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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Gagal jantung 

 

 

2.1.1. Definisi gagal jantung  

 

 Gagal jantung dapat didefinisikan sebagai kelainan struktur atau fungsi 

jantung  yang menyebabkan kegagalan jantung untuk memberikan suplai darah  

untuk memenuhi  kebutuhan metabolisme jaringan.
9  

 

  

2.1.2. Etiologi gagal jantung 

 

 Perubahan struktur atau fungsi dari ventrikel kiri dapat menjadi faktor 

predisposisi terjadinya gagal jantung pada seorang pasien, meskipun etiologi 

gagal jantung pada pasien tanpa penurunan Ejection Fraction (EF) berbeda dari 

gagal jantung dengan penurunan EF. Terdapat pertimbangan terhadap etiologi dari 

kedua keadaan tersebut tumpang tindih. Di Negara-negara industri, Penyakit 

Jantung Koroner (PJK) menjadi penyebab  predominan pada 60-75% pada kasus 

gagal jantung pada pria dan wanita. Hipertensi memberi kontribusi pada 

perkembangan penyakit gagal jantung pada 75% pasien, termasuk pasien dengan 

PJK. Interaksi antara PJK dan hipertensi memperbesar risiko pada gagal jantung, 

seperti pada diabetes mellitus.
10

 

Emboli paru dapat menyebabkan gagal jantung, karena pasien yang tidak 

aktif secara fisik dengan curah jantung rendah mempunyai risiko tinggi 

membentuk thrombus pada tungkai bawah atau panggul. Emboli paru dapat 
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berasal dari peningkatan lebih lanjut tekanan arteri pulmonalis yang sebaliknya 

dapat mengakibatkan atau memperkuat kegagalan ventrikel .
11

 

Infeksi apapun dapat memicu gagal jantung, demam, takikardi dan 

hipoksemia yang terjadi serta kebutuhan metabolik yang meningkat akan memberi 

tambahan beban pada miokard yang sudah kelebihan beban meskipun masih 

terkompensasi pada pasien dengan penyakit jantung kronik.
11

  

 

Tabel 2. Etiologi gagal jantung
12

  

Etiologi gagal jantung  

Dengan Penurunan EF (<40%)  

PJK Kardiomiopati dilatasi non iskemik 

  Infark miokard   Familial / kelainan genetic 

  Iskemia miokard Kelainan infiltrative 

Kenaikan tekanan Kerusakan akibat toksin /  obat 

  Hipertensi  Penyakit metabolik 

  Penyakit katup obstruktif  Virus  

Kenaikan volume Penyakit Chagas 

  Penyakit katup regurgitasi Kelainan irama dan detak jantung 

  Left to right shunting  Bradi aritmia kronis 

  Extracardiac shunting Takiaritmia kronis 

Tanpa Penurunan EF  (>40-50%)  

Hipertrofi patologis Kardiomiopati restriktif 

  Primer (kardiomiopati hipertrofi) Kelainan infiltrative (amyloidosis, 

sarkoidosis) 

  Sekunder (hipertensi) Fibrosis  

Penuaan  Kelainan enso-miokardium 

Pulmonary Heart Disease (PHD)  

Cor pulmonale  
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Kelainan pembuluh darah paru  

Output meningkat  

Kelainan metabolik Aliran darah yang berlebihan 

  Tirotoksikosis  Shunt arteri-vena sistemik 

  Beriberi  Anemia kronis 

 

 

2.1.3. Patofisiologi gagal jantung  

 

