
  

 

 DISKUSIKAN SELURUH OPSI 
PENANGANAN DENGAN DOKTER ANDA.
Dokter Anda dapat menjelaskan risiko dan 
manfaatnya serta membantu memutuskan 
opsi yang tepat untuk Anda.

Jika Anda memiliki regurgitasi 
mitral primer atau regurgitasi 
mitral sekunder, jelajahi opsi 
penanganan Anda.

Penanganan yang tepat dapat 
membantu Anda menjadi lebih baik 
dan meningkatkan kualitas hidup 
Anda.

Ilustrasi hanya representasi seniman dan tidak boleh 
dianggap sebagai foto atau gambar teknis.
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MEMAHAMI REGURGITASI MITRAL

Opsi Penanganan dan 
Informasi Penting untuk 
Pasien Penderita Katup 
Jantung Bocor



 

 
 

MEMAHAMI
JANTUNG ANDA
CARA KERJA JANTUNG ANDA
Jantung Anda berdenyut ribuan kali setiap hari, 
memompa puluhan liter darah setiap jamnya. Organ 
ini memompa darah melalui paru-paru agar darah 
dapat memperoleh oksigen, lalu mengedarkannya ke 
seluruh tubuh.

Jantung memiliki empat ruang; dua ruang bagian 
atas disebut serambi kiri dan serambi kanan, 
sedangkan ruang bagian bawah disebut bilik kiri 
dan bilik kanan.

Katup jantung merupakan portal antar-ruangan 
tersebut. Kedua katup tersebut akan terbuka untuk 
mengalirkan darah dari satu ruang ke ruang lain, 
lalu langsung menutup di antara detak jantung agar 
darah tidak mengalir ke arah sebaliknya.

REGURGITASI MITRAL DAPAT 
MENYEBABKAN SALAH SATU DARI 
GEJALA BERIKUT INI:
• Sesak napas
• Kelelahan
• Batuk
• Pusing/pingsan
• Kaki atau pergelangan kaki bengkak
• Kencing berlebihan
• Tidak mampu berolahraga

Jika mengalami salah satu gejala tersebut, 
hubungi dokter Anda. Jika tidak segera 
ditangani, regurgitasi mitral dapat 
menyebabkan gagal jantung kongestif hingga 
kematian.

KATUP MITRAL DAN 
REGURGITASI MITRAL
Katup mitral adalah katup antara 
serambi kiri dan bilik kiri jantung Anda. 
Pada katup mitral yang berfungsi normal, 
darah mengalir secara searah antara 
serambi kiri dan bilik kiri. Ketika kedua 
katup mitral (atau klep) tidak menutup 
dengan benar, darah akan mengalir 
kembali melalui katup ke serambi kiri. 
Peristiwa ini disebut regurgitasi mitral 
(atau MR) dan disebut juga sebagai katup 
jantung bocor.

Untuk mengimbangi dan menjaga agar 
darah terus mengalir ke seluruh tubuh, 
bilik kiri akan memompa lebih keras. 
Beban ini dapat menimbulkan komplikasi 
jantung lain yang mungkin lebih serius 
jika pasien mengalami gagal jantung.

Katup 
Aorta Serambi Kiri

Katup Mitral

Bilik Kiri

Serambi 
Kanan

Katup 
Trikuspid

Bilik 
Kanan

Catatan: katup pulmoner tidak ditampilkan



REGURGITASI MITRAL (MR) MEMILIKI 2 JENIS
Yang pertama, jenis regurgitasi mitral yang disebut 
MR primer (disebut juga sebagai degeneratif 
atau organik). Regurgitasi ini disebabkan oleh 
katup mitral yang tidak normal. MR primer dapat 
disebabkan oleh usia, katup tidak normal bawaan 
sejak lahir, penyakit jantung, penyakit arteri 
koroner, maupun riwayat demam rematik.

Jenis yang kedua disebut mitral regurgitasi 
sekunder (atau fungsional). Jenis ini disebabkan 
oleh penyakit jantung yang mengakibatkan 
pembengkakan bilik kiri yang membuat katup 
tidak dapat menutup sempurna. Pembengkakan 
bilik jantung ini adalah penyebab umum pasien 
mengalami gagal jantung.

Katup mitral yang 
berfungsi normal

Regurgitasi mitral 
primer Prolaps

Regurgitasi mitral 
primer Flail

Regurgitasi mitral 
sekunder



  

APA SAJA
OPSI PENANGANANNYA?
Tersedia beberapa opsi untuk menangani regurgitasi 
mitral. Regurgitasi mitral hanya dapat ditangani secara 
efektif dengan metode intervensi, antara lain: obat-
obatan, pembedahan katup mitral, atau perbaikan 
katup mitral transkateter. Tim dokter jantung akan 
mengevaluasi Anda untuk menentukan opsi penanganan 
yang tepat untuk Anda.

OBAT-OBATAN
Tersedia obat-obatan untuk memperbaiki fungsi jantung 
Anda dan mengurangi gejalanya, seperti penumpukan 
cairan dalam paru-paru, tetapi terapi medis tersebut 
umumnya tidak mengatasi masalah utama pada katup 
mitral.

PEMBEDAHAN KATUP MITRAL
Jika Anda mengalami regurgitasi mitral jenis primer, 
terdapat dua opsi penanganan dengan pembedahan: 
perbaikan katup mitral atau penggantian katup mitral. 
Perbaikan katup alami lebih disarankan dibandingkan 
penggantian. Jika tidak dapat diperbaiki, katup akan 
diganti dengan katup buatan.

Meskipun pembedahan jantung terbuka adalah 
penanganan yang efektif untuk regurgitasi mitral 
primer, dokter mungkin akan menyarankan penanganan 
alternatif jika pasien berusia lanjut, memiliki gagal 
jantung stadium lanjut, atau kondisi medis serius 
lainnya.

PERBAIKAN KATUP MITRAL 
TRANSKATETER
Perbaikan katup mitral transkateter (TMVr) adalah 
prosedur minimal invasif yang dapat dijadikan opsi 
bagi pasien penderita regurgitasi mitral berat. Tidak 
seperti bedah jantung terbuka, prosedur ini tidak 
memerlukan pembedahan dada dan menghentikan 
jantung sementara. Dalam prosedur ini, sebuah klip akan 
dimasukkan lewat kateter melalui sayatan kecil di kaki, 
menuju ke bagian tengah daun katup mitral. Cara ini 
akan meredakan regurgitasi mitral, dan katup akan terus 
membuka serta menutup di tiap sisi klip sehingga darah 
dapat tetap mengalir lewat katup.

ATASI KEBOCORAN KATUP 
JANTUNG ANDA.
KEMBALIKAN SEMANGAT 
HIDUP ANDA.


