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FIBRILASI ATRIAL PADA PENDERITA 

HIPERTIROIDISME LANJUT USIA 

 

1.1. Regulasi Hormon Tiroid 

Kelenjar tiroid mulai terlihat terbentuk pada janin berukuran 3,4-4 cm, yaitu pada akhir bulan 

pertama kehamilan. Kelenjar tiroid berasal dari lekukan faring antara branchial pouch pertama dan kedua. 

Dari bagian tersebut timbul divertikulum, yang kemudian membesar, tumbuh ke arah bawah mengalami 

decencus dan akhirnya melepaskan diri dari faring. Sebelum lepas, berbentuk sebagai duktus tiroglosus, 

yang berawal dari foramen sekum di basis lidah. Pada umumnya duktus ini akan menghilang setelah 

dewasa, tetapi pada beberapa keadaan masih menetap, atau terjadi kelenjar disepanjang jalan ini, yaitu 

antara letak kelenjar yang seharusnya dengan basis lidah. Dengan demikian sebagai kegagalan desensus 

atau menutupnya duktus akan ada kemungkinan terbentuk kelenjar tiroid yang abnormal, persistensi duktus 

tiroglosus, tiroid lingual, tiroid servikal, sedangkan desensus yang terlalu jauh akan memberikan tiroid 

substernal. Branchial pouch keempat pun ikut membentuk bagian kelenjar tiroid dan merupakan asal sel-sel 

parafolikuler atau sel C yang memproduksi kalsitonin (Sherwood, 1996). 

Kelenjar tiroid terletak di bagian bawah leher, terdiri atas dua lobus, yang dihubungkan oleh ismus 

sehingga bentukya menyerupai kupu-kupu atau huruf H, dan menutupi cincin trakea 2 dan 3. Pada usia 

dewasa berat kelenjar ini kira-kira 20 gram. Kapsul fibrosa menggantungkan kelenjar ini pada fasia 

pretrakea sehingga pada setiap gerakan menelan selalu diikuti dengan gerakan terangkatnya kelenjar kearah 

kranial. Sifat inilah yang digunakan di klinik untuk menentukan apakah suatu bentukan di leher 

berhubungan dengan kelenjar tiroid atau tidak. Pengaliran darah ke kelenjar berasal dari a. Tiroidea 

superior dan a. Tiroidea inferior. Ternyata setiap folikel tiroid diselubungi oleh jala-jala kapiler, dan jala-

jala limfatik, sedangkan sistem venanya berasal dari pleksus perifolikular. Pembuluh getah bening kelenjar 

tiroid berhubungan secara bebas dengan pleksus trakealis. Selanjutnya dari pleksus ini kearah nodus 

prefaring yang tepat berada diatas ismus serta ke kelenjar getah bening pretrakealis, sebagian lagi bermuara 

di kelenjar getah bening brakiosefalikus. Hubungan getah bening ini penting untuk menduga penyebaran 

keganasan yang berasal dari tiroid (Sherwood, 1996).  
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1.1.1. Fisiologis Kelenjar Tiroid 

Kelenjar tiroid menghasilkan  hormon tiroid, yang mengendalikan kecepatan metabolisme tubuh. 

Hormon tiroid mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh melalui dua cara (Sherwood, 1996) : 

1. Merangsang hampir setiap jaringan tubuh untuk menghasilkan protein. 

2. Meningkatkan jumlah oksigen yang digunakan oleh sel. 

Jika sel-sel bekerja lebih keras, maka organ tubuh akan bekerja lebih cepat. Untuk menghasilkan 

hormon tiroid, kelenjar tiroid memerlukan iodium yaitu elemen yang terdapat di dalam makanan dan air. 

Iodium diserap oleh usus halus bagian atas dan lambung, dan kira-kira sepertiga hingga setengahnya 

ditangkap oleh kelenjar tiroid, sedangkan sisanya dikeluarkan lewat air kemih. Hormon tiroid dibentuk 

melalui penyatuan satu atau dua molekul iodium ke sebuah glikoprotein besar yang disebut tiroglobulin 

yang dibuat di kelenjar tiroid dan mengandung asam amino tirosin. Kompleks yang mengandung iodium ini 

disebut iodotirosin. Dua iodotirosin kemudian menyatu untuk membentuk dua jenis hormon tiroid dalam 

darah yaitu :  

1. Tiroksin (T4), merupakan bentuk  yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, hanya memiliki efek yang 

ringan terhadap kecepatan metabolisme tubuh. 

2. Tiroksin dirubah di dalam hati dan organ lainnya ke dalam bentuk aktif, yaitu triiodotironin (T3).  

T3 dan T4 berbeda dalam jumlah total molekul iodium yang terkandung (tiga untuk T3 dan empat 

untuk T4). Sebagian besar (90%) hormon tiroid yang dilepaskan ke dalam darah adalah T4, tetapi T3 secara 

fisiologis lebih bermakna. Baik T3 maupun T4 dibawa ke sel-sel sasaran mereka oleh suatu protein plasma 

(Sherwood, 1996). 

 

1.1.2. Pembentukan dan Sekresi Hormon Tiroid 

Ada 7 tahap pembentukan dan sekresi hormon tiroid, yaitu (Sherwood, 1996) :  

1. Trapping  

 Proses ini terjadi melalui aktivitas pompa iodida yang terdapat pada bagian basal sel folikel. 

