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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Gagal Jantung  

2.1.1   Definisi Gagal Jantung 

Gagal jantung dapat diartikan sebagai abnormalitas dari fungsi struktural 

jantung atau sebagai kegagalan jantung dalam mendistribusikan oksigen sesuai 

dengan yang dibutuhkan pada metabolisme jaringan, meskipun tekanan pengisian 

normal atau adanya peningkatan tekanan pengisian (Mc Murray, JJV., dkk., 

2012).   

Menurut ESC (European Society of Cardiology), gagal jantung 

didefinisikan suatu sindrom yang karakteristiknya terdiri dari beberapa gejala 

seperti nafas pendek, menetapnya batuk dan wheezing, pergelangan kaki bengkak 

dan mudah lelah, terdapat tekanan vena jugularis, terdapat pulmonary crackles, 

meningkatnya frekuensi nadi serta terdapat edema perifer (Lainscak, M., dkk., 

2017).  

2.1.2 Epidemiologi Gagal Jantung 

Gagal jantung berperan penting terhadap kesakitan dan kematian di dunia 

(Goodman dan Gilman, 2011). Berdasarkan laporan dari WHO (World Health 

Organization), dilaporkan gangguan kardiovaskular mengakibatkan meninggalnya 

17,5 juta orang di seluruh dunia dan lebih dari 75% penderita gangguan 

kardiovaskular terdapat di negara-negara yang memiliki pendapatan rendah dan 

menengah (WHO, 2016). Pada riset yang dilakukan di Amerika Serikat, orang 

berusia >40 tahun mempunyai resiko berkembangnya gagal jantung sebanyak 

20%. Angka kejadian gagal jantung terjadi lebih dari 650.000 orang. Semakin 
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bertambahnya umur, kejadian gagal jantung semakin meningkat. Dalam jangka 

waktu 5 tahun, tingkat kematian gagal jantung +50% (Yancy, CW., dkk., 2013). 

Di Indonesia jumlah kasus gagal jantung sebanyak 0,13% yang ditentukan 

oleh dokter, sedangkan jumlah kasus gagal jantung sebanyak 0,3% yang 

ditentukan oleh dokter dan didapatkan dari gejala. Di Jawa Timur jumlah kasus 

gagal jantung sebanyak 0,19% yang ditentukan oleh dokter, sedangkan jumlah 

kasus gagal jantung sebanyak 0,3% yang ditentukan oleh dokter dan didapatkan 

dari gejala (Kementerian Kesehatan RI, 2013). 

2.1.3    Faktor Resiko Gagal Jantung  

Faktor resiko gagal jantung meliputi: 

a.  Faktor resiko mayor meliputi usia, jenis kelamin, hipertensi, hipertrofi pada 

ventrikel kiri, infark miokard, obesitas, diabetes 

b. Faktor resiko minor meliputi merokok, dislipidemia, gagal ginjal kronik, 

albuminuria, anemia, stres, gaya hidup yang buruk 

c.  Sistem imun yaitu adanya hipersensitivitas 

d.  Infeksi yang disebabkan oleh virus, parasit, bakteri 

e. Zat toksik yang disebabkan karena pemberian agen kemoterapi (antrasiklin,  

siklofosfamid, 5 Fluorouracil), terapi target kanker (transtuzumab, tyrosine 

kinase inhibitor), NSAID, kokain, alkohol 

f. Faktor genetik seperti riwayat dari keluarga (Ford, I., dkk., 2015). 

2.1.4    Patofisiologi Gagal Jantung 

            Kondisi patofisiologis umum yang menyebabkan progresifitas gagal 

jantung sangat kompleks terlepas dari faktor pencetusnya. Mekanisme 

kompensasi terjadi pada setiap derajat, dari subseluler sampai dengan interaksi 
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antar organ. Ketika rangkaian adaptasi ini tidak mampu mengkompensasi lagi 

maka gagal jantung akan terjadi (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015). 

a. Adaptasi 

Yang paling penting diantara tingkatan adaptasi adalah: 

1. Mekanisme Frank Starling, dimana suatu preload yang meningkat akan   

membantu mempertahankan kinerja jantung  

2.   Perubahan pada regenerasi dan kematian miosit 

3.  Hipertrofi miokard dengan atau tanpa dilatasi ruang jantung, dimana massa 

dari jaringan kontraktif bertambah  

4.   Aktivasi sistem neurohormonal (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015). 

Pelepasan norepinefrin oleh saraf adrenergik jantung menambah 

kontraktilitas miokard termasuk aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron 

(RAAS), sistem saraf simpatik dan penyesuaian neurohormonal lain yang bekerja 

untuk mempertahankan tekanan arteri dan perfusi organ vital (Pusat informasi 

ilmiah FK UNPAD, 2015).  

Respon primer miokard terhadap peningkatan stress dinding kronis adalah 

berupa hipertrofi, kematian atau apoptosis dan regenerasi miosit. Proses ini 

akhirnya menyebabkan remodeling, biasanya tipe eksentrik. Remodeling eksentrik 

selanjutnya memperburuk kondisi pembebanan pada miosit yang tersisa dan 

mengakibatkan siklus yang merugikan. Ide menurunkan stress dinding untuk 

memperlambat proses remodeling telah lama digunakan untuk mengobati pasien 

gagal jantung (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015).   

