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TERAPI GAGAL JANTUNG DENGAN FRAKSI EJEKSI YANG BERKURANG 
(REDUCED EJECTION FRACTION) 
Ada lima tujuan terapi pada pasien dengan gagal jantung kronik dan reduksi fraksi ejeksi: 

1.  Identifikasi dan koreksi kondisi yang mendasari/yang mengakibatkan gagal jantung. Pada beberapa 
pasien, mungkin diperlukan tindakan bedah perbaikan atau penggantian katup jantung yang tidak 
berfungsi, revaskularisasi  arteri koroner terapi agresif untuk hiperteninya, atau penghentian 
konsumsi alcohol. 

2.  Eliminasi penyebab yang memicu serangan atau gejala akut pada pasien dengan gagal jantung yang 
sebelumnya kondisi sudah terkompensasi. Termasuk antara lain dengan mengobati infeksi akut atau 
aritmia, menghindari asupan garam yang terlalu banyak, menghentikan obat yang dapat 
memperburuk gejala (misalnya beberapa obat kalsium-bloker, yang bersifat inotrop negatif, yang 
dapat mengakibatkan retensi volume). 

3. Manajemen gejala gagal jantung: 

a.  Mengatasi kongesti vaskuler pulmoner dan sistemik.  Hal ini dapat mudah tercapai dengan 
pembatasan asupan garam dan pengobatan diuretik. 

b.  Tindakan untuk meningkatkan cardiac output dan perfusi organ vital melalui pemberian 
vasodilator dan obat-obat inotrop positif.  

4.  Modulasi respon hormon untuk mencegah remodeling ventrikel yang tidak diinginkan untuk 
memperlambat progresi disfungsi LV. 

5.  Memperpanjang survival jangka panjang. Beberapa bukti menunjukkan bahwa usia panjang dapat 
ditingkatkan dengan terapi-terapi khusus berikut. 

Diuretik 
Mekanisme kerja obat diuretik diringkas pada Bab 17. Dengan memacu eliminasi sodium dan air melalui 
ginjal, diuretik menurunkan volume intravaskuler sehingga venous return ke jantung juga turun. Dengan 
demikina, preload ventrikel kiri menurun, dan tekanan diastole turun dan tidak lagi pada rentang yang 
dapat memicu kongesti pulmoner (Gambar 9.10, b). Tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan 
diastol akhir (dan kekuatan hidrostatik yang mengakibatkan kongesti paru) tanpa menurunkan volume 
stroke secara bermakna. Penggunaan diuretik yang baik tidak akan menurunkan volume stroke san 
cardiac output pada kondisi ini, karena ventrikel yang gagal bekerja pada daerah “datar (flat)” kurva 
Frank-Starling yang terdepresi. Namun, penggunaan diuretik berlebihan dapat menurunkan tekanan 
pengisian LV ke daerah kurva kinerja ventrikel yang tajam, mengakibatkan penurunan cardiac output 
yang tidak diinginkan (Gambar. 9.10, point b’). Oleh karena itu, diuretik harus digunakan hanya jika 
terbukti terdapat kongesti paru (rales) atau akumulasi cairan interstisial paru (edema). Obat yang biasa 
digunakan adalah diuretik loop of Henle  (mis., furosemide, torsemide, and bumetanide) yang 
merupakan diuretik paling poten untuk terapi gagal jantung. Diuretik tiazid (mis., hidroklorotiazid, 
klorotiazid dan metolazon) juga bermanfaat tetapi kurang efektif pada kondisi perfusi ginjal yang 
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menurun, yang seringkali dijumpai pada gagal jantung. Efek samping diuretik tercantum pada Bab 17.  
Pada gagal jantung yang paling penting adalah diuresis yang berlebihan yang dapat mengakibatkan 
cardiac output turun, dan ketidakseimbangan elektrolit (terutama hipokalemia dan hipomagnesemia), 
yang dapat mengakibatkan aritmia. 

