ekokardiogram. Gejala 

kelelahan yang tidak dapat dijelaskan atau dispnea, nyeri 



dada saat beraktivitas, sinkop, atau hampir sinkop juga 

memerlukan evaluasi lebih lanjut. Penampilan seperti 

Marfan, peningkatan tekanan darah yang signifikan, 

kelainan denyut atau irama jantung, dan murmur jantung 

patologis atau bunyi jantung juga harus diselidiki sebelum 

izin untuk partisipasi atletik diberikan. Evaluasi semacam 

itu direkomendasikan sebelum partisipasi di tingkat 

sekolah menengah dan perguruan tinggi dan setiap 2 

tahun selama kompetisi atletik.  

Sinkop yang diinduksi stres atau tekanan dada 

mungkin merupakan petunjuk pertama tentang asal 

anomali arteri koroner. Secara anatomis, lesi ini paling 

sering terjadi ketika arteri desendens anterior kiri atau 

koroner utama kiri muncul dari cusp koroner kanan dan 

melintasi antara aorta dan trunkus pulmonalis. Lubang 

"seperti celah" yang dihasilkan dari angulasi pada asal 

pembuluh dianggap menyebabkan iskemia ketika aorta 

dan arteri pulmonalis membesar selama latihan keras dan 

ketegangan ditempatkan pada koroner. 

 Perbedaan terberat mungkin dalam memilah atlet 

sehat dengan LVH dari atlet dengan kardiomiopati 

hipertrofik. Secara umum, jantung atlet yang sehat 



cenderung tidak memiliki pola LVH yang tidak biasa 

(seperti hipertrofi septum asimetris), atau memiliki 

pembesaran LA, EKG abnormal, rongga LV dengan 

diameter kurang dari 45 mm pada akhir diastol, dan pola 

pengisian diastolik yang abnormal, atau riwayat keluarga 

dengan kardiomiopati hipertrofik. Atlet lebih cenderung 

laki-laki daripada individu dengan kardiomiopati 

hipertrofik, di mana perempuan sama-sama berisiko. MRI 

jantung muncul sebagai sarana yang berguna untuk 

memisahkan jantung atlet dari kardiomiopati obstruktif 

hipertrofik. Peningkatan risiko juga terlihat pada pasien 

dengan sindrom WPW, interval QTc yang memanjang, 

atau mereka yang menunjukkan abnormal Perubahan ST 

pada sadapan V1 dan V2 konsisten dengan sindrom 

Brugada.  

Penggunaan selektif EKG rutin dan tes stres 

direkomendasikan pada pria di atas usia 40 tahun dan 

wanita di atas usia 50 tahun yang terus berpartisipasi 

dalam olahraga berat dan pada usia lebih dini ketika ada 

riwayat keluarga positif untuk PJK prematur, 

kardiomiopati hipertrofik, atau risiko ganda. faktor. 

Karena setidaknya beberapa fitur risiko (panjang QT, 



LVH, sindrom Brugada, sindrom WPW) mungkin terlihat 

pada skrining EKG rutin, beberapa studi efektivitas biaya 

telah dilakukan. Sebagian besar menyarankan bahwa 

EKG pra-partisipasi memiliki nilai potensial, meskipun 

apa yang harus dilakukan ketika QTc sedikit meningkat 

tidak jelas. Banyak ahli merasa tingginya insiden studi 

EKG positif palsu membuatnya sangat tidak efektif 

sebagai alat skrining. Dengan rendahnya prevalensi 

anomali jantung di masyarakat umum, diperkirakan 

200.000 atlet individu perlu diskrining untuk 

mengidentifikasi individu tunggal yang akan mati 

mendadak. Sebuah laporan dari Kanada meninjau 74 

serangan jantung mendadak selama aktivitas olahraga 

mencatat bahwa sebagian besar terjadi selama olahraga 

nonkompetitif. Insiden selama olahraga kompetitif adalah 

0,76 per 100.000 atlet-tahun, dan tidak ada hubungan 

yang jelas dengan penyakit jantung struktural di sebagian 

besar. Pengujian genetik dari semua atlet yang 

menunjukkan inversi gelombang T pada EKG mereka 

juga terbukti tidak efektif; pengujian genetik memberikan 

kontribusi diagnosis tambahan hanya dalam 2,5% dari 



mata pelajaran di atas yang diperoleh dengan cara klinis 

rutin.  

Oleh karena itu, masalah skrining rutin tetap 

kontroversial. Sebuah laporan dari Inggris pada tahun 

2018, menyaring pemain sepak bola remaja dari tahun 

1996 hingga 2016 (termasuk EKG dan ekokardiografi), 

mengidentifikasi penyakit yang terkait dengan kematian 

mendadak hanya 0,38% dari 11.168 atlet yang diskrining 

dengan total 118.351 orang-tahun. Insiden kematian 

mendadak sekitar 7 per 100.000 atlet dan sebagian besar 

terkait dengan kardiomiopati yang belum terdeteksi pada 

prosedur skrining.  

Pada tahun 2017, sebuah makalah posisi dari 

sejumlah masyarakat Eropa mempresentasikan argumen 

mengenai penggunaan sejumlah opsi penyaringan pra-

partisipasi. Naskah tersebut juga memberikan masukan 

dari sejumlah organisasi olahraga internasional. Mereka 

menyimpulkan bahwa ada data untuk mendukung 

mendapatkan riwayat klinis, melakukan pemeriksaan 

fisik, dan melakukan EKG 12-lead pada semua peserta. 