Penurunan curah jantung setelah cedera miokard menggerakan kaskade 

gangguan hemodinamik dan neurohormonal yang memprovokasi aktivasi sistem 
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neuroendokrin, terutama sistem adrenergik yang disebutkan diatas dan RAAS. 

Pelepasan epinefrin dan norepinefrin bersama dengan zat vasoaktif endotelin-1 

(ET-1) dan vasopresin menyebabkan vasokonstriksi yang meningkatkan calcium 

afterload. Dan melalui peningkatan siklik adenosin monofosfat (cAMP) 

menyebabkan peningkatan pemasukan kalsium sitosol. Peningkatan pemasukan 

kalsium ke miosit akan menambah kontraktilitas miokard dan mengganggu 

relaksasi miokard (lusitropi) (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015).  

Kalsium yang berlebihan dapat menyebabkan aritmia dan menyebabkan 

kematian mendadak. Peningkatan afterload, kontraktilitas miokard (dikenal 

sebagai inotropi) dan penurunan lusitropi miokard menyebabkan suatu 

peningkatan pengeluaran energi miokard dan penurunan lebih lanjut dari curah 

jantung. Peningkatan pengeluaran energi miokard menyebabkan kematian sel 

meneruskan siklus peningkatan rangsangan neurohormonal dan respon 

hemodinamik miokardial yang merugikan selanjutnya (Pusat informasi ilmiah FK 

UNPAD, 2015).   

Selain itu, aktivasi RAAS menyebabkan retensi garam dan air, 

mengakibatkan peningkatan preload dan peningkatan lebih lanjut pengeluaran 

energi miokard. Peningkatan renin yang dimediasi oleh penurunan peregangan 

dari arteriol aferen glomerulus menurunkan pengiriman klorida ke makula densa 

dan meningkatkan aktivitas beta 1 adrenergik sebagai respon terhadap penurunan 

curah jantung. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar angiotensin II (Ang II) 

dan pada gilirannya kadar aldosteron (yang menyebabkan stimulasi pelepasan 

aldosteron). Ang II bersama dengan ET-1 sangat penting dalam mempertahankan 

homeostasis intravaskular yang efektif yang dimediasi oleh vasokontriksi dan 
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retensi garam beserta air yang diinduksi oleh aldosteron (Pusat informasi ilmiah 

FK UNPAD, 2015).  

Konsep jantung sebagai organ yang dapat memperbarui diri sendiri 

merupakan perkembangan yang relatif baru. Paradigma baru untuk biologi miosit 

ini telah menciptakan keseluruhan bidang penelitian yang ditujukan langsung 

untuk memperbanyak regenerasi miokard. Tingkat pergantian miosit telah terbukti 

meningkat selama mengalami stres patologis. Pada gagal jantung, mekanisme 

untuk penggantian ini tidak dapat mengimbangi cepatnya peningkatan laju 

hilangnya miosit. Ketidakseimbangan hipertrofi dan kematian dari regenerasi 

adalah jalur akhir pada tingkat sel yang umum pada progresifitas remodeling dan 

gagal jantung (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015). 

b. Angiotensin II 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa produksi angiotensin II cardiac 

local (yang menurunkan lusitropi, meningkatkan inotropi dan meningkatkan 

afterload) menyebabkan peningkatan pemakaian energi miokard. Angiotensin II 

juga menunjukkan secara in vitro dan in vivo meningkatkan laju apoptosis miosit. 

Dalam hal ini, Ang II mempunyai aksi serupa dengan norepinefrin pada gagal 

jantung. Ang II juga memediasi hipertrofi seluler miokard dan dapat 

meningkatkan progresifitas hilangnya fungsi miokard. Faktor neurohormonal 

diatas menyebabkan hipertrofi miosit dan fibrosis interstitial, menghasilkan 

peningkatan volume miokard dan meningkatkan massa miokard maupun 

hilangnya miosit. Sebagai hasil, perubahan arsitektur jantung sebaliknya akan 

memberikan peningkatan volume dan massa miokard selanjutnya (Pusat informasi 

ilmiah FK UNPAD, 2015).  
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c. Miosit dan Remodeling Miokard 

Pada gagal jantung, peningkatan volume miokard ditandai dengan miosit 

yang lebih besar yang sudah mendekati ajal. Karena miosit semakin drop out, 

beban muatan dipikul oleh sisa miokard, dan lingkungan yang tidak 

menguntungkan ini ditransmisikan ke sel progenitor yang bertanggung jawab 

terhadap penggantian miosit yang hilang. Sel progenitor secara progresif menjadi 

kurang efektif, hal ini yang mendasari proses patologi memburuknya dan 

percepatan gagalnya miokard. Meningkatnya volume dan massa miokard 

bersamaan dengan hilangnya miosit merupakan ciri khas dari remodeling 

miokard. Proses remodeling ini menghasilkan mekanisme adaptif, seperti 

penambahan stroke volume (mekanisme Frank Starling) dan penurunan stres 

dinding (hukum Laplace’s). Kemudian menyebabkan mekanisme maladaptif 

seperti peningkatan kebutuhan oksigen miokard, iskemia miokard, gangguan 

kontraktilitas dan aritmogenesis (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015). 