Dimana dalam keadaan basal, sel tetap berhubungan dengan pompa Na/K tetapi belum dalam keadaan 

aktif. Pompa iodida ini bersifat energy dependent dan membutuhkan ATP. Daya pemekatan konsentrasi 

iodida oleh pompa ini dapat mencapai 20-100 kali kadar dalam serum darah. Pompa Na/K yang menjadi 

perantara dalam transport aktif iodida ini dirangsang oleh TSH.  

2.  Oksidasi 
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 Sebelum iodida dapat digunakan dalam sintesis hormon, iodida tersebut harus dioksidasi terlebih 

dahulu menjadi bentuk aktif oleh suatu enzim peroksidase. Bentuk aktif ini adalah iodium. Iodium ini 

kemudian akan bergabung dengan residu tirosin membentuk monoiodotirosin yang telah ada dan terikat 

pada molekul tiroglobulin (proses iodinasi). Iodinasi tiroglobulin ini dipengaruhi oleh kadar iodium dalam 

plasma. Sehingga makin tinggi kadar  iodium intrasel maka akan makin banyak pula iodium yang terikat 

sebaliknya makin sedikit iodium di intra sel, iodium yang terikat akan berkurang sehingga pembentukan T3 

akan lebih banyak daripada T4.  

3. Coupling 

 Dalam molekul tiroglobulin, monoiodotirosin (MIT) dan diiodotirosin (DIT) yang terbentuk dari 

proses iodinasi akan saling bergandengan (coupling) sehingga akan membentuk triiodotironin (T3) dan 

tiroksin (T4). Komponen tiroglobulin beserta tirosin dan iodium ini disintesis dalam koloid melalui iodinasi 

dan kondensasi molekul tirosin yang terikat pada ikatan di dalam tiroglobulin. Tiroglobulin dibentuk oleh 

sel-sel tiroid dan dikeluarkan ke dalam koloid melalui proses eksositosis granula.  

4. Penimbunan (storage) 

 Produk yang telah terbentuk melalui proses coupling tersebut kemudian akan disimpan di dalam 

koloid. Tiroglobulin (dimana di dalamnya mengandung T3 dan T4), baru akan dikeluarkan apabila ada 

stimulasi TSH.  

5. Deiodinasi 

 Proses coupling yang terjadi juga menyisakan ikatan iodotirosin. Residu ini kemudian akan 

mengalami deiodinasi menjadi tiroglobulin dan residu tirosin serta iodida. Deiodinasi ini dimaksudkan 

untuk lebih menghemat pemakaian iodium.  

6. Proteolisis 

 TSH yang diproduksi oleh hipofisis anterior akan merangsang pembentukan vesikel yang di 

dalamnya mengandung tiroglobulin. Atas pengaruh TSH, lisosom akan mendekati tetes koloid dan 

mengaktifkan enzim protease yang menyebabkan pelepasan T3 dan T4 serta deiodinasi MIT dan DIT.  

7. Pengeluaran hormon dari kelenjar tiroid (releasing) 

Proses ini dipengaruhi TSH. Hormon tiroid ini melewati membran basal dan kemudian ditangkap 

oleh protein pembawa yang telah tersedia di sirkulasi darah yaitu Thyroid Binding Protein (TBP) dan 

Thyroid Binding Pre Albumin (TBPA). Hanya 0,35% dari T4 total dan 0,25% dari T3 total yang berada 

dalam keadaan bebas. Ikatan T3 dengan TBP kurang kuat daripada ikatan T4 dengan TBP. Pada keadaan 
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normal kadar T3 dan T4 total menggambarkan kadar hormon bebas. Namun dalam keadaan tertentu jumlah 

protein pengikat bisa berubah. Pada seorang lansia yang mendapatkan kortikosteroid untuk terapi suatu 

penyakit kronik cenderung mengalami penurunan kadar T3 dan T4 bebas karena jumlah protein pembawa 

yang meningkat. Sebaliknya pada seorang lansia yang menderita penyakit ginjal dan hati yang kronik maka 

kadar protein binding akan berkurang sehingga kadar T3 dan T4 bebas akan meningkat 

 

1.1.3. Efek Primer Hormon Tiroid 

Sel-sel sasaran untuk hormon tiroid adalah hampir semua sel di dalam tubuh. Efek primer hormon 

tiroid adalah (Sherwood, 1996) :  

1. Merangsang laju metabolik sel-sel sasaran dengan meningkatkan metabolisme protein, lemak, dan 

karbohidrat.  

2. Merangsang  kecepatan pompa natrium-kalium di sel sasaran.  

Kedua fungsi bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi oleh sel, terjadi peningkatan laju 

metabolisme basal, pembakaran kalori, dan peningkatan produksi panas oleh setiap sel. 

1. Meningkatkan responsivitas sel-sel sasaran terhadap katekolamin sehingga meningkatkan 

frekuensi jantung. 

2. Meningkatkan responsivitas emosi. 

3. Meningkatkan kecepatan depolarisasi otot rangka, yang meningkatkan kecepatan kontraksi otot 

rangka. 

4. Hormon tiroid penting untuk pertumbuhan dan perkembangan normal semua sel tubuh dan 

dibutuhkan untuk fungsi hormon pertumbuhan.  

