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HIPERTENSI DAN OBESITAS PADA ANAK

I. Pendahuluan

Prevalensi hipertensi pada anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun angka kejadian

hipertensi ini belum diketahui dengan pasti, berbagai penelitian menunjukkan hipertensi pada

populasi anak mencapai 2% sampai dengan 5%. Hal ini sejalan dengan peningkatkan prevalens

obesitas pada anak. Suatu penelitian pada anak sekolah yang memperhitungkan berat dan tinggi

badan menunjukkan besarnya prevalens hipertensi adalah 4,5%.1

Hipertensi pada anak merupakan suatu masalah penting karena bila tidak ditangani

dengan baik, penyakit ini dapat menetap hingga dewasa dan menyebabkan berbagai penyakit

kardiovaskular diantaranya hipertrofi ventrikel kiri, penebalan tunika intima-media,

aterosklerosis dan disfungsi diastolik, serta gagal ginjal. Penyebab hipertensi seringkali tidak

diketahui (hipertensi primer) atau dapat disebabkan penyakit lain (hipertensi sekunder). Hal ini

dipengaruhi oleh berat badan, usia, jenis kelamin, gaya hidup, riwayat hipertensi pada keluarga,

stress dan etnis. Studi cross-sectional yang dilakukan pada 216 anak Asia Tenggara dan 381

anak Australia usia 8-9 tahun menunjukkan adanya hubungan antara BMI, ukuran lingkar

pinggul, tebal lipatan kulit dengan peningkatan tekanan darah.2,3 Penelitian lain juga

menunjukkan peningkatan prevalens hipertensi pada anak obes sebanyak 3 kali lebih besar

dibandingkan dengan anak non-obes.4

Di Indonesia, terutama di kota-kota besar, dengan adanya perubahan gaya hidup,

perubahan pola makan/konsumsi masyarakat yang merujuk pada pola makan tinggi kalori, tinggi

lemak dan kolesterol, terutama makanan siap saji yang berdampak meningkatkan risiko

obesitas.5 Berdasarkan SUSENAS, prevalensi obesitas pada balita mengalami peningkatan baik

di perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan pada tahun 1989 didapatkan 4,6% laki-laki dan

5,9% perempuan, meningkat menjadi 6,3% laki-laki dan 8% perempuan pada tahun 1992.

Sedangkan di daerah pedesaan pada tahun 1989 didapatkan 2,3% laki-laki dan 3,8% perempuan

meningkat menjadi 3,9% laki-laki dan 4,7% perempuan pada tahun 1992.5 Menurut SUSENAS

2005, prevalensi obesitas anak mencapai 11%. Hal tersebut menjadi perhatian karena berbagai

masalah kesehatan yang timbul pada obesitas khususnya hipertensi sejak masa anak.
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Referat ini akan membahas tentang patofisiologi hipertensi dikaitkan dengan obesitas

pada anak dan penatalaksanaannya.

II. Hipertensi

2.1 Definisi

Hipertensi didefinisikan sebagai nilai rata-rata peningkatan tekanan darah sistolik dan atau

tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan persentil ke 95 berdasarkan usia dan jenis

kelamin. Prehipertensi pada anak didefinisikan sebagai nilai rata-rata tekanan darah sistolik atau

tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan persentil ke 90 namun lebih kecil dari

persentil ke 95. Hipertensi stadium 1 adalah nilai tekanan darah sistolik dan diastolik berada di

antara persentil ke-95 dan 99 ditambah dengan 5 mmHg. Hipertensi stadium 2 adalah nilai

tekanan darah sistolik atau diastolik di atas persentil ke-99 ditambah 5 mmHg.7

Tekanan darah normal pada anak didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik dan

tekanan darah diastolik yang kurang dari persentil ke 90 berdasarkan jenis kelamin dan usia.6

2.2 Etiologi

Berdasarkan etiologi, hipertensi pada anak dapat dibedakan menjadi primer dan sekunder.

