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Hipertensi atau tekanan darah tinggi sudah sering terdengar di dunia medis, maupun banyak 

dikenal di kalangan awam. Namun istilah hipertensi paru mungkin masih jarang didengar. 

Hipertensi paru atau hipertensi pulmonal adalah peningkatan tekanan darah di arteri 

pulmonalis (pembuluh darah paru) lebih dari 20 mmHg yang diukur melalui kateterisasi 

jantung kanan (right heart catheterization/ RHC). Sebagai akibatnya, jantung kanan harus 

bekerja lebih keras melawan tahanan agar dapat mengantarkan darah ke paru.  

Hipertensi paru ini dibagi menjadi 5 kelompok besar berdasarkan dari perjalanan 

penyakitnya (patomekanisme). Pada hipertensi paru kelompok 1, salah satu penyebabnya  

adalah penyakit jantung bawaan, yaitu kelainan pada struktur dan fungsi jantung sejak masih 

di dalam kandungan. Seperti adanya lubang di jantung dapat mengalihkan jumlah aliran 

darah yang lebih banyak ke sisi kanan jantung. Keluhan pada anak seringkali tidak khas dan 

penegakkan diagnoisis penyakit ini membutuhkan beberapa modalitas. Sehingga bagi 

penderita yang di kawasannya tidak tersedia fasilitas yang mencukupi maka diagnosis 

menjadi lebih sulit dan bahkan tertunda. Tidak sedikit penderita hipertensi paru terlambat 

menerima terapi hingga penyakitnya sudah berprogresi ke fase yang lebih kritis. 

Penyakit ini dapat mengenai bayi hingga dewasa, dengan awitan penyakit umumnya 

bergantung pada jenis penyakit jantung bawaan yang diderita anak. Gejala-gejala hipertensi 

paru tidak terlalu spesifik dan terkadang sulit dibedakan dengan gejala penyakit paru lainnya. 

Gejala yang dapat diamati paling awal berupa anak menjadi sesak nafas, cepat lelah, bahkan 

dengan aktivitas fisik yang sebelumnya dapat ia lakukan tanpa banyak keluhan. Bayi biasanya 

menjadi kesulitan saat menyusui, atau terputus-putus saat menyusui diiringi nafas yang 

terengah-engah bahkan muncul kebiruan di mulut dan ujung-ujung jari tangan dan kaki.  

Pada anak yang lebih tua, penurunan kemampuan beraktivitas terlihat dari kondisi anak yang 

menjadi lebih cepat lelah saat beraktivitas fisik. Selain itu, anak juga dapat mengeluhkan 

sesak nafas, nyeri dada, bahkan pingsan. Apabila penderita sudah menginjak remaja atau 

dewasa maka keluhan biasanya menjadi mudah lelah, sesak nafas bertambah berat bahkan 

dengan aktivitas ringan, kaki bengkak, berdebar-debar, nyeri dada sampai dengan batuk 

darah. 

Bila terdapat kecurigaan akan hipertensi paru, pemeriksaan baku emas untuk menegakkan 

diagnosis adalah dengan melakukan kateterisasi jantung kanan. Pada prosedur ini, dilakukan 

pengukuran tekanan di arteri pulmonal dan jantung kanan anak melalui kateter yang 

dimasukkan melalui pembuluh darah di paha yang diteruskan ke jantung. 

Tatalaksana hipertensi paru pada anak bergantung pada penyebab utama dan sejauh apa 

penyakit tersebut telah berprogres. Pada kasus hipertensi paru yang disebabkan oleh 

penyakit jantung bawaan, penutupan defek dapat menjadi pilihan untuk mengembalikan 

tekanan arteri pulmonalis ke rentang nilai normalnya. Selain melalui anamnesis, pemeriksaan 

fisik, pemeriksaan foto polos dada, elektrokardiografi, CT scan jantung dan ekokardiogram, 



pada beberapa kasus khusus dapat dilakukan penyadapan jantung kanan terlebih dahulu 

untuk memastikan kondisi tersebut pada anak masih bersifat reversibel. 

Apabila tindakan tidak atau belum dapat dilakukan, obat-obatan tertentu dapat diberikan 

untuk membantu mengurangi tekanan darah paru. Terapi simtomatik berupa pemberian 

oksigen untuk membantu pernafasan dan diuretik untuk membantu mengeluarkan 

kelebihan cairan di tubuh dapat membantu mengurangi gejala. Obat-obatan vasodilator 

seperti, Sildenafil {obat golongan inhibitor fosfodiesterase tipe 5 (PDE5)} dan juga macicentan 

(obat golongan endothelin receptor antagonist) telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) Indonesia untuk digunakan sebagai obat hipertensi paru pada pasien 

dewasa. Obat-obatan konvensional seperti penghambat kanal kalsium, digoxin, dan warfarin 

dapat mengurangi gejala dan tersedia di Indonesia. Obat-obatan ini pada umumnya bersifat 

simtomatik dan diharapkan dapat memperlambat progresi penyakit atau bahkan 

mengembalikan fungsi jantung dan paru ke normalnya. 

Bila tidak diobati, penyakit ini dapat menyebabkan gagal jantung kanan dan gangguan irama 

jantung serta berakibat fatal. Oleh karena itu, durasi pengobatan dapat berlangsung seumur 

hidup. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi tekanan arteri pulmonal berkala untuk menilai 

progresivitas penyakit dan menilai kecukupan dosis obat yang diberikan 