 

1.1.4. Pengaturan Faal Tiroid 

Ada 4 macam kontrol terhadap faal kelenjar tiroid (Sherwood, 1996) :  

1. TRH (Thyrotrophin Releasing Hormone)  

Hormon ini merupakan tripeptida, yang telah dapat disintesis, dan dibuat di hipotalamus. TRH 

menstimulasi keluarnya prolaktin, kadang-kadang juga Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan 

Luteinizing Hormone (LH).  

2. TSH ( Thyroid Stimulating Hormone)  

TSH yang masuk dalam sirkulasi akan mengikat reseptor di permukaan sel tiroid (TSH-Reseptor-



TSH-R) dan terjadilah efek hormonal sebagai kenaikan trapping, peningkatan iodinasi, coupling, 

proteolisis sehingga hasilnya adalah produksi hormon meningkat. 

  

3. Umpan balik sekresi hormone  

Kedua hormon ini mempunyai efek umpan balik di tingkat hipofisis. T3 selain berefek pada 

hipofisis juga pada tingkat hipotalamus. Sedangkan T4 akan mengurangi kepekaan hipofisis 

terhadap rangsangan TRH. 

Tubuh memiliki mekanisme yang rumit untuk menyesuaikan kadar hormon tiroid. Hipotalamus 

menghasilkan Thyrotropin-Releasing Hormone, yang menyebabkan kelenjar hipofisa mengeluarkan TSH. 

TSH merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid dalam darah mencapai kadar tertentu, 

maka kelenjar hipofisa menghasilkan TSH dalam jumlah yang lebih sedikit, jika kadar hormon tiroid dalam 

darah berkurang, maka kelenjar hipofisa mengeluarkan lebih banyak TSH. 

 

Gambar 1 : Regulasi hormon tiroid 
Sumber : Sherwood (1996). Hormon Tiroid dan Paratiroid.  Dalam : Sherwood L (eds). Fisiologi 
manusia, dari sel ke sistem. EGC, Jakarta. Hal 675-682 
 
 

2.1.5. Perubahan Fisiologis Kelenjar Tiroid Pada Lanjut Usia 

Beberapa studi menunjukan adanya perubahan kelenjar tiroid yang terkait dengan usia. Ada yang 

menyebutkan terjadi hiperplasi dari kelenjar tiroid dan ada pula yang menyebutkan terjadi atrofi dari 

kelenjar. Perbedaan ini mungkin lebih disebabkan riwayat diet iodium yang berbeda pada tiap orang. 
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Terjadi penurunan jumlah dan ukuran folikel tiroid serta isinya (tiroglobulin dan ikatannya). Pemeriksaan 

histopatologik menunjukan infiltrasi limfosit dan fibrosis jaringan ikat pada kelenjar tiroid (Bongar, 2002). 

 

Penelitian mengenai fungsi hipotalamus dan hipofisis pada lansia menunjukan telah terjadi 

ketidakteraturan irama sirkadian dari sekresi TSH, dan respon peningkatan TSH yang rendah pasca 

stimulasi TRH hipotalamus. Namun dasar dari terjadinya proses belum dapat dijelaskan secara mendetail. 

Pengukuran kadar deiodinase dalam serum menunjukan penurunan aktivitas deiodinasi yang sejalan dengan 

penurunan nilai selenium dalam darah. Selain itu suplementasi selenium akan mengakibatkan peningkatan 

aktivitas deiodinasi dan ratio T3 dan T4.  

Meskipun terjadi perubahan struktural pada kelenjar tiroid namun tes fungsi tiroid seringkali 

menunjukan nilai yang normal. Nilai total T4 pada prinsipnya tidak berubah pada lansia. Namun 

metabolisme dan bersihan dari hormon tiroid menurun seiring dengan pertambahan usia. Nilai T4 serum 

dan keadaan eutiroid tetap dipertahankan secara normal melalui konversi T4 di perifer. Normalnya, pada 

seseorang lansia yang sehat mungkin akan terjadi penurunan kadar T3 sebesar 20%, namun nilai tersebut 

masih dalam ruang lingkup yang fisiologis. Lansia yang mengalami gangguan tiroid sering diakibatkan 

oleh proses konversi T4 yang lebih sering terkonversi menjadi bentuk RT3 daripada bentuk T3 (Citkowitz, 

2000). 

Penurunan penggunaan T4 oleh berbagai jaringan tubuh akan semakin nyata sesuai dengan 

pertambahan umur pada lansia. Hal ini terkait dengan lean body mass yang menunjukan bahwa volume 

jaringan-jaringan yang sangat aktif secara metabolik (otot, tulang, kulit, organ viscera) akan berkurang.  

Banyak perbedaan gejala gangguan tiroid pada lansia dan usia muda. Salah satu faktor yang 

menyebabkannya adalah penurunan respon terhadap katekolamin pada lansia. Hal ini terjadi karena 

penurunan fungsi reseptor katekolamin diberbagai jaringan. Oleh karena efek katekolamin sejalan dengan 

efek dari hormon tiroid maka respon fisiologis dari peningkatan katekolamin akibat peningkatan hormon 

tiroid pada lansia akan jarang ditemukan dan hal inilah yang mungkin dapat menjelaskan mengapa banyak 

dari penderita hipertiroid pada lansia cenderung untuk asimptomatik (Greenspan, 1999). 

 

1.2. Hipertiroid 

1.2.1. Definisi 
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1. Hipertiroid adalah : keadaan tiotoksikosis yang disebabkan oleh hiperfungsi/ hipersekresi hormon-

hormon tiroid oleh kelenjar tiroid sehingga terdapat hormon-hormon tiroid berlebihan dalam 

sirkuiasi darah (Haweam MW, 1991). 

