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Fisiologi Sirkulasi 

 

1. Sirkulasi Sistemik 

 Sirkulasi sistemik menyuplai darah ke seluruh jaringan tubuh kecuali paru-

paru. Pertimbangan yang terpenting untuk mengerti fisiologi sirkulasi sistemik 

yaitu komponen anatomi sirkulasi sitemik, karakteristik fisik sistem sirkulasi dan 

darah, faktor penentu dan kontrol aliran darah, regulasi tekanan darah sistemik, 

dan regulasi curah jantung dan darah balik  

 

 Fungsi Endotel 

 Sistem vaskular dilapisi oleh sel endotel. Endotel merupakan struktur yang 

luas dan lebar. Diperkirakan  bahwa endotel terdiri dari 10 triliun sel dan berat 

mencapai 1 kg.1  Endotel tidak sesederhana pelapis dalam sirkulasi tapi 

merupakan “organ” yang penting dalam berbagai proses fisiologi dalam kesehatan 

dan penyakit (Tabel 14-1 dan 14-2). Bagian luminal dari endotel merupakan 

lapisan dengan glikokaliks yang merupakan glikoprotein dan proteoglikan, 

penting dalam aliran transkapiler.2 Endotel yang sehat mempunyai peran dalam 

vasodilatasi, antitrombosis, dan anti agregasi pada dinding pembuluh darah, 

kerusakan glikokaliks dan endotel menyebabkan meningkatnya permeabilitas 

pembuluh darah dan mediator inflamasi dan sel. Endotel juga mengatur proliferasi 

otot polos dan mempunyai peran penting dalam mengatur glukosa dan 

metabolisme lipid. Disfungsi endotel berperan dalam penyakit kardiovakular dan 

penuaan. Faktor risiko kardiovaskular termasuk merokok, diabetes mellitus, 

hiperlipidemia, obesitas, dan hipertensi dapat berdampak pada fungsi endotel.  

 

1.1 Fungsi Endotel  dan Regulasi Pembuluh Darah 

 Sintesis endotel dan keluarnya mediator vasoaktif merupakan elemen 

penting dalam pengaturan kelenturan pembuluh darah. Substansi yang 

dikeluarkan oleh endotel dalam merespon stimulus mekanik dan humoral 

mempunyai efek intermediet  pada tonus otot polos. Bagaimanapun, banyak efek 

jangka panjang dari pembentukan kembali pembuluh darah dan hipertropi otot 

polos. Pada kondisi lain, tekanan pembuluh darah lokal dan alirannya merupakan 
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stimulus primer untuk pengeluaran substansi vasoaktif. Nitric oxide dan 

prostasiklin merupakan vasodilator yang kuat dan anti agregasi platelet dan 

trombosis. Produksi nitric oxide mempertahankan tonus pembuluh darah dalam 

keadaan normal. Pengaturan tonus pembuluh darah dikontrol oleh nitric oxide 

sintase tipe 3 (cNOS). cNOS secara cepat merespon enzim endotel yang 

mengkatalisasi  L-arginine menjadi nitric oxide. Disisi lain, enzim NOS tipe 2 

(iNOS) relatif  lebih lambat. Jumlah yang besar dari  nitric oxide melalui iNOS 

bertanggung jawab pada rendahnya tahanan pembuluh darah sistemik dan 

hipotensi yang ditemui pada syok sepsis.3 Endotelin-1 (ET-1) merupakan 

komponen vasoaktif yang dikeluarkan oleh endotel. ET-1 menstimulasi proliferasi 

otot polos dan penting dalam perkembangan struktur pembuluh darah sistemik 

dan hipertensi pulmonal.  

Tabel 14-1 Peran Fisiologi dari Fungsi Endotel 

Fungsi Endotel Contoh 

Mengatur tonus pembuluh darah Mengeluarkan komponen vasodilator   

(nitric oxide, prostasiklin) 

Mengeluarkan vasokonstriktor 

(tromboxan Az, leukotrin, 

angiotensin-converting enzyme) 

Pengaturan koagulasi Prokoagulan, antikoagulan 

Pengaturan pertumbuhan pembuluh darah 

(angiogenesis) 

Mengeluarkan dan sintesis faktor 

pertumbuhan 

Lipid clearence Reseptor LDL, sintesis lipoprotein 

lipase 

Pengaturan inflamasi dan pertahanan Mengeluarkan dan sintesis mediator 

inflamasi 

Matriks penunjang pembuluh darah Sintesis kolagen, laminin, fibronectin 
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proteoglikan, protease 

Pengaturan transport molekul Transport glukosa, asam amino, dan 

albumin 

 

Tabel 14.2 Proses Patologi Berhubungan dengan Disfungsi Endotel 

Hipertensi sistemik 

Hipertensi pulmonal 

Aterosklerosis 

Sepsis dan inflamasi 

Gagal organ multi sistem 

Tumor metastasis 

Gangguan trombotik 

 

1.2 Komponen Sirkulasi Sistemik 

 Komponen sirkulasi  sistemik yaitu arteri, arteriol, kapiler, venul, dan 

vena.  

 

Arteri 

 Fungsi dari arteri adalah mengalirkankan darah dengan tekanan tinggi ke 

jaringan. Oleh sebab itu, arteri mempunyai dinding pembuluh darah yang kuat dan 

aliran yang kuat.  

 

Arteriol 

 Arteriol merupakan cabang kecil terakhir dari sistem arteri, yang 

mempunyai diameter kurang dari 200 m. Arteriol mempunyai dinding otot yang 
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kuat, dimana memiliki kemampuan dilatasi atau kontraksi dan mengontrol aliran 

darah ke kapiler. Aliran darah ke masing-masing jaringan dikontrol oleh tahanan 

pada arteriol. Metarteriol adalah  bagian akhir arteriol yang bercabang, 

membentuk 10 sampai 100 kapiler yang berhubungan dengan venul.  

 

Kapiler  

 Kapiler merupakan tempat pertukaran oksigen dan nutrisi ke jaringan dan 

menerima produk metabolisme. 

 

Venul dan Vena 

 Venul mengumpulkan darah dari kapiler untuk dihantarkan ke vena, 

dimana berperan sebagai penghantar darah ke atrium kanan. Karena tekanan 

sistem vena rendah, dinding venul tipis. Dinding vena adalah otot, dimana 

memungkinkan pembuluh darah untuk berkontraksi atau melebar dan menyimpan 

darah, tergantung kepada kebutuhan fisiologis. Mekanisme vena penting untuk 

membawa darah ke jantung.  

 

Karakteristik Fisik Sistem Sirkulasi  

 Sirkulasi sistemik mengandung kira-kira 80% volume darah, yang terdapat 

pada sirkulasi pulmonal dan jantung (gambar 14-1). Volume darah pada sistem 

sirkulasi, kira-kira 64% adalah vena dan 7% di bilik jantung.  Jantung memompa 

darah secara intermiten ke aorta dengan tekanan darah di aorta berfluktuasi sekitar 

120 mmHg dan level diatolik sekitar 80 mmHg (Tabel 14-3) (Gambar 14-2). 

Salah satu tanggung jawab sebagai dokter anestesi adalah menjaga perfusi 

organ dengan darah yang mengandung oksigen.  Standar  yang dimonitor adalah 

nadi, tekanan darah, saturasi, kapnografi sebagai penanda perfusi organ dan 

oksigenasi.  
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Gambar 14-1 Distribusi volume darah pada sirkulasi sistemik dan pulmonal. 

(Dari Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology.10th ed. Philadelphia, 

PA Saunders;2000,with permission.) 

 

Gambar 14-2  Tekanan darah sistemik menurun saat  darah dari aorta ke vena 

besar. (Dari Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology.10th ed. 

Philadelphia, PA Saunders;2000,with permission.) 

Tabel 14-3  Tekanan Normal di Sirkulasi Sistemik 

 Nilai Rata-Rata 

(mmHg) 

Rentangan 

(mmHg) 

Tekanan darah sistolik 120 90-140 

Tekanan darah diastolik 80 70-90 

Rata-rata tekanan arteri 92 77-97 

Tekanan diastolik akhir ventrikel kiri 6 0-12 

Atrium kiri    
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Gelombang a 

Gelombang v 

10 2-12 

13 6-12 

Atrium kanan  

Gelombang a 

Gelombang c 

Gelombang v 

  

6 2-10 

5 2-10 

3 0-8 

“diukur di arteri radiaslis.  

 

Penurunan Tekanan Darah Sistemik Secara Progresif  

 Saat darah mengalir melalui sirkulasi sistemik, tekanan perfusi menurun 

secara progresif menjadi hampir 0 mmHg pada saat darah mencapai atrium kanan 

(lihat Gambar 14-2).4 Penurunan tekanan darah sistemik di setiap bagian sirkulasi 

sistemik secara langsung sebanding dengan tahanan ke pembuluh darah. Tahanan 

terhadap aliran darah di aorta sangat rendah, dan tekanan arterial rata-rata hanya 

turun 3 sampai 5 mmHg saat darah bergerak ke arteri setebal 3 mm. Ketahanan 

terhadap aliran darah meningkat dengan cepat di arteri kecil, sehingga tekanan 

arteri rata-rata turun menjadi sekitar 85 mmHg pada awal arteriola. Hal ini di 

arterioles yang memerlukan aliran darah adalah yang tertinggi, terhitung sekitar 

50% dari tahanan di seluruh sirkulasi sistemik. Akibatnya, tekanan darah sistemik 

menurun sampai sekitar 30 mmHg pada titik di mana darah memasuki kapiler.  

Pada ujung kapiler vena, tekanan intravaskular telah menurun menjadi sekitar 10 

mmHg. Penurunan tekanan darah sistemik dari 10 mmHg menjadi hampir 0 

mmHg saat darah melalui pembuluh darah menunjukkan bahwa pembuluh darah 

ini ukurannya lebih lebar. Tahanan terhadap aliran darah ini disebabkan oleh 

penekanan vena oleh kekuatan dari luar, khususnya vena cava, dan sebagaian 

karena kolaps.  

 

Tekanan Nadi  pada Arteri 

Tekanan nadi mencerminkan injeksi darah yang intermiten ke aorta oleh 

jantung (lihat Tabel 14-3). Perbedaan antara tekanan darah sistolik dan diastolik 

adalah tekanan nadi. Kurva tekanan sistemik khas yang direkam dari arteri besar 
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ditandai oleh peningkatan tekanan yang cepat selama sistol ventrikel diikuti oleh 

tekanan tinggi tingkat tekanan darah tinggi 0,2 sampai 0,3 detik (Gambar 14-3). 

Pada puncak ini diikuti oleh titik dikrotik (incisura) pada akhir sistol dan  

berikutnya, penurunan tekanan bertahap kembali ke tingkat diastolik. Titik  

dikrotik mencerminkan penurunan tekanan intraventrikular dan aliran balik darah 

di aorta, yang menyebabkan katup aorta menutup.  

Faktor yang Merubah Tekanan Darah 

Faktor utama yang merubah tekanan nadi adalah stroke volume ventrikel 

kiri, kecepatan aliran darah, dan tahanan arterial. Semakin besar stroke volume, 

semakin besar volume darah yang harus ditampung di pembuluh arteri pada setiap 

kontraksi sehingga menghasilkan tekanan nadi yang meningkat. Bila tahanan 

pembuluh darah sistemik menurun, aliran darah dari arteri ke vena dipercepat. 

Tekanan nadi juga meningkat dengan adanya patent ductus arteriosus dan 

regurgitasi aorta, yang mencerminkan aliran darah dengan cepat ke sirkulasi 

pulmonal atau ventrikel kiri. Dalam hal ini, upaya telah dilakukan untuk 

memprediksi tahanan pembuluh darah sistemik dengan posisi titik dikrotik 

terhadap tekanan diastolik. Namun, penelitian terkontrol gagal mengkonfirmasi 

adanya korelasi antara posisi titik dikrotik dan tahana pembuluh darah sistemik 

(Gambar 14-4).5 Peningkatan denyut jantung, sementara curah jantung tetap 

konstan menyebabkan volume stroke dan tekanan nadi menurun. Tekanan nadi 

berbanding terbalik dengan kemampuan pembuluh darah meregang pada sistem 

arteri. Sebagai contoh, dengan penuaan, kemampuan meregang pada dinding 

arteri sering menurun (jaringan elastis dan otot digantikan oleh jaringan fibrosa) 

dan tekanan nadi meningkat. 

 

Gambar 14.4 Meski tinggi titik dikrotik berbeda (diukur dari dasar 
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sampai puncak titik), tahanan pembuluh darah sistemiknya sama pada a dan b. 

(Dari Gerber MJ, Hines RL, Barash PG. Arterial wave-forms and systemic 

vascular resistance: is there a correlation? Anesthesiology.1987;66:823-825, with 

permission.) 

 

Transmisi Tekanan Nadi 

Sering terjadi peningkatan tekanan nadi karena gelombang tekanan 

ditransmisikan secara perifer (Gambar 14-5).4 Bagian dari augmentasi ini 

diakibatkan oleh penurunan progresif dalam pengisian bagian pada arteri distal. 

Kedua, gelombang tekanan tercermin sampai batas tertentu oleh arteri perifer. 

Secara khusus, ketika gelombang tekanan nadi memasuki arteri perifer dan 

meregang, tekanan pada arteri perifer ini menyebabkan gelombang nadi untuk 

mulai kembali. Jika gelombang nadi kembali menyerang gelombang yang akan 

datang, kedua penjumlahan, menyebabkan tekanan yang jauh lebih tinggi 

daripada yang seharusnya terjadi. Perubahan dalam gelombang denyut nadi ini 

paling terasa pada pasien muda, sedangkan pada pasien lanjut usia dengan arteri 

yang kurang elastis, gelombang denyut nadi dapat ditransmisikan hampir tidak 

berubah dari aorta ke arteri. Augmentasi tekanan nadi perifer harus diidentifikasi 

kapanpun ukuran tekanan darah sistemik dibuat di arteri perifer. Misalnya, 

tekanan sistolik pada arteri radial kadang-kadang sebanyak 20% sampai 30% 

lebih tinggi dari tekanan yang ada di aorta sentral, dan tekanan diastolik sering 

menurun sebanyak 10% sampai 15%. Tekanan nadi menjadi semakin berkurang 

saat darah melewati arteri dan arteriol kecil sampai hampir tidak ada di kapiler 

(lihat Gambar 14-2).4  Ini mencerminkan kemampuan pembuluh darah kecil 

meregang sehingga jumlah darah yang sedikit yang dapat menghasilkan 

peningkatan tekanan semakin sedikit di pembuluh distal. Selanjutnya, tahanan 

terhadap aliran darah di pembuluh darah kecil ini transmisinya  dipastikan sangat 

terhambat. 
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Gambar 14-5  Ada peningkatan tekanan nadi karena tekanan darah sistemik 

ditransmisikan secara perifer. (Dari Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical 

Physiology.10th ed. Philadelphia, PA Saunders;2000,with permission.) 

 

Pengukuran Tekanan Darah Sistemik selama dan setelah Bypass 

Cardiopulmonary 

Pembalikan tekanan  normal antara tekanan darah arteri aorta dan radial 

dapat terjadi selama periode akhir bypass cardiopulmonary hipotermia dan diawal 

periode setelah terminasi bypass cardiopulmonary (Gambar. 14-6).6,7 Satu 

mekanisme yang diusulkan untuk perbedaan yang tidak dapat diprediksi dan 

sementara ini (biasanya berlangsung selama 10 sampai 60 menit setelah 

penghentian bypass kardiopulmoner) adalah aliran darah tinggi di lengan bawah 

dan tangan setelah bypass kardiopulmoner, menyebabkan  tekanan meningkat 

sepanjang tahanan normal yang diberikan oleh arteri yang mengarah ke daerah 

radial. Sebaliknya, menggambarkan kemunculan gradien ini dengan inisiasi 

bypass kardiopulmoner, menunjukkan bahwa penyebab dikaitkan dengan kejadian 

seperti penjepitan silang aorta yang terjadi selama inisiasi bypass kadiopulmoner 

daripada menghentikan bypass kardiopulmoner (Gambar 14-7).8,9 Kegagalan 

untuk mengenali perbedaan ini dapat menyebabkan diagnosis dan perawatan yang 

keliru. Tekanan darah sistemik diukur di arteri brakialis lebih akurat dan dapat 

diandalkan selama periode sekitar bypass kardiopulmoner, yang kemungkinan 

besar terkait dengan perbedaan antara tekanan darah arteri aorta dan radial.10 
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Gambar 14-6  Mungkin ada pembalikan hubungan dari tekanan darah arteri 

(prebypass) pada periode setelah pemisahan (postbypass). (Dari Stern DH, Gerson 

Jl, Allen Fb, et al. Can we trust the direct radial artery pressure immediately 

following cardiopulmonary bypass? Anesthesiology. 1985;62:557-551, with 

permission.) 