 

Gambar 9.10 Efek terapi dilihat pada kurva Frank-Starling ventrikel kiri (LV) pada pasien gagal jantung 
dengan reduksi fraksi ejeksi. Titik a menunjukkan bahwa kurva jantung yang gagal bergeser ke bawah 
jika dibandingkan kurva jantung normal. Volum stroke berkurang (dengan tekanan darah pada batas 
hipotensi), dan tekanan distol-akhir ventrikel kiri (LVEDP, left ventricular end –diastolic pressure) 
meningkat, mengakibatkan gejala kongesti pulmoner. Terapi diuretik atau vasodilator vena (titik b pada 
kuva Frank-Starling yang sama) menurunkan tekanan LV tanpa banyak perubahan pada stroke volume 
(SV). Namun, dieresis atau vasodilatasi vena yang berlebihan dapat berakibat turunnya SV disertai 
hipotensi yang tidak diinginkan (titik b’). Terapi obat inotropik (titik c) dan terapi vasodilator arteri 
(maupun yang “balanced”) (titik d) meningkatkan SV, dank arena pengososngan LV membaik selama 
kontraksi, LVEDP berkurang. Titik e mewakili manfaat potensial jika mengkombinasikan obat inotrop dan 
vasodilator. Kurva di tengan menujukkan salah satu contoh bagaimana hubungan Frank-Starling 
bergeser ke atas selama terapi inotrop/vasodilator tetapi tidak mencapai tingkat seperti pada keadaan 
ventrikel normal. 

Vasodilator 
Salah satu kemajuan di bidang jantung pada akhir abad ke duapuluh adalah dikenalnya terapi 
vasodilator untuk pengobatan gagal jantung, terutama obat-obat golongan penghambat enzim 
pengonversi angiotensin (ACE inhibitor). Seperti telah dikemukakan sebelumnya, mekanisme konpensasi 
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neurohormonal pada gagal jantung sering mengarah ke vasokonstriksi yang berlebihan, retensi volum, 
dan remodeling ventrikel, dengan progresi memburuknya fungsi jantung. Obat-obat vasodilator 
membantu membalik kembali konsekuensi yang tidak diinginkan tersebut. Selain itu, beberapa studi 
menunjukkan bahwa regimen vasodilator tertentu dapat secara bermakna memperpanjang survival 
pasien dengan gagal jantung. Farmakologi mengenai obat-obat ini dijelaskan pada Bab 17.  

Vasodilator vena (antara lain golongan nitrat) meningkatkan kapasitansi vena, sehingga menurunkan 
kembalian vena (venour return) ke jantung dan preload ventrikel kiri. Sebagai kosekuensinya, tekanan 
diatol LV turun dan tekanan hidrostatik kapile berkurang, hal ini mirip dengan efek hemodinamik pada 
terapi diuretik. Hasilnya, kongesti pulmoner dapat diperbaiki, dan sepanjang kondidi gagal jantung 
pasien tetap berada pada bagian “flat” kurva Frank-Starling yang terdepresi (lihat Gambar 9.10), cardiac 
output tidak akan turun walaupun terjadi reduksi tekanan pengisian ventrikel. Walaupun demikian, 
vasodilatasi vena pada pasien yang kurvanya pada posisi tajam menanjak dapat berakibat penuruanan 
yang tidak diinginkan pada volum stroke, cardiac output, n tekanan darah. Vasodilator spesifik arteri 
(misalnya hidralazin) akan mengurangi tahanan sistemik vascular dan afterload LV, yang kemudian akan 
meningkatkan pemendekan serat otot ventrikel selama sistol (lihat Gambar 9.5B). Hal ini akan 
mengakibatkan peningkatan volum stroke dan pada kurva Frank-starling terlihat sebagai pergeseran ke 
atas (lihat Gambar 9.10). Walaupun vasodilator arteri mungkin akan menurunkan tekanan darah—efek 
yang tidak diinginkan pada pasien jantung yang telah mengalami hipotensi—hal ini jarang terjadi. Ketika 
resitensi berkurang dengan adanya vasodilatasi arteri, pada saat yang sama biasanya terjadi juga 
peningkatan cardiac output, sehingga tekanan darah tetap stabil atau hanya sedikit menurun. Beberapa 
golongan obat menghasilkan vasodilatasi pada sirkuit vena dan arteri sekaligus (vasodilator yang 
seimbang (“balanced” vasodilators). Dari golongan ini, yang paling penting adalah golongan obat yang 
menghambat sistem renin– angiotensin–aldosterone.  