2. Hipertiroid adalah : sindrom klinis atau lebih tepat dikatakan merupakan suatu kelompok sindrom 

yang disebabkan oleh peninggian hormon tiroksin yang tidak terikat (bebas) dalam sirkulasi darah  

3. Hipertiroid adalah : suatu sindrom akibat dari over aktivitas kelenjar tiroid dan peningkatan 

hormon tiroid dalam darah dan jaringan tubuh. 

 

1.2.2. Epidemiologi Hipertiroid 

Di Inggris prevalensi hipertiroid pada praktek umum 25-30 kasus dalam 10.000 wanita, di rumah 

sakit 3 kasus dalam 10.000 wanita. Prevalensi hipertiroid 10 kali lebih sering pada wanita dibanding pria 

(wanita : 20-27 kasus dalam 1.000 wanita, pria : 1-5 per 1.000 pria ). Data dari Whickham survey pada 

pemeriksaan penyaring kesehatan dengan Free Thyroxine Index (FT4) menunjukkan prevalensi hipertiroid 

pada masyarakat sebanyak 2 % (Stommat, 1996). 

Sedang prevalensi hipertiroid di Indonesia belum diketahui. Pada usia muda umumnya disebabkan 

oleh penyakit Graves, sedangkan struma multinodular toksik umumnya timbul pada usia tua. Didaerah 

pantai dan kota insidennya lebih tinggi dibandingkan daerah pegunungan atau dipedesaan (Ambarwati, 

2000). 

 

1.2.3.  Etiologi Hipertiroid 

Sangat perlu mengetahui penyebab hipertiroid dengan baik, karena setiap kelainan mempunyai 

perjalanan penyakit yang berbeda dan perbedaan dalam hal pengobatan yang diperlukan. 

Hingga saat ini lebih dari 90 % hipertiroid adalah akibat penyakit Graves dan nodul tiroid toksik. 

Penyebab hipertiroid biasanya dapat diketahui dari manifestasi kliniknya. Hal yang perlu diperhatikan 

adalah mengenai lamanya gejala-gejala, adanya pembesaran yang terlokalisir atau difus, tiroid nyeri dan 

tanda-tanda peradangan (Stommat, 1996). 

 

1.2.4. Patogenesis  dan Patofisilogi Hipertiroid 

Penyebab hipertiroid sebagian besar adalah penyakit Graves, goiter multinodular toksik dan 

mononodular toksik. Hipertiroid pada penyakit Graves adalah akibat antibodi reseptor TSH yang 
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merangsang aktifitas tiroid, sedang pada goiter multinodular toksik ada hubungan dengan autonomi tiroid 

itu sendiri. 

Adapula hipertiroid sebagai akibat peningkatan sekresi TSH dari pituitaria, namun ini jarang 

ditemukan. Hipertiroid pada T3 tirotoksikosis mungkin diakibatkan oleh deiodination dari T4 pada tiroid 

atau meningkatnya T3 pada jaringan di luar tiroid. 

1.2.5. Manifestasi Klinis Hipertiroid 

Terjadinya hipertiroid biasanya perlahan-lahan dalarn beberapa bulan sampai beberapa tahun, 

bahkan bisa secara dramatik. Hampir semua sistem dalam tubuh mengalami gangguan akibat kelebihan 

hormon tiroid sehinga memberikan banyak keluhan. 

Gejala klinik dipengaruhi banyak faktor termasuk urnur penderita, lamanya menderita hipertiroid 

dan kepekaan organ terhadap kelebihan kadar hormon tiroid. Misalnya manifestasi klinik cenderung kurang 

berat jika mulainya perlahan-lahan. Untuk gambaran klinik hipertiroid ringan dan sedang hingga kini tidak 

ada batasan yang jelas. Gejala-gejala hipertiroid merupakan manifestasi hipermetabolisme dan aktifitas 

simpatis yang berlebihan (Raag M, 1997) 

Manifestasi klinis paling sering adalah penurunan berat badan, kelelahan, tremor, gugup, 

berkeringat banyak, tidak tahan panas, palpitasi dan pembesaran tiroid. Payah jantung yang tidak dapat 

diterangkan pada umur pertengahan harus dipikirkan hipertiroid, terutama bila curah jantung tinggi atau 

atrium fibrilasi yang tidak dapat diterangkan. Usia yang lebih dari 75 tahun gejala peningkatan hormon 

tiroid sangat sedikit bahkan dapat asimptomatik, sehingga sebaiknya dilakukan pemeriksaan rutin secara 

berkala kadar tiroksin dalam darah. Aphatetic Hypertiroid merupakan hipertiroid pada usia lanjut dengan 

gejaia klinis tersembunyi bahkan dapat memberikan gejala-gejala klasik yang terbalik. Hipertiroid pada 

anak menyebabkan gangguan pada pertumbuhan, peningkatan tinggi badan serta pematangan tulang yang 

cepat (Wall, 2000). 

 

1.2.6. Diagnosis Hipertiroid 

Umumnya manifestasi klinis hipertiroid rnudah ditentukan sehingga mudah dalam menegakkan 

diagnosis. Pada kasus yang subklinis dan usia lanjut perlu pemeriksaan laboratorium yang cermat Pada 

wanita hamil agak sulit karena adanya perubahan fisiologis pada kehamilan seperti pembesaran tiroid serta 

manifestasi hipermetabolik (Haweam, 1991). 