 

 
Gambar 14-7 Perbandingan rata-rata tekanan arteri  yang diukur dari arteri aorta 

atau arteri radialis sebelum, selama, dan setelah cardiopulmonary bypass (CPB). 

(Dari Rich GF, Lubanski RE, Mcloughlin TM. Differennces between aortic and 

radial artery pressure associated with cardiopulmonary bypass. 

Anesthesiology.1992;77:63-66,with permission.) 

 

Pulsus Paradoksus 

Pulsus paradoksus merupakan penurunan sistolik berlebihan (>10 mmHg ) selama 

inspirasi dengan adanya tekanan intraperikard meningkat ( tamponade jantung). 

Selama inspirasi normal, penurunan tekanan dalam toraks meningkatkan 

pemenuhan vaskularisasi pulmonal, yang menyebabkan penurunan relative 

kembalinya vena pulmonalis ke ventrikel kiri. Penurunan pada preload ventrikel 

kiri menurunkan stroke volume yang bermanifestasi sebagai tekanan darah 

sistolik yang sedikit menurun selama inspirasi (<10 mmHg). Tamponade jantung 

menyebabkan perubahan tekanan darah dengan respirasi. 

 



11 
 

Pulsus Alternans 

 Pulsus alternans merupakan perubahan lemah dan kuatnya kontraksi 

jantung yang menyebabkan perubahan serupa pada kekuatan nadi perifer. 

Berbagai kondisi fisiologis berhubungan dengan pulsus alternans. Toksisitas 

digitalis, atrioventricular block, dan disfungsi ventrikel umumnya terkait dengan 

pulsus alternans. Dalam pengaturan disfungsi ventrikel kiri, pulsus alternans 

disebabkan oleh perubahan siklik dalam keadaan kontraktil jantung. Volume 

stroke yang dikurangi meningkatkan volume diastolik akhir, yang berakibat pada 

peningkatan kontraksi miokard ventrikel dan peningkatan pengosongan dan 

tekanan darah (hukum Frank-Starling). Selama siklus jantung, tekanan pengisian 

yang lebih rendah pada ventrikel kiri mengakibatkan penurunan stroke volume 

dan oleh karena itu menurunkan pengosongan ventrikel dan tekanan darah.  

Elektrikal  Alternans  

Elektrikal alternans adalah fenomena dimana amplitude dari kompleks 

QRS berubah diantara detak jantung. Elektrokardiografik ini terlihat pada 

tamponade jantung dan efusi perikardial, dimana jantung pada dasarnya bergerak 

di dalam kantong perikardial yang berisi cairan selama kontraksi.  

 

Pulsus Defisit 

 Dengan adanya atrial fibrilasi atau denyut ektopik ventrikel, dua denyut 

jantung dapat terjadi begitu berdekatan sehingga ventrikel tidak terisi secara 

memadai dan kontraksi jantung kedua mengeluarkan volume darah yang tidak 

mencukupi untuk menciptakan denyut perifer. Dalam keadaan ini, denyut jantung 

kedua terdengar dengan stetoskop yang diletakkan di dada langsung di atas 

jantung, tapi nadi pada arteri radialis tidak dapat diraba. Fenomenon ini disebut 

pulsus defisit.  

 

Pengukuran Tekanan Darah dengan Auskultasi 

  Pengukuran tekanan darah dengan auskultasi menggunakan prinsip bahwa 

aliran darah di arteri besar tidak dapat didengar. Jika aliran darah ditangkap oleh 

manset yang telah dipompa dan tekanan pada manset dilepaskan dengan perlahan, 

suara penyadapan terdengar (suara Korotkoff) dapat terdengar ketika tekanan 
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pada menaset menurun tepat di bawah tekanan darah sistolik dan darah mulai 

mengalir di arteri brakialis. Suara tersebut terjadi disebabkan karena kecepatan 

aliran darah yang meningkat melalui pembuluh darah yang kontriksi, 

mengakibatkan turbulensi dan getaran yang didengar melalui stetoskop. Tekanan 

darah diastolik terdengar pada auskultasi yang redup. Metode auskultasi untuk 

menentukan tekanan darah sistolik dan diastolik pastinya biasanya memberi nilai 

dalam 10% yang ditentukan oleh pengukuran langsung dari arteri. Lebar manset 

tekanan darah akan mempengaruhi pengukuran, idealnya, lebar  manset tekanan 

darah  harus 20% sampai 50% lebih besar dari diameter ekstremitas pasien.  Jika 

manset terlalu sempit, tekanan darah akan tinggi, jika manset terlalu besar, 

tekanan darah akan rendah.  

 

Tekanan Atrium Kanan 

Tekanan atrium kanan diatur oleh kesimbangan antara aliran darah balik 

dan kemampuan ventrikel kanan menyemburkan darah. Tekanan normal atrium 

kanan adalah sekitar 5 mmHg, dengan batas bawah sekitar -5 mmHg, yang sesuai 

dengan tekanan di ruang perikardial dan intrapleural yang mengelilingi jantung. 

Tekanan darah atrium menjadi rendah ketika kontraktilitas ventrikel kanan 

meningkat atau aliran darah balik ke jantung menurun akibat perdarahan. 

Kontraktilitas yang buruk pada ventrikel kanan atau apapun yang meningkatkan 

aliran darah balik (hipervolemia, kontriksi vena) cenderung meningkatkan 

tekanan atrium kanan. Tekanan atrium kanan umumnya adalah tekanan vena 

sentral. Faktor- faktor lain yang meningkatkan tekanan vena sentral termasuk 

tension pneumotorax, gagal jantung, tamponade, efusi pleura, ventilasi mekanik, 

tekanan positif akhir ekspirasi, valsalva, hipertensi pulmonal, dan emboli paru.  

 

Tekanan Vena Jugularis  

Tekanan vena jugular  atau tekanan pembuluh darah jugular  internal 

mencerminkan tekanan vena sentral. Tekanan vena jugular yang normal 

menunjukkan perubahan atrium kanan dan terdiri dari tiga gelombang positif dan 

tiga negative (Gambar 14-8).11 Kelainan bentuk gelombang vena mungkin 

berguna untuk diagnosis berbagai kondisi jantung dalam diagnosis berbagai 
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jantung (Tabel 14-4).11  

 

 

Gambar 14-8 Perekaman elektrokardiogram  (rekaman atas) dan gelombang 

tekanan vena jugular ( rekaman bawah). (Dari Cook DJ, Simerl DL. Does this 

patient have abnormal venous pressure? JAMA.1996;275:630-634,with 

permission.) 

 

Tabel 14-4 Kelainan pada Bentuk Gelombang Tekanan Vena Jugular  

 

Bentuk Gelombang Kelainan Jantung 

Tidak ada gelombang a - Atrial fibrilasi 

- Sinus Takikardi 

Gelombang flutter Atrial flutter  

Gelombang a prominen Atrioventricular  block 

Gelombang a lebar - Stenosis tricuspid 

- Hipertensi pulmonal 

- Stenosis pulmonal 

- Miksoma atrium kanan  

Gelombang cannon a  Atrioventricular dissociation 

Tidak ada gelombang turun x Regurgitasi trikuspid 

Gelombang lebar cv - Regurgitasi tricuspid 

- Perikarditis konstriksi 

Penurunan gelombang y 

lambat 

- Stenosis tricuspid 

- Miksoma atrium kanan 

Penurunan gelombang y 

cepat  

- Regurgitasi tricuspid 

- Kelainan septum atrium 

- Perikarditis konstriksi 

Tidak ada penurunan 

gelombang y  

- Tamponade jantung 

Dari Cook DJ, Simerl DL. Does this patient have abnormal venous pressure? 

JAMA.1996;275:630-634,with permission. 

 

 

Tekanan Vena Perifer  

Vena besar mempunyai tahanan rendah terhadap aliran darah ketika 

meregang. Sebagian besar pembuluh darah ditekan pada banyak tempat di luar 

toraks. Sebagai contoh, tekanan pada vena jugular eksterna sering rendah 
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sehingga tekanan atmosfer bagian luar leher menyebabkan kolaps. Vena yang 

melalui abdomen ditekan oleh tekanan intraabdomen, dimana meningkat 15 

smapai 20 mmHg seperti pada kehamilan dan asites. Ketika ini terjadi, tekanan  

vena di kaki harus meningkat diatas tekanan abdomen. Hal ini penting agar vena 

di dalam toraks tidak kolaps karena efek tekanan negatif pada intratoraks.  

 

Dampak Tekanan Hidrostatik 

Tekanan vena di bawah jantung  meningkat dan tekanan vena di atas 

jantung menurun yang disebbakan oleh gravitasi (Gambar 14-9).4 Seperti pada 

buku panduan, tekanan berubah 0.77 mmHg untuk setiap sentimeter pembuluh 

darah di atas atau di bawah jantung. Sebagai contoh, saat manusia berdiri, tekanan 

pada vena pada kaki 90 mmHg karena jarak dari hati ke kaki. Sebaliknya, 

pembuluh darah di atas jantung cenderung kolaps, dengan pengecualian yang 

vena dalam tengkorak kepala, di mana ditahan oleh  tulang disekitarnya. Hasilnya, 

tekanan negatif dapat ada di sinus dural dan udara dapat masuk sementara jika 

snius dibuka saat pembedahan. Tekanan hidrostatik berdampak pada tekanan 

arteri perifer dan kapiler seperti vena. Sebagai contoh saat manusia berdiri, 

tekanan darah sistemiknya 100 mmHg pada tingkat jantung yang dimana tekanan 

sekitar 190 mmHg pada kaki.  

 

Gambar 14-9 Dampak tekanan hidrostatik pada tekanan vena sepanjang tubuh.  

 

Katup Vena dan Mekanisme Pompa 

Katup di vena diatur sehingga arah aliran darah dapat  mengalir balik ke 
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jantung. Pada saat manusia berdiri, gerakan kaki dapat menekan otot rangka dan 

vena sehingga darah dapat kembali ke jantung. Pemompa vena ini atau pompa 

otot rangka biasanya mempertahankan tekanan vena di bawah 25 mmHg pada saat 

manusia berjalan.  Jika manusia berdiri yang tidak bergerak, pompa pada vena 

tidak berfungsi. Hasilnya, tekanan vena dan kapiler kaki meningkat cepat, yang 

menyebabkan kobocoran cairan dari ruang intravascular. Sehingga, sebanyak 15% 

volume darah dapat hilang dari intravaskular dalam 15 menit pada saat manusia 

beridiri.  

 

Varises Vena 

Katup pada sistem vena dapat rusak ketika meregang dalam jangka waktu 

lama atau kronis yang disebabkan karena peningkatakan tekanan vena seperti 

selama hamil, atau seseorang yang beridi sepanjang hari. Hasil akhirnya adalah 

varises yang ditandai dengan tonjolan dari pembuluh darah di bawah kaki. 

Tekanan vena dan kapiler tetap meningkat karena  tidak kompetennya pompa 

vena , dan hal ini menyebabkan edema di kaki. Edema dengan difusi nutrisi 

kapiler ke jaringan, jadi otot rangka sering tidak nyaman dan kulit menjadi luka.  

 

Tingkat Panduan untuk Mengukur Tekanan Vena 

Tekanan hidrostatik tidak merubah tekanan vena dan arteri yang diukur 

pada katup trikuspid. Hasilnya, poin referensi untuk pengukuran tekanan 

dipertimbangkan pada tingkat katup trikuspid. Poin referensi eksternal untuk 

tingkat katup trikuspid dalam keadaan posisi terlentang adalah 5 cm posterior dari 

sternum di ICS 4. Titik hidrostatik yang tepat untuk tekanan yang disarankan 

sangat penting untuk interpretasi pada pengukuran tekanan vena. Sebagai contoh, 

setiap sentimeter di bawah titik hidrostatik ditambah 0.77 mmHg. Kesalahan yang 

paling banyak ditemukan disaat pengukuran tekanan di atas atau di bawah katup 

tricuspid dimana tekanan vena secara normal adalah rendah. Sebagai contoh, 

ditunjukkan dengan 5 cm tekanan hidrostatik yang sangat berpengaruh besar 

kepada interpretasi klinis dari tekanan vena sentral daripada tekanan arteri.  

Alasan untuk mengurangi dampak hidrostatik pada katup trikuspid adalah 

kemampuan ventrikel kanan berperan sebagai pengatur tekanan. Sebagai contoh, 
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jika tekanan pada katup tricuspid meningkat, ventrikel kanan mengisi sampai 

batas maksimal, kemudian tekanan pada katup tricuspid kembali normal. 

Sebaliknya, jika tekanan menurun pada katup trikuspid, ventrikel kanan tidak 

terisi optimal. Mengukur tekanan arteri menggunakan sebuah manometer. 

Tekanan vena diukur dalam mmHg dapat dirubah kedalam cm H2O dengan 

mengalikan tekanan dengan 1.36, dimana disesuaikan (10 mmHg sama dengan 

13.6 cm H2O). Sebaliknya, dalam pengukuran tekanan vena sentral dalam cm H2O 

sama dengan tekanan mmHg.  

 

1.3 Kekentalan Darah 

Darah merupakan cairan kental yang terdiri dari komponen sel dan 

plasma. Lebih dari 99% dari sel dalam plasma adalah eritrosit. Hasilnya, leukosit 

berpengaruh kecil pada komponen darah. Persentase membandingkan eritrosit 

dalam darah adalah hematokrit, dimana untuk menentukan kekentalan darah 

(Gambar 14-10).4 Ketika hematokrit meningkat 60%-70%, kekentalan darah 

meningkat sekitar 10 kali lipat dibandingkan dengan air, dan aliran melalui 

pembuluh darah menurun. Konsentrasi  protein plasma sedikit berpengaruh pada 

kekentalan darah. Kekentalan berdampak lebih sedikit pada aliran darah kapiler 

daripada pembuluh darah besar. Hal ini mencerminkan keseimbangan eritrosit 

yang melalui pembuluh darah kecil daripada yang melalui pembuluh darah yang 

lebih besar. Kesimbangan sel darah merah, yang sangat mengurangi ketahanan 

kental yang terjadi secara normal di antara sel, sebagian besar disebabkan oleh 

kecepatan aliran yang mengecil yang meningkatkan viskositas. Dampak pada 

pembuluh darah kecil serupa dengan yang terjadi pada pembuluh darah besar.  

Plasma adalah cairan ekstra seluler yang identik dengan cairan intersisial 

kecuali untuk konsentrasi protein yang lebih besar (albumin, globulin, fibrinogen) 

dalam plasma. Konsentrasi yang lebih besar ini mencerminkan ketidakmampuan 

protein plasma dengan mudah melalui kapiler ke ruang interstisial. Adanya 

albumin sebagai penentu tekanan osmotic, dimana mencegah cairan keluar dari 

kapiler.  
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Gambar 14-10  Hematokrit berpengaruh besar pada kekentalan darah. (Dari 

Guyton AC, Hall JE. Texbook of Medical Physiology.10th ed. Philadelphia, PA: 

Saunders; 2000, with permission.) 

 

1.4 Penentu Aliran Darah Jaringan  

Aliran darah pada jaringan secara langsung berbanding lurus dengan 

perbedaan tekanan antara dua titik (tekanan tidak absolut) dan berbanding terbalik 

dengan ketahanan terhadap aliran melalui pembuluh darah. Hubungan antara 

aliran, tekanan, dan ketahanan dapat dinyatakan secara matematis sebagai  hukum 

Ohm, dimana aliran darah (ampere) terhadap penurunan tekanan pada dua titik 

(volt ) dan berbanding terbalik dengan tahanan (Gambar 14-11). Susunan formula 

ini menekankan bahwa tekanan langsung berbanding lurus aliran kali tahanan. 

Tahanan berbanding lurus dengan tekanan dan berbanding terbalik terhadap 

aliran. Selanjutnya, tahanan berbanding lurus dengan kekentalan darah dan 

panjang pembuluh darah dan berbanding terbalik dengan kekuatan keempat pada 

pembuluh darah (menggandakan radius dari pembuluh darah atau ukuran kateter 

intravena menurunkan tahanan aliran 16 kali lipat [hukum Poiseuille]).  

Penting untuk dipahami bahwa tahanan terhadap aliran darah tidak dapat 

diukur, melainkan pengukuran yang dihitung pada pengukuran tekanan dan curah 

jantung. Misalnya, tahanan pembuluh darah sistemik dihitung sebagai perbedaan 

antara tekanan arterial rata-rata tekanan atrium dibagi dengan curah jantung.  

Tekanan pembuluh darah pulmonal dihitung sebagai perbedaan antara tekanan 

arteri pulmonal dan tekanan atrium kiri dibagi dengan curah jantung. Tahanan 

dinyatakan dalam dynes/s/cm-5 dan dihitung dengan mengalikan dengan 



18 
 

persamaan untuk tahanan pembuluh darah sistemik atau tahanan pembuluh darah 

pulmonal.  Konduktivitas adalah tahanan timbal balik dan diukur jumlah aliran 

darah yang dapat melewati pembuluh darah dalam waktu tertentu.  