Penurunan curah jantung pada gagal jantung mengaktifkan serangkaian 

adaptasi kompensasi yang dimaksudkan untuk mempertahankan homeostasis 

kardiovaskuler. Salah satu adaptasi terpenting adalah aktivasi system saraf 

simpatik, yang terjadi pada awal gagal jantung. Aktivasi system saraf simpatik 

pada gagal jantung disertai dengan penarikan tonus parasimpatis. meskipun 

gangguan ini dalam kontrol otonom pada awalnya dikaitkan dengan hilangnya 

penghambatan masukan dari arteri atau refleks baroreseptor kardiopulmoner, 

terdapat  bukti bahwa refleks rangsang juga dapat berpartisipasi dalam 

ketidakseimbangan otonom yang terjadi pada gagal jantung. dalam kondisi normal 

masukan penghambatan dari “tekanan tinggi” sinus karotis dan baroreceptor arcus 

aorta dan “tekanan rendah” mechanoreceptor cardiopulmonary adalah inhibitor 

utama aliran simpatis, sedangkan debit dari kemoreseptor perifer nonbaroreflex 

dan otot “metaboreseptor” adalah input rangsang utama outflow simpatik. Pada 

gagal jantung, penghambat masukan dari baroreseptor dan mekanoreseptor 

menurun dan rangsangan pemasukan meningkat, maka ada peningkatan dalam 

aktivitas  saraf simpatik, dengan hilangnya resultan dari variabilitas denyut 

jantung dan peningkatan resistensi pembuluh darah perifer. 
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Berbeda dengan sistem saraf simpatik, komponen dari sistem renin-

angiotensin diaktifkan beberapa saat kemudian pada gagal jantung. mekanisme 

untuk aktivasi RAS dalam gagal jantung  mencakup hipoperfusi ginjal, penurunan 

natrium terfiltrasi mencapai makula densa di tubulus distal, dan meningkatnya 

stimulasi simpatis ginjal, yang menyebabkan peningkatan pelepasan renin dari 

aparatus juxtaglomerular. Renin memotong empat asam amino dari sirkulasi 

angiotensinogen, yang disintesis dalam hepar, untuk membentuk angiotensin I. 

Angiotensin Converting Enzyme (ACE) memotong dua asam amino dari 

angiotensin I untuk membentuk angiotensin II. Mayoritas (90%) dari aktivitas 

ACE dalam tubuh terdapat dalam jaringan, sedangkan 10% sisanya terdapat dalam 

bentuk terlarut (ikatan non membran) dalam interstitium jantung dan dinding 

pembuluh darah. Angiotensin II mengerahkan efeknya dengan mengikat gabungan 

dua reseptor G-Protein angiotensin yang disebut tipe 1 (AT 1) dan angiotensin 

tipe 2 (AT 2). Reseptor angiotensin yang dominan dalam pembuluh darah adalah 

reseptor AT1. Aktivasi reseptor AT1 menyebabkan vasokonstriksi, pertumbuhan 

sel, sekresi aldosteron, dan pelepasan katekolamin, sedangkan aktivasi reseptor 

AT2 menyebabkan vasodilatasi, penghambatan pertumbuhan sel, natriuresis, dan 

pelepasan bradikinin. Angiotensin II memiliki beberapa tindakan penting untuk 

mempertahankan sirkulasi homeostasis jangka pendek. Namun, ekspresi 

berkepanjangan dari angiotensin II dapat menyebabkan fibrosis jantung, ginjal, 

dan organ lainnya. Angiotensin II dapat juga memperburuk aktivasi 

neurohormonal dengan meningkatkan pelepasan norepinefrin dari ujung saraf 

simpatik, serta merangsang zona glomerulosa korteks adrenal untuk memproduksi 
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aldosteron. Aldosteron menyediakan dukungan jangka pendek ke dalam sirkulasi 

dengan melakukan reabsorbsi natrium dalam pertukaran dengan kalium di tubulus 

distal. Aldosterone dapat menimbulkan disfungsi sel endotel, disfungsi 

baroreseptor, dan menghambat uptake norepinefrin, salah satu atau semua dari 

kelainan tersebut dapat memperburuk gagal jantung.  