ACE inhibitor (dijelaskan pada Bab 13 dan 17) mengganggu produksi AII, sehingga memodulasi 
vasokonstruksi yang dipicu hormon tersebut pada pasien gagal jantung. Selain itu, karena kadar 
aldosteron menurun sebagai respon terhadap terapi ACE inhibitor, maka terjadi fasilitasi eliminasi 
sodium, yang berakibat terjadinya penurunan volum intravaskuler dan perbaikan kongesti vaskuler 
pulmonary dan sistemik. ACE berkontribusi pada vasodilatasi yang menguntukan pada pasien gagal 
jantung. Dengan efek-efek tersebut, ACE inhibitor membatasi remodeling ventrikel yang tidak baik pada 
pasien gagal jantung kronik dan setelah infark miokard akut (lihat Bab 7). Efek yang bermanfaat dari ACE 
inhibitor pada penghambatan neurohormon dan hemodinamik ini didukung oleh banyak studi klinis, 
obat-obat golongan ini mengurangi gejala terkait gagal jantung, memperbaiki stamina, mengurangi 
kebutuhan rawat jalan/inap di rumah sakit, dan yang terpenting, memperpanjang survival pasien gagal 
jantung yang mengalami reduksi fraksi ejeksi (EF, ejection fraction). Oleh karena itu, ACE inhibitor 
merupakan terapi kronis lini pertama standard bagi pasien dengan disfungsi sistolik LV.  

Sistem renin–angiotensin–aldosterone juga dapat dihambat dengan obat golongan penghambat 
reseptor angiotensin II (angiotensin II receptor blockers, ARBs), seperti yang dijelaskan pada Bab 13 dan 
17. Karena AII juga dapat terbentuk melalui jalur selain ACE, ARB memungkinkan penghambatan yang 
lebih komplit dibanding ACE inhibitor, melalui penghambatan reseptor AII (lihat Gambar 17.6). 
Sebaliknya, ARBs tidak menstimulasi peningkatan bradikinin serum yang sebenarnya bermanfaat. Hasil 



Neal Anjan Chatterjee and Michael A. Fifer, terj. D Lyrawati, 2012 

 

4 

 

akhirnya efek hemodinamik ARB pada gagal jantung akan sama dengan ACE inhibitor, dan sampai saat 
ini banyak studi menunjukkan bahwa ARB tidak lebih baik dari ACE inhibitor dalam memperpanjang 
survival pasien. Oleh karena itu, ARB hanya diresepkan untuk pasien yang tidak dapat mentoleransi ACE 
inhibitor (misalnya karena efek samping  batuk yang umum dialami). Terapi kronis menggunakan 
kombinasi vasodilator vena isosorbid dinitrat plus dilator arteri hidralazin juga terbukti memperbaiki 
survival pasien dengan gejala-gejala gagal jantung sedang. Namun, ketika pemberian ACE inhibitor 
enalapril dibandingkan dengan kombinasi hydralazine–isosorbide dinitrate (H-ISDN), ACE inhibitor 
terbukti lebih baik dalam memperpanjang survival. Oleh karena itu, H-ISDN diberikan jika pasien tidak 
dapat mentoleransi terapi ACE inhibitor atau ARB (misalnya, karena insufisiensi ginjal atau 
hiperkalemia). Perlu diingat, H-ISDN juga menunjukkan manfaat khusus pada pasien gagal jantung 
tertentu. Trial African–American Heart Failure menunjukkan bahwa penambahan H-ISDN pada terapi 

standar gagal jantung (termasuk diuretik, β-blocker, ACE inhibitor, atau ARB) pada pasien gagal jantung 
dengan latar belakang genetik Afrika memberikan hasil yang lebih baik pada perbaikan status fungsi dan 
survival. 

Nesiritide (peptide natriuretik tipe-B rekombinan manusia) merupakan obat vasodilator intravena yang 
tersedia untuk pasien yang dirawat inap dengan gagal jantung terdekompensasi. Obat ini menyebabkan 
vasodilatasi yang cepat dan kuat, dan mengurangi aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosterone dan 
saraf simpatis. Nesiritide memicu dieresis, mengurangi gejala-gejala gagal jantung, dan dapat 
dikombinasi dengan diuretik dan obat inotrop positif. Namun, nesiritide mahal, dan beberapa bukti 
terakhir menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan obat. Salah satu analisis menunjukkan bahwa 
pasien yang diterapi dengan nesiritide akan lebih mungkin meninggal setelah beberapa bulan dibanding 
pasien yang mendapat terapi konvensional. Oleh karena itu, nesiritide hanya digunakan pada pasien 
yang tidak merespon atau tidak mentoleransi vasodilator intravena lainnya, seperti nitrogliserin 
intravena atau nitroprusid (lihat Bab 17). 