 

 

Gambar 14-11   Hubungan antara aliran darah, tekanan dan tahanan yang 

dinyatakan pada hokum Ohm.  

 

Kemampuan Pembuluh Darah Meregang 

 Pembuluh darah meregang ketika meningkatnya tekanan darah yang 

menyebabkan diameter pembuluh darah meningkat, dimana tahanan menurun. 

Sebaliknya, menurunkan tekanan dalam pembuluh darah meningkatkan tahanan 

terhadap aliran darah. Kemampuan pembuluh darah untuk meregang sehingga  

tekanan intravaskular meningkat sangat bervariasi di berbagai bagian sirkulasi. 

Secara anatomi, dinding arteri lebih kuat dari vean. Akibatnya, vena  6 sampai 10 

kali lebih mampu meregang  daripada arteri. Tekanan darah sistemik pada 

akhirnya bisa menurun ke tingkat dimana tekanan dalam pembuluh darah tidak 

lagi mampu menjaga pembuluh darah tetap terbuka. Tekanan ini rata-rata 20 

mmHg dan didefinisikan sebagai tekanan penutupan kritis. Saat jantung tiba-tiba 

berhenti, tekanan di seluruh sistem peredaran darah (tekanan sirkulari rata-rata) 

sekitar 7 mmHg.  

 

Daya Tampung Pembuluh Darah 

 Daya tampung pembuluh darah merupakan peningkatan volume atau 

kapasitas pembuluh  darah yang dihasilkan oleh tekanan dalam pembuluh darah. 

Daya tampung pembuluh darah diperkirakan 100 mL untuk setiap  peningkatan 1 

mmHg pada tekanan dalam pembuluh darah.4 Daya tampung vena jauh lebih 

besar daripada arteri. Misalnya, volume darah yang biasanya ada di semua 
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pembuluh darah sekitar 2.500 ml, sedangkan sistem arteri hanya mengandung 

sekitar 750 mL darah bila tekanan arteri rata-rata adalah 100 mmHg. Aktivitas 

sistem syaraf simpatik dapat sangat mengubah distribusi volume darah. Pengaruh 

saraf simpatik pada pembuluh darah, khususnya pada vena dapat menurunkan 

sistem sirkulasi  dan sirkulasi berfungsi secara normal meskipun 25% dari total 

volume darah berkurang. Vasokonstriksi atau vasodilatasi mengacu pada 

perubahan tahanan arteri diaman perubahan pada kaliber vena digambarkan 

sebgai venokontriksi atau venodilatasi.  

 

1.5 Pengendalian Aliran Darah Jaringan 

Pengendali aliran darah pada jaringan yang berbeda mencakup 

mekanisme, respons sistem saraf otonom dan pelepasan hormon. Total aliran 

darah jaringan atau curah jantung sekitar 5 L per menit, dengan jumlah tersebut 

dikirim ke jantung, otak, hati, dan ginjal (Tabel 14-5).4 Sebaliknya, otot rangka 

mewakili 35% sampai 40% massa tubuh namun hanya menerima sekitar 15% dari 

total curah jantung, yang mencerminkan tingkat metabolisme otot skeletal yang 

tidak aktif.  

 

Tabel 14-5 Aliran Darah Jaringan 

 Perkiraan  Aliran Darah Curah Jantung 

(% dari total) (mL/min) (mL/100g/min) 

Otak 750 50 15 

Hati 

   Vena Portal 

     Arteri Hepatik 

1,450 

1,100 

1,100 

100 29 

Ginjal 1,000 320 20 

Jantung 225 75 5 

Otot Rangka 

( saat istirahat) 

750 4 15 

Kulit 400 3 8 

Jaringan lain 425 2 8 

Total 5,000  100 
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1.6 Pengendalian  Lokal Aliran Darah  

Pengendali lokal aliran darah didasarkan pada kebutuhan pengiriman 

oksigen atau nutrisi lainnya seperti glukosa atau asam lemak ke jaringan. Respon 

terhadap penurunan pengiriman oksigen mungkin mencerminkan pelepasan 

substansi vasodilator (adenosine, asam laktat, karbon diaoksida, ion potasium), 

menghasilkan peningkatan aliran darah dan pengiriman oksigen.  

 

Pengaturan Otomatis Aliran Darah 

 Pengatur otomatis adalah makanisme lokal yang mengontrol aliran darah 

pada jaringan tertentu yang mampu mempertahankan aliran darah konstan secara 

konstan pada berbagai tekanan arteri rata-rata. Bila tekanan arteri rata-rata 

meningkat, peningkatan aliran darah jaringan menyebabkan pembuluh darah 

menyempit, sehingga membatasi peningkatan aliran darah. Sebaliknya, penurunan 

tekanan arteri rata-rata menyebabkan vasodilatasi, yang mempertahankan aliran 

darah jaringan. Respon pengaturan otomatis terhadap perubahan mendadak pada 

tekanan arteri terjadi dalam 60 sampai 120 detik. Kemampuan pengaturan 

otomatis untuk mengembalikan aliran darah jaringan ke normal adalah tidak 

lengkap. 

 

Pengaturan Jangka Panjang Aliran Darah 

Pengaturan jangka panjang yang mengembalikan aliran darah jaringan 

lokal ke normal melibatkan perubahan vaskularitas jaringan. Misalnya, 

peningkatan tekanan arteri rata-rata yang berlanjut ke jaringan tertentu, seperti 

terjadi di atas koarktasio aorta, disertai dengan penurunan ukuran dan jumlah 

pembuluh darah. Demikian juga, jika metabolisme dalam jaringan menjadi 

meningkat secara kronis, peningkatan vaskularisasi, atau, jika metabolisme 

menurun, penurunan vaskularisasi. Penyaluran oksigen yang tidak adekuat ke 

jaringan adalah stimulus untuk pengembangan pembuluh darah kolateral. Pada 

neonatus yang terpapar pada oksigen yang meningkat dapat menyebabkan 
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pertumbuhan pembuluh darah baru pada retina. Pertumbuhan pembuluh darah 

yang baru dapat menyebabkan kebutaan (retrolental fibroplasia).  

 

Kontrol Sistem Saraf Otonom pada Aliran Darah 

Kontrol sistem saraf otonom pada aliran darah dicirikan dengan waktu respon 

yang cepat (dalam 1 detik) dan kemampuan untuk meregulasi aliran darah untuk 

jaringan tertentu dengan mengorbankan jaringan lain. Sistem saraf simpatik 

merupakan komponen sistem saraf otonom yang paling penting dalam meregulasi 

aliran darah; stimulasi simpatik menyebabkan pengeluaran norepinephrine, yang 

menstimulasi reseptor α-adrenergic sehingga menyebabkan vasokonstriksi. 

Konstriksi arteri kecil mempengaruhi resistensi menuju aliran darah melewati 

jaringan, sedangkan vasokonstriksi mengubah kapasitansi vascular dan distribusi 

darah didalam sirkulasi perifer. Inervasi sistem saraf simpatik dominan terdapat 

diginjal dan kulit dan minimal di sirkulasi serebral. 

 

Pusat Vasomotor 

 Pusat vasomotor terletak di pons dan medulla, mentransmisikan impuls 

sistem saraf simpatik melewati sumsum tulang menuju semua pembuluh darah. 

Kondisi vasokonstriksi parsial (tonus vasomotor) tiba-tiba menurunkan tekanan 

darah sistemik yang terjadi ketika inervasi sistem saraf simpatik menuju 

pembuluh darah secara tiba-tiba terganggu, sebagai robekan sumsum tulang 

belakang akibat trauma atau anesthesia regional. Aktivitas pusat vasomotor dapat 

dipengaruhi oleh impuls dari beberapa tempat, termasuk area difusi pada reticular 

activating system, hipotalamus, dan cortex serebral. Impuls sistem saraf simpatik 

ditansmisikan menuju medulla adrenal pada waktu yang sama ditansmisikan 

menuju pembuluh darah perifer. Impuls ini menstimulasi medulla adrenal untuk 

mensekresikan epinephrine dan norepinephrine menuju sirkulasi, yang langsung 

bekerja pada reseptor adrenergic di dinding otot polos pembuluh darah. 

 Bagian medial dan bawah pusat vasomotor tidak ikut serta 

mentransmisikan impuls vasokonstriktor tetapi memiliki fungsi sebagai 

penghambat aktivitas sistem saraf simpatik, yang memungkinkan terjadinya 
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dilatasi pembuluh darah. Secara konsep, bagian ini pada pusat vasomotor 

berfungsi sebagai sistemsaraf parasimpatik. 

 

Reflek Massa 

 Reflek massa dikarakteristikan oleh stimulasi semua bagian pusat 

vasomotor, menyebabkan vasokonstriksi secara keseluruhan dan meningkatkan 

cardiac output dalam upaya untuk mempertahankan aliran darah jaringan. Reaksi 

alarm menyerupai reflek massa, tetapi vasodilatasi otot skeletal dimaksudkan 

untuk mempersiapkan individu dalam kondisi mengancam nyawa.  

 

Sinkop 

 Emotional fainting (sinkop vasovagal) dapat dicerminkan sebagai 

vasodilatasi otot skeletal, seperti menurunkan tekanan darah sistemik secara tiba-

tiba dan terjadi sinkop. Stimulasi vagal meyebabkan bradikardia. Fenomena ini 

dapat terjadi pada pasien yang sangat takut dengan jarum, menyebabkan sinkop 

selama pemasangan kateter intravena. 

 

Kontrol Hormon pada Aliran Darah 

 Hormon vasokonstriktor yang mempengaruhi aliran darah lokal jaringan 

termasuk epinephrine, norepinephrine, angiotensin, dan arginine vasopressin 

(sebelumnya dikenal dengan nama hormone antideuretik). Bradikinin, serotonin, 

histamine, prostaglandin, dan epinephrine konsentrasi rendah adalah substansi 

vasodilatasi. Karbondioksida juga mempunyai efek vasokonstriktor tidak 

langsung karena karbondioksida menstimulasi aliran impuls sistem saraf simpatik 

dari pusat vasomotor. 

 

1.7 Regulasi Tekanan Darah Sistemik 

Tekanan darah sistemik dipertahankan dalam rentang yang sempit dengan 

merubah timbal balik dalam cardiac output dan systemic vascular resistance. 

Sistem saraf otonom dan baroreseptor memiliki peran kunci dalam meregulasi 

tekanan darah sistemik. Regulasi jangka panjang tekanan darah tergantung pada 

kontrol keseimbangan cairan oleh ginjal, korteks adrenal, dan sistem saraf pusat.  
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 Sistolik, diastolik, dan mean arterial pressure cenderung meningkat secara 

progresif berdasarkan usia. Mean arterial blood pressure merupakan determinan 

paling penting pada aliran darah jaringan, karena cenderung mengalirkan darah 

melaui sirkulasi sistemik. 

 

1.8 Mekanisme Kerja Cepat untuk Regulasi Tekanan Darah Sistemik  

Mekanisme kerja cepat untuk pengaturan tekanan darah sistemik melibatkan 

respon sistem saraf seperti refleks baroreseptor, refleks kemoreseptor, refleks 

atrium, dan refleks iskemik sistem saraf pusat. Mekanisme refleks ini segera 

merespon perubahan tekanan darah sistemik. Selanjutnya, dalam waktu sekitar 30 

menit, respon refleks sistem saraf ini selanjutnya dilengkapi dengan aktivasi 

mekanisme hormonal dan pergeseran cairan kedalam sirkulasi untuk 

menyesuaikan kembali volume darah. Mekanisme jangka pendek dapat 

mengembalikan tekanan darah sistemik tetapi tidak pernah sepenuhnya normal 

kembali. Terdapat dampak dari mekanisme pengaturan cepat seperti refleks 

baroreseptor, berkurang seiring berjalannya waktu karena mekanisme ini 

menyesuaikan dengan tingkat tekanan darah sistemik yang baru.    

 

Refleks Baroreseptor 

Baroreseptor adalah ujung saraf di dinding arteri besar leher dan dada, terutama di 

bagian dalam arteri karotid tepat di atas carotid bifurcation dan di arkus aorta. 

Ujung saraf ini merespon dengan cepat perubahan tekanan darah sistemik dan 

sangat penting untuk menjaga tekanan darah normal ketika seorang individu 

berubah dari posisi terlentang menjadi posisi berdiri. Peningkatan mean arterial 

pressure menghasilkan bentangan ujung saraf baroreceptor, dan meningkatkan 

jumlah impuls saraf yang ditransmisikan ke bagian depressor dari pusat 

vasomotor, relatif menurunkan arus keluar sistem saraf pusat pada impuls sistem 

saraf simpatik (vasokonstriksi) (Gambar 14-13).12 Efek sebenarnya adalah 

vasodilatasi di seluruh sirkulasi perifer, penurunan denyut jantung, dan penurunan 

kontraktilitas miokard, yang semuanya menyebabkan penurunan tekanan darah 

sistemik kembali normal. Sebaliknya, penurunan tekanan darah sistemik secara 

reflektif menghasilkan perubahan yang cenderung meningkatkan tekanan darah. 
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Baroreceptor menyesuaikan  dalam 1 sampai 3 hari terhadap perubahan tekanan 

darah sistemik yang berkelanjutan, yang menekankan bahwa refleks ini mungkin 

tidak penting dalam pengaturan tekanan darah jangka panjang. Anestesi volatil, 

terutama halotan, menghambat bagian respon denyut jantung pada refleks 

baroreceptor yang terjadi sebagai respons terhadap perubahan tekanan darah 

sistemik. 

 

 

Gambar 14-12 Baroreseptor diwakili oleh sinus karotis dan reseptor di 

lengkungan aorta. Chemoreceptors terletak di tubuh karotid dan aorta. 
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Gambar 14-13 Pelepasan (garis vertikal) pada serabut saraf aferen tunggal dari 

sinus karotid pada berbagai tekanan arteri, diplotkan terhadap perubahan tekanan 

aorta dengan waktu. 

(Dari Ganong WF Tinjauan Fisiologi Medis 21 ed New York, NY: McGraw-Hill; 

2003, dengan izin.) 

 

Refleks Kemoreseptor 

Kemoreseptor adalah sel yang mentransmisikan sinyal kimia ke dalam impuls 

saraf. Ada kemoreseptor yang terletak di carotid bodies dan aorta body (lihat 

Gambar 14-12) .12 Masing-masing carotid atau aorta body disuplai dengan aliran 

darah berlimpah melalui nutrient artery sehingga kemoreseptor selalu terpapar 

darah beroksigen. Ketika tekanan darah sistemik, dan maka  aliran darah, 

menurun di bawah tingkat kritis, kemoreseptor dalam carotid body distimulasi 

dengan penurunan ketersediaan oksigen dan juga karena kelebihan karbon 

dioksida dan ion hidrogen yang tidak dilepas oleh aliran darah yang lambat. 

Impuls dari kemoreseptor ditransmisikan ke pusat vasomotor, yang menyebabkan 

perubahan refleks yang cenderung meningkatkan tekanan darah sistemik kembali 

normal. Kemoreseptor tidak merespon dengan kuat sampai tekanan darah sistemik 

turun di bawah 80 mmHg. Kemoreseptor lebih penting dalam menstimulasi 

pernapasan saat Pao2 menurun di bawah 60 mmHg (respons ventilasi terhadap 

hipoksemia arteri). Respon ventilasi terhadap hipoksemia arterial dihambat oleh 
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konsentrasi subanestetik pada sebagian besar anestesi volatil (0,1 konsentrasi 

alveolar minimum) dan juga obat-obatan yang disuntikkan seperti barbiturat dan 

opioid (lihat Bab 4, 5, dan 7). 

 

Refleks Bezold-Jarish 

Refleks Bezold-Jarisch adalah respons sirkulasi darah dimana penurunan volume 

ventrikel kiri mengaktifkan reseptor yang menyebabkan bradikardia paradoks. 

Kompensasi ini dapat  menurunkan denyut jantung untuk meningkatkan pengisian 

ventrikel namun dapat juga memperburuk hipotensi. Bradikardia dan hipotensi 

dapat terjadi selama anestesi spinal atau epidural yang telah dikaitkan dengan 

refleks ini. 

 

Refleks Atrial 

Atrium mengandung reseptor peregangan atrium tekanan rendah yang mirip 

dengan baroreseptor di arteri besar. Peregangan atrium membangkitkan refleks 

vasodilatasi kembali dan menurunkan tekanan darah sistemik kembali ke tingkat 

normal. Peningkatan tekanan atrium juga menyebabkan peningkatan denyut 

jantung (refleks Bainbridge) karena efek langsung dari peningkatan volume 

atrium pada regangan baroreseptor  yang terletak di kedua  atrium pada venoatrial 

junction. Kenaikan denyut jantung yang ditimbulkan oleh peregangan atrium 

mencegah akumulasi darah di atrium, vena, atau sirkulasi pulmonal. 