Mereka tidak merekomendasikan ekokardiografi sebagai 

alat skrining.  



Pada tahun 2017, sebuah pernyataan konsensus dari 

American Medical Society for Sports Medicine 

diterbitkan meringkas rekomendasi saat ini untuk: pilihan 

skrining yang tepat dalam berbagai skenario klinis. 

Setelah individu berisiko tinggi telah diidentifikasi, 

pedoman dari konferensi Bethesda dan ESC dapat 

digunakan untuk membantu menentukan apakah atlet 

dapat terus berpartisipasi dalam acara olahraga. 

Tabel 10-22 merangkum rekomendasi ini. 

 

Tabel 10–22. Rekomendasi untuk partisipasi olahraga 

kompetitif di kalangan atlet dengan potensi penyebab 

SCD. 

Kondisi  Konferensi Bethesda ke-36 European Society of 

Cardiology 

Abnormalitas Struktur Jantung 

HCM Eksklusi atlet dengan 

kemungkinan atau 

diagnosis klinis definitif 
dari semua olahraga 

kompetitif 

Atlet genotipe-
positif/fenotipe-negatif 

masih bisa berkompetisi 

Eksklusi stlet dengan 
kemungkinan atau 

diagnosis klinis definitif 
dari semua olahraga 

kompetitif  

Eksklusi individu genotipe-
positif/fenotipe-negatif 

dari olahraga kompetitif   

ARVC Eksklusi atlet dengan 

kemungkinan atau 
diagnosis klinis definitif 

dari semua olahraga 

kompetitif 

Eksklusi atlet dengan 

kemungkinan atau 
diagnosis klinis definitif 

dari semua olahraga 

kompetitif 

CCAA Eksklusi dari olahraga 

kompetitif 

Tidak dapat diaplikasikan 



Partisipasi di semua 
olahraga 3 bulan setelah 

pembedahan berhasil 

akan diizinkan untuk 
atlet dengan iskemia, 

ventrikular aritmia atau 

takiaritmia, atau 
disfungsi LV selama tes 

latihan maksimal. 

Abnormalitas Elektrik Jantung 

WPW Atlet tanpa penyakit 
jantung struktural, tanpa 

riwayat palpitasi, atau 

tanpa takikardia dapat 
berpartisipasi di semua 

olahraga kompetitif 

Pada atlet dengan gejala, 
studi elektrofisiologikal 

dan ablasi 

direkomendasikan. 
Kembali ke olahraga 

kompetitif 

diperbolehkan setelah 
ablasi korektif, asalkan 

EKG normal 

Atlet tanpa penyakit jantung 
struktural, tanpa riwayat 

palpitasi, atau tanpa 

takikardia dapat 
berpartisipasi pada semua 

olahraga kompetitif 

Pada atlet dengan gejala, 
studi elektrofisiologikal 

dan ablasi 

direkomendasikan. 
Kembali ke olahraga 

kompetitif diperbolehkan 

setelah ablasi korektif, 
asalkan EKG normal 

LQTS Eksklusi setiap pasien 

dengan cardiac arrest 

sebelumnya atau 

episode sinkop dari 
olahraga kompetitif 

Pasien tanpa gejala 

dibatasi untuk olahraga 
kompetitif intensitas 

rendah 

Genotipe-positif/fenotipe-
negatif atlet masih bisa 

berkompetisi 

Eksklusi setiap atlet dengan 

klinis atau diagnosis 

genotipe dari olahraga 

kompetitif 

BrS Eksklusi dari semua 

olahraga kompetitif 
kecuali intensitas 

rendah 

Eksklusi dari semua olahraga 

kompetitif 

CPVT Eksklusi dari semua 
olahraga kompetitif 

dengan diagnosis klinis 

dari olahraga kompetitif 
Atlet genotipe-

positif/fenotipe-negatif 

masih bisa berkompetisi 

Eksklusi semua pasien 
dengan diagnosis klinis 

dari olahraga kompetitif 

Pasien genotipe-
positif/fenotipe-negatif 

juga dieksklusi 



Abnormalitas Jantung yang Didapat 

Commosio cordis Kelayakan untuk kembali 
ke olahraga kompetitif 

pada survivor adalah 

masalah penilaian klinin 
individual. Survivor 

harus menjalani workup 

kardiovaskular termasuk 
EKG 12 lead, 

monitoring rawat jalan 

EKG, dan 
ekokardiografi 

Tidak dapat diaplikasikan 

Miokarditis Eksklusi dari semua 

olahraga kompetitif 
Periode konvalesen 6 

bulan 

Atlet dapat kembali ke 
kompetisi ketika hasil 

tes normal 

 

Eksklusi dari semua olahraga 

kompetitif 
Periode konvalesen 6 bulan 

Atlet dapat kembali ke 

kompetisi ketika hasil tes 
normal 

ARVC, arrhytmogenis right ventricular cardiomyopathy; BrS, Brugada syndrome; 
CCAA, congenital coronary artery anomalies; CPVT, catecholaminergic polymorphic 

ventricular tachycerdia; ECG, electrocardiogram; HCM, hyperthropic 

cardiomyopathy; LQTS, long QT syndrome; LV, left ventricular; SCD, sudden cardiac 
death; WPW, Wolff-Parkinson-White syndrome. 
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12;61(10):1027-40. Copyright © Elsevier. 
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