Walaupun diagnosis sudah jelas namun pemeriksaan laboratorium untuk hipertiroid perlu 



dikerjakan dengan alasan (Citkowitz, 2000) : 

1. Untuk lebih menguatkan diagnosis yang sudah ditetapkan pada pemeriksaan klinis. 

2. Menyingkirkan hipertiroid pada pasien dengan beberapa kondisi seperti atrial fibrilasi yang tidak 

diketahui sebabnya. 

3. Membantu dalam keadaan klinis yang sulit atau kasus yang meragukan 

4. Pada pasien yang dicurigai menderita hipertiroid hendaknya dilakiikan pengukuran Hormon-

hormon tiroid. 

5. Pemeriksaan yang harus dikerjakan adalah kadar T4 total (5-13 Ug/dl) dan T3 resin uptake atau T4 

bebas (0,52-1,7 Ug/rnl). Jika ini meningkat, diagnosa hipertiroid sudah dapat ditegakkan. 

Peningkatan T4 menjadi lebih besar dari 20 mikrogram/dl biasanya menunjukkan hipertiroid 

sejati. 

6. Pemeriksaan lain untuk menentukan atau menyingkirkan suatu penyebab hipertiroid antara lain 

Thyroid Stimulating Hormon, tiroglobulin serum dan Thyroid Stimulating Imunoglobulin 

Gambar 2. Gambaran EKG pada hipertiroidism dengan atrial fibrilasi 

Sumber ; Lars  F (2004) 
 

 Pada fibrilasi atrial, atirum berdenyut sangat cepat (300-500/menit) sama sekali tidak teratur dan 

kacau. Oleh karena simpul AV melepas muatan listrik dengan interval tidak teratur, ventrikel berdenyut 

dengan frekuensi amat tidak teratur, biasanya 80160/menit (gambar 1). Kondisi ini dapat paroksismal atau 

kronik dan pada beberapa kasus tampak sebagai ketidakteraturan frekuensi ventrikel total 

 

1.3.  Komplikasi Hipertiroid Terhadap Fibrilasi Atrial 

Hipertiroid memberi berbagai beban kepada jantung. Hipermetabolisme di jaringan-jaringan 

perifer menambah beban sirkulasi baik yang metabolik maupun yang non-metabolik (hilangnya panas), 

sedangkan efek langsung dari hormon-hormon tiroid terhadap miokardium menambah kekuatan, kecepatan 

dan kontraksi ventrikel. Akibatnya adalah pekerjaan jantung dan output jantung bertambah. Selain dari itu 

irritability dari atrium meningkat dan bisa menyebabkan takhidisritmia, dan yang paling penting 

diantaranya adalah fibrilasi atrium. Para penderita dengan jantung normal dapat mengatasi beban ini 
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(Watanabe et al, 2003). 

Tetapi pada penderita yang sudah mempunyai penyakit jantung beban ini bisa menambah 

insufisiensi jantung. Komplikasi ini lebih sering ditemukan pada penderita yang sudah berumur lanjut. Pada 

penderita insufisiensi jantung dapat dicurigai keadaan hipertiroid jika ada fibrilasi atrium, sirkulasi yang 

relatif cepat dan bertambahnya output jantung. 

Secara umum fibrilasi atrial terjadi antara 10-15 % penderita hipertiroid, dimana didapatkan kadar 

serum throtropin yang rendah, hal tersebut merupakan faktor penyebab terjadinya atrial fibrilasi. Hormon 

tiroid mempengaruhi aktivitas ritme jantung, dimana potensial aksi dari sel-sel miosit menjadi memendek 

durasinya akibat meningkatkan responsivitas sel-sel sasaran akan meningkatkan frekuensi jantung dan pada 

akhirnya dapat mencetuskan terjadinya atrial fibrilasi (Watanabe et al, 2003). 

Sebuah penelitian dari Agner et al, memberikan angka insidens sebesar 25% lanjut usia dengan 

hipertiroidism mengalami atrial fibrilasi. Insidens atrial fibrilasi yang terjadi lebih banyak ditemukan pada 

penderita dengan nodul toksik dibandingkan individu yang mengidap penyakit Graves. 

Lars Frost et al (2004), meneliti 40.628 pasien dengan hipertiroidism, dimana terdapat sekitar 

8,3% dengan atrial fibrilasi. Faktor resiko-usia, jenis kelamin, riwayat jantung iskemik, gagal jantung 

kongesti terjadinya atrial fibrilasi tersebut pada umumnya hampir sama dengan atrial fibrilasi karena 

penyakit lainnya.  

Penelitian yang dilakukan Krahn et al (1996), terjadinya atrial fibrilasi diperkirakan < 1% dari 

kasus yang terjadi, meskipun didapatkan serum tyrtropin rendah pada pasien atrial fibrilasi, dimana sekitar 

13%  pasien dengan idiopatik atrial fibrilasi memiliki riwayat hipertiroid sebelumnya.  

 

1.3.1. Patogenesis Atrial Fibrilasi pada Hipertiroid 

Mekanisme elektrofisiologis fibrilasi atrial diduga karena reentry (masuknya kembali) berbagai 

gelombang eksitasi yang mengelilingi atrium, sebagai akibat penyebaran (dispersion) yang nonuniform dari 

kerefraktorian atrium (Maisel dkk, 2001).  