Pada anak usia pra remaja, hipertensi sekunder lebih sering terjadi, hal ini dikarenakan adanya

penyakit dasar yang menyebabkan terjadinya hipertensi yaitu kelainan parenkim ginjal

merupakan penyebab tersering. Hipertensi primer atau esensial lebih banyak terjadi pada usia

remaja dengan angka kejadian sekitar 85 sampai 95 persen.7,8

Hipertensi primer jarang ditemukan pada anak di bawah usia 10 tahun. Faktor risiko

terjadinya hipertensi primer termasuk diantaranya riwayat keluarga dengan hipertensi dan

peningkatan IMT (indeks masa tubuh), gangguan tidur, anak ras kulit hitam, beberapa sindrom

metabolik diantaranya adalah rendahnya kadar plasma high density lipoprotein, peningkatan

kadar plasma trigliserida, abdominal obesity, resistensi insulin/hiperinsulinemia. 6

Penyakit ginjal merupakan penyebab tersering terjadinya hipertensi sekunder dengan

angka kejadian sekitar 78%. Penyebab lainnya antara lain adalah kelainan endokrin

(pheochromocytoma, hipertiroid).9,10
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2.3 Patofisiologi

Patofisiologi terjadinya hipertensi masih belum jelas, namun terdapat banyak faktor yang

dapat menyebabkan terjadinya hipertensi, diantaranya adalah tingginya curah jantung dan

resistensi perifer, sistem renin angiotensin dan sistem saraf otonom.6

Tekanan darah ditentukan oleh keseimbangan antara curah jantung dan resistensi

vaskuler. Peningkatan pada salah satu faktor di atas yang tidak disertai dengan menurunnya salah

satu faktor lainnya dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Resistensi perifer

tidak ditentukan oleh pembuluh darah arteri besar namun ditentukan oleh arteriol yang terdiri

dari sel otot polos. Kontraksi sel otot polos yang terus menerus dapat menyebabkan terjadinya

perubahan struktural arteriol dan penebalan dinding pembuluh darah arteriol yang diperantarai

oleh angiotensin sehingga menyebabkan peningkatan resistensi perifer yang ireversibel.6,7

Sistem rennin angiotensin mempunyai peranan yang penting dalam pengaturan tekanan

darah. Renin berfungsi mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin I , selanjutnya oleh

angiotensin converting enzyme (ACE) angiotensin I diubah menjadi angiotensin II yang

menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan

tekanan darah. Angiotensin II juga merangsang pelepasan aldosteron dari zona glomerulosa

kelenjar adrenal sehingga dapat meningkatkan tekanan darah dengan cara retensi natrium dan air.

Sistem saraf simpatis dapat merangsang vasokonstriksi arteriol dan dilatasi arteriol. Oleh karena

itu sistem saraf otonom mempunyai peranan penting dalam mempertahankan tekanan darah.

Terjadinya hipertensi juga merupakan hasil interaksi antara sistem saraf otonom dan sistem renin

angiotensin, bersamaan dengan faktor lain termasuk asupan garam, sirkulasi darah, dan beberapa

hormon tertentu.10

Banyak bukti yang mendukung konsep hipertensi primer berawal dari masa kanak-kanak,

meskipun hipertensi primer lebih sering terjadi pada remaja dibanding anak. Remaja dengan

hipertensi primer kebanyakan tanpa gejala (asimtomatik) dan sering terdeteksi hanya pada saat

pemeriksaan rutin. Obesitas sering dihubungkan dengan hipertensi primer dan dijumpai pada

hampir 50% kasus. Riwayat keluarga yang menderita hipertensi, faktor lingkungan juga berperan

dalam hipertensi primer seperti konsumsi garam yang tinggi, stress psikogenik, sosial ekonomi,

dan faktor predisposisi lainnya seperti ras dan jenis kelamin. Beberapa penelitian tentang tekanan

darah menunjukkan bahwa ada hubungan antara genetik dan lingkungan yang mempengaruhi
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tekanan darah pada anak dan remaja untuk terjadinya hipertensi primer. Oleh karena itu faktor

predisposisi hipertensi primer cukup banyak yaitu ras, jenis kelamin, riwayat keluarga/genetik

dan faktor yang mempengaruhi seperti konsumsi garam, stress dan obesitas.6,10

Hipotesis yang menjelaskan terjadinya hipertensi pada obesitas adalah suatu interaksi

yang kompleks antara retensi sodium, aktivasi sistem saraf simpatis, abnormalitas struktur dan

fungsi vaskuler dan resistensi terhadap leptin.11-13

III. Obesitas dan Tekanan Darah

Prevalens overweight dan obesitas pada anak meningkat dalam tiga dekade terakhir.

