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 Sistem sirkulasi darah merupakan kumpulan organ yang bekerja sinergis dan simultan 

mengedarkan darah ke seluruh jaringan secara sistematis dalam sistem tertutup. Sistem tersebut 

dapat dianalogikan ke dalam sistem pipa air di mana jantung berperan sebagai pompa, pembuluh 

darah berperan sebagai saluran dan darah berperan sebagai cairan yang membawa nutrisi, gas, 

dan bahan-bahan lainnya. Evaluasi sistem sirkulasi darah telah dimulai sejak zaman kuno di 

mana dari rabaan nadi radialis saja dapat diketahui kualitas pulsasi juga perkiraan tekanan darah. 

Dapat disimpulkan bahwa sejak dahulu tekanan darah merupakan parameter penting dalam 

analisa sistem sirkulasi darah. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan kemajuan ilmu 

kedokteran, ditemukan metode pengukuran tekanan darah yang dianggap lebih spesifik, yaitu 

pengukuran tekanan darah brakial menggunakan manset bertekanan (sfigmomanometer).  

Tekanan darah brakial hingga saat ini merupakan salah satu parameter klinis yang sangat 

vital dalam praktik sehari-hari. Dari parameter tersebut, dapat didiagnosa keadaan-keadaan akut 

yang mengancam nyawa seperti syok, bradikardia dengan gangguan hemodinamik, dsb, dan 

keadaan-keadaan kronik yang berpengaruh terhadap kejadian kardiovaskular terutama hipertensi. 

 Di dalam hipertensi, peningkatan tekanan darah brakial digunakan sebagai parameter 

yang mencerminkan peningkatan tekanan darah sentral (dengan kata lain, tekanan aorta); 

disebabkan pengukuran tekanan darah sentral konvensional merupakan prosedur yang invasif 

dan membutuhkan persiapan khusus. Padahal, seperti kuatnya nadi yang tidak selalu 

menggambarkan tekanan darah yang adekuat, perubahan tekanan darah sentral tidak selalu 

diikuti dengan perubahan tekanan darah brakial, demikian pula sebaliknya. Hal tersebut 

disebabkan besarnya tekanan darah sentral dan tekanan darah brakial dipengaruhi oleh 

faktor/komponen yang berbeda satu sama lain.  

Di samping itu, berbagai golongan obat anti-hipertensi ternyata memiliki efek berbeda 

terhadap tekanan darah sentral-brakial; dengan kata lain, tekanan darah sentral-brakial 

memberikan respon yang berbeda pula terhadap masing-masing obat-obatan tersebut. Akibatnya, 



dalam praktik dapat saja ditemukan seseorang dengan tekanan darah brakial turun setelah 

pemberian agen penghambat-beta tanpa diiringi penurunan tekanan darah sentral, atau 

sebaliknya; seseorang dengan tekanan darah brakial turun belum optimal setelah pemberian agen 

penghambat konversi-ACE namun tekanan darah sentral sudah turun hingga ke batas normal.  

Ditambah lagi, tekanan darah sentral merupakan prediktor mortalitas kejadian 

kardiovaskular yang lebih baik dibandingkan tekanan darah brakial. Oleh karena itu, tidaklah 

aneh apabila dijumpai pasien dengan tekanan darah brakial yang rendah (non-hipertensi 

konvensional) yang tiba-tiba mengalami infark miokardium atau gagal jantung atau stroke. 

Tanpa pengetahuan tentang tekanan darah sentral, hal-hal tersebut di atas tentu akan 

mengakibatkan gagal diagnosis dan salah terapi. 

Diharapkan dengan mengetahui tekanan darah sentral, seorang klinisi dapat melakukan 

penilaian risiko dan perubahan terapi anti-hipertensi yang sesuai. Pengukuran tekanan darah 

sentral secara non-invasif menggunakan tonometer/sfigmomanometer Sphygmocor dapat 

dianggap sebagai metode mutakhir yang paling ideal dalam mendiagnosis hipertensi dan risiko 

kardiovaskular. Hal tersebut disebabkan pengukuran tekanan darah sentral menggunakan metode 

ini hanya menghasilkan perbedaan sekitar 1 mmHg dengan baku emasnya (kateterisasi).  

