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PENDAHULUAN

Penyakit kardiovaskuler (PKV)

- Penyebab mortalitas terbesar dan disabilitas pada ≥ 

65 tahun di seluruh dunia.65 tahun di seluruh dunia.

- WHO (1995) : 50 % penyebab mortalitas di negara 

maju dan 25 % di negara sedang berkembang.

- Life expectancy ↑→PKV ↑.



Menurut Stieglitz : penyakit-penyakit yg 

sering pada lansia :

- PKV.

- Endokrin dan metabolik

- Tulang dan sendi- Tulang dan sendi

- Neoplasma



PERUBAHAN ANATOMI PD 

JANTUNG

Akibat proses menua :

- Elastisitas dinding aorta ↓→Isolated 
aortic incompetence dan terdengar aortic incompetence dan terdengar 
murmur pada apex cordis. Prominence 
dari lengkung aorta semakin jelas karena 
kalsifikasi

- Hipertrofi jantung karena massa jantung 
bertambah.



- Daun dan cincin katub aorta : penumpukan lipid, 
degenerasi  kolagen dan kalsifikasi shg katup jadi 
kaku →desah sistolik pada lansia.

- Circumferensi katup aorta bertambah shg menyamai 
katup mitral (usia anak dan dewasa katup 
atrioventrikularis > semilunaris.

- Pada katup mitral seperti pada katup aorta tetapi 
perubahan lebih ringan→ desah sistolik karena insuf 
mitralis, terutama jika daun cuspis posterior mitralis, terutama jika daun cuspis posterior 
prolapsus ke dalam atrium kiri.

- Pada katub trikuspidal dan pulmonal perubahan 
lebih ringan.  

- Penebalan katup2 jantung dan bertambahnya ukuran 
katup.

Miokardium : brown atrophy, akumulasi lipofuchsin, 
lesi fibrotik, miokardium senilis. 



PERUBAHAN FISIOLOGI PD 

JANTUNG

Fungsi Sino Atrial Node (SA Node) ↓, respons HR maksimal 

akibat exercise ↓, COP ↓ karena Stroke volume ↓, cardiac 

reserve ↓, aritmia berupa extrasystole. COP pada exercise 

ditingkatkan dengan penambahan left ventricular end ditingkatkan dengan penambahan left ventricular end 

diastolic pressure. Pada mulanya diastolic volume ↓, tetapi 

kemudian end diastolic volume ↑ karena kontraksi atrium. 

Didapati LVH.



GAMBARAN/PENAMPILAN 

PENYAKIT PADA LANSIA

● Penyebab penyakit :multipatologi, saling 

berhubungan dan saling memperberat. 

● Penyebabnya tersembunyi (occult), tanpa gejala atau ● Penyebabnya tersembunyi (occult), tanpa gejala atau 

ringan, tidak khas, setelah diketahui penyakitnya 

ternyata penyakit telah berat, atau dpl penyebab 

penyakit  telah lama berada dalam tubuh, sebelum 

timbul keluhan maupun tanda-tanda penyakit 

(bersifat menahun/kronik), gangguan jiwa bersama-

sama gangguan fisik. 



● Diagnosa lebih sulit : anamnese yang cermat, 

pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan 

teratur untuk

mengetahui penyakit sedini mungkin. 

● Perjalanan penyakit : kronik, cepat progresif, cacat 

yang lama sebelum meninggal dunia, semakin 

rentan menderita penyakit.rentan menderita penyakit.

●Masalah obat :  polifarmasi,interaksi obat, efek 

samping obat, keracunan obat, iatrogenik. 



KARAKTERISTIK PENYAKIT PADA 

LANSIA

PARAMETER LANSIA DEWASA MUDA

Etiologi Endogen

Tersembunyi

Eksogen

Jelas, nyata.Tersembunyi

Kumulatif 

(multipel)

Kronik

Jelas, nyata.

Spesifik (tunggal)

Baru terjadi

Mulainya Insidious, 

asimtomatik

Florid (jelas sekali)



KARAKTERISTIK PENYAKIT 

PADA LANSIA
PARAMETER LANSIA DEWASA MUDA

Perjalanan 

penyakit

Kronik

Progresif

Akut

Self limittedpenyakit Progresif

Kekebalan (-)

Self limitted

Kekebalan (+)

Variasi Individual Besar, aneka 

ragam bentuk

Kecil



PENGGOLONGAN LANSIA

Lansia menurut UU no.13 tahun 1998 :

Usia ≥ 60 tahun, di LN ≥ 65 tahun.

Lansia muda (young old)  : 60-74 tahun.

lanjut (middle old) : 75-84 tahun.

tua (oldest old)           : ≥ 85   tahun.tua (oldest old)           : ≥ 85   tahun.

Lansia (elderly)                      : 60-74 tahun.

tua (old)                      : 75-90 tahun.

sangat tua (very old)  : > 90 tahun.  

Istilah2 lain : sexagenarian (usia 60 tahunan), septuagenarian 
70 tahunan, octogenarian (80 tahunan), nonagenarian (90 
tahunan), centenarian (100 tahunan, supercentenarian (> 
100 tahunan).



PASIEN GERIATRI ≠ PASIEN 

LANSIA

Lansia : ≥ 60 tahun

Geriatri : ≥ 60 tahun

Penyakit lebih 1 jenisPenyakit lebih 1 jenis

(multipatologi)



GEJALA, TANDA DAN 

DIAGNOSIS PENYAKIT 

JANTUNG PD LANSIA

Nyeri prekordial dan dyspnoe sering ringan.

