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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Tinjauan Puskata 

2.1.1 Gangguan Irama Jantung 

2.1.1.1 Definisi gangguan irama jantung 

Istilah aritmia mengacu pada perubahan dari mekanisme 

penjalaran impuls listrik jantung yang menyebabkan gangguan 

irama denyut jantung. 2 bentuk mendasar dari aritmia adalah : 

 Takikardi , jika denyut jantung >100x/menit 

 Bradikardi, jika denyut jantung <60x/menit 

Beberapa aritmia berlangsung secara singkat sehingga denyut 

jantung keseluruhan tidak terlalu terpengaruhi. Namun jika aritmia 

berlangsung cukup lama dapat mengakibatkan denyut jantung 

menjadi terlalu lambat ataupun terlalu cepat sehingga kemampuan 

jantung untuk memompa darah menjadi kurang efektif. 
8
Takikardi 

mengurangi curah jantung dengan memperpendek waktu pengisian 

ventrikel dan volume sekuncup, sedangkan bradikardi mengurangi 

curah jantung dengan mengurangi frekuensi ejeksi ventrikel.
9
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Aritmia dapat terjadi apabila : 

1. Pacemaker (nodus SA) menghasilkan irama yang abnormal 

2. Adanya gangguan pada jalur konduksi normal 

3. Bagian jantung selain nodus SA mengambil alih sebagai 

pacemaker.
8
 

 

2.1.1.2 Klasifikasi gangguan irama jantung 

Berdasarkan mekanismenya, aritmia dibagi menjadi 

takiaritmia dan bradiaritmia, sedangkan berdasarkan letaknya 

aritmia dibagi menjadi supraventrikular aritmia dan ventrikular 

aritmia.
10

 

  Berikut ini merupakan beberapa jenis gangguan irama jantung : 

a. Supraventrikular Takikardi (SVT) 

Supraventrikular takikardi adalah seluruh bentuk takikardi 

yang muncul dari berkas HIS maupun di atas bifurkasi berkas 

HIS.
11

 Pada umumnya gejala yang timbul berupa palpitasi, 

kepala terasa ringan, pusing, kehilangan kesadaran, nyeri 

dada, dan nafas pendek
12

. Gejala-gejala tersebut muncul 

secara tiba-tiba (sudden onset) dan berhenti secara tiba-tiba 

(abrupt onset).
11
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Klasifikasi SVT : 

 

 

Gambar 1. Klasifikasi Supraventrikular Takikardi  

Sumber : Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit 

Dalam Indonesia 
11

 

 

1. Sinus Takikardi 

Sinus takikardi adalah irama sinus dengan 

kecepatan denyut jantung >100x/menit. Terdapat 2 

jenis sinus takikardi, yaitu fisiologis dan non 

fisiologis. Sinus takikardi fisiologis 

menggambarkan keadaan normal atau merupakan 

Supraventrikular 
Takikardi 

AV node independent  

(SVT masih terjadi setelah 
intervensi memblok AV) 

Sinus takikardi 

Atrial Fibrilasi 

Atrial Flutter 

AV node dependent  

(SVT berhenti setelah 
intervensi memblok AV) 

AVNRT 

(AV nodal reentrant 
tachycardia) 

AVRT 

(AV reenteran 
tachycardia) 

JET 

(Junctional 
Ectopic 

Tachycardia) 
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respon stress fisiologis(aktivitas fisik, rasa cemas), 

kondisi patologis (demam, tirotoksikosis, anemia, 

hipovolemia), atau stress farmakologis untuk 

menjaga curah jantung tetap stabil. Sedangkan sinus 

takikardi non fisiologis terjadi akibat gangguan pada 

sistem vagal, simpatik, atau pada nodus SA 

sendiri.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Interpretasi EKG pada Sinus Takikardi  

Sumber : Kowalak, Jennifer Lynn 
13
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2. Atrial Fibrilasi 