Stimulasi sistem renin-angiotensin-aldosteron menyebabkan peningkatan 

konsentrasi renin, angiotensin II plasma, dan aldosteron. Angiotensin II adalah 

vasokonstriktor kuat dari ginjal (arteriol eferen) dan sirkulasi sistemik, di mana ia 

merangsang pelepasan noradrenalin dari terminal saraf simpatis, menghambat 

tonus vagus, dan mempromosikan pelepasan aldosteron. Hal ini menyebabkan 

retensi natrium dan air dan peningkatan ekskresi kalium. Selain itu, angiotensin II 

memiliki efek penting pada miosit jantung dan dapat menyebabkan disfungsi 

endotel yang diamati pada gagal jantung kronis.
11

 
 

 

Tabel 3 Mekanisme-Mekanisme Pada Gagal Jantung
13 

Hilangnya miosit 

Hipertrofi miosit yang tersisa 

Produksi dan penggunaan energi 

Pasokan energi dan oksigen 

Penggunaan substrat dan penyimpanan energi 

Fungsi dan massa mitochondria yang tidak adekuat 

Remodeling ventrikel 

Protein kontraktil 

Miofibril atau miosin ATPase abnormal 

Protein miokardium abnormal 

Defek pada sintesis protein 

Kontraksi dan fungsi yang tidak uniform 

Aktivasi elemen kontraktil 

Defek membran Na
+
, K

+
-ATPase  

Fungsi retikulum sarkoplasma yang abnormal 

Pelepasan Ca
2+

 abnormal 

Ambilan Ca
2+ 

abnormal 
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Fungsi reseptor miokard abnormal 

Downregulation reseptor β adrenal 

Penurunan reseptor β1 

Penurunan protein Gs 

Peningkatan protein G1 

Sistem saraf otonom 

Fungsi norepinephrin miokard yang abnormal 

Fungsi baroreseptor yang abnormal 

Peningkatan pertumbuhan fibroblast miokardium dan sintesis kolagen 

Perubahan penuaan, presbikardia 

Takikardia terus-menerus 

Lain-lain 

 

 

2.1.4. Kriteria gagal jantung 

 

 Dalam mendiagnosis gagal jantung kongestif, dipakai kriteria 

Framingham
 
yang di tunjukkan pada tabel 4.

14 

 

Tabel 4: Kriteria Framingham
14 

Kriteria mayor Kriteria minor 

1. Edema paru akut 1. Edema ekstremitas 

2. Kardiomegali  2. Batuk malam hari 

3. Ronki paru       3. Dispneu d’effort 

4. Hepatojugular refluks       4. Hepatomegali 

5. Paroximal nocturnal dispneu       5. Efusi pleura 

6. Gallop S3       6. Penurunan Vital Capacity 1/3 

dari normal                  

7. Distensi vena leher       7. Takikardi (>120/menit) 

8. Peninggian vena jugularis  
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2.1.5. Klasifikasi Gagal Jantung 

 

 Ada berbagai klasifikasi untuk gagal jantung, diantaranya berdasarkan 

abnormalitas struktur jantung  yang di susun oleh American Heart 

Association/American College of Cardiology (AHA/ACC) atau berdasarkan 

gejala berkaitan dengan kapasitas fingsional yang diterbitkan oleh New York 

Heart Association (NYHA).
15 

 Diagnosis gagal jantung berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, 

electrocardiography, foto thorax, echocardiography Doppler, dan  kateterisasi.
15 

 

 

2.1.5.1. Berdasarkan Tingkat Keparahan Gagal Jantung 

 

Tabel 5. Tingkat Keparahan Gagal Jantung
15

  

Klasifikasi menurut ACC/AHA Klasifikasi menurut NYHA 

Stadium A 

Memiliki risiko tinggi untuk 

berkembang menjadi gagal jantung. 

Tidak terdapat gangguan struktural 

atau fungsional jantung. 

Kelas I 

Pasien dengan penyakit jantung tetapi 

tidak ada pembatasan aktivitas fisik. 

