
COVID-19 dan Hipertensi Paru [1][2][3] 

 

“Dok, saya terkena covid. Tapi gejalanya ringan. Saya diminta kalau saturasi dibawah 94% ke 

UGD. Tapi saturasi saya kan sudah 80% dan ndak ada gejala” 

 

“Dok, bolehkah saya vaksin Covid-19?” 

 

Penyakit virus korona 2019 (COVID-19) adalah infeksi virus korona 2 (SARS-CoV2) yang 

memiliki tanda dan gejala berupa  sindroma penyakit pernapasan akut. Penyakit ini utamanya 

menyerang sistem pernafasan dan dapat memberat menjadi kerusakan lebih banyak organ tubuh. 

Pasien yang memiliki penyakit kardiovaskular dan penyakit paru menahun memiliki risiko yang lebih 

tinggi untuk jatuh dalam derajat berat bila terinfeksi COVID-19. Komplikasi akut yang sering terjadi 

pada infeksi COVID-19 antara lain serangan jantung, henti jantung, infeksi otot jantung, kardiomiopati, 

pembekuan darah pada pembuluh darah, edema paru, gangguan irama jantung, dan perburukan 

nafas yang mendadak. 

Pasien dengan hipertensi arteri paru (HAP), memiliki kemungkinan yang sama besar untuk 

terinfeksi COVID-19 bila dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki HAP. Pada era 

pandemi saat ini, apakah pasien HAP yang terinfeksi COVID-19 akan jatuh dalam kondisi dengan 

derajat berat masih belum diketahui dengan jelas. 

 

Hipertensi arteri paru dan COVID-19 

Gejala yang sering muncul pada pasien dengan infeksi COVID-19 adalah gejala penyakit 

pernafasan seperti panas, batuk, dan sesak. Pada pasien yang sudah terdiagnosis HAP, jika muncul 

gejala seperti diatas, maka tetap harus harus dicurigai terinfeksi COVID-19 dengan melakukan 

pemeriksaan untuk mengkonfirmasi. Beberapa laporan kasus dari Cina dan Italia menyebutkan bahwa 

tidak banyak kasus penderita HAP dengan infeksi COVID-19 yang menunjukkan adanya penurunan 

fungsi ventrikel kanan atau krisis hipertensi paru. Mayoritas pasien menunjukkan gejala ringan. Hal ini 

berbeda dengan penyakit kronik lainnya seperti asma, penyakit paru menahun, dan penyakit jantung 

koroner. Beberapa ahli memperkirakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada pasien 

dengan HAP memiliki faktor yang bisa mengurangi kecenderungan infeksi COVID-19 derajat berat. 

Faktor-faktor yang dianggap memiliki efek perlindungan dari infeksi COVID-19 derajat berat 

antara lain : 

1. Umur yang relatif muda 

2. Jenis kelamin perempuan 



3. Indeks massa tubuh yang lebih rendah 

4. Remodelling pembuluh darah paru 

5. Perubahan populasi pada limfosit 

6. Penurunan ekspresi reseptor ACE2 

7. Penggunaan obat-obat vasodilator paru (sildenafil dan/atau beraprost) 

8. Kondisi hipoksia kronik 

9. Fungsi jantung kiri yang masih bagus 

Selain faktor-faktor yang bersifat protektif/pelindung, terdapat juga beberapa faktor ofensif, 

dimana faktor ofensif ini lebih banyak terkait kondisi patobiologinya. 

 

Pencegahan infeksi COVID-19 pada pasien HAP 

Pencegahan terhadap infeksi COVID-19 hendaknya juga dilakukan pada pasien dengan HAP. 

Protokol kesehatan yang hendaknya dijalankan antara lain menjaga jarak, memakai masker, mencuci 

tangan dengan sabun. Obat-obatan hipertensi paru hendaklah tetap dikonsumsi secara rutin dan 

cegah jangan sampai kehabisan obat selama masa karantina atau lockdown. Menjalin komunikasi 

dengan komunitas hipertensi hendaknya tetap dilakukan, dan lakukan konsultasi dengan dokter jika 

ada perubahan gejala yang dirasakan. 

 

Gambar 1. Langkah optimal penderita HAP selama pandemi COVID-19 

 

Vaksinasi COVID-19 pada pasien dengan HAP 

Vaksinasi COVID-19 pada pasien dengan HAP telah direkomendasikan untuk tetap diberikan. 

Setiap pasien HAP diatas 12 tahun disarankan untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Beberapa hal 

yang tetap harus dilakukan saat akan melakukan vaksinasi antara lain : 

1. Diskusi dengan tim di pusat / klinik HAP tentang kondisi terakhir. Apakah kondisi cukup 

optimal untuk dilakukan vaksinasi 



2. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan mamakai masker, menjaga jarak, dan mencuci 

tangan dengan sabun walaupun belum / sudah tervaksin. 

3. Berbagi informasi dengan komunitas HAP untuk tetap mendapatkan informasi-informasi 

terbaru terkait vaksin dan kondisi HAP yang mendasari. 

Vaksin yang disuntikkan pada tubuh akan memicu terbentuknya sistem imun untuk memproduksi 

antibodi. Antibodi ini akan melawan infeksi dan mencegah virus lebih menyebar lagi keseluruh 

tubuh. Dari berbagai macam platform virus yang sudah digunakan seperti virus inaktif (contoh : 

Sinovac, Sinopharm), vektor virus (contoh : Astrazeneca), mRNA (contoh : Pfiz-Biontech, 

Moderna), dan potongan protein virus (contoh : Novavax) semuanya bisa diberikan pada pasien 

yang sudah terdiagnosis HAP selama tidak ditemukan kontraindikasi dalam pemberiannya. 
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