Keuntungan lain yang diperoleh dari pengukuran Sphygmocor adalah didapatkannya 

parameter tambahan yang tidak dapat diukur dengan kateterisasi, yaitu kekakuan pembuluh 

darah perifer. Menurut studi Framingham, sesudah 7 tahun, seseorang dengan peningkatan 

parameter tersebut akan menderita hipertensi. Dengan mengetahui kuantitas kekakuan pembuluh 

darah perifer, dapat diupayakan pencegahan morbiditas dan mortalitas di masa depan secara 

cost-effective. 

Enhanced External Counter-Pulsation atau EECP merupakan salah satu modalitas terapi 

kardiovaskular yang telah banyak dikenal dalam dunia kedokteran secara luas. Metode ini 

merupakan metode counter-pulsator non-invasif di mana kompresi sekuensial dan dekompresi 

simultan secara pneumatik pada tungkai bawah masing-masing akan meningkatkan aliran darah 

retrograd aorta saat fase diastolik awal-tengah dan menurunkan beban kerja miokardium dengan 

mengurangi beban hilir (afterload) jantung saat fase diastolik akhir. Hasilnya, terjadi 

peningkatan curah jantung, perfusi miokardium, jumlah pembuluh darah kolateral, dan gaya 

geser (shear stress) yang kemudian memperbaiki gejala klinis yang dialami pasien. 



 Sejarah EECP dimulai dari penemuan alat counter-pulsator yang bertujuan meningkatkan 

aliran retrograd aorta demi memperbaiki aliran pembuluh darah koroner. Pertama kali dibuat 

dengan metode hidrolik, alat EECP kemudian mengalami perubahan dan perkembangan seiring 

berjalannya waktu. Demikian pula kegunaannya, seiring dengan bertambahnya studi yang 

dipublikasi mengenai efek menguntungkan EECP, perhatian dunia kedokteran mulai tertuju pada 

EECP yang dianggap memiliki potensial besar dalam bidang kedokteran preventif non-invasif.  

 Meskipun masih banyak tenaga kesehatan di Indonesia yang belum mengenal modalitas 

tersebut, EECP sudah menjadi bagian dari terapi utama (mainstay therapy) untuk pasien-pasien 

dengan penyakit jantung koroner; terutama untuk pasien dengan angina refrakter dan yang tidak 

dapat/tidak ingin menjalani operasi, gagal jantung normovolemik, dan pasien diabetes serta 

geriatri yang memiliki tingkat komplikasi post-operasi sangat tinggi. Pertanyaan yang kemudian 

timbul adalah: apakah kegunaan EECP terbatas pada bidang tersebut saja? 

 Banyak studi telah menunjukkan bahwa EECP ternyata memiliki efek menguntungkan 

terhadap progresivitas pre-diabetes (toleransi glukosa terganggu), hipertensi sentral, fungsi 

serebral post-stroke iskemik, dan disfungsi ereksi yang sering menyertai pasien-pasien dengan 

gangguan kardiovaskular. Selain itu, beberapa studi juga menunjukkan bahwa EECP memiliki 

efek regeneratif terhadap pembuluh darah melalui stimulasi proliferasi sel punca progenital 

endotel (EPC: endothelial progenitor cells). Dari segi sosioekonomi, modalitas tersebut juga 

terbukti menurunkan biaya hospitalisasi akibat penyakit kardiovaskular dan meningkatkan 

kualitas hidup pasien akibat perbaikan gejala dan fungsi kardiorespirasi. 

 Mengingat hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa EECP merupakan modalitas 

terapi yang sangat tepat dalam terapi komprehensif yang memang sangat diperlukan oleh pasien 

dengan gangguan serebrokardiovaskular. Meski begitu, diperlukan lebih banyak upaya lintas-

ilmu lintas-sektoral agar modalitas tersebut dapat tersosialisasikan secara luas di Indonesia. 