Obat-obat Inotropik  
Obat inotropik antara lain adalah golongan agonis β-adrenergik, glikosida digitalis, dan penghambat 
fosfodiesterase (phosphodiesterase inhibitors, lihat Bab 17). Dengan meningkatkan ketersediaan kalsium 
intraseluler, setiap golongan obat ini meningkatkan kekuatan kontraksi ventrikel sehingga menggeser 
kurva Frank-Starling ke arah atas (lihat Gambar 9.10). Hasilnya, volum stroke dan cardiac output 
ditingkatkan pada setiap volume end-diastol ventrikel. Sehingga, obat-obat ini bermanfaat mengatasi 
pasien dengan disfungsi sistolik tetapi tidak pada pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang tetap 
baik (preserved EF).  

Agonis β-adrenergik (misalnya, dobutamine dan dopamine) diberikan intravena untuk mensupport 
sementara hemodinamik pada pasien rawat inap yang akut. Penggunaan jangka panjangnya dibatasi 
karena tidak adanya sediaan untuk pemberian per oral dank arena cepatnya toleransi obat berkembang. 
Toleransi obat terjadi karena penurunan efektivitas progresif pada penggunaan obat yang terus 
menerus, mungkin karena downregulation (penurunan) reseptor adrenergik miokard. Demikian juga, 
peran phosphodiesterase inhibitors (misalnya, milrinone) terbatas pada terapi intravena kongesti gagal 
jantung pada pasien yang akut. Walaupun awalnya terapi per oral phosphodiesterase inhibitors efektif, 
studi lanjut menunjukkan penurunan survival pasien yang mendapat terapi ini.   
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Salah satu obat tertua pada golongan obat inotropik adalah digitalis (lihat Bab 17), yang dapat diberikan 
baik secara intravena maupun per oral. Preparat digitalis meningkatkan kontraktilitas, mengurangi 
pembesaran jantung, memperbaiki gejala-gejala, dan meningkatkan cardiac output pasien dengan gagal 
jantung sistolik. Digitalis juga meningkatkan sensitivitas baroreseptor, sehingga kompensasi simpatis 
pada gagal jantung dihentikan, yang merupakan efek yang diharapkan menurunkan afterload ventrikel.  
Dengan memperlambat konduksi nodus AV yang akan menurunkan kecepatan kontraksi ventrikel, 
digitalis juga bermanfaat untuk pasien gagal jantung kongestif yang mengalami juga fibrilasi atria. 
Walaupun digitalis dapat memperbaiki gejala-gejala dan menurunkan frekuensi rawat inap pasien gagal 
jantung, digitalis tidak memperbaiki survival jangka panjang. Penggunaan digitalis terbatas pada pasien 
yang tetap mengalami gejala walaupun terapi standar lain telah diberikan atau untuk membantu 
memperlambat kecepatan atria jika juga terjadi fibrilasi atria. Digitalis tidak bermanfaat untuk terapi 
gagal jantung dengan preserved EF karena tidak memperbaiki relaksasi ventrikel. 

β-Blockers 
Secara historis, β-blocker dikontraindikasikan pada pasien dengan disfungsi sistolik karena efek inotrop 

negatifnya dikhawatirkan akan memperburuk gejala. Namun, studi-studi terbaru menunjukkan bahwa β-
blockers bermanfaat untuk terapi gagal jantung, antara lain meningkatkan cardiac output, mengurangi 
perburukan hemodinamik, dan memperbaiki  survival. Efek-efek tersebut mungkin berkaitan dengan 
kemampuan obat dalam menurunkan kecepatan detak jantung (nadi) dan menghentikan aktivasi 
simpatis kronis, atau karena sifat antiiskemiknya. Pada studi klinis pasien gagal jantung dengan 

penurunan fraksi ejeksi, β-blockers dapat ditoleransi dengan baik pada pasien yang stabil (yaitu pasien 
tanpa perburukan gejala atau tanda-tanda aktif volume berlebihan) dan menghasilkan perbaikan angka 

motalitas dan frekuensi kujungan ke rumah sakit jika dibandingkan dengan placebo.  Tidak semua β-
blockers telah diuji untuk gagal jantung. Salah satu yang yang telah diuji dan memang terbukti 

bermanfaat pada uji klinis acak adalah carvedilol (β1- and β2-receptor blocker non-selektif dengan efek 

α-blocking lemah) dan β1-selective metoprolol (sebagai sediaan lepas lambat). Walaupun bermanfaat, 

β-blockers harus digunakan secara hati-hati pada gagal jantung untuk mencegah perburukan akut akibat 
potensi efek inotrop negatifnya. Regimen terapi sebaiknya diawali dengan dosis rendah kemudian 
ditingkatkan bertahap. 