Pada gagal jantung lanjut, dijumpai suatu penurunan relatif dari efek 

counter-regulatory dari vasodilator endogen, seperti oksida nitrit (NO), 

prostaglandin (PG), bradikinin (BK), atrial natriuretic peptide (ANP) dan tipe B 

natriuretik peptida (BNP). Penurunan ini terjadi secara simultan dan akan 

meningkatkan substansi vasokonstriktor dari RAAS dan sistem adrenergik yang 

mendorong peningkatan lebih lanjut vasokonstriksi yaitu preload dan afterload. 

Hal ini menghasilkan proliferasi seluler, remodeling miokard yang merugikan dan 

anti natriuresis. Dampaknya kelebihan total cairan tubuh dan perburukan gejala 

dari gagal jantung (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015). 
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d. Gagal Jantung Sistolik dan Diastolik 

Baik gagal jantung sistolik maupun diastolik masing-masing menyebabkan 

penurunan stroke volume. Hal ini menyebabkan aktivasi baroreflek dan 

kemoreflek perifer maupun sentral yang mampu memicu peningkatan nyata dari 

lalu lintas saraf simpatis. Meskipun ada kesamaan dalam respon neurohormonal 

untuk menurunkan stroke volume, kejadian yang dimediasi neurohormonal berikut 

telah sangat gamblang dijelaskan pada individu dengan gagal jantung sistolik. 

Peningkatan plasma norepinefrin selanjutnya berkorelasi langsung dengan tingkat 

disfungsi jantung dan memiliki keterlibatan prognostik yang signifikan. 

Norepinefrin bersifat toksik sementara terhadap miosit jantung, juga bertanggung 

jawab kepada berbagai kelainan sinyal transduksi seperti down regulation reseptor 

beta 1 adrenergik dan peningkatan aktivitas penghambatan protein G. Perubahan 

reseptor beta 1 adrenergik mengakibatkan ekspresi berlebih dan meningkatkan 

hipertrofi miokard (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015). 

e. ANP dan BNP 

ANP dan BNP merupakan peptida aktif yang dihasilkan secara endogen 

sebagai respon terhadap peningkatan volume atau tekanan atrium dan ventrikel. 

ANP dan BNP berturut-turut dihasilkan oleh atrium dan ventrikel dan keduanya 

menyebabkan vasodilatasi dan natriuresis. Efek hemodinamik mereka dimediasi 

oleh adanya penurunan tekanan pengisian ventrikel karena menurunnya preload 

dan afterload. BNP terutama menghasilkan vasodilatasi selektif arteriol aferen 

dan menghambat reabsorpsi sodium di tubulus kontortus proksimal. Ia juga 

menghambat pelepasan renin dan aldosteron, karenanya terjadi aktivasi 

adrenergik. ANP dan BNP meningkat pada gagal jantung kronik. BNP terutama 
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secara potensial mempunyai keterlibatan penting dalam diagnosis, terapeutik dan 

prognostik (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015). 

f. Sistem Vasoaktif Lain 

Sistem vasoaktif lain yang berperan pada patogenesis gagal jantung adalah 

sistem reseptor endotelin (ET), sistem reseptor adenosin, vasopresin dan tumor 

nekrosis faktor alfa (TNF-alfa). ET adalah suatu substansi yang diproduksi oleh 

endotel vaskular, berkontribusi dalam regulasi fungsi miokard, tonus vaskular dan 

resistensi perifer pada gagal jantung. Peningkatan kadar ET-1 sangat berkorelasi 

dengan keparahan dari gagal jantung. ET-1 merupakan suatu vasokonstriktor kuat 

dan mempunyai efek vasokonstriksi berlebihan pada vaskular ginjal, menurunkan 

aliran plasma darah ginjal, glomerular filtration rate (GFR) dan ekskresi sodium. 

TNF-alfa diduga berperan dalam merespon berbagai kondisi infeksi dan inflamasi. 

Kadar TNF-alfa yang meningkat secara konsisten terjadi pada gagal jantung dan 

tampaknya berkorelasi dengan derajat disfungsi miokard. Beberapa studi 

membuktikan bahwa produksi TNF-alfa lokal dapat mempunyai efek toksik pada 

miokard, sehingga memperburuk fungsi sistolik dan diastolik. Oleh karena itu, 

pada individu dengan disfungsi diastolik, respon neurohormonal terhadap 

penurunan stroke volume menghasilkan perbaikan tekanan darah sistolik dan 

perfusi jaringan sementara. Namun demikian, data yang ada mendukung 

anggapan bahwa respon neurohormonal berkontribusi dalam progresi disfungsi 

miokard jangka panjang (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015). 
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g. Gagal jantung dengan fraksi ejeksi normal  

Pada gagal jantung diastolik (Heart Failure Preserved Ejection 

Fraction/HFpEF), terjadi proses patofisiologi yang sama yang menyebabkan 

penurunan curah jantung seperti pada gagal jantung sistolik. Tetapi pada HFpEF, 

proses patofisiologi sebagai respon terhadap serangkaian faktor lingkungan 

hemodinamik dan sirkulasi yang berbeda yang menekan curah jantung. Pada 

HFpEF, perubahan relaksasi dan peningkatan kekakuan dari ventrikel (karena 

keterlambatan uptake dan efflux kalsium oleh retikulum sarkoplasma miosit) 

terjadi sebagai respon terhadap peningkatan afterload (tekanan berlebihan). 