Aktivitas fisik biasa tidak menyebabkan 

kelelahan berlebihan, palpitasi, dispnea 

atau nyeri angina. 

  

Stadium B 

Telah terbentuk penyakit struktur 

jantung yang berhubungan dengan 

perkembangan gagal jantung, tidak 

terdapat tanda dan gejala. 

Kelas II 

Pasien dengan penyakit jantung  dengan 

sedikit pembatasan aktivitas fisik. 

Merasa nyaman saat istirahat. Hasil 

aktivitas normal fisik kelelahan, 

palpitasi, dispnea atau nyeri angina. 
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Stadium C 

Gagal jantung yang simpatomatis 

berhubungan dengan penyakir 

structural jantung yang mendasari 

Kelas III 

Pasien dengan penyakit jantung yang 

terdapat pembatasan aktivitas fisik. 

Merasa nyaman saat istirahat. Aktifitas 

fisik ringan menyebabkan kelelahan, 

palpitasi, dispnea atau nyeri angina. 

 

Stadium D 

Penyakit structural jantung yang lanjut 

serta gejala gagal jantung yang sangat 

bermakna saat istirahat walaupun telah 

mendapat terapi. 

 

Kelas IV 

Pasien dengan penyakit jantung yang 

mengakibatkan ketidakmampuan untuk 

melakukan aktivitas fisik apapun tanpa 

ketidaknyamanan. Gejala gagal jantung 

dapat muncul bahkan pada saat istirahat. 

Keluhan meningkat saat melakukan 

aktifitas 

 

2.1.5.2. Berdasarkan Curah Jantung  

 

1) Gagal jantung curah-tinggi 

 

Pada pasien dengan gagal jantung curah-tinggi, curah jantung tidak 

melebihi batas atas normal, tetapi mungkin lebih dekat dengan batas atas normal. 

Gagal jantung curah-tinggi terlihat pada pasien hipertiroidisme, anemia, 

kehamilan, fistula arteriovenosa, beri-beri, dan penyakit Paget
.16 

 

2 ) Gagal Jantung curah rendah 

  

 Pada gagal jantung curah-rendah, curah jantung berada dalam batas 

normal pada saat istirahat, tetapi tidak mampu meningkat secara normal selama 

aktivitas fisik.
16 
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2.1.5.3. Berdasarkan Gangguan Fungsi 

 

1) Gagal jantung Sistolik  

 

Gagal jantung sistolik yang utama berkaitan dengan curah jantung yang 

tidak adekuat dengan kelemahan, kekelahan, berkurangnya toleransi terhadap 

exercise, dan gejala lain dari hipoperfusi.
17 

 

2) Gagal Jantung Diastolik 

 

 Gagal jantung diastolik berhubungan dengan peningkatan tekanan 

pengisian. Pada banyak pasien yang mempunyai hipertrofi ventrikel dan dilatasi, 

abnormalitas kontraksi dan relaksasi terjadi secara bersamaan.
17 

 

Tabel 6. Perbedaan Gagal Jantung Sistolik dan Diastolik
18

 

Karakteristik  Gagal jantung diastolik Gagal jantung sistolik 

Ciri-ciri klinis   

  Gejala (e.g dyspnea) Ya Ya 

  Status kongesti ( e.g 

edema) 

Ya Ya 

  Aktifitas neurohormonal Ya Ya 

(e.g brain natriuretic      

 peptide) 

  

Struktur dan fungsi 

ventrikel kiri 

  

  Fraksi ejeksi  Normal  Berkurang  

  Massa ventrikel kiri Bertambah   Bertambah 

  Ketebalan dindingrelatif Bertambah  Berkurang   

  End diastolic volume Normal  Bertambah  

  End diastolic pressure Bertambah  Bertambah  

  Ukuran atrium kiri Bertambah  Bertambah  
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Latihan fisik   