Terapi Antagonis Aldosteron (Aldosterone Antagonist Therapy) 
Beberapa buki menunjukkan bahwa aldoteron yang secara kronis berlebih pada gagal jantung 
berkontribusi pada terbentuknya fibrosis jantung dan remodeling ventrikel yang tidak diinginkan. 
Antagonis terhadap hormon ini (yang secara historis telah digunakan seperti diuretik lemah—lihat Bab 
17) bermanfaat secara klinis pada pasien gagal jantung. Sebagai contoh, pada pasien uji klinis dengan 
gagal jantung tingkat lanjut yang telah menggunakan ACE inhibitor dan diuretik, aldosterone receptor 
antagonist spironolactone secara bermakna menurunkan angka kematian dan memperbaiki gejala-
gejala gagal jantung.  

Eplerenone, inhibitor spesifik reseptor aldosteron, terbukti memperbaiki survival pasien dengan gagal 
jantung kongestif setelah infark miokard akut (lihat Bab 17). Walaupun pada uji klinis terkontrol 
antagonis aldosteron dapat ditoleransi dengan baik, kadar potasium (kalium) serum harus dipantau 
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ketat untuk mencegah hiperkalemia, terutama jika terdapat gangguan ginjal atau pasien juga mendapat 
terapi ACE inhibitor.  

Terapi standar gagal jantung kongestif dengan reduksi fraksi ejeksi (reduced EF) harus menggunakan 

beberapa obat, terutama ACE inhibitor dan β-blocker. Urutan terapi adalah memulai dengan satu ACE 
inhibitor, dan diuretik jika disertai gejala kongestif sistemik dan pulmonar. Jika pasien tidak dapat 
mentoleransi ACE inhibitor, maka dapat diganti dengan ARB (atau hydralazine plus isosorbide dinitrate). 

Untuk pasien tanpa riwayat baru perburukan klinis atau volume berlebihan (volume overload), β-blocker 
harus ditambahkan. Pasien gagal jantung tingkat lanjut mungkin akan mengalami perbaikan/manfaat 
dengan terapi tambahan antagonis aldosteron. Untuk gejala-gejala yang persisten, dapat diresepkan 
digoksin untuk mengatasi masalah hemodinamik. 

Terapi Tambahan 
Terapi lain yang kadang-kadang diberikan juga pada pasien gagal jantung dan reduksi fraksi ejeksi antara 
lain (1) antikoagulan warfarin yang diberikan jangka panjang untuk mencegah pembentukan thrombus 
intrakardiak jika fungsi LV sistolik sangat terganggu (merupakan teraipi kontroversi jika tidak ada indikai 
lain untuk pemberian antikoagulasi karena pendekatan ini belum diuji klinis) dan (2) terapi aritmia atrial 
dan ventrikel yang seringkali menyertai gagal jantung kronik.  Sebagai contoh, fibrilasi atrial sering 
dijumpai pada gagal jantung, dan pengembaliannya menjadi irama sinus (sinus rhythm) akan dapat 
memperbaiki cardiac output secara bermakna. Aritmia ventrikular juga sering dijumpai pada populasi ini 
dan dapat mengakibatkan kematian mendadak. Obat antiaritmia yang paling efektif menekan aritmia 
dan paling sedikit memprovokasi kelainan irama berbahaya lainnya pada pasien gagal jantung adalah 
amiodaron. Namun, studi-studi penggunaan amiodaron sebagai terapi aritmia ventricular asimtomatis 
pada gagal jantung tidak menunjukkan manfaat urvival yang konsisten. Selain itu, pasien gagal jantung 
dengan aritmia ventrikuler imtomatis atau jangka panjang, atau pasien dengan takikardia ventricular 
yang dapat terinduksi selama uji elektrofisiologis, lebih mendapat manfaat dengan tindakan insersi  
implanTabel cardioverter defibrillator (ICD; lihat Bab 11). Berdasarkan hasil uji klinis acak skala besar, 
implantasi ICD diindikasikan untuk pasien iskemik kroni atau kardiomiopati dilatasi noniskemik dan yang 
mengalami penurunan fungsi sistolik sedang (misalnya, fraksi ejeksi LV<35%), dengan atau tanpa aritmia 
ventrikuler, karena pendekatan ini mengurangi kemungkinan kematian jantung mendadak pada 
populasi ini.  