Atrial fibrilasi adalah bentuk aritmia yang paling 

sering terjadi.Pada atrial fibrilasi, impuls listrik tidak 

dimulai dari nodus SA, melainkan dari bagian lain di 

atrium atau di dekat v.pulmonalis. Hal ini akan 

menimbulkan impuls yang cepat dan tak beraturan 

sehingga atrium akan berdenyut secara tepat dan tak 

beraturan pula. Ketika impuls listrik sampai di nodus 

AV, nodus AV akan meneruskan impuls tersebut 

walaupun tidak secepat impuls awalnya sehingga 

ventrikel juga akan berdenyut cepat namun tidak 

secepat atrium. Oleh karena itu, atrium dan ventrikel 

tidak lagi berdenyut bersamaan. Hal ini 

menyebabkan darah di atrium tidak terpompa 

menuju ventrikel sebagaimana seharusnya. 

Resiko terjadinya atrial fibrilasi akan meningkat 

pada keadaan hipertensi, penyakit jantung koroner, 

gagal jantung, penyakit jantung rematik, defek 

struktur jantung (contoh : Mitral Valve Prolapse), 

pericarditis, penyakit jantung kongenital, 

hipertiroidisme, obesitas, diabetes, dan penyakit 

paru. 
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Komplikasi yang dapat ditimbulkan berupa stroke 

dan gagal jantung. Stroke terjadi akibat terlepasnya 

gumpalan darah (trombus) di atrium yang kemudian 

menyumbat pembuluh darah otak. Gagal jantung 

terjadi jika jantung tidak dapat memompa darah 

yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh.
14

 Pada 

EKG didapatkan gambaran gelombang tidak teratur, 

komples QRS sempit, dan kecepatan >300x/menit.
15

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.  Interpretasi EKG pada Atrial Fibrilasi  

Sumber : Kowalak, Jennifer Lynn 
16
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3. Atrial Flutter 

Atrial flutter dapat disebabkan karena adanya 

perlukaan pada jantung akibat penyakit jantung atau 

prosedur operasi jantung. Namun atrial flutter dapat 

pula terjadi pada pasien tanpa gangguan jantung. 

Kondisi ini disebut sebagai Lone Atrial Flutter . 

Pada atrial flutter impuls listrik tidak dimulai dari 

nodus SA melainkan dari atrium kanan dan 

melibatkan sirkuit besar yang meliputi daerah dekat 

katup trikuspid. Hal ini akan menyebabkan atrium 

berdenyut cepat dan memacu ventrikel untuk 

berdenyut cepat pula. Atrial flutter pada umumnya 

terjadi pada penderita penyakit jantung, seperti 

penyakit jantung kongestif, penyakit katup rematik, 

penyakit jantung kongenital atau kondisi medis 

lainnya, seperti emfisema paru dan hipertensi. 

Resiko terjadinya atrial flutter akan meningkat 

padapasien post operasi jantung akibat terbentuknya 

perlukaan pada bagian atrium. 
17
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 Gambar 4. Interpretasi EKG pada Atrial Flutter  

 Sumber : Kowalak, Jennifer Lynn 
18

 

 

5. Atrial Ekstrasistol 

 Atrial ekstrasistol sering muncul pada jantung 

normal, namun pada umumnya berhubungan 

dengan penyakit jantung struktural dan 

frekuensinya meningkat seiring pertambahan usia. 

Pada gambaran EKG ditandai dengan adanya 

gelombang P yang timbul sebelum gelombang P 

pada sinus normal muncul. Pada APC yang terjadi 

terlalu dini dapat menyebabkan pemanjangan 

interval PR dan beberapa dapat pula tidak 

dikonduksikan ke ventrikel sehingga denyut 

menjadi tidak teratur. 
19
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Gambar 5. Interpretasi EKG pada Atrial Ekstrasistol  

 Sumber : Kowalak, Jennifer Lynn 
20

 

b. Ventrikel Takikardi 

 Ventrikel takikardi adalah ventrikel ekstrasistol yang timbul 

≥ 4x berturut-turut. Merupakan salah satu aritmia lethal 

(berbahaya) karena mudah berkembang menjadi ventrikel 

fibrilasi dan dapat menyebabkan henti jantung (cardiac 
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arrest).
21

