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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Fungsi ventrikel kiri. 

 Penilaian terhadap ventrikel kiri antara lain : LV end-diastolic, ketebalan 

dinding ventrikel kiri (LV wall thickness), massa ventrikel kiri (LV mass), 

pemendekan fraksi ejeksi ventrikel kiri (LV fractional shortening ) sebagai 

indikator fungsi sistolik. Kesemua fungsi tersebut dapat digambarkan melalui 

pemeriksaan ekokardiografi.
3,11,12

 

 Peningkatan fungsi sistolik (yang berarti peningkatan kontraktilitas 

miokardium) ditandai dengan kondisi : fraksi ejeksi >75%, pemendekan fraksi 

(FS) >42%, CO >7L/min, puncak kecepatan sistolik aorta >120cm/sec.
13,14 

 Dikatakan mengalami kelainan fungsi sitolik jika terdapat hal hal sebagai 

berikut : fraksi ejeksi ventrikel kiri <50%,  FS <30%, CO <4L/min,  index kardiak 

<2,8L/min/m
2
,  pemendekan rata – rata kecepatan sirkumferensial fiber (VCF) 

<1.02 circumferences/sec dan puncak kecepatan sistolik aorta <72cm/sec.
14

 

 Peningkatan fungsi diastolik ditandai dengan kondisi : kecepatan 

gelombang E >72 cm/sec, kecepatan gelombang A >59 cm/sec, waktu relaksasi 

isovolumic <76 msec, waktu perlambatan gelombang E <179 msec.
14,15

 

 Dikatakan mengalami kelainan fungsi diastolik jika terdapat hal hal 

sebagai berikut : early diastolic velocity/velocity with atrial contraction (E/A) dari 
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ventrikel kiri <1,1, waktu relaksasi isovolumik >90 msec, waktu perlambatan 

gelombang E >210 msec, puncak kecepatan pengisian <5.
14

 

 Pada beberapa penelitian menyebutkan bahwa jenis ekokardiografi yang 

digunakan untuk melihat fungsi dari ventrikel kiri adalah ekokardiografi M-Mode 

dan ekokardiografi 2 dimensi. Ekokardiografi M-Mode didapatkan informasi 

tentang dimensi ventrikel kiri saat sistolik dan diastolik, tebal dinding ventrikel, 

atrium, aorta, pengukuran fungsi jantung dengan fraksi ejeksi. Sedangkan dari 

ekokardiografi 2 dimensi didapatkan informasi tentang gerakan anatomi jatung 

dan pengukuran ventrikel kiri dan tebal dinding.
3,9

 

 Beberapa hal yang bisa menyebabkan perubahan pada ventrikel kiri adalah 

penyakit arteri koronaria, diabetes melitus, neurohormonal, genetik, infeksi, 

alkohol, bahkan kemoterapi.
16,17

 Abnormalitas fungsi sistolik dan diastolik juga 

ditemukan pada pasien hipertensi yang diinduksi dengan latihan. 
18

 

 Salah satu penyebab terjadinya perubahan fungsi ventrikel kiri adalah 

neurohormonal. Aktivitas jantung sendiri pengaruhi oleh efek simpatis dan 

parasimpatis, sedangkan beberapa hormon yang bisa menyebabkan perubahan 

fungsi ventrikel jantung antara lain sex hormon yang mempengaruhi melalui 

sistem renin angiotensin, antagonis aldosteron, hormon pertumbuhan dan hormon 

tiroid.
19,20,21,22 

2.1.2 Hormon Tiroid pada Jantung 

 Hubungan antara hormon tiroid dan sistem kardiovaskular telah 

ditunjukkan secara ekstensif pada beberapa penelitian dan studi klinis. Hubungan 
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tersebut baru – baru ini telah dibuktikan dengan adanya perubahan yang 

signifikan pada struktur dan fungsi jantung pada penderita hipertiroidisme.
23

 

 Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada fungsi jantung yang 

diakibatkan oleh hormon tiroid, sangatlah penting untuk mengetahui mekanisme 

kerja hormon tiroid pada miosit jantung dan sel otot polos vaskular.  