Cardiac Resynchronization Therapy 
Abnormalitas konduksi intraventrikel dengan pelebaran kompleks QRS (terutama left bundle branch 
block) sering dijumpai pada pasien gagal jantung tingkat lanjut. Abnormalitas demikian dapat 
berkontribusi pada gejala-gejala jantung kaena pola kontraksi ventrikel kiri dan kanan yang tidak 
terkoordinasi. Alat pacu jantung emudian dikembangkan yang dapat menstimulasi kedua ventrikel 
secara simultan, sehingga mensinkronkan kembali upaya kontraktil. Teknik pacu biventrikel ini, disebut 
juga sebagai terapi resinkronisasi ventrikel jantung (cardiac resynchronization therapy, CRT), berhasil 
meningkatkan fungsi sistolik ventrikel kiri, memperbaiki kapasitas exercise, dan mengurangi frekuensi 
perburukan gagal jantung dan mortalitas. CRT cock untuk pasien dengan disfungsi sistolik ti gkat lanjut 
(fraksi ejeksi LV <35%), durasi QRS yang memanjang (>120 mdetik) dan gejala jantung yang terus 
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menerus walaupun telah mendapat terapi farmakologis. Karena pasien yang mendapat CRT biasanya 
merupakan kandidat untuk ICD, alat-alat modern sekarang mengombinasikan kedua fungsi menjadi satu 
unit tunggal yang dapat diimplantasi.  

Terapi Penggantian Jantung (Cardiac Replacement Therapy) 
Seorang pasien dengan disfungsi LV yang refrakter walaupun telah mendapat manajemen terapi 
maksimal merupakan kandidat untuk transplantasi jantung. Karena donor jantung sangat terbatas, 
hanya sekitar 3000 transplantasi yang dilakaukan setiap tahun di dunia, jauh lebih sedikit dari jumlah 
pasien yang refrakter gejala jantung. Oleh karena itu, terapi suportif jantung alternatif sekarang 
digunakan dan masih terus dikembangkan secara intensif.  

TERAPI GAGAL JANTUNG DENGAN FRAKSI EJEKSI YANG MASIH BAIK 
(PRESERVED EJECTION FRACTION) 
Tujuan terapi pada gagal jantung dengan preserved EF termasuk (1) meredakan kongesti sistemik dan 
pulmoner, dan (2) mengatasi penyebab gangguan diastolik yang bisa dikoreksi (misalnya hipertensi, 
penyakit arteri koroner).  Diuretik menurunkan kongesti pulmoner dan edema perifer tetapi harus 
digunakan dengan hati-hati untuk menghindari kurangnya pengisian ventrikel kiri.  Ventrikel kiri yang 
kaku sangat bergantung pada tekanan yang lebih tinggi dari normal untuk dapat mencapai pengisian 
diastol yang adekuat (lihat Gambar 9.7B) dan diuresis yang berlebihan dapat menurunkan volum 
pengisian dan volume stroke (lihat Gambar 9.10). Berbeda dengan pasien yang mengalami gangguan 

fungsi sistolik, β-blockers, ACE inhibitor, dan ARB tidak menunjukkan manfaat pada pasien gagal jantung 
dengan preserved EF. Selain itu, karena fungsi kontraktilnya masih baik, obat inotrop tidak berperan 
pada kondisi ini.  

GAGAL JANTUNG AKUT (ACUTE HEART FAILURE) 
Berbeda dengan temuan-temuan pada gagal jantung kronis, pasien gagal jantung akut adalah pasien 
yang datang dengan gejala-gejala yang gawat dan sering kali mengancam nyawa. Gagal jantung akut 
dapat berkembang pada pasien yang tadinya asimtomatis (misalnya akibat sindrom koroner akut [Bab 
7], hipertensi berat [Bab 13], atau regurgitasi katup akut [Bab 8]), atau dapat mengkomplikasi gagal 
jantung terkompensasi kronis setelah adanya pemicu (lihat Tabel 9.3).  Penanganan gagal jantung akut 
biasanya memerlukan rawat inap dan intervensi segera. Klasifikasi pasien gagal jantung akut, dan 
pendekatan terapinya, dapat dilakukan berdasarkan ada tidaknya 2 temuan ketika dirawat:  (1) volume 
overload (yaitu “wet” vs. “dry”) sebagai refleksi tekanan pengisian LV yang meningkat, dan (2) tanda-
tanda penurunan cardiac output disertai penurunan perfusi jaringan (tangan dan kaki “dingin” vs. 
“hangat”). Contoh profil “wet”, yang merupakan indikasi volume overload, termasuk: bunyi paru 
(pulmonary rales), distensi vena jugular, dan edema ekstremitas bawah (kaki). Gambar 9.11 menujukkan 
bagaimana pasien dengan gagal jantung akut dapat diklasifikasikan menjadi 4 profil berdasarkan 
observasi parameter tersebut.  
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Gambar 9.11. Profil hemodinamik pada gagal jantung akut. (Dari Nohria A, Tsang SW, Fang JC, et al. 
Clinical assessment identifies hemodynamic profiles that predict outcomes in patients admitted with 
heart failure. J Am Coll Cardiol. 2003;41:1797–1804.) 