Tingginya kasus hipertensi pada anak berhubungan dengan peningkatan prevalens obesitas

tersebut dan menunjukkan pergeseran dari hipertensi sekunder (dari kelainan ginjal) menjadi

hipertensi primer. Obesitas meningkatkan faktor risiko kardiovaskuler, meningkatkan resistensi

insulin dan dislipidemia. Disebutkan pula adanya peningkatan tekanan darah pada anak dengan

BMI tinggi dibandingkan dengan anak dengan BMI lebih rendah, sehingga pencegahan obesitas

sangat penting dalam menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler di masa yang akan datang.

BMI digunakan sebagai indikator kadar jaringan lemak tubuh.14

Patofisiologi terjadinya hipertensi pada obesitas telah diteliti pada anak dan dewasa.

Penelitian dilakukan pada mekanisme dasar yaitu gangguan fungsi otonom, resistensi insulin,

abnormalitas struktur dan fungsi vaskuler. Hubungan antara obesitas dan hipertensi berkaitan

dengan hiperaktivitas sistem saraf simpatis. Hiperaktivitas tersebut termasuk peningkatan denyut

jantung dan tekanan darah. 5,11,13

Anak obes memiliki denyut nadi dan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan dengan

anak non obes. Hal ini disebabkan perubahan keseimbangan sistem saraf simpatis dan saraf

parasimpatis. Fungsi otonom berpengaruh pada patogenesis hipertensi anak obes seperti halnya

pada dewasa.5

Perubahan struktur dan fungsi vaskuler berhubungan dengan patogenesis hipertensi pada

obesitas. Penelitian yang dilakukan oleh Tounian melaporkan penurunan komplians arteri,

penurunan distensibilitas dan penurunan fungsi endotel pada penderita obes dibandingkan

kontrol. Rochini et al melaporkan adanya penurunan maksimal aliran darah ekstremitas superior

dan resistensi vaskuler pada ekstremitas superior remaja obes. Hal tersebut berkurang saat
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dilakukan penurunan berat badan. Meskipun data tersebut menjelaskan potensi hipertensi pada

anak obes, tapi mekanisme terjadinya hipertensi pada anak obes masih belum jelas diketahui.5,11

Disfungsi endotel yang terjadi pada anak obes merupakan awal terjadinya aterosklerosis

arteri. Tingkat disfungsi endotel tersebut berkaitan dengan BMI, dimulai sejak anak overweight.

Fungsi endotel tersebut membaik setelah modifikasi diet dan olahraga dalam 6 minggu.

Kombinasi diet dan olahraga memberikan hasil lebih baik dibandingkan dengan diet saja. Fungsi

vaskuler tersebut tetap dalam kondisi baik pada anak yang rutin mengikuti program olahraga

dibandingkan dengan anak yang berhenti berolahraga.6

Disfungsi endotel vaskuler terjadi karena gangguan bioavailabilitas nitrit oksida (NO),

suatu vasodilator yang dapat mencegah adesi monosit, agregasi trombosit dan proliferasi sel otot

polos vaskuler. Insulin juga mempengaruhi terjadinya gangguan pelepasan nitrit oksida. Juga

disebabkan oleh menurunnya lipolisis dan peningkatan asam lemak bebas. Selain itu jaringan

adiposit mensekresi berbagai peptida dan sitokin yang dapat merusak fungsi endotel

vaskuler.5,11,12

Beberapa penelitian juga melaporkan hubungan antara resistensi insulin dengan

hipertensi pada obesitas. Insulin meningkatkan retensi natrium, meningkatkan aktivitas saraf

simpatis dan menstimulasi pertumbuhan otot polos pada vaskuler. Resistensi insulin dipengaruhi

oleh peningkatan berat badan, dan presentase lemak tubuh. 5

III.1 Aktivasi Saraf Simpatis pada Obesitas

Individu obes mengalami aktivasi saraf simpatis yang berperan penting dalam terjadinya

hipertensi pada obesitas. Diet tinggi lemak dan karbohidrat meningkatkan konsentrasi

norepinefrin di jaringan perifer. Hal ini menyebabkan stimulasi reseptor a1 dan b-adrenergik dan

meningkatkan aktivitas saraf simpatis serta hipertensi. Peningkatan aktivitas saraf simpatis

sangat umum terjadi pada individu obes dan bila terjadi dalam waktu lama akan meningkatkan

tekanan arteri serta vasokonstriksi perifer.11-13
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III.2 Peranan Leptin pada Obesitas