Gangguan relaksasi ventrikel kemudian akan mengganggu pengisian diastolik dari 

ventrikel kiri. Disfungsi sistolik dan diastolik sub endokardial ventrikel kanan, 

sebagaimana dideteksi dengan echocardiographic strain rate imaging merupakan 

hal yang lazim pada HFpEF. Disfungsi ini secara potensial dihubungkan dengan 

proses fibrotik yang sama yang mempengaruhi lapisan sub endokardial dari 

ventrikel kiri pada suatu tingkat yang lebih rendah dengan tekanan berlebihan 

pada ventrikel kanan. Hal ini yang memainkan peran dalam gejala pasien dengan 

HFpEF (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015). 

h. Kekakuan Ruang Ventrikel Kiri 

Suatu peningkatan kekakuan ruang ventrikel kiri terjadi secara sekunder 

terhadap salah satu atau kombinasi dari 3 mekanisme berikut: 

1. Peningkatan tekanan pengisian  

2. Pergesaran dari kecuraman kurva tekanan volume ventrikel  

3. Penurunan distenbilitas ventrikel (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015). 
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Suatu peningkatan tekanan pengisian merupakan pergerakan keatas 

sepanjang kurva tekanan volume ke bagian yang curam, sebagaimana dapat 

terjadi pada keadaan seperti kelebihan volume sekunder akibat regurgitasi 

valvular akut atau gagal jantung akut karena miokarditis. Hasil suatu pergeseran 

kecuraman kurva tekanan volume ventrikel tersebut umumnya tidak hanya akibat 

peningkatan massa dan ketebalan dinding ventrikel (sebagaimana terjadi pada 

stenosis aorta dan hipertensi lama) tetapi juga dari penyakit infiltratif (contoh 

amiloidosis), fibrosis endomiokard dan iskemia miokard. Perpindahan keatas 

kurva tekanan volume diastolik paralel secara umum disebabkan oleh penurunan 

distenbilitas ventrikel. Hal ini biasanya disebabkan oleh kompresi ventrikel dari 

luar (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015). 

i. Hipertrofi Konsentrik Ventrikel Kiri 

Tekanan berlebihan akan menyebabkan hipertrofi konsentrik ventrikel kiri 

(LVH), sebagaimana terjadi pada stenosis aorta, hipertensi dan kardiomiopati 

hipertrofi, terjadi pergeseran kurva tekanan volume diastolik ke kiri sepanjang 

aksis volume. Sehingga hasilnya, tekanan diastolik ventrikel meningkat abnormal, 

meskipun kekakuan ruang bisa berubah atau tidak. Peningkatan tekanan diastolik 

menghasilkan suatu peningkatan penggunaan energi oleh miokard, remodeling 

ventrikel, peningkatan kebutuhan miokard akan oksigen, iskemia miokard dan 

perkembangan akhir dari mekanisme maladaptif jantung yang menyebabkan gagal 

jantung (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 2015). 

j. Aritmia  

Sementara ini irama yang mengancam jiwa lebih sering didapatkan pada 

kardiomiopati iskemik. Aritmia memberikan suatu beban signifikan pada semua 
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bentuk gagal jantung. Pada kenyataannya, beberapa aritmia bahkan dapat 

menyebabkan gagal jantung. Dari semua aritmia yang paling berhubungan dengan 

gagal jantung adalah aritmia ventrikel. Substrat struktural aritmia ventrikel adalah 

substrat yang sering ditemukan pada gagal jantung, terlepas dari penyebab yang 

mendasari termasuk dilatasi ventrikel, hipertrofi miokard dan fibrosis miokard. 

Pada tingkat seluler, miosit dapat terpapar oleh peningkatan regangan, tegangan 

dinding, katekolamin, iskemia dan ketidakseimbangan elektrolit. Kombinasi dari 

faktor ini berkontribusi pada peningkatan insidensi kematian jantung mendadak 

aritmogenik pada pasien gagal jantung (Pusat informasi ilmiah FK UNPAD, 

2015).           