 Ventrikel takikardi disebabkan oleh keadaan yang 

mengganggu sistem konduksi jantung, seperti kekurangan 

pasokan O2 akibat gangguan pada pembuluh darah koroner, 

kardiomiopati,sarcoidosis, gagal jantung, dan keracunan 

digitalis.Diagnosis ditegakkan jika ditemukan denyut jantung 

150-210x/menit dan ditemukan gejala berupa sakit kepala, 

kepala terasa ringan, kehilangan kesadaran, dan henti jantung 

yang muncul secara tiba-tiba dan tidak pernah terjadi 

sebelumnya.
21,22

 Pemeriksaan EKG menunjukkan adanya 

kompleks QRS lebar yang timbul berturut-turut dan terus 

menerus dengan kecepatan >150x/menit.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Interpretasi EKG pada Ventrikel Takikardi  

Sumber : Khan, MG 
23
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c. Ventrikel Fibrilasi  

 Ventrikel fibrilasi merupakan jenis aritmia yang paling 

berbahaya .Jantung tidak lagi berdenyut melainkan hanya 

bergetar sehingga jantung tidak dapat memompa darah 

dengan efektif. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya henti 

jantung (cardiac arrest) . Gejala yang timbul berupa 

tanggapan pasien berkurang, pasien sudah tidak bernafas atau 

hanya gasping, henti jantung yang muncul secara tiba-tiba 

(Sudden Cardiac Arrest). 
24

 

Gambar 7.  Interpretasi EKG pada Ventrikel Fibrilasi 

Sumber : Wilkins LW 
25
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d.  Ventrikel Ekstrasistol 

 Ventrikel Ekstrasistol adalah gangguan irama berupa 

timbulnya denyut jantung prematur yang berasal dari 1 atau 

lebih fokus di ventrikel. Merupakan kelainan irama jantung 

yang paling sering ditemukan. Ventrikel ekstrasistol dapat 

disebabkan oleh iskemia miokard, infark miokard akut, gagal 

jantung, sindrom QT memanjang, prolaps katup mitral, 

cerebrovascular accident, keracunan digitalis, hipokalemia, 

miokarditis, kardiomiopati. Namun dapat juga timbul pada 

jantung yang normal. Gambaran EKG menunjukkan komples 

QRS lebar dan bizzare serta tidak didahului dengan 

gelombang P.
26
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   Gambar 8. Interpretasi EKG pada Ventrikel Ekstrasistol  

   Sumber : Kowalak, Jennifer Lynn 
27

 

. 

e. Bradikardi 

 Bradikardi adalah gangguan irama jantung di mana jantung 

berdenyut lebih lambat dari normal, yaitu 60x/menit. 

Bradikardi disebabkan karena adanya gangguan pada nodus 

SA, gangguan sistem konduksi jantung, gangguan metabolik 

(hipotiroidisme), dan kerusakan pada jantung akibat serangan 

jantung atau penyakit jantung.
28

 Gejala yang timbul 

bervariasi, dari asimtomatik hingga muncul gejala 

sinkop/hampir sinkop, dispneu, nyeri dada, lemah, dan 

pusing.
29
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   Gambar 9. Interpretasi EKG pada Sinus Bradikardi  

   Sumber : Wilkins LW 
30

 

 

2.1.1.3  Faktor resiko gangguan irama jantung 

   Hal-hal berikut meningkatkan resiko terjadinya aritmia, 

yaitu : 

  1. Serangan jantung 

  2. Gagal jantung atau cardiomyopathy 

  Kondisi ini akan melemahkan otot jantung sehingga 

mempengaruhi proses hantar impuls. 
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 3. Gangguan katup jantung 

  Pada kondisi gangguan katup, jantung bekerja lebih keras 

dari biasanya sehingga dapat menyebabkan gagal jantung. 