  Kapasitas latihan Berkurang  Berkurang  

  Penambahan cardiac     

output 

Berkurang  Berkurang  

  End diastolic pressure Bertambah  Bertambah  

 

 

2.1.5.4. Berdasarkan letak 

 

1) Gagal jantung kanan  

 

Gagal jantung kanan terjadi Jika abnormalitas yang mendasari mengenai 

ventrikel kanan secara primer seperti stenosis katup paru atau hipertensi paru 

sekunder terhadap tromboembolisme paru sehingga terjadi kongesti vena 

sistemik
17

  

2) Gagal jantung kiri 

 

 Pada gagal jantung kiri, ventrikel kiri secara mekanis mengalami 

kelebihan beban atau melemah, mengalami dispnea dan ortopnea akibat dari 

kongesti paru. 
17 

 

2.2. Pedoman Pengobatan Gagal Jantung 

 

 Pedoman pengobatan gagal jantung di terbitkan sebagai acuan untuk para 

dokter dan tenaga kesehatan professional dalam memberikan terapi kepada pasien 

gagal jantung.
19 

ESC telah menyusun pedoman pengobatan gagal jantung dalam berbagai 

tingkat rekomendasi (class) dan tingkat kepercayaan (evidence) seperti yang 

ditunjukkan dalam tabel 7 dan 8 di bawah ini:
 

 



16 

 

Tabel 7 : Tingkat Rekomendasi:
19 

Tingkatan 

Rekomendasi 

Definisi Saran Penggunaan 

Kelas I Pengobatan/prosedur 

memberikan manfaat dan 

efektif 

Direkomendasikan 

 

Kelas II Adanya bukti masih 

kontroversi 

 

Kelas IIa Bukti cenderung bermanfaat Seharusnya 

dipertimbangkan 

Kelas IIb Khasiat kurang memberikan 

bukti 

Dapat dipertimbangkan 

Kelas III Tindakan tidak bermanfaat 

bahkan berbahaya 

Tidak 

direkomendasikan 

bahkan berbahaya 

 

 

Tabel 8 : Tingkat Evidence:
19 

Level A Data berasal dari beberapa uji klinis acak, dan metaanalisis 

Level B Data berasal dari uji klinis acak atau studi nonrandomised 

Level C Konsensus, pendapat dari para ahli dan / atau penelitian kecil 

 

Obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan pasien gagal jantung 

adalah Diuretik, Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACE Inhibitor), Beta 

blocker, antagonis aldosteron, Angiotensin Receptor Blocker (ARB), dan digoksin, 

dapat pula dipikirkan pemberian nitrat untuk menurunkan preload jantung atau 

hydralazine untuk menurunkan afterload jantung.
20 

Selain terapi farmakologik,, dapat pula diberikan terapi dengan alat-alat 

seperti Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) pada gagal jantung 
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simptomatis NYHA kelas II-III dengan EF ≤35%; dan Cardiac Resynchronization 

Therapy (CRT) bila didapatkan pemanjangan gelombang QRS ≥150 ms.
20 
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Gambar 1. Algoritma pengobatan pasien gagal jantung simptomatis dan 

fraksi ejeksi yang berkurang.
20 

Diuretik untuk meredakan gejaladan tanda kongesti 

+ 

ACE inhibitor ( ganti dengan ARB bila tidak cocok) 

β-blocker 

Masih NYHA kelas II-IV ? 

ya  tidak 

 mineralocorticoid antagonist 

 

Masih NYHA kelas II-IV ? 

ya  Tidak 

left ventricular ejection fraction (LVEF) ≤ 35 %  

ya  Tidak 

Ritme sinus & heart rate ≥ 70x / menit 

 

ya  Tidak 

Ivabradine 

 

Masih NYHA kelas II-IV & LVEF ≤ 35 % ? 