2.1.5  Klasifikasi Gagal Jantung 

Klasifikasi gagal jantung menurut ACC (The American College of 

Cardiologi) atau AHA (American Heart Association) dilihat berdasarkan struktur 

dan kerusakan otot jantung dibagi menjadi 4 kelas yaitu: 

a. Kelas A: pasien memiliki resiko tinggi untuk berkembangnya gagal jantung 

tetapi belum menunjukkan adanya kelainan struktural dan fungsional jantung 

serta belum terdapat gejala gagal jantung 

b. Kelas B: pasien dengan kelainan struktural jantung yang berhubungan dengan 

berkembangnya gagal jantung, tetapi tanda atau gejala gagal jantung belum 

tampak 

c. Kelas C: pasien yang memiliki gejala gagal jantung yang berhubungan dengan 

kerusakan struktural jantung yang dideritanya 

d. Kelas D: pasien yang memiliki gejala gagal jantung dan terdapat kerusakan 

jantung yang parah. Pasien ini sulit diterapi (Lainscak, M., dkk., 2017). 
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Sedangkan klasifikasi gagal jantung menurut NYHA (New York Heart 

Association) yang mendeskripsikan gagal jantung berdasarkan gejala dan 

penurunan aktivitas fisik dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu:  

a. Kelas 1: pasien tidak ada keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik. Gejala 

seperti sesak nafas, kelelahan atau palpitasi tidak ada selama melakukan 

aktivitas fisik biasa 

b. Kelas 2: pasien dengan sedikit keterbatasan aktivitas fisik. Gejala seperti sesak 

nafas, kelelahan atau palpitasi ada selama melakukan aktivitas fisik biasa 

c. Kelas 3: pasien dengan keterbatasan dalam melakukan berbagai aktivitas. 

Gejala timbul saat melakukan berbagai aktivitas tetapi dapat membaik saat 

beristirahat 

d. Kelas 4: pasien dengan keterbatasan dalam melakukan berbagai aktivitas. 

Gejala timbul meskipun sedang beristirahat (Lainscak, M., dkk., 2017).  

Klasifikasi gagal jantung menurut European Society of Cardiology (ESC) 

dibagi menjadi 3 tipe yaitu: 

a. HFrEF (Heart Failure reduced Ejection Fraction) yaitu gagal jantung dengan  

fraksi ejeksi < 40% 

b. HFmrEF (Heart Failure mid-range Ejection Fraction) yaitu gagal jantung 

dengan  fraksi ejeksi rentang 40%-49% 

c. HFpEF (Heart Failure preserved Ejection Fraction) yaitu gagal jantung 

dengan fraksi ejeksi rentang > 50% (Ponikowski, P., dkk., 2016). 
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Tabel 2.1 Tipe Gagal Jantung HFrEF, HFmrEF, HFpEF 

Tipe Gagal 

Jantung 

HFrEF HFmrEF HfpEF 

 Gejala+tanda Gejala+tanda Gejala+tanda 

Kriteria LVEF< 40% Fraksi ejeksi ventrikel 

kiri 40%-49% 

Fraksi ejeksi ventrikel kiri 

>50% 

  1.Meningkatnya kadar 

peptide natriuretik  

2.Setidaknya 1 kriteria 

tambahan yaitu: 

a.LVH dan/atau LAE 

b. Disfungsi diastolik 

1.Meningkatnya kadar 

peptide natriuretik  

2.Setidaknya 1 kriteria 

tambahan yaitu: 

a.LVH dan/atau LAE 

b. Disfungsi diastolic 

(Ponikowski, P., 2016) 

2.1.6    Manifestasi Klinis Gagal Jantung  

Tanda dan gejala gagal jantung menurut NYHA (New York Heart Association).  

a. Tanda gagal jantung meliputi: 

1. Edema 

2. Palpitasi 

3. denyut nadi tidak teratur 

4. kenaikan berat badan secara tiba-tiba 

5. Perubahan output urin 

6. Penurunan berat badan  

7. Tekanan darah rendah atau tekanan darah ortostatik 

8. Frekuensi nadi <60/menit atau >120/menit 

9. Kulit dingin, pucat, berbintik-bintik (Albert, N., 2010). 
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b. Gejala gagal jantung meliputi: 

1. sesak nafas 

2. intoleransi terhadap olahraga 

3. ortopnea (sesak saat berbaring) 

4. Kelemahan umum 

5. Pusing 

6. Mual, muntah, diare, kehilangan nafsu makan 

7. paroxysmal nocturnal dyspnea 

8. Kegelisahan, bingung, pingsan 

9. Rasa penuh pada perut bagian kanan  

10. Batuk parah 

11. Nyeri dada 

12. Wheezing (Albert, N., 2010). 

2.1.7 Diagnosis Gagal Jantung  

Kriteria Framingham dapat dipakai untuk menegakkan diagnosis gagal 

jantung yaitu dengan terpenuhinya 2 kriteria mayor atau (1 kriteria mayor dan 2 

kriteria minor). Kriteria minor tidak boleh berkaitan dengan kondisi penyakit lain. 

Adapun kriteria Framingham sebagai berikut: 

1. Kriteria mayor:  

a. Paroxysmal nocturnal dyspnea 

b. Distensi vena leher 

c. Ronki paru 

d. Kardiomegali 

e. Edema paru akut 
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f. Gallop bunyi jantung III 

g. Peningkatan vena jugularis 

h. Refluks hepatojugular positif (Mahmood, SS. dan Wang, TJ., 2013). 