 

Refleks Iskemik Sistem Saraf Pusat 

Respon refleks iskemik sistem saraf pusat terjadi ketika aliran darah ke pusat 

vasomotor medulla diturunkan menuju iskemik pusat vital terjadi. Akibat iskemik 

ini, terjadi aktivitas sistem saraf simpatik yang intens, yang mengakibatkan 

peningkatan tekanan darah sistemik. Hal ini diyakini mechathat respon refleks ini 

disebabkan oleh kegagalan darah yang mengalir perlahan untuk menghilangkan 

karbon dioksida dari pusat vasomotor. Respon refleks sistem saraf pusat tidak 

menjadi sangat aktif sampai mean arterial pressure turun hingga kurang dari 50 

mmHg dan mencapai tingkat stimulasi terbesar pada tekanan darah sistemik 15 

sampai 20 mmHg. Respons refleks ini tidak berguna untuk pengaturan tekanan 
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darah normal namun berfungsi sebagai sistem kontrol darurat untuk mencegah 

penurunan tekanan darah sistemik lebih lanjut saat aliran darah serebral menurun 

drastis. 

 

Refleks Cushing 

Refleks Cushing adalah respons refleks iskemik sistem saraf pusat yang 

dihasilkan dari peningkatan tekanan intrakranial. Ketika tekanan intrakranial 

meningkat pada tekanan arteri yang sama, refleks cushing bekerja untuk 

meningkatkan tekanan darah sistemik di atas tekanan intrakranial. Trias cushing 

yaitu (a) hipertensi, (b) bradikardia, dan (c) respirasi tidak teratur (karena 

disfungsi batang otak). Yang terakhir ini tidak sering terlihat di era ini, karena 

kebanyakan pasien dengan hipertensi intrakranial berat sekarang berventilasi 

mekanis. 

 

Variasi Respirasi dalam Tekanan Darah Sistemik 

 Tekanan darah sistemik biasanya bervariasi 4 sampai 6 mmHg  seperti 

gelombang selama bernafas spontan. Tekanan darah sistemik meningkat selama 

akhir inspirasi  dan awal ekspirasi dan penurunan selama sisa siklus pernafasan. 

Ini berhubungan dengan peningkatan venous return menuju jantung kanan selama 

inspirasi, yang membutuhkan beberapa siklus jantung untuk ditransmisikan 

menuju jantung kiri. Ventilasi tekanan positif pada paru-paru menghasilkan 

urutan terbalik pada perubahan tekanan darah karena tekanan udara positif awal 

secara bersamaan mendorong lebih banyak darah ke arah ventrikel kiri yang 

menyebabkan peningkatan tekanan; Hal ini diikuti oleh penurunan pengisian 

ventrikel kiri karena penurunan venous return menuju jantung kanan yang 

disebabkan oleh tekanan intrathoracic positif. 

 Pemantauan berkelanjutan pada perubahan tekanan darah arterial, tekanan 

nadi, dan stroke volume terjadi selama ventilasi mekanis dapat mengindikasikan 

kemampuan pasien untuk merespon terhadap administrasi volume dengan 

peningkatan curah jantung atau "responsivitas cairan”. Variasi pernapasan pada 

parameter ini lebih dari 12% sampai 15% umumnya menunjukkan responsivitas 
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cairan. Ketika dada mengempis dan volume tidal adekuat digunakan, “secara 

langsung tujua " resusitasi cairan dapat diukur. 

 

Variabilitas Denyut Jantung 

Variasi denyut jantung terjadi selama respirasi normal, dimana inspirasi 

meningkatkan denyut jantung dan ekspirasi menurunkannya. Variabilitas denyut 

jantung frekuensi tinggi dikendalikan oleh refleks otonom yang dimediasi oleh 

input saraf ke jantung yang disuplai oleh saraf vagus. Variabilitas denyut jantung 

frekuensi rendah hasil dari interaksi antara tonus parasimpatis dan simpatis. 

Analisis variabilitas denyut jantung memberikan informasi mengenai integritas 

dari sistem saraf otonom. Variabilitas denyut jantung tinggi merupakan tanda 

kesehatan yang baik dan sebaliknya, variabilitas denyut jantung rendah dapat 

menjadi manifestasi penyakit (infark miokard, gagal jantung, neuropati) dan 

terjadi secara universal setelah denervasi yang terjadi selama transplantasi 

jantung.13 

 

GelombangVasomotor Tekanan Darah Sistemik 

Kenaikan siklik dan penurunan tekanan darah sistemik tahan 7 sampai 10 detik 

disebut sebagai vasomotor atau Gelombang Traube-Hering. Penyebab gelombang 

vasomotor adalah osilasi pada aktivitas refleks baroreseptor. Misalnya, 

peningkatan tekanan darah sistemik merangsang 

baroreseptor, yang kemudian menghambat sistem saraf simpatik, menyebabkan 

penurunan tekanan darah sistemik. Penurunan tekanan darah sistemik 

menurunkan aktivitas baroreseptor dan memungkinkan pusat vasomotor menjadi 

aktif sekali lagi, meningkatkan tekanan darah sistemik ke nilai yang lebih tinggi 

 

 

Mekanisme Kerja Cepat Sedang untuk Regulasi Tekanan Darah Sistemik 

Terdapat tiga mekanisme hormonal yang diberikan baik cepat atau cukup cepat 

kontrol sistemik tekanan darah. Mekanisme hormon ini adalah vasokonstriksi 

diinduksi katekolamin,  vasokonstriksi diinduksi renin-angiotensin, dan 

vasokonstriksi yang diinduksi oleh arginine vasopressin, yang kesemuanya 
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meningkatkan secara sistemik tekanan darah dengan meningkatkan resistensi 

vaskular sistemik. Katekolamin bersirkulasi bahkan bisa mencapai bagian 

sirkulasi yang tidak memiliki inervasi sistem saraf simpatik, seperti metarterioles. 

Vasokonstriksi diinduksi renin-angiotensin bermanifestasi di tingkat yang lebih 

tinggi pada arteriol dari pada vena dan membutuhkan sekitar 20 menit untuk 

menjadi 

sepenuhnya aktif.  

 Selain mekanisme hormonal, ada dua mekanisme intrinsik (pergeseran 

cairan kapiler dan relaksasi tekanan pada pembuluh darah), yang mulai bereaksi 

dalam hitungan menit pada perubahan tekanan darah sistemik. Sebagai contoh, 

perubahan tekanan darah sistemik menghasilkan perubahan tekanan kapiler, 

sehingga memungkinkan cairan masuk atau meninggalkan kapiler untuk 

mempertahankan volume darah konstan. Relaksasi tekanan adalah perubahan 

bertahap dalam ukuran pembuluh darah untuk menyesuaikan terhadap perubahan 

tekanan darah sistemik dan jumlah darah yang tersedia. Mekanisme relaksasi 

tekanan memiliki keterbatasan sehingga peningkatan volume darah lebih besar 

dari sekitar 30% atau penurunan lebih dari sekitar 15% tidak dapat dikoreksi oleh 

mekanisme ini sendiri. 

 

Mekanisme Jangka Panjang untuk Regulasi Tekanan Darah Sistemik 

Mekanisme jangka panjang untuk pengaturan tekanan darah sistemik, tidak seperti 

mekanisme pengaturan jangka pendek, memiliki onset yang tertunda namun tidak 

beradaptasi, memberikan efek pengaturan berkelanjutan terhadap tekanan darah 

sistemik. Sistem cairan tubuh ginjal memainkan peran utama dalam pengendalian 

tekanan darah sistemik jangka panjang karena mengendalikan curah jantung dan 

resistensi vaskular sistemik. Peran penting ini dilengkapi dengan mekanisme 

aksesori, termasuk sistem renin-angiotensin-aldosteron dan regulasi arginin 

vasopressin. 

 

Sistem Cairan Renal-Body 

Tekanan darah sistemik meningkat, yang dipicu oleh peningkatan volume darah, 

mengakibatkan ekskresi  ion natrium dan air oleh ginjal. Penurunan volume darah 
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yang diakibatkan menyebabkan penurunan curah jantung dan tekanan darah 

sistemik. Setelah beberapa minggu, curah jantung kembali ke normal, dan 

resistensi vaskular sistemik menurun untuk mempertahankan tekanan darah yang 

lebih rendah namun lebih dapat diterima. Sebaliknya, penurunan tekanan darah 

sistemik merangsang ginjal untuk mempertahankan cairan. Hal khusus dari 

mekanisme pengaturan ini adalah kemampuannya untuk mengembalikan tekanan 

darah sistemik sepenuhnya kembali ke nilai normal. Ini kontras dengan 

mekanisme kerja cepat sedang, yang tidak dapat mengembalikan tekanan darah 

sistemik sepenuhnya kembali normal. 

 

Sistem Renin-Angiotensin  

Sekresi aldosteron yang dihasilkan dari kerja angiotensin II pada korteks adrenal 

memberikan efek jangka panjang pada tekanan darah sistemik dengan 

merangsang ginjal untuk mempertahankan sodium dan air. Peningkatan volume 

cairan ekstraseluler menyebabkan curah jantung, dan tekanan darah sistemik 

meningkat. 

 

1.9 Regulasi Curah Jantung dan Venous Return 

Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompa oleh ventrikel kiri ke dalam 

aorta setiap menit (Hasil stroke volume dan denyut jantung), dan venous return 

adalah jumlah darah yang mengalir dari vena ke atrium kanan setiap menitnya. 

Karena sirkulasi adalah sirkuit tertutup, curah jantung harus sama dengan venous 

return. Curah jantung untuk rata-rata orang dengan berat 70 kg dan dengan luas 

permukaan tubuh 1,7 m2 sekitar 5 L per menit. Nilai ini sekitar 10% lebih sedikit 

pada wanita. 

 

Determinan Curah Jantung 

Venous return merupakan penentu utama curah jantung. Kebutuhan metabolisme 

jaringan mengendalikan curah jantung melalui perubahan resistensi terhadap 

aliran darah jaringan. Misalnya, peningkatan kebutuhan metabolik lokal 

menyebabkan vasodilatasi regional, dengan peningkatan aliran darah jaringan dan 



31 
 

venous return. Curah jantung meningkat dengan jumlah yang setara dengan 

venous return.  

 Faktor apapun yang mengganggu venous return dapat menyebabkan 

penurunan curah jantung. Perdarahan menurunkan volume darah sehingga 

penurunan vena berkurang dan curah jantung menurun. Venodilatasi akut, seperti 

yang dihasilkan oleh anestesi spinal dan blokade sistem saraf simpatis yang 

menyertainya, dapat meningkatkan kapasitansi pembuluh perifer sehingga venous 

return menurun dan curah jantung menurun. Pemulihan tonus vena (dengan 

vasokonstriktor) dan / atau pemberian cairan dapat mengembalikan curah jantung. 

Ventilasi tekanan positif pada paru-paru, terutama dengan adanya penurunan 

volume darah, menyebabkan penurunan venous return dan curah jantung. 

 Faktor-faktor yang meningkatkan curah jantung dikaitkan dengan 

penurunan resistensi vaskular sistemik. Sebagai contoh, anemia menurunkan 

viskositas darah, yang menyebabkan penurunan resistensi vaskular sistemik dan 

peningkatan venous return. Peningkatan volume darah meningkatkan curah 

jantung dengan meningkatkan gradien untuk aliran ke atrium kanan dan dengan 

memperlambat pembuluh darah, yang menurunkan ketahanan terhadap aliran 

darah. Peningkatan curah jantung yang disebabkan oleh peningkatan volume 

darah berlangsung hanya 20 sampai 40 menit karena tekanan kapiler yang 

meningkat menyebabkan cairan intravaskular memasuki jaringan, sehingga 

mengembalikan volume darah menjadi normal. Selanjutnya, tekanan yang 

meningkat pada pembuluh darah yang disebabkan oleh kenaikan volume darah 

menyebabkan pembuluh darah membesar 

(stress-relaksasi). Curah jantung meningkat saat berolahraga, pada 

hipertiroidisme, dan dengan adanya shunt arteriovenosa yang terkait dengan 

hemodialisis, yang mencerminkan 

penurunan resistensi vaskular sistemik.  

 Stimulasi sistem saraf simpatis meningkatkan kontraktilitas miokard dan 

denyut jantung untuk meningkatkan curah jantung. Stimulasi maksimal oleh 

sistem saraf simpatis dapat menurunkan curah jantung. Meski demikian, sistem 

saraf simpatik memicu peningkatan curah jantung hanya bersifat sementara, 

meskipun terjadi peningkatan aktivitas sistem saraf secara terus-menerus. Alasan 
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untuk efek sementara ini adalah autoregulasi aliran darah jaringan, yang 

bermanifestasi sebagai vasokonstriksi untuk menurunkan venous return dan 

dengan demikian menurunkan curah jantung kembali normal. Selain itu, 

peningkatan tekanan darah sistemik yang terkait dengan peningkatan curah 

jantung menyebabkan cairan meninggalkan kapiler, sehingga menurunkan volume 

darah, kembalinya vena, dan curah jantung.  

 Peningkatan kontraktilitas miokard atau inotropi dapat meningkatkan 

stroke volume dan curah jantung. Otot jantung sensitif terhadap kalsium; Sebagian 

besar hormon dan obat-obatan yang meningkatkan kontraktilitas meningkatkan 

penggunaan kalsium intraselular. Satu agen baru yang tersedia di luar Amerika 

Serikat yang digunakan untuk memberikan dukungan inotropik pada gagal 

jantung berat (levosimendan) meningkatkan kepekaan miofibril terhadap kalsium. 

Berkurangnya kontraktilitas disebabkan oleh banyaknya agen anestesi. 

Sebenarnya, perubahan dalam keadaan inotropik harus didefinisikan tanpa adanya 

perubahan preload dan afterload; Karena banyak obat inotropik mempengaruhi 

parameter ini juga, perubahan curah jantung tidak selalu disebabkan oleh aktivitas 

inotropik saja. 

 

Kurva Fungsi Ventrikular 

Kurva fungsi ventrikel (kurva Frank-Starling) menggambarkan curah jantung 

pada tekanan pengisian atrium (ventrikel akhir diastolik) yang berbeda (Gambar 

14-14). Secara klinis, kurva fungsi ventrikel digunakan untuk memperkirakan 

kontraktilitas miokard. Peningkatan fungsi jantung (stimulasi sistem saraf 

simpatik) ditandai dengan pergeseran kurva output jantung ke kiri kurva normal 

(curah jantung yang lebih besar untuk tekanan pengisian yang diberikan), 

sedangkan pergeseran kurva ke kanan normal (infark miokard, kardiomiopati) 

mencerminkan penurunan fungsi jantung. Bahkan dengan kurva fungsi ventrikel 

normal, saat preload meningkat, sebuah titik tercapai di mana peregangan otot 

jantung lebih jauh tidak menghasilkan peningkatan lebih lanjut dan akhirnya 

terjadi penurunan curah jantung. 
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Loop Tekanan-Volume 

Loop tekanan volume menggambarkan karakteristik dinamis fungsi jantung 

(Gambar 14-15). Jika tekanan ventrikel diplot terhadap volume ventrikel, setiap 

siklus jantung dapat digambarkan dengan loop tekanan-volume. 

 

Sindrom Syok 

Syok sirkulasi ditandai oleh aliran darah jaringan dan pengiriman oksigen ke sel 

yang tidak adekuat mengakibatkan kerusakan fungsi seluler dan organ secara 

umum. Aliran jaringan yang tidak adekuat disebabkan oleh curah jantung yang 

tidak adekuat dan bisa berakibat turunnya venous return, depresi miokard, atau 

keduanya. Metabolisme seluler tertekan, dan jumlah panas yang terbebaskan 

menurun sehingga terjadi penurunan suhu tubuh terutama bila lingkungan sekitar 

dingin. Pada tahap awal syok, kesadaran biasanya dipertahankan, meski 

kejernihan mental mungkin terganggu. Kesadaran sepertinya akan hilang saat 

shock berlangsung. Curah jantung rendah sangat menurunkan output urin, yang 

akhirnya menyebabkan anuria karena tekanan glomerulus menurun di bawah nilai 

kritis yang diperlukan untuk penyaringan cairan ke dalam kapsul Bowman. 

Selanjutnya, ginjal memiliki tingkat metabolisme yang tinggi sehingga penurunan 

aliran darah ginjal dapat menyebabkan nekrosis tubular akut (lihat Bab 16). Fitur 

penting dari syok yang terus-menerus adalah kemerosotan progresif jantung. 

Selain depresi miokard yang disebabkan oleh penurunan aliran darah arteri 

koroner, fungsi miokard juga dapat tertekan oleh asam laktat, endotoksin bakteri, 

dan faktor depresan miokard yang dilepaskan dari pankreas iskemik. 
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Gambar 14-14 Kurva fungsi ventrikel (kurva Frank-Starling) menggambarkan 

volume ejeksi ventrikel ke depan (curah jantung) pada tekanan pengisian atrium 

yang berbeda dan bervariasi. 

derajat kontraktilitas miokard. 