Secara pasti mekanisme ini belum dapat diketahui, namun kejadiannya mungkin diinisiasi oleh 

beberapa faktor pencetus seperti kontraksi prematur atrium, terutama pada penderita yang memiliki substrat 

pokok yang rentan pada atrium. Ada kalanya fibrilasi atrium dapat disebabkan olah peletusan fokus, atrium 

secara rnendadak (Fauci et al, 1998). 

Secara normal bagian atrium yang saling berbatasan mempunyai periode refrakter yang sama 



(waktu setelah depolarisasi ketika miokardium tidak dapat direstimulisasi) dan menyebabkan penyebaran 

gelombang yang terdepolarisasi secara teratur diseluruh atrium. Reentry dan fibrilasi atrial dipermudah jika 

bagian atrium yang saling berbatasan memiliki periode refrakter yang berbeda, sehingga sebuah gelombang 

yang terdepolarisasi menjadi terpecah karena menghadapi baik refrakter maupun miokardium yang mudah 

terangsang, Hal ini membuat gelombang yang terdahulu membalik dan menstimulasi miokardium yang 

sebelumnya refrakter, tapi sekarang terepolarisasi, sehingga menyebabkan perambatan yang tak henti-

hentinya dari gelombang terdahulu dan reentry (Houge and Hyder, 2000). 

Gambar 3. Arterial mekanoreseptor dari sinus karotid dan cabang aorta.  Lintasan dasar yang terlibat 
dalam kontrol terhadap denyut jantung oleh saraf vagus. Neuron NTS (garis putus-
putus) berproyeksi ke saraf parasimpatis preganglion di dalam nukleus motor dorsal 
vagus dan didalam nukleus ambigus. Neuron kolinergik pascaganglion mempersarafi 
atrium dan ventrikel. 

Sumber ; Shepherd (1980). 
 

Sinus karotikus adalah pelebaran kecil pada arteri karotis interna tepat diatas percabangan arteri 

karotis komunis menjadi cabang karotis eksterna dan interna. Baroreseptor terletak pada dilatasi ini, juga 

didapatkan dalam dinding arkus aorta. Reseptor-reseptor terdapat dalam lapisan adventisia pembuluh, 

bercabang  secara luas, menonjol, melingkar dan menjalin ujung-ujung serat saraf bermielin. Serat saraf 

aferen dari sinus karotikus dan badan karotis membentuk cabang saraf glosofaringeus yang berbeda, saraf 

sinus karotikus, tetapi serat arkus aorta membentuk cabang berbeda dari saraf vagus. 

Hormon tiroid memberikan efek multipel pada jantung. Sebagian disebabkan oleh kerja langsung 

T3 pada miosit, tetapi interaksi antara hormon-hormon tiroid, katekolamin, dan sistem saraf simpatis juga 

dapat mempengaruhi fungsi jantung, dan juga perubahan hemodinamika dan peningkatan curah jantung 

yang disebabkan oleh peningkatan umum metabolisme (Sherwood, 1996). 
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Gambar 4. Norepinephrine (NE) dikeluarkan dari saraf adrenergik. NE mengalami deaminasi dan 
dioksidasi menjadi DOMA, NMN, MOPEG, VMA.  

Sumber ; Shepherd (1980). 
 

Konduksi atrium yang lambat juga mempermudah reentry, dan hal ini menjelaskan hubungan yang 

ada antara potensial aksi yang memendek dan meningkatnya resiko terjadinya fibrilasi atrial pada 

hipertiroidism. Iskemi pada atrium serta penyakit jantung yang terkait tidak hanya memberikan sumbangan 

pada konduksi dan kerefraktorian abnormal atrium tetapi juga meningkatkan frekuensi munculnya faktor 

pencetus (triggering events) (Maisel dkk, 2001). 

Hipotesis, bahwa fibrilasi atrial akibat hipertiroid berkaitan dengan perubahan ekspresi gen 

(mRNA) merupakan suatu penjelasan dimana efek hormon tiroid pada ekspresi mRNA meningkat sebesar 

1,5Kv dan menurunkan channel kalsium pada ekspresi mRNA (Watanabe et al, 2003).  

Hormon tiroid berpotensi memberikan efek adrenergik pada jantung. Konsetrasi Catecholamine 

dapat normal atau berkurang pada penderita hipertiroidism. Mekanisme kerja catecholamines yaitu 

meningkatkan kepekaan jaringan memalui peningkatan reseptor adrenergi. Hyperthyroidism berhubungan 

dengan aktifitas vagal dan mengurangi variabilitas denyut jantung (Watanabe et al, 2003). 

Pada atrial fibrilasi terjadi pelepasan beberapa sitokin. Sitokin tersebut berpengaruh pada 

pembentukan T3, sehingga pada beberapa pasien atrial fibrilasi akan diikuti dengan penurunan kadar 

hormon T3. Penurunan hormon tersebut berpengaruh pada transkripsi myosin a dan ß yang merupakan 

pembentuk utama otot jantung kontraktil, protein retikulum sarkoplasmik, Ca2+ ATP-ASE dan fosfo 

lamban. Masing-masing protein tersebut tergantung pada transkripsi genetik yang diregulasi oleh T3. Dilain 

pihak penurunan T3 juga dapat menyebabkan peningkatan Ca2+ intraseluler, yang pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap kinerja otot jantung maupun kemungkinan timbulnya penyulit atrial fibrilasi melalui 

terjadinya stunned myocardium dan hybernating cardiac. Pengaruh hormon tiroid terhadap waktu aksi 
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potensial otot jantung juga berpeluang terhadap timbulnya aritmia jantung (Watanabe et al, 2002). 