2. Kriteria minor: 

a. Edema ekstremitas 

b. Batuk malam  

c. Dyspnea on effort ( sesak pada aktivitas) 

d. Hepatomegali 

e. Efusi pleura 

f. Kapasitas vital berkurang 1/3 dari normal 

g. Takikardia (>120x/menit) (Mahmood, SS. dan Wang, TJ., 2013). 

Banyak gejala gagal jantung yang tidak spesifik, sehingga diperlukan pemeriksaan 

penunjang untuk membantu mendiagnosis gagal jantung. Pemeriksaan penunjang 

gagal jantung meliputi: 

1. Ekokardiografi dan Elektrokardiografi 

Ekokardiografi dan elektrokardiografi adalah tes yang paling berguna 

untuk pasien yang dicurigai gagal jantung. Ekokardiografi memberikan informasi 

mengenai volume ruang jantung, fungsi sistolik dan diastolik ventrikel, ketebalan 

dinding jantung dan fungsi katup jantung. Sedangkan elektrokardiografi 

menunjukkan irama dan konduksi listrik jantung yaitu apakah terdapat penyakit 

sinoatrial, blok atrioventrikular atau ketidaknormalan konduksi intraventrikular. 

Hasil ekokardiografi dan elektrokardiografi penting untuk menentukan 

pengobatan yang sesuai. 
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2. Peptida Natriuretik 

Peptida natriuretik dapat ditemukan dalam darah. Peptida natriuretik 

adalah hormon yang sekresinya akan melonjak ketika terdapat penyakit pada 

jantung atau meningkatnya beban pada ruang jantung. Jenis peptida natriuretik 

yaitu BNP (Peptida Natriuretik tipe B) dan NT-proBNP (Terminal N pro Peptida 

Natriuretik tipe B).  

3. Foto Rontgen Dada 

Foto rontgen dada merupakan pemeriksaan alternatif untuk mendiagnosis 

gagal jantung. Pemeriksaan ini dapat menunjukkan kongesti vena atau edema paru 

dan kardiomegali pada pasien gagal jantung (Mc Murray, JJV., dkk., 2012).    

2.1.8  Tatalaksana Gagal Jantung 

Tujuan utama dari tatalaksana gagal jantung adalah: 

1. memperbaiki prognosis dan mengurangi mortalitas 

2. meringankan gejala dan mengurangi morbiditas dengan mencegah atau 

memperlambat disfungsi jantung (Inamdar, AA. dan Inamdar AC., 2016). 

Tujuan tambahan dari tatalaksana gagal jantung adalah: 

1. Mengurangi lamanya pasien gagal jantung dirawat di rumah sakit 

2. Mencegah kerusakan sistem organ  

3. Mengelola dengan tepat komorbiditas yang berkontribusi memperburuk 

prognosis  (Inamdar, AA. dan Inamdar AC., 2016). 

Disarankan untuk menempatkan pasien gagal jantung di ICU (intensive care unit) 

dan tatalakasana pengobatannya sebagai berikut: 

1. Monitoring oksigen, PaO2 <60% atau SaO2 <90% 
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2. Sediakan noninvasive positive pressure ventilation (NIPPV) pada beberapa 

kasus dengan respiratory distress 

3. Gunakan agen farmakologi tergantung faktor pencetus dan gejala: 

a. Diuretics untuk mengurangi edema dengan cara mengurangi volume darah 

dan tekanan vena 

b.Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs) atau angiotensin receptor 

blockers (ARBs) untuk memodifikasi neurohormonal, vasodilatasi dan 

perbaikan pada LVEF (Left Ventricular Ejection Fraction). Ganti dengan 

hydralazine dan/atau nitrat pada pasien yang tidak merespon ACEIs dan 

ARBs 

c. Beta adrenergic blockers untuk memodifikasi neurohormonal, perbaikan 

gejala, perbaikan LVEF dan mencegah aritmia  

d. Aldosterone antagonists untuk mengontrol gejala gagal jantung, mengurangi 

aritmia ventrikel, mengurangi beban kerja jantung dan memperbaiki LVEF 

e. Digoxin, yang dapat berperan meningkatkan sedikit cardiac output dan 

menurunkan angka rawat inap pada pasien gagal jantung 

f. Antikoagulan untuk menurunkan resiko tromboemboli 

g. Agen inotropik untuk mengembalikan perfusi organ, mengurangi kemacetan 

(congestion) pada pasien HFrEF, sehingga meningkatkan cardiac output dan 

mengurangi aktivasi neurohormonal  (Inamdar, AA. dan Inamdar AC., 

2016). 
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2.1.9   Komplikasi Gagal Jantung 

 Terdapat beberapa komplikasi dari gagal jantung. Komplikasi utama tersaji 

dibawah: 

1. Aritmia 

Atrial Fibrilasi (AF) bisa menjadi penyebab atau menjadi akibat dari gagal 

jantung. Prevalensi AF bertambah seiring dengan semakin parahnya gagal 

jantung. Pasien gagal jantung pada NYHA kelas I mempunyai prevalensi AF 

kurang dari atau sama dengan 5%, sementara pasien gagal jantung pada NYHA 

kelas IV mempunyai prevalensi 50% (Sutherland, K., 2010). 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa pasien gagal jantung dengan AF 

mempunyai prognosis yang lebih buruk daripada pasien dengan gagal jantung 

tanpa AF. Pasien gagal jantung dengan AF meningkatkan angka rawat inap dan 

meningkatkan angka kematian (Sutherland, K., 2010). 