 Triiodotironin (T3) merupakan hormon tiroid yang aktif secara biologis. 

Hormon ini banyak dibentuk dari T4 dijaringan perifer. Ketersediaan dari T3, yang 

merupakan bentuk aktif dari hormon tiroid di jantung, diatur oleh proses 

deiodinasi.
24

 

 Ketika berada dalam miosit, triodotironin memasuki inti dan berikatan 

reseptor di target gen. Reseptor inti triiodotironin tersebut berikatan dengan DNA 

sebagai monomer atau homodimer, atau sebagai herterodimer yang terdiri dari 

reseptor inti triiodotironin dan reseptor lain dari keluarga steroid homon reseptor.
7
 

 Gen responsif triidotironin yang mengkode struktur dan pengaturan protein 

dalam jantung terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok regulasi positif yang 

terdiri dari : α-Myosin heavy chain, sarcoplasmic reticulum, Ca
2+

-ATPase, β1-

adrenergic receptors, Guanine-nucleotide regulatory protein, Na
+
/K

+
-ATPase, 

voltaged-gated potassium channels (Kv1.5,Kv4.2,Kv4.3) dan kelompok regulasi 

negatif yang terdiri dari : β-Myosin heavy chain, phospholamban, adenylyl cyclase 

types V and VI, triidothyronine nuclear receptor α1, Na
+
/Ca

2+ 
exchanger.

7
 α-

Myosin heavy chain dan β-Myosin heavy chain adalah protein miofibril yang 

membuat filamen tebal komponen kontraktil dari miosit jantung. Pada binatang, 

transkripsi dari α-Myosin heavy chain diaktifasi oleh triiodotironin, sedangkan 
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transkripsi dari β-Myosin heavy chain ditekan.
25,26

 Pada manusia, β-Myosin heavy 

chain lebih menonjol, dan meskipun fungsi kontraktilitas jantung secara nyata 

berubah pada pasien dengan penyakit tiroid, perubahan ekspresi dari isoform 

myosin heavy-chain mungkin tidak cukup besar untuk menimbulkan perubahan 

fungsi kontraktilitas jantung.
27

 

Produksi dari sarcoplasmic reticulum proteins, Ca
2+

-ATPase, dan 

phospholamban  diatur oleh triiodotironin melalui perubahan pada transkripsi 

gen.
28

  Pelepasan kalsium dan reuptake-nya menuju retikulum sarkoplasma 

merupakan hal yang penting dalam menentukan fungsi kontraktil sistolik dan 

relaksasi diastolik.
28,29

 

Peningkatan denyut jantung dan CO pada pasien dengan hipertiroidisme 

mempunyai kemiripan dengan peningkatan aktifitas adrenergik, meskipun  kadar  

konsentrasi serum katekolamin normal atau rendah sekalipun.
7
 Studi pada 

berbagai komponen dari kompleks adrenergik reseptor pada membran plasma 

menunjukkan bahwa β-adrenergik reseptor, guanine-nucleutide regulatory 

proteins, dan  adenylyl cyclase types V dan VI  berubah akibat perubahan pada 

status tiroid.
30

 

Beberapa ion transporter membran plasma seperti Na
+
/K

+
-ATPase, 

Na
+
/Ca

+
 exchanger, dan voltage-gated pottasium channels, termasuk Kv1.5, 

Kv4.2, dan Kv4.3 juga diatur oleh level transkripsional dan  post-transkripsional 

hormon tiroid.
7
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2.1.3 Hipertiroidisme dan Fungsi Ventrikel Kiri 

Hipertiroidisme klinis didefinisikan sebagai konsentrasi serum tirotropin 

dibawah normal disertai dengan kenaikan konsentrasi dari T3 bebas atau T4 bebas.
3
 