  4. Penyakit jantung bawaan 

   Adanya kelainan bawaan jantung dapat mengakibatkan 

timbulnya gangguan anatomi dan fisiologi jantung.
4
 

 5. Tekanan darah tinggi 

  Tekanan darah yang tinggi akan meningkatkan tahanan 

terhadap pemompaan darah dari ventrikel kiri. Hal ini akan 

mengakibatkan kerja jantung menjadi lebih berat.
31

 

 6. Myocarditis dan Pericarditis 

 7. Diabetes 

  Diabetes dapat meningkatkan resiko terjadinya hipertensi 

dan penyakit pembuluh darah koroner. 

 8. Sleep apnea 

  Dapat mengakibatkan kerusakan pada jantung karena 

jantung tidak mendapat suplai oksigen yang cukup. 

 9. Gangguan fungsi tiroid (hipotiroid dan hipertiroid) 
4
 

 10. Penggunaan obat-obatan yang dapat memicu aritmia 

   Obat-obat yang dapat memicu terjadinya aritmia adalah 

quinidine, fluoxetine (antidepresan), antiaritmia golongan 

III  (seperti sotalol, dofetilide, ibutilide, dan azimilide)
32

, 

serta kokain, amfetamin, dan ekstasi.
33
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 11. Kehamilan 

   Aritmia biasa terjadi selama kehamilan pada wanita dengan 

struktur jantung normal maupun abnormal, dengan atau 

tanpa riwayat aritmia sebelumnya. Wanita dengan penyakit 

jantung bawaan, penyakit jantung struktural, dan riwayat 

aritmia sebelumnya memiliki resiko lebih tinggi. Denyut 

jantung meningkat sebanyak 30-50% akibat aktivitas 

adrenergik. Penyebab pasti aritmia pada kehamilan masih 

belum jelas, namun perubahan hormon ( peningkatan 

estrogen,B-human chorionic gonadotropin, dan aktivitas 

adrenergik), hemodinamik, dan perubahan otonomik diduga 

berperan dalam menimbulkan aritmia.
34

 

  Selama masa kehamilan dapat terjadi preeklamsia yang 

ditandai dengan hipertensi dan proteinuria setelah usia 20 

minggu gestasi.
35

 

 

 12.  Konsumsi alkohol 

   Konsumsi alkohol akut maupun kronik secara berlebihan 

dapat menyebabkan aritmia, terutama jenis takiaritmia 

supraventrikuler. 
36

 Mekanisme aritmogenik alkohol masih 

belum diketahui. Diduga bahwa kerusakan otot jantung 

subklinis akibat konsumsi alkohol kronis dapat 

menimbulkan hambatan konduksi jantung. 
37
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 13. Imbalans elektrolit 

  Gangguan metabolisme kalium memiliki pengaruh paling 

besar terhadap timbulnya aritmia dibandingkan gangguan 

elektrolit lainnya.
38

 Keadaan hipokalemi memiliki sifat 

aritmogenik atas dasar mekanisme pemanjangan 

repolarisasi ventrikel, perlambatan konduksi, dan aktivitas 

pacu jantung (pacemaker) yang abnormal.
39

 

 

14. Gagal Jantung Kongestif 

Pada gagal jantung kongestif terjadi beberapa kondisi yang 

dapat menimbulkan timbulnya atrial fibrilasi, seperti : 

1. Remodelling saluran ionik dan gap junction yang 

menyebabkan gangguan pada potensial aksi, 

peningkatan Ca
2+

, serta distribusi heterogen dari 

connexin (protein penyusun gap junction). Keadaan-

keadaan ini akan menimbulkan eksitasi selular dan 

gangguan proses konduksi. 