 Durasi potensial aksi miosit lebih pendek pada hyperthyroid dibandingkan dengan euthyroid. 

Pertukaran ion kalium terlambat dan hal tersebut meningkat pada hyperthyroid, dan pertukaran L-type 

kalsium berkurang pada hyperthyroid sehingga jumlah T3 meningkat yang akhirnya menghasilkan durasi 

potensial yang memendek. 

Pada penyakit berat karena sebab apapun, down-regulation hormon tiroid dapat terjadi. Masih 

belum diketahui bagaimana hal ini akan mempengaruhi pasien dengan atrial fibrilasi. Untuk memeriksa 

perubahan kadar hormon tiroid dalam serum saat terjadinya fibrilasi atrial serta hubungannya dengan fungsi 

jantung dan hasilnya maka Friberg dkk melakukan penelitian ini (Ambarwati, 2000). 

Sebanyak 47 pasien eutiroid dengan atrilasi fibrial diteliti secara prospektif pada 5 hari pertama 

kemudian 6 dan 12 minggu berikutnya. Waktu dari mulainya nyeri digunakan dalam semua analisis. 

Diketahui sistem hormon tiroid secara cepat mengalami down-regulation dengan perubahan maksimal 

terjadi dalam waktu 24 sampai 36 jam pasca awitan gejala.   

Kadar rerata hormon triiodotironin total (T3) menurun 19% (p = 0,02), kadar metabolit inaktif T3 

(rT3) meningkat 22% (p = 0,01), dan kadar tirotropin menurun 51% (p < 0,001) dalam 6 jam pertama dan 

selama periode 24 sampai 36 jam berikutnya. Tiroksin bebas yang merupakan prohormon tidak mengalami 

perubahan.  

Pasien dengan kerusakan fungsi jantung atau mengalami reaksi inflamasi yang berat menunjukkan 

down-regulation sistem tiroid yang lebih nyata. Tidak ditemukan hubungan dengan enzim-enzim jantung. 

Pasien dengan riwayat atrial fibrilasi sebelumnya memiliki kadar T3 yang lebih rendah, infark yang lebih 

kecil, dan kadar protein reaktif C yang lebih tinggi. Selain itu juga terdapat sitokin proinflamasi interleukin-

6.  

Kadar puncak interleukin-6 berkaitan negatif dengan T3 (p = 0,005) dan ppositif dengan rT3 (p < 

0,05). Hal ini menunjukkan bahwa down-regulation yang terjadi sebelum infark miokard mungkin 

mempunyai efek kardioprotektif. Namun demikian, mortalitas masih tinggi pada pasien dengan penurunan 

kadar tiroid yang lebih besar, yang menunjukkan bahwa down-regulation pasca infark miokard akut 

berdampak maladaptif.  

Dapat disimpulkan bahwa sistem hormon tiroid secara cepat mengalami down-regulation saat 

terjadi fibrilasi atrial. Kejadian ini bisa bermanfaat saat terjadinya iskemia akut. Pasien dengan angina 

memiliki kadar interleukin-6 dan protein reaktif C yang lebih tinggi serta sistem hormon tiroid yang lebih 
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tertekan. Penekanan kadar tiroid pada pasien dengan angina mungkin telah terjadi sebelum proses infark 

dimulai. Temuan baru ini membutuhkan evaluasi lebih lanjut dengan penelitian yang lebih besar untuk 

lebih memastikan hubungan sebab akibatnya.  

 

1.3.2. Dampak Klinis 

Bagi kebanyakan penderita, fibrilasi atrial merupakan komplikasi ringan tanpa morbiditas yang 

signifikan. Namun begitu, telah terbukti adanya hubungan antara fibrilasi atrial dengan dampak klinis yang 

tidak diinginkan seperti rasa ketidaknyamanan penderita atau rasa takut, kebutuhan akan obat-obatan dan 

tindakan ekstra, kemungkinan komplikasi seperti tromboemboli, serta meningkatnya masa tinggal dan 

biaya rumah sakit (Fauci et al, 1998). 

Fibrilasi atrial juga dapat menyebabkan ketidakstabilan hemodinamis. Munculnya fibrilasi atrial 

dikaitkan dengan kebutuhan penggunaan obat inotropik yang lebih lama, penggunaan pompa balon 

intraaorta (intra aortic ballon pump), dan reoperasi karena pendarahan (Watanabe et al, 2003). 

Penderita dengan fibrilasi atrial akibat hipertrioid tinggal dua kali lebih lama di bangsal perawatan 

intensif, karena memerlukan bantuan alat pernapasan (ventilator) dan reintubasi, dibandingkan dengan 

pasien tanpa, komplikasi. Masa tinggal di rumah sakit secara keseluruhan menjadi lebih lama antara 3 

sampai 4 hari dengan konsekuensi bertambah biaya perawatan (Fauci et al, 1998). 

Fibrilasi atrial juga terjadi lebih sering pada penderita hipertiroid dengan pneumonia, infark 

miokard perioperatif, gagal jantung kongestif, henti jantung (cardiac arrest), aritmia ventrikular, dan gagal 

ginjal. Secara keseluruhan, penderita hipertiroidism dengan fibrilasi atrial mempunyai angka mortalitas 

lebih tinggi. 