Pasien dengan hipertiroidisme menunjukkan beberapa karakteristik gejala dan 

tanda, dan kebanyakan dari gejala tanda tersebut berhubungan dengan jantung dan 

sistem kardiovaskular. Hipertiroidisme, tirotoksikosis, dan kelebihan produksi 

hormon tiroid adalah kondisi akibat dari kelebihan hormon tiroid baik dari 

endogen atau eksogen (treatment hormon tiroid) yang berhubungan dengan 

palpitasi, takikardi, intoleransi latihan, dyspneu, pelebaran tekanan pulsasi, dan 

kadang – kadang berhubungan juga dengan atrial fibrilasi.
25

 

 CO pada pasien hipertiroidisme 50% - 300% lebih tinggi dibandingkan 

dengan orang normal. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh  penurunan resistensi 

vaskular sistemik,  kenaikan denyut jantung istirahat, kenaikan kontraktilitas 

ventrikel dan fraksi ejeksi dan peningkatan volume darah.
7
 

 Pasien dengan hipertiroidisme mengalami kenaikan fungsi sistolik 

ventrikel kiri dan kontraktil diastolik. Laju peningkatan tekanan intraventrikular 

selama sistol, fraksi ejeksi ventrikel kiri, dan laju aliran darah yang melewati 

katup aorta, semua mengalami peningkatan.
7
 

 Kelebihan hormon tiroid mempengaruhi fungsi normal dari berbagai 

jaringan termasuk pertumbuhan, diferensiasi metabolisme, dan konsumsi oksigen 

dari jaringan itu sendiri. Manifestasi kardiovaskular dari kelebihan hormon 

tersebut terjadi karena efek seluler secara langsung dari hormon tiroid pada 

jantung dan efek seluler secara tidak langsung sebagai akibat dari interaksi dengan 
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sistem saraf simpatis, perubahan pada otot polos vaskuler, renin-angiotensin-

aldosteron sistem, dan produksi eritropoetin.
31

 

 Hormon tiroid memodulasi fungsi jantung melalui pengaturan ekspresi 

dari beberapa struktur dan gen. Didalam sel miokardium terdapat α-myosin heavy 

chain dan β-myosin heavy chain seperti yang telah disebutkan sebelumnya yang 

memediasi kontraksi. Hormon tiroid melakukan upregulasi pada α-myosin heavy 

chain yang mempunyai aktivitas ATPase dan kontraktilitas yang lebih tinggi dan 

menurunkan ekspresi dari β-myosin heavy chain  yang mempunyai kontraktilitas 

yang rendah. Hormon tiroid juga melakukan upregulasi laju dari pelepasan dan 

reuptake Ca
+
 oleh retikulum sarkoplasma dan melakukan downregulasi dari 

inhibitor, fosfolamban. Peningkatan pada kalsium sistosolik akan meningkatkan 

kontraksi sistolik dan reuptake dari kalsium yang lebih cepat akan meningkatkan 

relaksasi diastolik dari jantung.
7,28,32 
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2.2 KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka teori 

 

 

Hormon tiroid  

Hipertiroidisme Hipotiroidisme  

Gangguan produksi  

Efek jangka pendek  

 Peningkatan fungsi 

kontraktilitas 

ventrikel kiri 

Efek jangka panjang  

 Aritmia  

 Remodeling miokardium 

 CO yang rendah 

 Dilatasi ruangan jantung 

Kelainan fungsi ventrikel  

 Penyakit arteri koroner 

 Diabetes melitus 

 Genetik  

 Infeksi 

 Alkohol 

 kemoterapi 



13 
 

2.3 KERANGKA KONSEP  

 Berdasarkan permasalahan yang peneliti ambil, maka kerangka konsep 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3. Kerangka konsep 

2.4 HIPOTESIS  

 Terdapat hubungan antara lama menderita hipertiroidisme secara klinis 

dengan kelainan fungsi ventrikel kiri jantung. 
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