 

Tidak ya  

Pertimbangkan digoxin dan atau Hydralazine-ISDN, jika stadium terminal 

pertimbangkan left ventricular assist device (LVAD) dan atau transplantasi 

 

Tidak membutuhkan 

pengobatan lebih lanjut 
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Tabel 9: Dosis Obat Berdasarkan Evidence-Based Pada Randomized Trial 

Pada Gagal Jantung
 11 

ACE Inhibitor Dosis awal (mg) Dosis target (mg) 

     Captopril  6,25 t.i.d. 50 t.i.d. 

Enalapril  2,5 b.i.d. 10-20 b.i.d. 

Lisinopril  2,5-5,0 o.d. 20-35 o.d. 

Ramipril  2,5 o.d. 5 b.i.d. 

Trandolapril  0,5 o.d 4 o.d. 

 

 

2.3. Angiotensin Converting Ezyme Inhibitor (ACE Inhibitor) 

 

 ACE Inhibitor merupakan dilator vena dan arteri namun bekerja terutama 

pada anyaman arteriol. ACE Inhibitor menyebabkan penurunan Angiotensin II, 

meningkatkan Renin, dan efeknya pada ACE jaringan sebagaimana ACE plasma 

juga penting. Obat ini menginterfensi pemecahan vasodilator bradikinin dan 

menurunkan katekolamin dalam sirkulasi darah, sehingga memberikan 

mekanisme vasodilator tambahan.
21 

 

 

2.3.1. Indikasi 

 

 ACE Inhibitor  yang diindikasikan sebagai terapi lini pertama pada:
 

1) pasien dengan penurunan fungsi sistolik ventrikel kiri (fraksi ejeksi ventrikel 

kiri <40-45%), dengan atau tanpa gejala gagal jantung (Kelas rekomendasi I, 

Level kepercayaan A).
19 

 

2) Pada pasien hipertensi ACE Inhibitor juga menjadi terapi pilihan (Kelas I, 

Level Kepercayaan A). Tujuan utama terapi pada pasien hipertensi adalah 
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kontrol kadar tekanan darah, yang dapat dicapai dengan obat yang berbeda 

yang juga mengurangi morbiditas kardiovaskular selama pengobatan jangka 

panjang: diuretik, b-blocker, ACE Inhibitor, calcium channel blockers, dan 

angiotensin II antagonis.
19 

 

3) ACE Inhibitor Oral yang bermanfaat pada pasien Miokard Infark Akut bila 

diberikan dalam waktu 36 jam dari peristiwa (kelas IIa, tingkat bukti A), 

terutama pada infark anterior, gangguan Ejection Fraction atau gagal jantung 

ringan-sedang (kelas I, tingkat bukti A).
19 

 

 

2.3.2. Kontraindikasi 

 

 Riwayat edema angioneurotic, alergi dan stenosis arteri ginjal bilateral 

merupakan kontraindikasi absolut untuk pemberian terapi ACE Inhibitor. 

Meskipun ACE Inhibitor tidak menjadi kontraindikasi pada wanita usia produktif, 

penggunaannya harus dihentikan segera setelah diduga atau terdiagnosis sedang 

hamil.
19 

 

2.3.3 Farmakokinetik ACE Inhibitor 

 

 Beberapa ACE Inhibitor adalah dalam bentuk pro-drug dan mereka tetap 

tidak aktif sampai mereka diubah menjadi metabolit aktif oleh hidrolisis dalam 

hati atau dalam jaringan pencernaan. Konsentrasi obat plasma puncak dicapai 1-4 

jam setelah konsumsi. Pro-obat lebih lipofilik dan mereka memiliki akses yang 

lebih baik ke jaringan target di mana mereka akan dikonversi ke senyawa aktif.
22
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Kebanyakan ACE-I dan metabolitnya terutama diekskresi melalui rute 

ginjal, sedangkan fosinopril, zofenopril, Trandolapril dan menampilkan spirapril 

eliminasi seimbang melalui hati dan ginjal rute.
22

 