2. Depresi 

Sepertiga orang yang menderita gagal jantung mengalami depresi berat dan 

berkepanjangan. Depresi berhubungan dengan kualitas hidup yang buruk, 

keterbatasan fungsi, keterbatasan dalam merawat diri sendiri, mahalnya biaya 

kesehatan dan hasil yang buruk untuk semua pasien dengan penyakit 

kardiovaskular (Sutherland, K., 2010). 

4. Stroke dan Tromboemboli 

Gagal jantung mempengaruhi pasien untuk terkena tromboemboli 

(termasuk stroke, trombosis vena dalam dan emboli paru). Faktor yang 

berkontribusi meningkatkan resiko ini adalah cardiac output yang rendah (dengan 

kecenderungan darah yang menetap pada ruangan jantung yang berdilatasi). 18 
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dari setiap 1000 pasien gagal jantung menderita stroke 1 tahun setelah mereka 

terdiagnosis gagal jantung. Angka stroke meningkat sampai maksimum 47,4 per 

1000 setelah 5 tahun terdiagnosis (Sutherland, K., 2010).   

5. Kaheksia 

Kaheksia adalah komplikasi yang serius pada gagal jantung kronis dan 

mempengaruhi 10 sampai 15% dari pasien gagal jantung kronis. Malnutrisi klinis 

atau subklinis umum terjadi pada pasien dengan gagal jantung yang parah. 

Biasanya terjadi dengan dyspnea yang parah (sesak nafas) dan kelemahan 

(Sutherland, K., 2010). 

6. Disfungsi seksual 

Disfungsi seksual adalah komplikasi umum pada gagal jantung. Ini 

berkaitan dengan penyakit kardiovaskular, fatigue, kelelahan, kelemahan, 

pengobatan (seperti beta blokers), depresi dan kecemasan (Sutherland, K., 2010).  

2.2      Diagnosis Riwayat Penyakit yang Beresiko terhadap Gagal Jantung Akibat 

Penyakit Arteri Koroner 

2.2.1   Diagnosis Hipertensi 

Hipertensi didiagnosis dengan cara mengukur tekanan darah dan 

didapatkan nilai tekanan darah >130/80 mmHg. Nilai tekanan darah didapatkan 

dari rata-rata pengukuran >2 kali yang diperoleh dalam >2 kali cek (kesempatan) 

dan hasil nilainya dapat digunakan untuk menentukan tingkat hipertensi 

(American Heart Association/ American College of Cardiology, 2017). 
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2.2.2   Diagnosis Dislipidemia 

Diagnosis dislipidemia ditegakkan jika memiliki setidaknya satu kriteria 

dibawah ini: 

1. Tinggi trigliserida (trigliserida >200 mg/dl) 

2. Tinggi kolesterol total (kolesterol total >240 mg/dl) 

3. Tinggi kolesterol LDL (kolesterol LDL >160 mg/dl) 

4. Rendah kolesterol HDL (kolesterol HDL <40 mg/dl pada laki-laki dan <50 

mg/dl pada perempuan) (National Cholesterol Education Program, 2001). 

Sampel darah puasa adalah gold standard untuk mendiagnosa dislipidemia. 

Sebelum mengambil sampel darah, individu berpuasa terlebih dahulu setidaknya 

12 jam tetapi tidak lebih dari 14 jam, hanya boleh minum air putih dan minum 

obat jika diperlukan. Sampel darah acak (bukan puasa) dapat digunakan untuk 

mendeteksi kadar kolesterol total dan HDL. 2 parameter ini tidak dipengaruhi 

konsumsi makanan (Chinook Health Region, 2006). 

2.2.3    Diagnosis Diabetes Melitus 

Kriteria diagnosis untuk diabetes melitus tersaji dibawah ini : 

1. Kadar gula darah puasa >126 mg/dl  

    Sebelum melakukan tes, pasien tidak makan setidaknya 8 jam sebelum tes 

2. HbA1C >6,5%  

3. Kadar gula darah 2 jam setelah diberi beban glukosa sebanyak 75 gram OGTT 

(Oral Glucose Tolerance Test)  >200 mg/dl 

4. Kadar gula darah acak >200 mg/dl 

   Tes ini diperiksa kapan saja, tidak peduli dengan interval sejak terakhir makan   

(Punthakee, Z., dkk., 2018). 
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2.3   Mekanisme Variabel Bebas terhadap Terjadinya Gagal Jantung Akibat  

Penyakit Arteri Koroner  

Pada usia diatas 40 tahun, prevalensi gagal jantung lebih tinggi pada laki-

laki dibandingkan perempuan, sedangkan untuk usia diatas 80 tahun, prevalensi 

gagal jantung lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Genetik dasar 

dari perbedaan jenis kelamin adalah kromosom XY untuk laki-laki dan XX untuk 

perempuan. Beberapa gen pada kromosom Y dihubungkan dengan banyak faktor 

resiko kardiovaskular yaitu peningkatan tekanan darah, peningkatan kolesterol 

LDL. Pada perempuan pasca menopause, resistensi perifer meningkat bersama 

aktivitas simpatis karena menurunnya kadar hormon estrogen. Hormon estrogen 

mempunyai fungsi untuk memodulasi sensitivitas barorefleks (Razzolini R. dan 

Lin, CD., 2015).   