Nyeri angina pektoris jarang ditemukan, karena pd lansia daerah yg 
iskemik adalah daerah aliran pembuluh koroner kecil dan ujung2 saraf 
sensorik pada jantung berkurang.sensorik pada jantung berkurang.

Fatique lbh sering dari dyspnoe.

Paroxysmal nocturnal dyspnoe sering ditemukan.

Gejala lain : konfusio (mengigau), muntah, nyeri perut akibat 
hepatomegali, insomnia, syncope, hipotensi.

Desah sistolik karena kalsifikasi atau sklerosis daun dan cincin katup. 
Bising diastolik umumnya penyebab kelainan organik.

Aritmia (+) pd 40 % lansia, sering juga karena minum kopi atau teh.



PENYAKIT JANTUNG YG SERING 

PADA LANSIA

1.   PJK

2.   Hipertensi dan Penyakit Jantung Hipertensif (PJH)

3.   Penyakit jantung valvuler3.   Penyakit jantung valvuler

4.   Kardiomiopati

5.  Aritmia kordis

6.  Penyakit Jantung Pulmonik



PJK

-Plg sering pd lansia.

-Penyebab gagal jantung dan kematian plg sering pd lansia.

-Gejala PJK (IMA) pd lansia sering tdk khas, berbeda dgn usia 
dewasa.

-Gejala/tanda paling sering : konfusio akut, sinkop, hemiplegia -Gejala/tanda paling sering : konfusio akut, sinkop, hemiplegia 
karena oklusi emboli, gagal ginjal, muntah2 dan kelemahan 
hebat, gagal jantung kongestif, kardiomegali.

- Studi dari Rodstein : IMA dgn gejala khas pd lansia29 %, 40 
% atipis, 31 % silent (silent MCI) dgn painless karena 
gangguan persepsi rasa nyeri. Framingham : 25 % silent 
MCI.



Faktor risiko

- Hipertensi sistolik faktor risiko sangat penting pd 

lansia.

- Dislipidemia, intoleransi glukosa dan fibrinogen 

sbg faktor risiko berkurang pengaruhnya.sbg faktor risiko berkurang pengaruhnya.

- Obesitas dan kurang bergerak, LVH→ faktor risiko 

pd semua usia.

- Faktor risiko bukan tunggal tetapi multiple.



PENATALAKSANAAN

Sama dengan dewasa, tapi perhatikan side 

effect, interaction, toxicity obat, iatrogenic 

lbh sering pd lansia karena perubahan lbh sering pd lansia karena perubahan 

farmakokinetik dan farmakodinamik.



Hipertensi dan PJH

Prevalensi semakin meningkat pd lansia dibandingkan dgn 
dewasa.

PJH adalah pembesaran jantung karena hipertensi, yang 
berupa stadium kompensata dan dekompensata. Jika berupa stadium kompensata dan dekompensata. Jika 
hipertensi tdk dikontrol maka akan terjadi PJH.

Frammingham : hipertensi sistolik faktor risiko utk jantung 
dan otak.LVH meninggikan risiko PJK 4-5 x pd lansia. 

TD labil pd lansia, sering menyebabkan hipotensi postural, shg 
TD perlu diukur 3 posisi (baring, duduk dn berdiri) 



Penyakit jantung valvuler

- Katub yg sering terkena mitral dan aorta.

- Kelainan katub aorta plg sering stenosis aorta yang 
disebabkan kalsifikasi ktub.

- Insufisiensi katup aorta disebabkan dilatasi arkus - Insufisiensi katup aorta disebabkan dilatasi arkus 
aorta karena hipertensi, artritis rematoid dan lain-
lain.

- Insufisiensi mitral karen penyakit organik pd katup 
(prolapsus katup mitral, kalsifikasi annulus mitral 
dan artritis rematoid.   



Kardiomiopati

- Adalah kelompok kelainan otot jantung yg tdk 
diketahui penyebabnya.

- Dapat berupa : kongestif/dilated, hipertrofik dan 
restriktif.

● Dilated : ditandai dgn menurunnya fungsi sistolik   ● Dilated : ditandai dgn menurunnya fungsi sistolik   
ventrikel kiri dan biasanya disertai dilatasi 
ventrikel kiri.

● Hipertrofik : ditandai dgn ruang jantung yg 
normal/kecil, ddg ventrikel tebal, hiperfungsi 
sisatolik dan ggn diastolik.

● Restriktif : ditandai dgn kekakuan ventrikel kiri dan 
ggn diastolik dgn berbagai derajat disfungsi sistolik 
pd stadium lanjut. 



Penyakit jantung 

pulmonik

- Yg terpenting CPC karena penyakit paru 
primer : bronkhitis kronik, emfisema paru, 
bronkhiektasis dll.

- Umumnya penderita jrg mencapai usia sgt 
lanjut.lanjut.

- Penderita umumnya perokok sejk muda.

Sesak nafas sgt berat, nyeri dada jrg. 

- Gagal jantung kanan selalu dipresipitasi 
infeksi saluran nafas.

- Faktor2 memegang peranan penting : 
merokok, infeksi jalan nafas dan polusi 
udara.



THANK YOU