 

 

Gambar 14-15 Loop tekanan-volume mewakili siklus jantung. Hubungan akhir 

diastolik dan akhir tekanan sistolik-volume mewakili batas-batas untuk loop. 

Lebar loop tekanan-volume mewakili volume stroke (SV). Peningkatan atau 

penurunan kontraktilitas miokard membuat tekanan volume sistolik akhir 

meningkat lebih curam atau dangkal. Keempat segmen loop (kontraksi 

isovolumic, ejeksi, relaksasi isovolitik, pengisian ventrikel) untuk ventrikel kiri 

digambarkan berturut-turut oleh penutupan katup mitral (1), pembukaan katup 

aorta (2), penutupan katup aorta (3), dan pembukaan katup mitral (4). 
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Syok Perdarahan 

Perdarahan adalah penyebab paling umum syok akibat penurunan venous return. 

Setiap penurunan tekanan darah sistemik memicu peningkatan baroreseptor yang 

dimediasi kuat pada aktivitas sistem saraf simpatik, yang ditunjukkan dengan 

penyempitan arteri, venokonstriksi, dan stimulasi miokard langsung. 

Venokonstriksi sangat penting untuk mempertahankan venous return ke jantung 

dan, dengan demikian, mempertahankan curah jantung. Penyempitan arteri 

bertanggung jawab untuk mempertahankan tekanan darah sistemik meski terjadi 

penurunan curah jantung. Pemeliharaan tekanan darah sistemik ini menopang 

darah arteri serebral dan koroner karena vasokonstriksi menandakan tidak terjadi 

pada organ-organ ini. Pada organ lain, seperti ginjal, vasokonstriksi yang 

diobservasi oleh sistem saraf simpatik yang intens dapat menurunkan aliran darah 

secara dramatis. 

 

Syok Hipovolemia Non Perdarahan 

Kehilangan volume plasma dari sirkulasi bisa mengakibatkan syok yang sama 

dengan yang dihasilkan oleh perdarahan. Obstruksi usus menyebabkan hilangnya 

cairan ke saluran cerna dan penurunan volume plasma. Luka bakar yang parah 

juga dapat dikaitkan dengan kehilangan volume plasma yang cukup untuk 

menyebabkan syok. Dehidrasi berat dari penyebab apapun juga dapat 

menyebabkan syok hipovolemia akibat penurunan volume plasma. Syok 

hipovolemia yang diakibatkan oleh penurunan volume plasma memiliki 

karakteristik klinis yang sama seperti syok perdarahan kecuali bahwa 

pengurangan selektif volume plasma sangat meningkatkan viskositas darah dan 

memperparah aliran darah yang lamban. 

 

Syok Neurogenik 

Syok neurogenik terjadi jika tidak ada kehilangan darah saat kapasitas vaskular 

meningkat begitu besar sehingga volume darah normal pun tidak mampu 

mempertahankan venous return dan curah jantung. Penyebab umum hilangnya 

tonus vasomotor dan syok neurogenik berikutnya adalah transeksi traumatis pada 
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sumsum tulang belakang dan blokade akut dari sistem saraf simpatis perifer 

dengan anestesi spinal atau epidural. 

 

Syok Septik 

Syok septik ditandai dengan vasodilatasi perifer yang dalam, peningkatan curah 

jantung sekunder akibat penurunan tahanan vaskular sistemik, peningkatan 

permeabilitas vaskular dengan kehilangan cairan dari kompartemen vaskular, dan 

pengembangan koagulasi intravaskular diseminata. Syok septik paling sering 

disebabkan oleh bakteri gram positif dan jarang  oleh endotoksin yang 

memproduksi bakteri gram negatif. Endotoksin adalah membran lipopolisakarida 

bakteri yang terdiri dari inti asam lemak beracun (lipid A) dan lapisan 

polisakarida yang kompleks. Molekul analog di dinding bakteri gram positif dan 

jamur juga bisa menyebabkan syok septik. Respon septik cenderung 

mencerminkan respons inflamasi sistemik yang dihasilkan oleh paparan produk 

sel bakteri yang pada akhirnya menyebabkan respons host disfungsional yang 

progresif dan kegagalan organ multisistem. Pasien lansia dan mereka yang 

memiliki imunosupresi rentan terhadap perkembangan sepsis dan syok septik 

terkait. Tahap akhir syok septik tidak jauh berbeda dengan tahap akhir syok 

perdarahan, walaupun faktor inisiasi sangat berbeda. Kematian mendekati 50% 

pada syok septik meskipun perbaikan signifikan dalam perawatan suportif.14 

 

 

 

Pengukuran Curah Jantung 

Penatalaksanaan pasien di ruang operasi dan unit perawatan intensif melibatkan 

intervensi terapeutik yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengiriman 

oksigen jaringan. Intervensi yang umum meliputi pemberian cairan, transfusi 

darah, inotropik dan farmakoterapi vasoaktif, detak jantung dan manipulasi ritme, 

alat bantu mekanis, dan ventilasi mekanik. Idealnya, intervensi ini harus dipandu 

oleh pengukuran curah jantung. Namun, penentuan cardiac output secara 

tradisional memerlukan teknik invasif seperti pemasangan kateter arteri 

pulmonalis. Kemajuan terbaru dalam teknologi mikroprosesor, kesadaran yang 
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lebih besar akan keterbatasan dan bahaya penyisipan kateter arteri pulmonalis, 

dan kebutuhan untuk mengukur curah jantung di luar pengaturan ruang operasi 

seperti gawat darurat, telah menghasilkan pengembangan teknik pemantauan yang 

lebih baru. Kecenderungan umum adalah mengembangkan teknik yang kurang 

invasif dan memungkinkan pengukuran curah jantung yang lebih sering, atau 

bahkan terus menerus.15 Namun demikian, teknik termodilusi arteri paru 

merupakan standar klinis yang dibandingkan dengan teknik baru.16 Metode yang 

digunakan saat ini untuk pengukuran curah jantung meliputi metode Fick, metode 

dilusi  indikator, termodilusi, teknik ekokardiografi, kardiografi impedansi, dan 

analisis kontur denyut. 

 

Metode Fick 

Awalnya Adolf Fick menggambarkan penggunaan prinsip "Fick" untuk 

memperkirakan curah jantung pada tahun 1870. Curah jantung diperkirakan 

dengan membagi konsumsi oksigen dengan perbedaan arteriovenosa untuk 

oksigen (Gambar 14-16) .4 Konsumsi oksigen biasanya diukur dengan 

respirometer mengandung campuran oksigen yang diketahui. Gas yang dihirup 

pasien dikumpulkan di waduk tiup besar (kantong Douglas). Volume dan 

konsentrasi oksigen dari gas yang dihembuskan diukur, memungkinkan 

perhitungan konsumsi oksigen. Darah vena yang digunakan untuk perhitungan 

kandungan oksigen harus diperoleh dari ventrikel kanan, atau idealnya, arteri 

pulmonalis, untuk memastikan pencampuran yang adekuat. Darah dari atrium 

kanan mungkin belum dicampur secara memadai untuk menyediakan sampel vena 

campuran yang benar. Darah yang digunakan untuk menentukan saturasi oksigen 

dalam darah arteri dapat diperoleh dari arteri manapun karena semua darah arteri 

tercampur rata sebelum meninggalkan jantung dan karena itu memiliki 

konsentrasi oksigen yang sama. 

 Prinsip Fick juga bisa diterapkan pada eliminasi karbon dioksida dari 

paru-paru.17 NICO (Novametrix Medical Systems, Inc., Wallingford, CT) adalah 

monitor curah jantung yang non invasif. Dengan sebentar menambahkan dead 

space tambahan ke sirkuit pernapasan, eliminasi CO2 berkurang sehingga 

meningkatkan pasang surut CO2. Perubahan pada akhir tidal CO2 digunakan untuk 
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memperkirakan perubahan kandungan CO2 arterial. Sistem ini menggunakan data 

ini dalam persamaan Fick yang dimodifikasi untuk menghitung curah jantung. 

 

 

Gambar 14-16 Metode Fick menghitung curah jantung sebagai konsumsi oksigen 

dibagi dengan perbedaan arteriovenosa untuk oksigen. (dari Ganong WF. Review 

of Medical Physiology. 21st ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2003, with 

permission.) 

 

Indikator Metode Dilusi 

Dalam mengukur curah jantung dengan metode dilusi indikator, pewarna tidak 

dapat berdifusi  (hijau indosianin) disuntikkan ke atrium kanan (atau sirkulasi 

vena sentral), dan konsentrasi zat warna kemudian diukur terus menerus dalam 

sirkulasi arteri dengan spektrofotometer. Daerah di bawah konsentrasi kurva 

waktu yang dihasilkan sebelum resirkulasi zat warna terjadi, dikombinasikan 

dengan mengetahui jumlah zat warna yang disuntikkan, memungkinkan 

perhitungan aliran darah pulmonal, yang sama dengan curah jantung. Perlu 

dilakukan ekstrapolasi kurva pewarna ke nol karena resirkulasi zat warna terjadi 

sebelum kemiringan menurun dari kurva mencapai garis dasar. Resirkulasi awal 

pewarna dapat mengindikasikan adanya shunt intrakardiak kanan-toleft (foramen 

ovale), yang memungkinkan bagian langsung dari bagian pewarna ke sisi kiri 

jantung tanpa terlebih dahulu melewati paru-paru. 

 

 

Metode Remodulasi 
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Sebuah bolus cairan dingin juga dapat dianggap sebagai indikator dan digunakan 

dalam indicator teknik dilusi. Kateter arteri pulmonalis dengan port di atrium 

kanan dan arteri pulmonalis dan sensor suhu pada port distal digunakan untuk 

mengukur cardiac output termodilusi. Hasil curah jantung termodilusi ditentukan 

dengan mengukur perubahan suhu darah antara dua titik (atrium kanan dan arteri 

pulmonalis) setelah injeksi volume cairan garam yang diketahui di atrium kanan 

proksimal. Perubahan suhu darah yang diukur pada port arteri pulmonal distal 

berbanding terbalik dengan aliran darah paru (sejauh mana larutan garam dingin 

diencerkan dengan darah), yang setara dengan curah jantung. Daerah di bawah 

kurva suhu waktu diubah menjadi ekuivalen dalam curah jantung. Kelebihan 

teknik ini dibandingkan dengan metode dilusi indikator termasuk disipasi dingin 

pada jaringan sehingga resirkulasi tidak menjadi masalah, dan keamanan 

pengukuran berulang dan sering karena asupan tidak berbahaya. Kemajuan baru 

dalam teknik termodilusi meliputi penentuan output jantung semi berkelanjutan 

menggunakan pembangkit panas. filamen termal dimasukkan ke dalam kateter 

arteri pulmonalis. Hal ini diperlukan untuk menggunakan strategi pemrosesan 

sinyal yang canggih untuk mengukur suhu hilir karena filamen termal hanya 

menghasilkan tingkat panas sederhana untuk keamanan. 

 

Teknik Ekokardiografi 

Ekokardiografi dapat digunakan untuk memperkirakan curah jantung dengan 

menggabungkan prinsip doppler untuk menentukan kecepatan darah di aorta 

dengan pandangan dua dimensi untuk menentukan diameter aorta.15 Teknik 

ekokardiografi transesophageal atau transthoracic konvensional memiliki 

keuntungan bahwa fungsi sistolik dan diastolik, status volume , kelainan dinding 

regional, fungsi katup, dan adanya efusi perikardial juga dapat dievaluasi. Namun, 

teknik ini membutuhkan keahlian operator yang signifikan. Baru-baru ini, teknik 

Doppler telah dikembangkan dengan menggunakan probe transesofagus yang 

dirancang semata-mata untuk memperkirakan curah jantung. Dimensi aorta tidak 

diukur namun diperkirakan berasal dari nomogram yang spesifik pada usia, jenis 

kelamin, dan ukuran tubuh yang berasal dari studi populasi yang besar. Doppler 
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transesophageal perkiraan curah jantung memerlukan pelatihan operator minimal 

dan memungkinkan estimasi cardiac output yang cepat. 

 

 

Impedansi Kardiografi 

Thorax adalah konduktor yang impedansinya diubah dengan merubah  volume 

dan kecepatan darah dengan setiap siklus jantung. Impedansi kardiografi 

didasarkan pada prinsip bioimpedansi listrik torax dan melibatkan penempatan 

elektroda untuk memungkinkan transmisi arus dan pengukuran tegangan di 

dada.18 Dengan demikian, teknik bioimpedansi listrik toraks dapat digunakan 

untuk memperkirakan curah jantung secara noninvasif. Namun, keandalan teknik 

ini terbatas pada beberapa keadaan termasuk pergerakan pasien, kualitas sinyal 

elektrokardiogram yang buruk, denyut jantung takidardiogram, cairan torax yang 

berlebihan, dan luka dada terbuka dengan retractor logam. 

 

Analisis Kontur Denyut 

Upaya pertama untuk menentukan curah jantung dari analisis kontur denyut 

dibuat pada tahun 1904. Bentuk gelombang tekanan aorta adalah fungsi dari 

stroke volume dan interaksinya dengan vaskular. Kontur denyut arterial 

dimodelkan dengan cara yang serupa dengan sirkuit listrik yang memiliki nilai 

spesifik untuk ketahanan, kepatuhan, dan impedansi.17 Dengan demikian, aliran di 

dalam sistem itu dapat diperkirakan dari bentuk gelombang tekanan yang 

dihasilkan. Validitas sistem ini ditingkatkan dengan kalibrasi menggunakan teknik 

estimasi cardiac output terpisah. Namun, dalam praktik klinis, penggunaan teknik 

ini yang andal memerlukan rekalibrasi yang sering karena peredaran periferal 

mengalami perubahan signifikan pada tonus arteriolar sebagai respons terhadap 

rangsangan fisiologis dan farmakologis. 

 

2. Mikrosirkulasi 

Sirkulasi ada untuk memasok jaringan dengan darah dalam jumlah yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka akan oksigen dan nutrisi.4 Mikrosirkulasi didefinisikan 

sebagai sirkulasi darah melalui pembuluh terkecil arteriol, kapiler, dan venula. 
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Kapiler, yang dindingnya terdiri dari satu lapisan sel endotel, berfungsi sebagai 

pengganti transfer cepat oksigen dan nutrisi ke jaringan dan penerimaan produk 

sampingan metabolik. Ada sekitar 10 miliar kapiler yang menyediakan luas 

permukaan total yang melebihi 6.300 m2 untuk pertukaran nutrisi. Kepadatan 

kapiler bervariasi dari jaringan ke jaringan. Kapiler banyak digunakan dalam 

jaringan metabolisme aktif, seperti otot jantung dan kerangka, sedangkan pada 

jaringan yang kurang aktif, kepadatan kapiler rendah.  Namun demikian, tidak 

mungkin sel fungsional mana pun lebih besar dari 50mm dari kapiler. Otot arteriol 

berfungsi sebagai penghambat utama dan mengatur aliran darah regional ke 

tempat tidur kapiler. Venules bertindak terutama sebagai pengumpul saluran dan 

pembuluh penyimpanan. 

 

Tabel 14-6 Anatomi Berbagai Tipe Pembuluh Darah 

Pembuluh Darah Diameter     Rerata Area   Persentase 

Kandungan 

   Lumen  Cross-Sectional(cm2) Volume Darah 

Aorta 2,5 cm 2,5 

Arteri                          0,4 cm 20 13 

Arteriol 30 µm 40 1 

Kapiler 5 µm 2.500 6 

Venula 20 µm 250 

Vena 0,5 80 64α 

Vena Cava 3 cm 8 

Jantung 7 

Sirkulasi Pulmo 18 9 

α Volume darah terkandung dalam venula, vena, dan vena cava 

 

2.1 Anatomi Mikrosirkulasi 

Arterioles akan berlanjut menjadi metarterioles, yang kemudian berlanjut menjadi 

kapiler (Tabel 14-6) (Gambar 14-17) .12 Metarteriol berfungsi sebagai saluran 

jalan menuju venula, melewati kapiler bed. Kapiler mengalir melalui venula 

pengumpul pendek ke venula. Darah mengalir melalui kapiler diatur oleh otot 



42 
 

sphincters prapillular yang hadir pada pembukaan kapiler. Arteriole, 

metarterioles, dan venula mengandung otot polos. Akibatnya, arterioles berfungsi 

sebagai bejana resistansi utama dan mengatur aliran darah regional ke kapiler bed, 

sedangkan venula dan vena berfungsi terutama sebagai saluran pengumpulan dan 

penyimpanan atau kapasitansi.  