Profil A menunjukkan hemodinamik normal. Gejala kardiopulmoner pada pasien demikian disebabkan 
oleh faktor-faktor di luar gagal jantung, misalnya adanya penyakit paru-paru parenkim atau iskemia 
miokard sementara. Profil B dan C biasanya terjadi pada pasien dengan edema pulmoner akut 
(dijelaskan kemudian).  Profil B biasanya paru-parunya “basah”; tetapi perfusi jaringan masih baik 
(preserved) sehingga pasien “hangat”. Profil C lebih serius; selain temuan kongesti; gangguan forward 
cardiac output mengakibatkan vasokonstriksi sistemik (misalnya, aktivasi sistem saraf) dan oleh karena 
itu ekstremitas menjadi “dingin”. Pasien dengan Profil C prognosisnya lebih buruk daripada Prifil B, yang 
outcomesnya juga akan lebih buruk daripada Profil A. Pasien dengan Profil L bukan merupakan lanjutan 
Profil lainnya. Pasien dengan Profil L menunjukkan ekstremitas “dingin” akibat output yang rendah (low, 
“L”) tetapi tanpa tanda-tanda kongesti vaskuler. Profil L ini mungkin muncul pada pasien yang 
mengalami deplesi volum, atau pada pasien yang reserve kardiaknya sangat terbatas ketika tidak ada 
volume overload (misalnya, pada pasien dengan dilatasi ventrikel kiri dan regurgitasi mitral yang 
kemudian mengalami sessak nafas ketika beraktivitas karena ketidakmampuan menghasilkan forward 
cardiac output yang adekuat). Profil-profil gagal jantung akut ini jangan dicampuradukkan dengan 
klasifikasi gagal jantung kronis (Stages A sampai D) yang disajikan pada Tabel 9.6. 

Tujuan terapi pada gagal jantung akut adalah untuk (1) menormalkan tekanan pengisian ventrikuler dan 
(2) mengembalikan perfusi jaringan yang adekuat. Identifikasi profil pasien akan membantu pemilihan 
intervensi terapeutik. Sebagai contoh, pasien dengan profil B akan memerlukan diuretik dan/atau 
vasodilator untuk mengatasi edema pulmoner (dijelaskan pada bagian selanjutnya), dan pasien dengan 
Profil C mungkin akan perlu tambahan terapi inotrop intravena untuk memperkuat cardiac output.  
Pasien dengan Profil L mungkin memerlukan ekspansi volum. Adanya Profil A mengindikasikan perlunya 
segera dicari penyebab timbulnya gejala-gejala pada pasien selain gagal jantung (karena gejala bukan 
akibat gagal jantung).  

Edema Pulmoner Akut (Acute Pulmonary Edema) 
Manifestasi umum gagal jantung akut sisi kiri (misalnya, pasien dengan Profil B dan C) adalah edema 
pulmoner kardiogenik, di mana peningkatan tekanan hidrostatik kapiler menyebabkan akumulasi cepat 
cairan dalam interstitium dan ruang alveolar paru-paru. Pada tekanan onkotik plasma normal, edema 
pulmoner berkembang ketika tekanan kapiler pulmoner—yang menggambarkan tekanan iatolik LV—
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melebihi 25 mmHg. Kondisin ini seringkali disertai dengan hipoksemia karena penghentian aliran darah 
pulmoner melalui daerah yang alveoli yang hipoventilasi. Seperti manifestasi gagal jantung akut lainnya, 
edema pulmoner dapt muncul mendadak pada pasien yang tadinya asimtomatis (misalnya pada 
keadaan infark miokard akut) atau pada pasien dengan gagal jantung terkompensasi kronis setealh 
adanya pemicu (lihat Tabel 9.3). Edema pulmoner merupakan kejadian yang mengerikan bagi pasien, 
mengakibatkan dispneu dan ansietas ketika berusaha bernafas. Pada pemeriksaan, pasien biasanya 
mengalami takikardia dan mungkin kulitnya terasa dingin karena vasokonstriksi perifer sebagai respon 
terhadap respon simpatis (yaitu Profil C). Takipnea dan batuk disertai sputum berbus merupakan akibat 
transudasi cairan ke dalam alveoli. Rales juga terdengar, awalnya pada daerah dasar paru kemudian di 
seluruh paru-paru, kadang diikuti dengan mengi karena edema dalam saluran nafas konduktan. Edema 
pulmoner merupakan keadaan gawat darurat yang membahayakan jiwa yang memerlukan perbaikan 
segera oksigenasi sistemik dan eliminasi penyebab-penyebabnya. Pasien sebaiknya didudukkkan tegak 
agar darah dapat berkumpul di vena sistemik badan bagian bawah, sehingga menurunkan kembalian 
vena ke jantung. Suplemen oksigen diberikan melalui masker wajah. Morfin sulfat diberikan secara 
intravena untuk mengurangi ansietas dan dilatasi vena untuk membantu pengumpulan darah di perifer. 
Diuretik kerja cepat, misalnya furosemid intravena, diberikan untuk menurunkan lebih jauh preload LV 
dan tekanan hidrostatik kapiler pulmoner. Tindakan lain untuk menurunkan preload antara lain 
pemberian nitrat (seringkali melalui intravena). Obat inotropik intravena (misalnya dopamin—lihat Bab 
17) dapat meningkatkan forward CO dan digunakan terutama pada pasien dengan Profil C.  Selama 
perbaikan kongesti pulmoner dan hipoksemia, harus dilakukan identifikasi dan terapi apa yang 
menyebabkan terjadinya serangan jantung. Salah satu cara mudah untuk mengingat komponen dasar 
manajemen edema pulmoner adalah dengan mnemonic alfabetis LMNOP yang merupakan singkatan 
dari: 

