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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1      Kerangka Konseptual 
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Tekanan 

berlebih 

 

hipertensi 

 : variabel yang diteliti 

: variabel yang tidak diteliti 

Diabetes 

melitus 

: menyebabkan 

dislipidemia 

: berkembang 

defisiensi 

insulin 

volume 
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usia 
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Jenis 

Kelamin 
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XX 
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XY 

Penyakit arteri 

koroner 
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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 

(Heart Failure Preserved Ejection Fraction). Sedangkan remodeling jantung 

karena volume berlebih yaitu hipertrofi ventrikel kiri eksentrik (peningkatan 
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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).    

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 
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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). 

 

 