2. Remodelling mekanik akibat peningkatan tekanan 

dan regangan pada atrium kiri. Keadaan ini akan 

mengakibatkan peningkatan aktivitas ektopik dari 

vena pulmonalis, fibrosis dengan gangguan 

konduksi, dan iskemia. 
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3. Aktivasi neurohormonal, yaitu Renin-Angiotensin-

Aldosterone System (RAAS) dan stimulasi 

adrenergik, yang menyebabkan fibrosis dan iskemia 

Ketiga keadaan di atas dapat menimbulkan aktivitas 

ektopik dan reentry yang merupakan inisiator terjadinya 

atrial fibrilasi. 
40

 

 

15. Sepsis 

 Pada sepsis dapat terjadi penurunan tekanan darah ( 

tekanan darah sistolik < 90mmHg atau penurunan tekanan 

darah sistolik >40mmHg) yang disertai dengan tanda 

kegagalan sirkulasi walaupun telah dilakukan resusitasi 

cairan secara adekuat atau memerlukan vasopresor untuk 

mempertahankan tekanan darah dan perfusi organ. 

Keadaan tersebut disebut sebagai syok septik. 
41

 Pada fase 

awal syok septik terjadi proses inflamasi berlebih yang 

menimbulkan vasodilatasi dan kebocoran kapiler sehingga 

mempengaruhi preload dan cardiac output jantung. 

Keadaan tersebut menyebabkan hipovolemi berat dan 

hipotensi arterial yang akan merangsang aktivasi sistem 

simpatis secara besar-besaran sebagai upaya untuk 

mempertahankan perfusi organ vital. Aktivasi sistem 

simpatis akan mengakibatkan timbulnya takikardia dan 
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vasokonstriksi sebagai kompensasi dari vasodilatasi 

sistemik. Takikardi pada syok septik dianggap sebagai 

mekanisme kompensasi utama untuk mempertahankan 

cardiac output. 
42

 

 

2.1.2 Hipertiroidisme 

Hipertiroidisme adalah respon jaringan tubuh terhadap 

pengaruh metabolik dari hormon tiroid yang berlebihan. Terdapat 2 

tipe hipertiroidisme yang paling sering terjadi : 

 

1. Grave’s disease 

Grave’s disease merupakan penyakit autoimun pada 

kelenjar tiroid yang bersifat herediter. Pada umumnya 

terjadi pada usia sekitar 30-40 tahun dan lebih sering terjadi 

pada wanita daripada pria. Pada pemeriksaan serum 

penderita didapatkan adanya antibodi IgG yang bereaksi 

dengan reseptor TSH atau membran plasma tiroid. 

Kemudian antibodi tersebut akan merangsang fungsi tiroid 

tanpa bergantung pada TSH.  

Terdapat 2 gambaran utama, yaitu : 

a. Gambaran tiroidal 

 Berupa goiter akibat hiperplasia kelenjar tiroid dan 

hipertiroidisme akibat sekresi hormon tiroid yang 
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berlebihan. Gejala hipertiroidisme berupa 

hipermetabolisme dan aktivitas simpatis yang berlebihan, 

seperti pasien merasa lelah,  gemetar, tidak tahan panas, 

berkeringat banyak, kulit lembab, berat badan menurun, 

nafsu makan meningkat, palpitasi dan takikardia, diare, 

kelemahan dan atrofi otot. 

b. Gambaran ekstratiroidal 

 Berupa oftalmopati dan infiltrasi kulit lokal tungkai 

bawah. 

2. Goiter nodular toksik 

Pada umumnya ditemukan pada pasien lanjut usia sebagai 

komplikasi goiter nodular kronik. Pada kasus ini, 

hipertiroidisme timbul secara lambat dan manifestasi klinik 

yang timbul, seperti aritmia, penurunan berat badan, lemah, 

dan pengecilan otot, bersifat lebih ringan dibandingkan 

pada Grave’s disease.
43
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Gejala dan tanda yang timbul yaitu : 

Tabel 2. Gejala dan Tanda Hipertiroidisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Longo, Fauci, Kasper, Hauser, Jameson L 
44

 

 

Pada keadaan hipertiroid kadar TSH menurun hingga 0,1 

mIU/mL.
45,46

Berdasarkan data laboratorium pada rekam medik 

RSUP Dr. Kariadi Semarang, nilai normal untuk pemeriksaan 

fungsi tiroid adalah :  