 Dinding kapiler setebal  1 µm, terdiri dari satu lapisan sel endotel yang 

dikelilingi oleh membran dasar tipis di bagian luar (Gambar 14-18) .12 Struktur 

dinding kapiler bervariasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya, namun pada 

banyak organ , termasuk otot skeletal, jantung, dan polos, persimpangan 

interdigitasi antara sel endotel memungkinkan terbentuknya molekul berdiameter 

hingga 10 nm. Selain itu, sitoplasma sel endotel dilemahkan untuk membentuk 

celah atau pori-pori yang berdiameter 20 sampai 100 nm. Pori-pori ini 

mengizinkan pelepasan molekul yang relatif besar. Juga terlihat bahwa plasma 

dan protein terlarutnya diambil oleh endositosis, diangkut melintasi sel endotel, 

dan dikeluarkan oleh eksositosis ke cairan interstisial. Di otak, kapiler menyerupai 

otot skeletal, kecuali persimpangan interdigitasi antara sel endotel lebih ketat 

(sawar darah otak), yang memungkinkan hanya ada molekul kecil.  

 Diameter pori kapiler sekitar 25 kali diameter molekul air (0,3 nm), yang 

merupakan molekul terkecil yang biasanya melewati saluran kapiler. Protein 

plasma memiliki diameter yang melebihi lebar pori kapiler. Zat lain, seperti 

natrium, kalium, dan ion klorida dan glukosa, memiliki diameter antara (0,39 

sampai 0,86 nm) sehingga permeabilitas pori kapiler untuk zat yang berbeda 

bervariasi sesuai dengan berat molekulnya (Tabel 14-7). Oksigen dan karbon 

dioksida larut dalam lipid dan mudah melewati sel endotel. Kapiler sejati tidak 

memiliki otot polos dan karena itu tidak mampu aktif menyempitkan. Meskipun 

demikian, sel endotel yang membentuknya mengandung aktin dan miosin dan 

dapat mengubah bentuknya sebagai respons terhadap rangsangan kimia tertentu. 

Diameter kapiler (7 sampai 9 mm) cukup untuk memungkinkan eritrosit masuk ke 

dalam satu file. Dinding tipis kapiler mampu menahan tekanan intraluminal yang 

tinggi karena diameternya yang kecil mencegah ketegangan dinding yang 

berlebihan (Laplace law). 
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Gambar 14-17 Anatomi Mikrosirkulasi 

 

Gambar 14-18 Kapiler-kapiler termasuk interdigitated junction dan pori-pori 

untuk memfasilitasi jalur molekul dan ion tidak larut lemak 

 

2.2 Aliran Darah dalam Kapiler 

Aliran darah pada kapiler kira-kira 1 mm per detik dan bersifat intermiten dari 

pada kontinu. Aliran darah intermiten ini mencerminkan kontraksi dan relaksasi 

metarterioles dan sfingter precapillary dalam siklus bergantian 6 sampai 12 kali 

per menit.19 Fenomena kontraksi dan relaksasi bergantian dikenal sebagai 

vasomotion. Oksigen adalah penentu terpenting dari tingkat pembukaan dan 

penutupan metarterioles dan sfingter precapillary. Po2 rendah memungkinkan 

lebih banyak darah mengalir melalui kapiler untuk memasok jaringan. Dalam hal 
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ini, dampak oksigen pada aliran darah kapiler memberikan suatu bentuk 

autoregulasi aliran darah jaringan.  

 Selain aliran darah nutritif melalui jaringan yang diatur oleh oksigen, ada 

juga aliran darah nonnutritif (shunt) yang diatur oleh sistem saraf otonom. Aliran 

darah nonnutritif ditandai oleh hubungan vaskular langsung antara arteriol dan 

venula. Beberapa sambungan arteriovenosa ini memiliki penutup otot sehingga 

aliran darah dapat berubah dalam rentang yang luas. Di beberapa bagian kulit, 

anastomosis arteriovenosa ini menyediakan mekanisme untuk memungkinkan 

masuknya darah arteri secara cepat untuk menghangatkan kulit dan 

menghilangkan panas. 

Tabel 14-7 Permeabilitas Membran Kapiler 

   Berat Molekul  Permeabilitas Relatif 

    (Dalton) 

Air 18 1,0 

Sodium                        58,5 0,96 

Glukosa  180 0,6 

Hemoglobim 66.700 0,01 

Albumin 69.000 0,0001 

 

2.3 Peran Vasoaktif Kapiler Endothelium 

Gagasan bahwa endotel kapiler adalah inert lapisan sel tunggal yang berfungsi 

hanya sebagai filter pasif untuk mengizinkan masuknya air dan molekul kecil di 

dinding pembuluh darah tidak lagi dianggap valid.20 Sebaliknya, endotelium 

sekarang diakui sebagai sumber penting zat yang menyebabkan kontraksi atau 

relaksasi pembuluh darah  otot polos. 

  Salah satu zat ini adalah prostasiklin yang bisa mengendurkan otot polos 

pembuluh darah melalui peningkatan konsentrasi adenosin monofosfat siklik. 

Prostacyclin terbentuk di endotelium dari asam arakidonat dan reaksinya 

dikatalisis oleh prostasiklin sintase. Fungsi utama prostasiklin adalah untuk 

menghambat kepatuhan platelet terhadap endotelium dan agregasi trombosit dan 

dengan demikian mencegah pembentukan gumpalan intravaskular.  
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 Pembentukan dan pelepasan nitric oxide (NO) juga penting dalam 

pelebaran vaskular endotelium. 21 NO dilepaskan saat sel endotel dirangsang oleh 

asetilkolin atau zat vasodilator lainnya (adenosine trifosfat, bradikinin, serotonin, 

zat P, dan histamin). Pelepasan NO dapat distimulasi oleh tegangan geser aliran 

darah pada endotelium. Peptida vasokonstriktor yang disintesis oleh endothelium 

kapiler adalah endotelin. Endothelin dapat mempengaruhi tonus vaskular dan 

tekanan darah. 

 

2.4  Gerakan Cairan melalui Membran Kapiler 

Pelarut dan gerakan zat terlarut melewati sel endotel kapiler terjadi melalui 

filtrasi, difusi, dan pinositosis melalui vesikel endotel.22 Difusi merupakan proses 

yang paling penting untuk pertukaran transcapillary dan pinocytosis adalah yang 

paling penting. Penting untuk membedakan antara filtrasi dan difusi melalui 

membran kapiler. Filtrasi adalah gerakan keluar bersih cairan di ujung arteri 

kapiler. Difusi cairan terjadi di kedua arah melalui membran kapiler. 

 

Penyaringan (Filtrasi) 

Empat tekanan yang menentukan apakah cairan akan bergerak keluar melintasi 

membran kapiler (filtrasi) atau ke dalam membran kapiler (reabsorpsi) adalah 

tekanan kapiler, tekanan cairan interstisial, tekanan osmotik koloid plasma, dan 

tekanan osmotik koloid interstisial. Efek bersih dari keempat tekanan ini adalah 

tekanan filtrasi positif pada ujung arteri kapiler, yang menyebabkan cairan 

bergerak keluar melintasi membran sel ke dalam ruang cairan interstisial (Tabel 

14-8). Pada ujung kapiler vena, efek bersih dari keempat tekanan ini adalah 

tekanan reabsorpsi positif yang menyebabkan fluida bergerak ke dalam melintasi 

membran kapiler ke dalam kapiler (Tabel 14-9). Secara keseluruhan, nilai rata-

rata dari empat tekanan yang bekerja di membran kapiler hampir identik sehingga 

jumlah cairan yang disaring hampir sama dengan jumlah yang diserap kembali 

(Tabel 14-10). Cairan apa pun yang tidak diserap akan masuk ke pembuluh limfe. 
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Tabel 14.8  Tabel 14.9 

Filtrasi Cairan pada Ujung Arteri pada Kapiler  Reabsorpsi Cairan pada Ujung Vena pada Kapiler 

Tekanan pada gerak kearah luar  Tekanan pada gerak kearah luar 

Tekanan Kapiler 25 mmHg  Tekanan Kapiler 10 mmHg 

Tekanan Cairan Interstisial -6.3 mmHg  Tekanan Cairan Interstisial -6.3 mmHg 

Tekanan Osmotik Interstisial 

Cairan Koloid 

5 mmHg  Tekanan Osmotik Interstisial Cairan 

Koloid 

5 mmHg 

Total 36.3 mmHg  Total 21.3 mmHg 

Tekanan pada gerakan kearah dalam  Tekanan pada gerakan kearah dalam 

Tekanan Osmotik Koloid 

Plasma 

28 mmHg  Tekanan Osmotik Koloid Plasma 28 mmHg 

Tekanan Bersih Filtrasi 8.3 mmHg  Tekanan Bersih Filtrasi 6.7 mmHg 

 

Secara tradisional, filtrasi danggap terjadi pada ujung arteri kapiler dan 

penyerapan terjadi pada ujung vena karena tekanan gradien hidrostatik di 

sepanjang kapiler. Walau demikian, banyak kapiler hanya menyaring, sedangkan 

yang lain hanya menyerap. Di beberapa bantalan vaskular seperti glomerulus 

ginjal, tekanan hidrostatik pada kapiler cukup untuk menyebabkan terjadinya 

filtrasi di sepanjang kapiler. 

 

Tabel 14.10 

Hasil Rata-Rata Tekanan Melewati Membran Kapiler 

Tekanan pada gerak kearah luar 

Tekanan Kapiler 17 mmHg 

Tekanan Cairan Interstisial -6.3 mmHg 

Tekanan Osmotik Interstisial Cairan Koloid 5 mmHg 

Total 28.3 mmHg 

Tekanan pada gerakan kearah dalam 

Tekanan Osmotik Koloid Plasma 28 mmHg 

Tekanan Bersih Filtrasi 0.3 mmHg 

 

Tekanan Kapiler 

Tekanan kapiler cenderung menggerakkan cairan ke luar melintasi ujung arteri 

membran kapiler. Diperkirakan bahwa tekanan kapiler pada ujung arteri kapiler 
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adalah 25 mmHg, sedangkan tekanan pada ujung kapiler vena adalah 10 mmHg, 

sesuai dengan tekanan venula. Tekanan kapiler rata-rata sekitar 17 mmHg. 

Perubahan tekanan arterial memiliki sedikit pengaruh pada tekanan dan aliran 

kapiler karena adanya penyesuaian tahanan pembuluh precapillary. Autoregulasi 

menggambarkan pemeliharaan dari aliran darah pada jaringan yang tidak berubah 

meskipun terjadi perubahan tekanan perfusi. 

 

Tekanan Interstisial Cairan 

Tekanan cairan interstisial cenderung bergerak ke luar cairan melintasi membran 

kapiler. Diperkirakan bahwa tekanan cairan interstisial rata-rata adalah -6,3 

mmHg. Tekanan negatif ini bertindak sebagai vakum untuk menahan jaringan 

secara bersamaan dan mempertahankan jarak minimal untuk difusi nutrisi. Dalam 

kondisi normal, hampir seluruh cairan interstisial ditahan dalam gel yang mengisi 

ruang antar sel. Gel ini mengandung mucopolysaccharides dalam jumlah besar, 

dimana komposisi didalamnya yang paling melimpah adalah asam hyaluronic. 

Kehilangan tekanan negatif cairan interstisial memungkinkan cairan menumpuk di 

ruang jaringan yang dikenal sebagai edema. 

 

Tekanan Osmotik Koloid Plasma 

Protein plasma pada dasarnya bertanggung jawab atas tekanan osmotik koloid 

plasma (onkotik) yang cenderung menyebabkan pergerakan cairan masuk ke 

dalam melalui membran kapiler. Setiap gram albumin mengandung dua kali 

tekanan osmotik koloid dari tiap gram globulin. Karena ada sekitar dua kali lipat 

albumin seperti globulin di dalam plasma, sekitar 70% dari total tekanan osmotik 

koloid hasil albumin dan hanya sekitar 30% dari globulin dan fibrinogen. 

Fenomena khusus yang dikenal sebagai keseimbangan Donnan menyebabkan 

tekanan osmotik koloid menjadi sekitar 50% lebih besar daripada yang 

disebabkan oleh protein saja. Ini mencerminkan karakteristik muatan negatif 

protein yang mengharuskan adanya jumlah ion positif yang seimbang, terutama 

ion natrium, pada sisi yang sama dari membran kapiler seperti pada peran dari 

protein. Ion positif ekstra ini meningkatkan jumlah zat aktif osmotik dan dengan 

demikian meningkatkan tekanan osmotik koloid. Memang, sekitar sepertiga dari 
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tekanan osmotik koloid plasma normal yaitu 28 mm Hg disebabkan oleh ion 

bermuatan positif yang dimiliki protein di dalam plasma. Karena hal tersebut, 

protein plasma ini tidak dapat digantikan oleh zat inert, seperti dekstran, tanpa 

sedikit penurunan tekanan osmotik koloid plasma. 

 

Tekanan Osmotik Koloid Interstisial 

Protein yang ada dalam cairan interstisial pada dasarnya bertanggung jawab atas 

tekanan osmotik koloid cairan interstisial sekitar 5 mmHg, yang cenderung 

menyebabkan pergerakan cairan ke luar membran kapiler. Albumin, karena 

ukurannya yang kecil, biasanya bocor 1,6 kali secepat globulin melewati kapiler, 

yang menyebabkan protein dalam cairan interstisial memiliki rasio albumin 

terhadap rasio globulin yang tidak proporsional. Kandungan protein total cairan 

interstisial mirip dengan kandungan protein total plasma, namun karena volume 

cairan interstisial adalah empat kali volume plasma, kandungan protein cairan 

interstisial rata-rata hanya seperempatnya dalam plasma atau sekitar 1,8 g/dL. 

Kandungan protein cairan interstisial juga tetap rendah karena protein tidak dapat 

dengan mudah berdifusi melintasi membran kapiler, dan setiap persilangan 

kemungkinan akan dikeluarkan oleh pembuluh getah bening. 

 

Difusi 

Difusi adalah mekanisme yang paling penting untuk transfer nutrisi antara plasma 

dan cairan interstisial. Oksigen, karbon dioksida, dan gas anestesi adalah contoh 

molekul larut lemak yang dapat berdifusi secara langsung melalui membran 

kapiler secara bebas dari pori-pori. Ion natrium, kalium, dan klorida serta glukosa 

tidak larut dalam membran kapiler lipid dan oleh karena itu harus melewati pori-

pori untuk mendapatkan akses terhadap cairan interstisial. Kecepatan difusi 

molekul larut lemak melalui membran kapiler di kedua arah sebanding dengan 

perbedaan konsentrasi antara kedua sisi membran. Untuk alasan ini, sejumlah 

besar oksigen bergerak dari kapiler ke jaringan, sedangkan karbon dioksida 

bergerak ke arah yang berlawanan. Biasanya, hanya terdapat sedikit perbedaan 

tekanan parsial untuk mempertahankan pengangkutan oksigen yang memadai 

antara cairan plasma dan interstisial. 
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Pinositosis 

Pinositosis adalah proses dimana sel endotel kapiler menyerap sejumlah kecil 

cairan plasma atau interstisial diikuti dengan migrasi ke permukaan yang 

berlawanan dimana cairan dilepaskan. Pengangkutan zat berberat molekul tinggi 

seperti protein plasma, glikoprotein, dan polisakarida (dekstran) kemungkinan 

besar terjadi terutama oleh pinositosis. 

 

3. Limfatik 

Pembuluh getah mewakili rute alternatif dimana cairan mengalir dari ruang 

interstisial ke dalam darah. Fungsi yang paling penting dari sistem limfatik adalah 

kembalinya protein ke dalam sirkulasi dan pemeliharaan konsentrasi rendah 

protein dalam cairan interstisial. Sejumlah kecil protein yang keluar dari ujung 

arteri kapiler tidak dapat menjalani reabsorpsi pada ujung vena kapiler. Jika 

pembuluh getah bening tidak tersedia, protein ini akan semakin terkonsentrasi di 

cairan interstisial, yang mengakibatkan peningkatan tekanan osmotik koloid 

cairan interstisial yang, dalam beberapa jam, akan menghasilkan edema yang 

mengancam nyawa. Hanya tulang rawan, tulang, epitel, dan jaringan sistem saraf 

pusat yang tidak memiliki jalur pembuluh getah bening. 

 

3.1 Anatomi 

Terminal utama pembuluh getah bening adalah duktus torasikus dan saluran 

limfatik kanan (Gambar 14-19). Saluran duktus torasikus adalah yang lebih besar 

(diameter 2 mm), memasuki sistem vena di sudut persimpangan vena jugularis 

kiri dalam dan subklavia kiri. Saluran getah bening sebelah kanan tidak selalu ada, 

dan jika ada, ia jarang terlihat karena tiga pembuluh yang kadang-kadang menjadi 

satu biasanya terbuka secara terpisah ke dalam vena jugularis kanan, subklavia, 

dan innominate. Kerusakan (bedah atau traumatis) pada duktus torasikus dapat 

menyebabkan akumulasi cairan intratoraks. 