Lasix (trade name for furosemide) 
Morphine 
Nitrates 
Oxygen 
Position (sit upright) 

RINGKASAN 
 

1. Gagal jantung terjadi ketika cardiac out-put tidak dapat memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh 
atau hanya dapat memenuhi kebutuhan tubuh hanya jika tekanan pengisian jantung sangat tinggi di luat 
batas normal. Gagal jantung kronis dapat diklsifikasikan menjadi dua kategori: (1) gagal jantung dengan 
penurunan fraksi ejeksi (reduced EF) atau kelainan fungsi sistolik ventrikel kiri (LV) dan (2) gagal jantung 
dengan fraksi ejeksi masih baik (preserved EF) misalnya pada disfungsi diastolik. 

Mekanisme kompensasi pada gagal jantung yang pada awalnya mempertahakan fungsi sirkulasi 
termasuk (1) peningkatan preload dengan peningkatan volum stroke melalui mekanisme Frank-Starling, 
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(2) aktivasi sistem neurohormonal, dan (3) hipertrofi ventrikel. Namun, kompensasi ini kemudian tidak 
sanggunp lagi beradaptasi (maladaptive), berkontribusi pada terjadinya remodeling/perubahan ventrikel 
dan perburukan progresif fungsi ventrikel. 

3. Gejala-gejala gagal jantung dapat diperburuk oleh faktor pemicu yang meningkatkan kebutuhan 
metabolic, peningkatan volum yang bersirkulasi, peningkatan afterload, atau penurunan kontraktilitas 
(dirinkas pada Tabel 9.3) 

4. Terapi gagal jantung meliputi identifikasi penyebab timbulnya serangan, eliminasi faktor pemicu, dan 
modulasi aktivasi neurohormonal. Terapi standard pasien gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi 

meliputi ACE inhibitor, β-blocker dan, jika diperlukan, diuretic dan obat inotrop. Untuk pasien yang tidak 
dapat mentoleransi, maka dapat digani dengan obat ARB atau kombinasi hydralazine plus nitrat. 
Penambahan spironolactone dilakukan jika pasien mengalami gagl jantung tingkat lanjut. Pada pasien 
gagal jantung tingkat lanjut yang memenuhi criteria tertentu,  CRT (biventricular pacing) dan/atau insersi 
ICD dapat dipertimbangkan. 

5. Terapi gagal jantung dengan ejeksi fraksi yang baik biasanya dengan diuretic dan vasodilator untuk 
meredakan kongesti pulmoner. Terapi demikian harus diberikan dengan hati-hati untuk menghindari 
penurunan preload dan hipotensi. 

6. Gagal jantung akut dapat diklasifikasikan, dan terapi didasarkan pada, ada atau tidaknya (1) 
peningkatan tekanan pengisian jantung kiri (wet vs dry) dan (2) penurunan perfusi jaringan sistemik 
dengan peningkatan tahanan vaskuler sistemik (yi. Cold vs warm) seperti tercantum pada Gambar 9.11.  
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