Captopril dihilangkan lebih cepat dari tubuh, sehingga durasi kerjanya 

menjadi lebih singkat (<6 jam), sedangkan ramiprilat (metabolit aktif dari 

ramipril) dan khusus tandrolaprilat dieliminasi lebih lambat daripada yang lain 

ACE Inhibitor.
13 

 

 

2.3.4. Farmakodinamik ACE Inhibitor 

 

1) Efek Hemodinamik : ACE Inhibitor menurunkan jumlah resistensi pembuluh 

darah perifer, meningkatkan natriuresis tapi menyebabkan sedikit perubahan 

dalam Heart Rate. Penghambatan lokal ACE dan pembentukan angiotensin-II 

pada organ target spesifik, seperti dinding pembuluh darah, yang terlibat dalam 

tanggapan ini. Pada pasien normotensif dan hipertensi tanpa gagal jantung 

kongestif, ACE Inhibitor memiliki pengaruh yang kecil pada Cardiac output 

atau tekanan baji kapiler. ACE Inhibitor mencegah hipertrofi ventrikel pada 

pasien hipertensi dan mengurangi disfungsi endotel dalam tekanan darah 

normal.
19

 

 

2) Efek Neurohormonal : Pengobatan jangka pendek dengan ACE Inhibitor 

disertai dengan menurunnya kadar angiotensin II dan aldosteron, serta 

peningkatan pelepasan renin dan angiotensin I. Karena angiotensin-II 

meningkatkan outflow simpatik perifer dan sentral dan merangsang pelepasan 
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katekolamin dari medula adrenal, ACE Inhibitor menurunkan kadar plasma 

epinefrin, norepinefrin, dan vasopressin.
19 

3) Efek antiproliferatif : ACE Inhibitor juga menunjukkan efek antiproliferatif 

(pengurangan pembuluh darah dan hipertrofi jantung dan proliferasi matriks 

ekstraseluler) dan mengurangi remodeling ventrikel setelah infark miokard. 

Mereka membalikkan remodeling ventrikel dengan mengurangi preload 

ventrikel / afterload, mencegah efek proliferatif dan aktivitas saraf simpatis dan 

dengan menghambat hipertrofi jantung yang diinduksi aldosteron dan fibrosis 

interstitial dan perivaskuler.
19

 

 

4) Efek renal : ACE Inhibitor menurunkan resistensi vaskuler ginjal dan 

menaikkan renal blood flow dan mendorong ekskresi Na
+ 

 dan air. Namun 

demikian, Glomerular Filtration Rate (GFR) tetap tidak berubah atau turun 

sedikit, dan dengan demikian, fraksi filtrasi menurun. Hal ini karena efek yang 

relatif lebih besar dalam melebarkan eferen postglomerular dari arteriol aferen, 

yang mengarah ke penurunan glomerular tekanan hidrostatik kapiler dan 

GFR.
19 

 

 

2.3.5. Efek Samping  

 

 Pada kebanyakan pasien, ACE Inhibitor dapat ditoleransi dengan baik 

walaupun beberapa efek samping dapat terjadi. Seperti hipotensi, batuk kering, 

hiperkalemi, gagal ginjal akut, proteinuria, angioedema, dan efek teratogenik.
19 
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2.3.6. Interaksi Obat 

 

  Beberapa interaksi obat yang penting:
19 

 

1) Obat Anti Inflamasi non Steroid (OAINS) dapat mengurangi efek vasodilator 

dari ACE Inhibitor 

2) Antasida dapat menurunkan kadar ACE Inhibitor 

3) ACE Inhibitor dapat meningkatkan kadar plasma dari digoxin dan lithium 

4) Penggunaan ACE Inhibitor bersama K
+ 

 sparing diuretics, suplemen K
+
 atau 

pengganti garam dengan tinggi K
+
 harus dihindari karena dapat menginduksi 

hyperkalemia.  

 