Pembuluh limfatik perifer berukuran kecil, sulit dikenali, dan berisi katup flaplike 

di antara sel endotel yang terbuka kearah interior, memungkinkan masuknya 

cairan dan protein interstisial tanpa hambatan dan mencegah cairan balik. 
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 Pembentukan dan Aliran Getah Bening 

Getah bening adalah cairan interstisial yang mengalir ke pembuluh getah bening. 

Konsentrasi protein limfe perifer adalah sekitar 1,8 g / dL, sedangkan getah 

bening dari saluran cerna dan hati mengandung dua sampai tiga kali konsentrasi 

protein ini. Sistem limfatik adalah salah satu saluran utama penyerapan nutrisi, 

terutama lemak, dari saluran pencernaan. Bakteri yang masuk ke pembuluh getah 

bening dikeluarkan dan dihancurkan oleh kelenjar getah bening. 

 

Gambar 14.19 Gambaran Duktus Torasikus dan Limfatik Kanan memasuki sistem Vena 

 

Aliran getah bening melalui duktus torasikus berjumlah sekitar 100 mL per jam. 

Penurunan nilai negatif normal dari tekanan cairan interstisial meningkatkan 

aliran cairan interstisial ke dalam pembuluh getah bening terminal dan akibatnya 

meningkatkan laju aliran getah bening. Misalnya, pada tekanan cairan interstisial 

0 mmHg, laju aliran getah bening meningkat 10 sampai 50 kali dibandingkan 

dengan aliran pada tekanan cairan interstisial rata-rata -6,3 mmHg. Kontraksi otot 

skeletal dan gerakan pasif ekstremitas memudahkan aliran getah bening. Misalnya 

saat berolahraga, aliran getah bening meningkat hingga 14 kali lipat dibandingkan 

saat istirahat. Peningkatan pada CVP dapat mengganggu kembalinya getah bening 

ke sirkulasi sentral. 
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3.2 Edema  

Edema adalah adanya kelebihan cairan interstisial pada jaringan perifer yang 

diakibatkan oleh ketidakmampuan pembuluh getah bening untuk mengalirkan 

cairan secara memadai. Hal ini dapat terjadi karena kerusakan atau penyumbatan 

pembuluh limfatik, pemberian cairan yang berlebihan, kebocoran cairan kapiler 

karena peningkatan permeabilitas, konsentrasi protein serum rendah, atau 

peningkatan CVP. Edema perifer yang paling umum terjadi di daerah yang 

bergantung yang dapat disertai dengan akumulasi cairan di ruang potensial seperti 

rongga pleura, ruang perikardial, rongga peritoneum, dan ruang sinovial. Cairan 

berlebihan di ruang peritoneal-salah satu ruang yang paling rentan untuk 

mengembangkan cairan edema - disebut asites. Rongga peritoneum rentan 

terhadap pengembangan cairan edema karena setiap tekanan yang meningkat pada 

hati, seperti terjadi pada sirosis atau gagal jantung, menyebabkan transudasi cairan 

yang mengandung protein dari permukaan hati ke dalam rongga peritoneum. 

 

4.  Peredaran Darah Paru-Paru 

Peredaran pulmonal adalah sistem bertekanan rendah dan resistansi rendah 

merupakan rangkaian seri dan identik secara esensial dengan sirkulasi sistemik. 

Volume darah yang mengalir melalui paru-paru dan sirkulasi sistemik pada 

dasarnya identik. Darah melewati kapiler paru dalam waktu sekitar 1 detik, 

dimana selama waktu tersebut oksigen dan karbondioksida dikeluarkan. 

 

4.1 Anatomi 

Secara anatomi, ventrikel kanan berbentuk semilunar, melilit aspek medial 

ventrikel kiri. Ketebalan ventrikel kanan adalah sepertiga dari ventrikel kiri, 

karena biasanya menghasilkan tekanan sekitar 25% dari sisi kiri. 

Arteri pulmonalis memanjang hanya sekitar 4 cm diatas apex dari ventrikel kanan 

sebelum terbagi memasuki ke arteri pulmonal primer kanan dan kiri. Arteri 

pulmonalis adalah struktur tipis dengan ketebalan dinding sekitar dua kali dari 

vena kava dan sepertiga dari aorta. Diameter dan distensibilitas arteri pulmonal 

yang besar memungkinkan sirkulasi paru dengan mudah mengakomodasi stroke 

volume pada ventrikel kanan. Vena pulmonal, seperti arteri pulmonalis, 
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berdiameter besar dan sangat elastis. Kapiler paru memasok sekitar 300 juta 

alveoli, menyediakan pertukaran gas pada permukaannya sebesar 70 m2. 

Pembuluh darah paru diinervasi oleh sistem saraf simpatis, namun kepadatan serat 

ini kurang dari pada pembuluh-pembuluh sistemik. Stimulasi alfa-adrenergik dari 

norepinephrine menghasilkan vasokonstriksi pembuluh darah paru, sedangkan 

rangsangan β-adrenergik, seperti yang dihasilkan oleh isoproterenol, 

menyebabkan vasodilatasi. Serabut sistem saraf parasimpatik dari saraf vagus 

melepaskan asetilkolin, yang menghasilkan vasodilatasi pembuluh darah paru. 

Terlepas dari adanya invervasi sistem saraf otonom, tonus vasomotor sewaktu 

istirahat adalah minimal, dan pembuluh pulmoner yang lebih besar hampir 

melebar secara maksimal pada keadaan istirahat normal. Memang, keseluruhan 

regulasi aliran darah pulmonal bersifat pasif, dengan penyesuaian perfusi lokal 

relatif terhadap ventilasi yang ditentukan oleh tekanan oksigen lokal. 

Diameter pembuluh alveolar berdinding tipis berubah sebagai respons terhadap 

perubahan tekanan transmural (tekanan intravaskular dikurangi tekanan alveolar). 

Jika tekanan alveolar melebihi tekanan intravaskular seperti yang terjadi di daerah 

nondependen pada paru-paru selama ventilasi tekanan positif, kapiler paru akan 

rusak dan aliran darah berhenti. Ukuran pembuluh yang lebih besar yang 

disematkan pada parenkim paru (pembuluh ekstraalveolar) sangat bergantung 

pada volume paru-paru. Misalnya, tahanan untuk aliran pada pembuluh darah ini 

menurun saat volume paru meningkat karena pembuluh ini tertambat pada 

jaringan sekitarnya (Gambar 14-20A, B). Namun, pembuluh paru terbesar, yang 

berada di hilum paru-paru, bervariasi dalam ukuran untuk menanggapi perubahan 

tekanan intrapelural. 

 

Gambar 14-20 A: Ilustrasi Skematis dari efek inflasi paru pada pembuluh 

ekstraalveolar yang dikelilingi oleh tiga alveoli. Pembuluh ekstraalveolar 
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terhubung oleh parenkim paru disekitar dan meningkatkan kaliber inflasi paru. B: 

Ilustrasi skematis dari pembuluh intraalveolar terhadap dua alveoli. Pembuluh 

intraalveolar dikompresi selama inflasi paru. 

 

Sirkulasi Bronkial 

Arteri bronkial dari aorta toraks memasok darah beroksigen untuk mendukung 

jaringan paru-paru, termasuk jaringan ikat dan saluran udara. Setelah darah arteri 

bronkus melewati jaringan pendukung, sebagian besar dikosongkan ke dalam 

vena paru-paru dan memasuki atrium kiri dan bukan melewati atrium kanan. Jalur 

masuknya darah terdeoksigenasi ke atrium kiri mengencerkan darah beroksigen 

dan menyumbang shunt anatomi yang setara dengan sekitar 1% sampai 2% dari 

curah jantung. Shunt anatomi ini ditambah sebagian aliran darah koroner yang 

mengalir langsung ke sisi kiri jantung adalah alasan curah jantung pada ventrikel 

kiri sedikit melebihi ventrikel kanan. 

Pembuluh Getah Paru 

Pembuluh getah paru membentang dari semua jaringan pendukung paru hingga ke 

hilum dan kemudian ke saluran toraks. Aliran limfatik paru memudahkan 

pengangkatan cairan edema dari ruang alveolar. Materi partikulat yang memasuki 

alveoli juga akhirnya dihilangkan pembuluh getah bening. 

 

 

4.2 Tekanan Vaskular Paru 

Tekanan normal pada arteri pulmonalis sekitar 22/8 mmHg, dengan tekanan arteri 

pulmonalis rata-rata 13 mmHg (Gambar 14-21).4 Tekanan kapiler paru rata-rata 

sekitar 10 mmHg, dan tekanan rata-rata pada Vena pulmonal sekitar 4 mmHg, 

sehingga gradien tekanan pada sirkulasi pulmonari hanya 9 mmHg. Tahanan 

terhadap aliran darah dalam sirkulasi pulmonal kira-kira sepersepuluh tahanan 

dalam sirkulasi sistemik. Tekanan arteri pulmonalis biasanya tidak dipengaruhi 

oleh tekanan atrium kiri pada tekanan kurang dari 7 mmHg. Namun, bila tekanan 

atrium kiri melebihi kira-kira 7 mmHg, pembuluh darah paru yang robek akan 

melebar, dan tekanan arteri pulmonal meningkat bersamaan dengan peningkatan 

tekanan atrium kiri. Dengan tidak adanya kegagalan ventrikel kiri, bahkan 



54 
 

peningkatan resistensi vaskular sistemik tidak menyebabkan tekanan pada atrium 

kiri meningkat secara signifikan. Akibatnya, ventrikel kanan terus mengeluarkan 

volume curahnya terhadap tekanan arteri pulmonalis normal meskipun beban 

kerja meningkat pada ventrikel kiri. Dengan demikian, volume curah ventrikel 

kanan tidak terubah dengan perubahan resistansi vaskular sistemik kecuali 

ventrikel kiri gagal. 

 

Gambar 14-21. Perbandingan tekanan intravaskular pada sirkulasi sistemik dan 

pulmoner. (Dari Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. Edisi ke-

10. Philadelphia, PA: Saunders; 2000, dengan ijin.) 

 

Apabila ventrikel kiri gagal, tekanan atrium kiri bisa meningkat hingga lebih dari 

15 mmHg. Tekanan arteri pulmonal rata-rata juga meningkat, menempatkan 

beban kerja yang meningkat pada ventrikel kanan. Jika ini terjadi secara akut, 

ventrikel kanan juga bisa gagal karena mungkin tidak dapat menghasilkan volume 

stroke yang memadai karena strukturnya (lihat diskusi sebelumnya). Jika tekanan 

arteri pulmonalis meningkat secara bertahap dari waktu ke waktu, ventrikel kanan 

mungkin beradaptasi dengan remodeling dan dilatasi walaupun pada akhirnya 

akan mulai terjadi kegagalan. 

 

Pengukuran Tekanan Atrium Kiri 

Tekanan atrium kiri dapat diperkirakan dengan memasukkan kateter berujung 

gelembung ke dalam arteri pulmonalis kecil. Saat gelembung itu untuk sementara 
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dikembangkan dan pembuluh tersebut benar-benar tersumbat, kolom darah 

stasioner akan terbentuk di bagian distal hingga ke ujung kateter. Akibatnya, 

tekanan yang diukur segera pada bagian distal terhadap balon sama dengan arus di 

pembuluh darah vena pulmonalis. Pengukuran ini disebut tekanan oklusi arteri 

pulmonalis (tekanan "wedge" meskipun kateter tidak benar-benar terjepit) dan 

biasanya hasilnya berjumlah 2 sampai 3 mmHg lebih tinggi dari tekanan atrium 

kiri. Jika balon dikempiskan, aliran akan dilanjutkan dan tekanan diastolik akhir 

pulmonalis dapat diukur. Pengukuran ini berkorelasi dengan tekanan oklusi arteri 

paru tanpa adanya hipertensi pulmonal. 

 

4.3 Ruangan Cair Interstisial 

Ruang cairan interstisial di paru-paru sangat minim, dan tekanan interstisial paru 

negatif yang terus-menerus sekitar -8 mm Hg menurunkan ruang cairan interstisial 

paru-paru dan menjaga membran epitel alveolar dalam jarak dekat dengan 

membran kapiler. Akibatnya, jarak difusi antara gas di alveoli dan darah kapiler 

minimal, rata-rata sekitar 0,4 mikrometer. Tekanan negatif pada ruang interstisial 

paru menarik cairan dari alveoli melalui membran alveolar dan masuk ke 

interstitium, menjaga alveoli tetap kering. Tekanan kapiler pulmonal rata-rata 

sekitar 10 mm Hg, sedangkan tekanan osmotik koloid plasma sekitar 28 mmHg. 

Gradien tekanan bersih sekitar 18 mmHg menghambat pergerakan cairan keluar 

dari kapiler, mengurangi kemungkinan terjadinya edema paru.  

 

4.4 Volume Darah Pulmonal 

Volume darah di paru-paru sekitar 450 mL. Dari jumlah ini, sekitar 70 mL berada 

dalam kapiler dan sisanya dibagi rata antara arteri dan vena pulmonalis. Gagal 

jantung atau peningkatan tahanan terhadap aliran melalui katup mitral 

menyebabkan volume darah paru meningkat. 
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Gambar 14-22. Curah jantung (Cardiac output) dapat meningkat hingga 

empat kali lipat tanpa peningkatan tekanan arteri pulmoner yang hebat. 

 

Curah jantung dapat meningkat hampir empat kali sebelum tekanan arteri 

pulmonalis meningkat (Gambar 14-22).4 Ini mencerminkan distensibilitas arteri 

pulmonalis dan pembukaan kapiler paru yang sebelumnya rusak. Kemampuan 

paru-paru untuk menerima peningkatan jumlah aliran darah paru yang sangat 

meningkat, seperti saat berolahraga, tanpa peningkatan tekanan arteri pulmonalis 

yang berlebihan sangat penting dalam mencegah terbentuknya edema paru atau 

kegagalan ventrikel kanan.  

Volume darah paru bisa meningkat hingga 40% bila seseorang berubah dari posisi 

berdiri ke posisi telentang. Pergeseran tiba-tiba darah dari sirkulasi sistemik ke 

sirkulasi pulmonal bertanggung jawab atas penurunan kapasitas vital pada posisi 

terlentang dan terjadinya ortopnea dengan adanya kegagalan ventrikel kiri. 

 

4.5 Aliran dan Distribusi Darah Pulmonal 

Oksigenasi optimal bergantung pada ventilasi yang sesuai terhadap aliran darah 

paru.23 Pirau terjadi di daerah paru-paru yang diperfusi namun tidak berventilasi 

cukup, sedangkan ventilasi ruang mati terjadi di daerah paru-paru yang 

berventilasi namun tidak diperfusi secara memadai (Gambar 14-23). Meskipun 

paru-paru diinervasi oleh sistem saraf otonom, masih diragukan bahwa pengaruh 

saraf memberikan efek utama pada kontrol normal aliran darah paru. Tidak 

diragukan lagi, bagaimanapun, penurunan PaO2 menyebabkan peningkatan 

tekanan pada arteri pulmonalis dan ventrikel kanan. 
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Gambar 14-23. Pertukaran gas efektif secara maksimal dalam paru normal 

dengan hubungan ventilasi banding perfusi (V/Q) optimal. Kelanjutan hubungan 

(V/Q) digambarkan dalam rasio antara pirau normal dan absolut atau pada unit 

ruang hampa. 

 

Secara klinis, aliran darah pulmonal segmental dapat dipelajari dengan injeksi 

intravena radioaktif xenon dimana pemantauan dilakukan secara eksternal di atas 

dada dengan detektor radiasi. Xenon dengan cepat berdifusi dari kapiler ke alveoli 

dan radioaktivitasnya terdeteksi di awal area paru-paru yang terperfusi dengan 

sangat baik. 

 

 Pengaturan Endothelial Aliran Darah Pulmonal 

Vasodilatasi aktif sangat penting untuk pemeliharaan tonus istirahat rendah dari 

sirkulasi paru normal. Endothelium vaskular paru bertanggung jawab untuk 

sintesis dan sekresi berbagai senyawa yang mengatur aktivitas otot polos dalam 

sirkulasi pulmonal. Senyawa vasodilatasi primer adalah NO dan prostasiklin. 