Penderita dengan fibrilasi atrial pada hipertiroid juga mempunyai resiko lebih tinggi terkena 

serangan stroke. Fibrilasi atrial juga dapat menyebabkan hipotensi atau edema pulmonal dan lebih banyak 

memerlukan alat pacu jantung permanen (Fauci et al, 1998). 

 

1.3.3. Penatalaksanaan 

Krisis tiroid merupakan suatu keadaan gawat darurat dan memerlukan diagnosis dini dan tepat 

serta terapi yang intensif. Pemberian terapi tidak perlu menunggu hasil laboratorium dan pasien sebaiknya 

dirawat dengan intensif. Terapi yang perlu segera diberikan meliputi (Fitzgerald, 2003) :  

1. Obat anti tiroid 
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Prophyltiouracil (PTU) dengan dosis 600-1200 mg/hari dibagi 3-4 dosis atau karbirnazol dengan 

dosis 60-100 mg/hari diberikan 15-25 mg setiap 6 jam peroral atau dengan sonde. Bila perlu dosis 

pemeliharaan diberikan setelah adanya perbaikan gejala klinik. 

2. Betabloker 

Propanolol dapat diberikan intravena dengan dosis 1-5 mg, setiap 6 jam atau 20-80 mg peroral 

setiap 6 jam, kecuali bila ada kontra indikasi seperti adanya gagal jantung atau asrna bronkiale. 

3. Kortikosteroid 

Pemberian Dexametason 2 mg i.v setiap 6 jam telah terbukti dapat menghambat pengeluaran 

horrnon tiroid dan menghambat perubahan T4 menjadi T3, selain meningkatkan fungsi adrenal. 

Hidrokortison dapat juga diberikan dengan dosis 200-400 mg/hari i.m. Setelah satu hingga dua 

jam pemberian obat-obatan diatas, terapi dengan iodium diberikan untuk menghambat sekresi 

hormon tiroid 

1.3.3.1. Terapi penunjang (Fitzgerald, 2003) : 

1. Untuk mengatasi demam diberikan kompres dengan es atau alkohol. Parasetamol dapat diberikan 

sebagai anti piretik. 

2. Terapi cairan dan keseimbangan elektrolit diberikan untuk mengatasi dehidrasi dan gangguan 

elektrolit. Hal ini terjadi akibat banyaknya keringat yang keluar, hiperventilasi, rnuntah dan diare.  

3. Bila diperlukan sedasi untuk mengatasi kecemasan dapat diberikan Chlorpromazine (CPZ) 25 mg 

i.m atau 50 mg peroral tiap 6-8 jam. CPZ juga mempunyai efek hipotermia.  

4. Pemberian diet dan vitamin. 

Pada keadaan krisis tiroid terjadi keadaan hipermetabolik sehingga terjadi penurunan glikogen 

dihati dan vitamin terutama thiamine (B1). Untuk mencegah defisiensi thiamine secara mendadak 

dapat diberikan thiamine 500 mg i.m 

5. Antibiotik spektrum luas diberikan bila diperkirakan terjadi infeksi sambil menunggu hasil kultur. 

6. Untuk memperbaiki fungsi jantung akibat gagal jantung dapat diterapi dengan diuretik, ACE 

inhibitor digoksin dan pemberian oksigen. Bila terjadi fibrilasi atrium dapat diberikan terapi 

digitalisasi cepat 

1.3.3.2. Diet Sesuai Anjuran 

Pada penderita hipertiroid akan terjadi peningkatan Basal Metabolisme Rate (BMR) yang 

mengakibatkan kenaikan pemakaian energi. Tanpa masukan energi yang memadai, simpanan glikogen, 
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lemak dan protein jaringan akan digunakan sehingga terjadi penurunan berat badan dan penyusutan 

jaringan. 

Menurat keadaan, penderita hipertiroid dapat diberikan diet Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP) 

dibawah ini (Ambarwati, 2000) ; 

1. Diet yang diberikan harus tinggi kalori, yaitu memberikan kalori 2600-3000 kalori per hari baik 

dari makanan maupun dari suplemen. 

2. Konsumsi protein harus tinggi yaitu 100-125 gr (2,5 gr/kg berat badan ) per hari untuk mengatasi 

proses pemecahan protein jaringan. Susu dan telur memberikan protein dalam bentuk yang 

memenuhi selera dan mudah dicerna. Jenis makanan ini dapat disajikan dengan berbagai ragam 

hidangan, misalnya sup, bubur dan lain-lain.  

3. Masukan hidrat arang dalam bentuk glukosa dapat diberikan secara ad libitum. Karena mudah 

larut dan mudah diterirna tubuh, glukosa dapat ditambahkan kedalam susu, sari buah dan lain-lain.  

4. Masukan cairan sedikitnya harus 2,5 liter per hari. Jumlah ini akan sama dengan kurang lebih 160 

ml per jam selama 16 jam dari waktu 24 jam, yaitu ketika pasien dalam keadaan terjaga.  

5. Minyak dapat diberikan lewat makanan seperti sup, soto dan lain-lain karena akan memberikan 

masukan kalori yang cukup besar. 

 
(UNTUK DAFTAR PUSTAKA SILAHKAN KIRIM EMAIL KE KLINIKMEDIS@GMAIL.COM)  
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