 TSH serum  : 0,25-5 µIU/ml 

 T3 total : 0,92-2,33 nmol/L 

 T4 total : 60-120 nmol/L 

 Free T4 : 9-20pmol/L 

Gejala dan Tanda Hipertiroidisme
 

(urut sesuai frekuensi) 

Gejala  Tanda 

Hiperaktivitas, 

iritabilitas,disforia 

Takikardi; atrial fibrilasi pada 

orang tua 

Intoleransi terhadap panas Tremor 

Berkeringat banyak Goiter 

Palpitasi Kulit hangat dan lembab 

Kelemahan dan kelelahan 

Kelemahan otot, myopati otot-

otot proksimal 

Penurunan berat badan dengan 

peningkatan nafsu makan 

Lid lag (keterlambatan 

palpebra saat melakukan 

gerakan menutup mata) 

Diare Ginekomastia 

Poliuria   

Oligomenorrhea, kehilangan 

libido   
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Pengukuran kadar T4 bebas (free T4) digunakan apabila terdapat 

gangguan hepar, gangguan nutrisi, atau penyakit genetik yang 

dapat mempengaruhi Thyroxine-Binding Globulin (TBG). 

Pada gangguan tiroid yang disebabkan karena autoimun, seperti 

Hashimoto dan Grave’s disease, dapat dilakukan pemeriksaan 

serologi dari antibodi antitiroid, khususnya antitiroid peroksidase 

atau antibodiantithyroglobulin .
46 

 

2.1.2.1 Mekanisme seluler hormon tiroid 

Hormon tiroid yang berperan pada jantung hanya T3 

serum.Pada jantung tidak terdapat aktivitas deiodinasi 

T4sehingga T4 tidak memiliki banyak peran pada jantung. 

T3 memiliki peran genomik dan non genomik pada myosit 

jantung.  

Peran genomik meliputi pembentukan ikatan antara 

T3 dengan reseptor nuklear hormon tiroid (TRs). TRs yang 

mengandung T3 akan berikatan dengan element respon 

hormon tiroid (TREs) sebagai homodimer atau heterodimer 

dan hal ini akan menginduksi terjadinya transkripsi. Jika 

tidak ada T3 yang terikat pada TRs, kompleks TRs-TREs 

akan merepresi terjadinya transkripsi.  

Hormon tiroid juga memiliki efek non genomik 

ekstrasel pada myosit jantung yang tidak melibatkan 
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transkripsi yang diperantarai oleh TRE. Efek non genomik 

meliputi : 

a. Perubahan pada berbagai kanal ion membran natrium, 

kalium, dan kalsiu 

b. Efek pada action polymerization, adenine 

nucleotide translocator 1 di membran mitokondri 

c. Berbagai jalur persinyalan intraseluler pada jantung 

dan otot polos pembuluh darah 

Efek genomik dan non genomik hormon tiroid berperan 

secara bersama-sama dan harmonis dalam mengatur fungsi 

jantung dan hemodinamik jantung dan pembuluh darah.
45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 10.  Mekanisme Seluler Hormon Tiroid  

  Sumber : Klein I, Danzi S 
45
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2.1.2.2 Efek hormon tiroid pada hemodinamik kardiovaskuler 

Efek hormon tiroid pada jantung dan pembuluh 

darah perifer adalah: 

1.   Menurunkan  tahanan pembuluh darah melalui efek 

langsung pada otot polos pembuluh darah. 

2. Menurunkan tekanan arteri rata-rata (Mean Arterial 

Pressure) yang dapat mengaktivasi RAAS (Renin-

Angiotensin-Aldosterone system) dan 

meningkatkanabsorpsi natrium di ginjal  

3.  Meningkatkan denyut jantung pada keadaan istirahat, 

kontraktilitas ventrikel kiri dan volume darah.  

4. Meningkatkan sintesis eritropoietin sehingga dapat 

meningkatkan jumlah sel darah merah. 