Pengaruh predominan dari endothelium paru yang sehat adalah untuk mengurangi 

tonus vaskular paru. Endothelin juga dilepaskan oleh endothelium paru dan 

mungkin memiliki efek konstriktif atau dilatasi tergantung pada keadaan. Ada 

beberapa mekanisme umpan balik negatif yang berlaku yang mengatur tonus 

vaskular. Sintesis dan pelepasan senyawa NO, prostacyclin, ET-1, dan senyawa 

vasoaktif lainnya diintegrasikan ke dalam sistem yang mengoptimalkan tonus 

vaskular paru dan memudahkan kontrol lokal ventilasi terhadap perfusi (V/Q) 

yang sesuai. Secara terapeutik, inhalasi NO, prostasiklin intravena dan inhalasi, 

dan antagonis endothelin oral digunakan untuk mengobati hipertensi pulmonal. 
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Nitrat Oksida 

NO disintesis pada sel endotel oleh NO synthase (NOS). Ada beberapa isoform 

NOS, namun kemungkinan cNOS (juga disebut eNOS atau endothelial NOS) 

bertanggung jawab atas regulasi normal tonus vaskular paru. Aktivitas regulasi 

cNOS dengan cepat naik atau turun dan menghasilkan sejumlah picomolar NO 

sebagai respons terhadap rangsangan seperti tegangan geser dan tegangan oksigen 

lokal. Pada keadaan patologis, isoform NOS lain, iNOS, menghasilkan jumlah 

NO yang jauh lebih besar namun membutuhkan waktu lebih lama untuk regulasi 

naik dan turun. iNOS terletak pada sel otot polos vaskular dan makrofag 

inflamasi. Mediator inflamasi adalah upregulator aktivitas iNOS yang manjur. NO 

berdifusi dari tempat produksinya, biasanya sel endotel, ke dalam sel otot polos 

pembuluh darah paru yang berdekatan. NO menginduksi vasorelaksasi dengan 

merangsang produksi guanosin monofosfat siklik (cGMP) oleh enzim guanylate 

cyclase. cGMP segera dimetabolisme oleh fosfodiesterase. Peningkatan produksi 

cGMP nampaknya menstimulasi upregulasi fosfodiesterase, sehingga 

menyebabkan percepatan cGMP clearance. Memang, upregulasi fosfodiesterase 

mungkin sebagian bertanggung jawab atas respon suboptimal terhadap NO yang 

dihirup dan untuk rebound pulmonary hypertension setelah withdrawal NO. 

Phosphodiesterase tipe V adalah tipe enzim yang predominan pada sirkulasi 

pulmonal.Inhibitor  selektif fosfodiesterase tipe V seperti sildenafil dapat secara 

selektif menurunkan resistensi vaskular paru bila diberikan sendiri dan secara 

signifikan mempotensiasi efek iNOS dan prostasiklin. 

 

Endothelin 

ET-1 adalah vasokonstriktor peptida endogen kuat yang juga mendorong 

proliferasi otot polos. Endothelin telah terlibat dalam patogenesis beberapa jenis 

hipertensi pulmonal karena beberapa pasien memiliki peningkatan ekspresi dan 

pengurangan clearance ET-1 pada jaringan paru-paru dan plasma. Ada dua 

reseptor endothelin: endothelin otot polos endothelin A dan endothelial endothelin 

B. Stimulasi pada otot polos endothelin A menyebabkan vasokonstriksi, 

sedangkan stimulasi reseptor endothelin B menyebabkan vasokonstriksi dan 

relaksasi. Pelepasan ET-1 meningkat sebagai bagian dari respons inflamasi 
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terhadap bypass kardiopulmoner, sehingga meningkatkan potensi hipertensi 

pulmonal setelah operasi kardiovaskular. Paparan terhadap inhalasi NO secara 

signifikan meningkatkan kadar ET-1, menunjukkan bahwa ET-1 mungkin 

sebagian bertanggung jawab atas terjadinya rebound pulmonary hypertension 

setelah withdrawal NO yang dihirup. Antagonis endotelin terbukti bermanfaat 

dalam pengobatan hipertensi pulmonal. Bosentan adalah antagonis endothelin oral 

nonselektif yang digunakan dalam pengobatan hipertensi pulmonal.  

 

Prostasiklin 

Prostasiklin adalah vasodilator prostaglandin yang ampuh yang dilepaskan oleh 

endothelium paru. Prostaglandin lain, seperti tromboksan A2, memiliki efek 

vasokonstriksi yang manjur. Aliran pulsatile dan tegangan geser lokal merupakan 

rangsangan penting untuk pelepasan prostasiklin. Pengikatan reseptor prostacyclin 

menyebabkan aktivasi adenilat siklase, sehingga meningkatkan pelepasan 

monofosfat adenosin-3,5 siklik lokal. Jalur adenil siklase, yang diatur oleh 

prostasiklin, dan jalur siklasi guanylate, yang diatur oleh NO, adalah jalur paralel 

yang menyatu untuk mengurangi tonus vaskular otot polos. Prostasiklin juga 

merupakan inhibitor agregasi platelet yang sangat ampuh dan proliferasi vaskular 

otot polos. Pemberian kronis prostasiklin secara intravena adalah pengobatan 

yang sudah diterapkan untuk hipertensi pulmonal dan pertama kali dijabarkan 

lebih dari 20 tahun yang lalu. Namun, prostasiklin intravena bukanlah vasodilator 

paru selektif dan dapat menyebabkan efek samping sistemik yang signifikan, 

termasuk hipotensi, dan akan memperburuk pencocokan V / Q pada sirkulasi 

pulmonal. Baik efek hemodinamik positif maupun negatif dari prostasiklin 

dipotensiasi oleh pemberian inhibitor fosfodiesterase. Yang menarik perhatian 

ahli anestesi adalah temuan yang menarik mengenai analog prostasiklin aerosol 

iloprost dan treprostinil. Obat ini memiliki karakteristik fisik yang membuat 

mereka lebih cocok untuk nebulisasi dan memiliki durasi kerja yang lebih lama 

daripada prostasiklin intravena. 
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Vasokonstriksi Pulmonal Hipoksia  

Hipoksia alveolar (Pao2 <70 mmHg) menyebabkan vasokonstriksi pada arteriol 

paru yang memasok alveoli. Efek bersihnya adalah mengalihkan aliran darah dari 

alveoli berventilasi buruk. Akibatnya, efek tubrukan diminimalisir, dan Pao2 yang 

dihasilkan dimaksimalkan. Mekanisme vasokonstriksi pulmonal hipoksia diduga 

dimediasi secara lokal, karena respons ini terjadi pada paru-paru yang terisolasi 

serta paru-paru yang utuh. Memang, respons vasokonstriktor ini terlihat pada jalur 

arteri paru terisolasi dan sel otot polos terisolasi. Mungkin ada beberapa 

mekanisme yang bertanggung jawab untuk vasokonstriksi paru hipoksia dan 

mekanisme ini mungkin berbeda selama respons akut dan kronis. Penekanan 

pelepasan endotel vasodilator kuat NO kemungkinan merupakan elemen penting 

dari respons akut dan kronis. Komponen penting dari respons akut adalah 

penghambatan gerbang kalium yang menyebabkan depolarisasi membran. 

Depolarisasi membran meningkatkan masuknya kalsium, yang pada gilirannya 

mengaktifkan respons kontraktil intraselular. Respons vaskular kronis pada 

hipoksia, mungkin, sebagian, dapat dimediasi oleh pelepasan endotelin dan 

akhirnya melibatkan remodeling vaskular, yang akhirnya menyebabkan 

peningkatan kekebalan vaskuler paru yang tidak dapat diperbaiki (hipertensi 

pulmoner). 

Obat yang mengakibatkan inhibisi dari vasokonstriksi pulmonal hipoksia dapat 

menyebabkan penurunan Pao2 yang tak terduga dengan adanya penyakit paru-

paru. Obat vasodilatasi yang kuat seperti nitroprusside dan nitrogliserin dapat 

disertai dengan penurunan pada Pao2 yang disebabkan oleh penambahan efek 

ini.24 Meskipun penelitian pada hewan menunjukkan bahwa agen anestesi 

inhalasi yang manjur menghambat vasokonstriksi hipoksia dengan cara 

bergantung pada dosis yang diberikan, pada konsentrasi klinis yang relevan, 

temuan ini belum didukung oleh Studi klinis pada pasien (Gambar 14-24).25,26 

Konsensus saat ini adalah bahwa anestesi volatile yang potensial adalah pilihan 

yang dapat diterima untuk operasi toraks yang memerlukan ventilasi satu paru, 

terutama mengingat efek menguntungkan dari obat ini pada tonus bronkomotor 

dan potensi tinggi yang memungkinkan pengiriman konsentrasi oksigen 

maksimal.27 
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Gambar 14-24. PaO2 dihitung selama ventilasi kedua paru (2-LV) dan berikutnya 

ventilasi dengan satu paru (1-LV) pada pasien dianestesi dengan fentanyl dan 

diazepam tanpa halothane atau isoflurane (langkah penelitian 3). Tambahan pada 

halothane dan isoflurane (sekitar 1.2 konsentrasi minimum alveolar) yang 

merubah PaO2, menunjukkan obat ini tidak menginhibisi vasokonstriksi hipoksia 

pulmoner. Lingkaran menunjukkan data individu pasien dan lingkaran terbuka 

menunjukkan rata-rata 6SD untuk setiap grup. Dari Rogers SN, Benumof JL. 

Halothane and isoflurane do not decrease PaO2 during one-lung ventilation in 

intravenously anesthetized patients. Anesth Analg. 1985;64:946–954, dengan 

ijin.) 

 

Efek Pernapasan 

Selama respirasi spontan, aliran balik vena kembali ke jantung meningkat karena 

kontraksi otot diafragma dan otot perut, yang menurunkan tekanan intrathoraks. 

Aliran darah yang disuplementasi ke atrium kanan meningkatkan volume stroke 

ventrikel kanan. Berbeda dengan pernapasan spontan, ventilasi tekanan positif 

meningkatkan tekanan intrathoraks dan dengan demikian menghalangi 

kembalinya aliran balik vena ke jantung dan menurunkan volume stroke ventrikel 

kanan. 



62 
 

 

Daerah Aliran Darah di Pulmonal/ Paru-Paru 

Meskipun pengajaran tradisional berfokus pada efek gravitasi aliran darah di 

dalam paru-paru, penelitian terbaru menunjukkan bahwa "zona" gravitasi 

(Gambar 14-25) memiliki peran yang relatif kecil dalam distribusi aliran darah. 

Rata-rata, aliran darah pulmonal lebih besar di daerah paru-paru di bawah 

jantung29 dibandingkan dengan yang di atas jantung, namun pengukuran telah 

menunjukkan variasi yang lebih besar dari satu titik ke titik lainnya dalam bidang 

isogravitasi daripada rata-rata dari puncak paru-paru ke bawah. Memang, hanya 

25% variabilitas aliran darah pulmonal yang bergantung pada efek gravitasi. 

Selanjutnya, perbedaan aliran pada tingkat isogravitasi pun tetap konstan dari 

waktu ke waktu, menunjukkan bahwa sekitar 75% distribusi aliran darah paru 

ditentukan oleh struktur percabangan vaskular pulmonal. 

 

 4.6 Patologi Pada Sisruklasi Pulmonal/Paru 

Edema Paru 

Edema Paru terjadi ketika terdapat kelebihan jumlah cairan di ruang interstisial 

pulmonal atau di alveolus. Derajat ringan edema paru memiliki keterbatasan 

apabila terjadi peningkatan pada cairan volume interstisial. Epitel alveolar, 

bagaimanapun, tidak mampu menahan lebih dari sekadar peningkatan tekanan 

cairan interstisial sebelum tumpahan cairan ke alveoli. Dorongan untuk 

menjadikan dehidrasi oleh karena tekanan osmotik koloid darah di paru-paru 

memberikan faktor keamanan yang besar terhadap perkembangan edema paru. 

Pada manusia, tekanan osmotik koloid plasma sekitar 28 mmHg, sehingga edema 

paru jarang berkembang di bawah tekanan kapiler pulmonal 30 mmHg. Penyebab 

edema paru akut yang paling umum adalah peningkatan tekanan kapiler paru 

akibat kegagalan ventrikel kiri, dan aliran limfatik yang tidak cukup 

menghilangkan cairan yang meningkat. 

Selama peningkatan tekanan atrium kiri yang kronis, edema paru mungkin tidak 

terjadi walaupun tekanan kapiler pulmonal setinggi 45 mmHg. Pembesaran 

pembuluh getah bening pulmonal yang memungkinkan aliran getah bening 

meningkat hingga 20 kali merupakan alasan yang paling mungkin karena edema 



63 
 

paru tidak terjadi dengan adanya tekanan atrium kiri yang meningkat secara 

kronis. Di ujung lain spektrum tersebut, paru-paru yang ditransplantasikan tidak 

memiliki drainase limfatik dan sangat sensitif terhadap kelebihan cairan atau 

peningkatan tekanan atrium kiri. 

Edema paru juga bisa diakibatkan oleh kerusakan kapiler yang terjadi akibat 

inhalasi cairan asam lambung atau gas iritan, seperti asap. Hasilnya adalah 

transudasi cepat cairan dan protein kedalam alveoli dan ruang interstisial. Ini 

disebut permeabilitas edema paru untuk membedakannya dari edema paru 

"hidrostatik", yang disebabkan oleh peningkatan tekanan kapiler paru. Dalam 

kedua kasus tersebut, peningkatan cairan interstisial dan alveoli yang mengandung 

cairan mengganggu pertukaran gas, mengurangi kepatuhan terhadap paru-paru, 

dan mengakibatkan peningkatan kerja pernapasan. 

 

Emboli Paru atau Pulmonary Embolism 

Emboli dari bekuan darah vena menuju ke paru-paru dapat terjadi secara kronis 

meski hanya dengan emboli kecil atau bahkan emboli besar yang akut. 

Penyumbatan total pada cabang utama arteri pulmonal yang disebabkan oleh 

embolus biasanya tidak langsung berakibat fatal karena daerah paru-paru lain 

masih memungkinkan untuk menampung semua aliran pulmonal, tetapi emboli 

utama dapat akibatkan ketegangan dan kegagalan pada ventrikal kanan. Takipnea 

dan dyspnea merupakan karakteristik responsif terhadap pasien sadar yang 

mengalami emboli paru; pada pasien yang sedang dianastesi, penurunan yang akut 

pada end-tidal CO2 dapat terjadi karena peningkatan tiba-tiba dalam ruang mati 

(kehilangan perfusi namun bukan ventilasi ke bagian utama paru-paru). Hal ini 

bergantung pada keadaan, antikoagulasi, trombolisis, atau indikasi embolektomi 

paru. 

Hipertensi Pulmonal 

WHO mengklasifikasikan hipertensi pulmonal berdasarkan etiologi (Tabel 14 – 

11)30 namun diagnosis hemodinamik dibuat ketika tekanan arteri pulmonal berada 

di atas 25 mm Hg. Penyebabnya mungkin hal yang “primer” atau idiopatik (tipe 

1) atau berhubungan dengan penyakit lainnya (jenis lain). Seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, peningkatan tekanan arteri pulmonal secara bertahap 
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masih dapat ditoleransi oleh jantung kanan, namun apabila terjadi peningkatan 

secara progresif, kemungkinan terjadi kegagalan ventrikel kanan pun akan terjadi. 

Selain itu, terdapat hubungan hipoksemia terhadap penyebab hipertensi pulmonal. 

Pencegahan akan menjadi hal yang lebih efektif daripada pengobatan, maka dari 

itu perlu diperhatikan oksigen untuk kondisi hipoksemia dan vasodilator paru; 

dilator paru yang disebutkan sebelumnya mungkin dirasa tidak efektif akibat dari 

efek samping yang diakibatkannya. Transplantasi paru atau dalam kasus 

kegagalan ventrikel kanan, transplantasi jantung-paru mungkin diperlukan. 

 

Gambar 14-25. Paru dibagi dalam tiga zona aliran darah menggambarkan efek 

dari tekanan alveolar (PA), tekanan arteri pulmoner (Ppa), dan tekanan vena paru 

(Ppv) pada kaliber dari pembuluh darah paru. (Dari West JB, Dollery CT, 

Naimark A. Distribution of blood flow in isolated lung: relation to vascular and 

alveolar pressures. J Appl Physiol. 1964;19:713–718, dengan ijin.) 

Tabel 14.11 

Klasifikasi Hipertensi Pulmoner 

I Pulmonary arterial hypertension (PAH) 

Idiopathic PAH (majority) and heritable PAH 

Drug- and toxin-induced PAH 

Connective tissue disease–associated PAH 

HIV-associated PAH 

Portal hypertension–associated PAH 

Congenital heart diseases 

Schistosomiasis 

II Pulmonary hypertension due to left heart disease 
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LV systolic and diastolic dysfunction 

Valvular disease 

Congenital/acquired left eart inflow/outflow 

tract obstruction 

Developmental lung diseases 

III Pulmonary hypertension dues to lung diseases or 

hypoxia 

COPD, ILD, mixed restrictive/obstructive pattern 

disease 

Sleep disordered breathing and alveolar hypoventilation 

disorders 

Chronic exposure to high altitude 

Developmental lung diseases 

IV Chronic thromboembolic pulmonary hypertension 

V Pulmonary hypertension due to multifactorial 

mechanisms 

Hematologik: chronic anemia, myoproliferative 

disorders, splenectomy 

Sistemik: sarcoidosis, pulmonary histiocytosis, 

lymphangioleiomyomatosis 

Metabolik: glycogen storage disease, Gaucher’s 

disease, thyroid disease 

Lainnya: tumor obstruction, fibrosis mediastinitis 
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