Usia dapat mempengaruhi kejadian Gagal Jantung. Pada penelitian di 

Amerika Serikat, terjadinya aterosklerosis dapat dipercepat dengan bertambahnya 

usia. Penelitian ini menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia akan terjadi 

peningkatan plak, necrotic core dan peningkatan kadar kalsium, yang secara 

signifikan menunjukkan efek yang berhubungan dengan pengembangan 

aterosklerosis. Aterosklerosis ini dapat memicu terjadinya gagal jantung. (Garcia 

R., dkk., 2012). 

Pada pasien hipertensi, dapat terjadi remodeling jantung karena tekanan 

yang berlebih yaitu hipertrofi ventrikel kiri konsentrik (peningkatan massa 

jantung, tetapi menurunkan volume ruang jantung). Ketika tekanan berlebih terus 

berlanjut, disfungsi diastolik berkembang, tetapi hipertrofi ventrikel kiri 

konsentrik mengalami dekompensasi. Keadaan ini akan mengakibatkan HFpEF 
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(Heart Failure Preserved Ejection Fraction). Sedangkan remodeling jantung 

karena volume berlebih yaitu hipertrofi ventrikel kiri eksentrik (peningkatan 

massa jantung dan peningkatan volume ruang jantung). Ketika volume berlebih 

terus berlanjut, dilatasi ventrikel kiri berkembang, tetapi hipertrofi ventrikel kiri 

eksentrik mengalami dekompensasi. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya 

HFrEF (Heart Failure Reduced Ejection Fraction) (Messerli, FH., dkk., 2017). 

Disisi lain hipertensi dapat menyebabkan aterosklerosis melalui mekanisme 

sinergis yang melibatkan inflamasi dan stres oksidatif pada dinding arteri 

sehingga menyebabkan penyakit arteri koroner (Milane, A., dkk., 2014). Penyakit 

arteri koroner selanjutnya akan berperan dalam pengembangan gagal jantung 

(Rusinaru, D., dkk. 2014).    

Pada Keadaan dislipidemia, infiltrasi dan retensi apoB (apolipoprotein B) 

yang mengandung lipoprotein pada dinding arteri menyebabkan respon inflamasi, 

sehingga merusak dinding arteri. Kerusakan arteri menyebabkan disfungsi 

endotel, yang kemudian memicu makrofag untuk memodifikasi apoB menjadi 

pembentukan sel foam dan infiltrasi sel imun ke ruangan subendotel. 

Pembentukan sel foam mengakibatkan adanya lapisan lemak di dinding arteri 

sehingga menimbulkan aterosklerosis (Linton, MRF., dkk., 2015). Keadaan 

aterosklerosis ini berkaitan erat dengan penyakit arteri koroner (Milane, A., dkk., 

2014). Penyakit arteri koroner selanjutnya akan berperan dalam pengembangan 

gagal jantung (Rusinaru, D., dkk. 2014). Keadaan aterosklerosis pada dislipidemia 

dapat mengganggu regulasi tekanan darah, sehingga dislipidemia juga dapat 

mengakibatkan terjadinya hipertensi (Otsuka, T., dkk., 2016).    
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Pada diabetes melitus terjadi deposisi produk akhir glikasi. Deposisi 

produk akhir glikasi ini merupakan faktor yang mengakibatkan terjadinya 

kerusakan mikrovaskular, yang selanjutnya berkaitan dengan kekakuan miosit 

jantung dan deposisi kolagen miokard. Adanya peningkatan kekakuan miokard 

akan menyebabkan disfungsi diastolik yang kemudian mencetuskan terjadinya 

gagal jantung (Lehrke, M. dan Marx, N., 2017). Mekanisme lain diabetes melitus 

yaitu dapat menyebabkan disfungsi otot polos pembuluh darah karena akibat 

adanya aktivasi inflamasi pada keadaan hiperglikemia dan resistensi insulin. 

Disfungsi otot polos pembuluh darah akan memicu aterosklerosis sehingga terjadi 

penyakit arteri koroner (Mansour, M., 2016). Penyakit arteri koroner selanjutnya 

akan berperan dalam pengembangan gagal jantung (Rusinaru, D., dkk. 2014).  

Diabetes melitus juga dapat mengakibatkan dislipidemia melalui mekanisme 

defisiensi insulin. Adanya defisiensi insulin dapat mengurangi aktivitas lipase hati 

sehingga menyebabkan adanya gangguan metabolisme lipid (Dixit, AM., dkk., 

2014). 
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