  Perubahan-perubahan tersebut dapat meningkatkan 

volume darah. Pada hipertiroidisme, perubahan tersebut 

dapat meningkatkan cardiac output (curah jantung) hingga 

50%-300% lebih tinggi daripada normal. 
45

 

2.1.2.3 Efek hormon tiroid pada jantung 

   Hormon tiroid merupakan regulator penting dalam 

ekspresi gen jantung.  
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Gen-gen yang teregulasi negatif akan terinduksi jika tidak 

ada T3 yang terikat pada TRs dan akan terepresi jika 

terdapat T3 yang terikat pada TRs.  

Hormon tiroid erat kaitannya dengan fungsi jantung melalui 

regulasi ekspresi gen struktural dan regulator dari jantung, 

seperti : 

 Myosin heavy chain  mengkode ekspresi gen protein 

kontraktil isoform dari filamen tebal pada myosit 

 Sarcoplasmic reticulum Ca
2+

-ATPase dan 

Phospholamban(inhibitor Sarcoplasmic reticulum 

Ca
2+

-ATPase) mengatur pengambilan kalsium 

kedalam sarcoplasmic reticulum selama fase diastol 

dan berperan besar dalam mengembangkan fungsi 

kontraktilitias dan relaksasi diastolik jantung. 

 Alpha myosin heavy chain, Beta myosin heavy chain 

(aktivitas ATPase lebih rendah dari Alpha myosin), 

ion channels Na
+
-K

+ 
ATPase, voltage-gated 

potassium ATPase, dan Sodium-Calsium exchanger 

bersama-sama mengatur respon elektrokimiawi dari 

miokardium.  
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Tabel 3. Regulasi Hormon Tiroid pada Ekspresi Gen Jantung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Mann, Douglas L 
47

 

 

Ditinjau dari segi kelistrikan jantung, hormon Tiroid 

diketahui dapat mempengaruhi durasi potensial aksi dan 

kelistrikan repolarisasi pada myosit jantung melalui 

mekanisme genomik dan non genomik.Selain itu, hormon 

tiroid mengatur transkripsi gen pacemaker, yaitu 

hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated 

channels 2 & 4. Komponen sistem β-adrenergik myosit 

Regulasi hormon tiroid pada ekspresi gen jantung
 

Teregulasi positif Teregulasi negatif 

Alpha-myosin heavy chain (the 

fast myosin) 

Beta-myosin heavy chain (the slow 

myosin) 

Sarcoplasmic reticulum Ca
2+-

ATPase Phospholamban 

Na
+
,K

+
-ATPase Na

+
-Ca

2+
 exchanger 

Voltage-gated potassium channels Thyroid hormone receptor alpha1 

Atrial & Brain natriuretic peptide Adenylyl cyclase types V,VI 

Malic enzyme 

Guanine nucleotide-binding protein 

Gi 

Beta-adrenergic receptor 

Monocarboxylate transporters 8 & 

10 

Guanine nucleotide-binding 

protein Gs   

Adenine nucleotide transporter 1   
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jantung juga dipengaruhi oleh hormon tiroid . Stimulasi 

terhadap reseptor β-adrenergik menyebabkan  peningkatan 

cyclic Adenosine MonoPhosphate (cAMP) intrasel yang 

akan mempercepat depolarisasi diastolik dan meningkatkan 

denyut jantung.  

Keadaan hipertiroidisme menimbulkan pengaruh 

yang menyerupai hiperadrenergik, namun tidak dibuktikan 

bahwa hormon tiroid yang berlebih dapat meningkatkan 

sensitivitas jantung terhadap rangsang adrenergik. Pada 

hipertiroidisme, kadar katekolamin dalam serum dalam 

batas normal atau menurun.
45
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KERANGKA TEORI 

2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Aritmia 

TSH 

Myocarditis 

& 

Pericarditis 

Hipertensi 

Diabetes Alkohol 

Kehamilan 

Preeklamsia 

T3& T4 