Penelitian terakhir menunjukkan peranan leptin pada hipotalamus untuk meningkatkan tekanan

darah melalui aktivasi saraf simpatis. Adanya resistensi terhadap leptin dapat menjelaskan

mekanisme aktivitas berlebih saraf simpatis pada obesitas.12

Leptin adalah suatu protein asam amino 167 yang disekresi oleh sel adiposit, dengan

konsentrasi sesuai dengan banyaknya jaringan lemak dan memberikan sinyal pada hipotalamus.

Leptin ditransportasikan pada saraf pusat dan berikatan pada reseptor yang terdapat di endotel

vaskuler dan epitel pleksus koroideus. Leptin berfungsi mengatur nafsu makan, pemakaian

energi dan sistem saraf simpatis.11,12

Gambar 1. Peranan leptin dalam regulasi jaringan lemak

Sumber: Haynes WG,2005

Reseptor leptin adalah suatu protein transmembran yang merupakan golongan reseptor

sitokin. Setelah berikatan dengan reseptor leptin, sinyal dihantarkan melalui jalur janus

kinase/signal transducer and activator of transcription (JAK/STAT). Jalur ini penting dalam

proses transduksi sinyal leptin, karena gangguan pada proses ini akan menyebabkan peningkatan

nafsu makan dan akumulasi jaringan lemak tubuh. Jalur penting yang lain adalah

phosphoinositol-3 kinase, karena efek leptin akan terhambat bila tidak ada enzim tersebut.12
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Reseptor leptin diekspresikan pada berbagai sel nukleus hipotalamus yaitu nukleus

arkuata, hipotalamus ventromedial, nukleus paraventrikular dan hipotalamus dorsomedial.

Bagian terpenting bagi transduksi sinyal leptin adalah nukleus arkuata. Efek anoreksigenik,

metabolik dan aktivasi saraf simpatis dari leptin diketahui melalui jalur neuron yang berbeda.

Leptin berefek katabolik melalui jalur proopiomelanocortin (POMC)/cocaine and amphetamine-

regulated transcript (CART) dan menghambat proses anabolik melalui jalur neuropeptida Y

(NPY). Neuron POMC/CART juga diproyeksikan pada ganglion saraf simpatis di medula

spinalis.

Peningkatan aktivitas saraf simpatis berperan penting dalam terjadinya hipertensi pada

obesitas. Konsentrasi katekolamin dalam urin individu obes lebih tinggi dibandingkan yang non-

obes. Penurunan berat badan akan menurunkan aktivitas saraf simpatis tersebut dan kadar

noradrenalin plasma.

Hiperleptinemia pada penderita obes menunjukkan adanya resistensi leptin karena tidak

adanya proses metabolik pada individu tersebut. Resistensi leptin terjadi selektif karena efek

aktivasi simpatisnya masih ada dan berperan dalam terjadinya hipertensi pada obesitas.

Penelitian terbaru menemukan adanya protein suppressor of cytokine signaling (SOCS) yang

berperan dalam mekanisme resistensi leptin. SOCS-3 menginhibisi sinyal reseptor leptin dengan

cara menghambat enzim JAK tyrosine kinase.

Gambar 2. Mekanisme resistensi leptin
Sumber: Rahmouni K
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Protein tyrosine phosphatase 1b (PTP1b) juga menghambat sinyal reseptor leptin dan

menyebabkan resistensi. Jalur ini merupakan target potensial untuk obat-obat antiobesitas di

masa depan.11-13

III.3 Aktivasi Sistem Renin-Angiotensin dan Aldosteron pada Obesitas

Terdapat bukti peranan sistem renin-angiotensin (RAS) pada obesitas. RAS yang berasal dari

jaringan lemak telah mendapat perhatian akhir-akhir ini karena peranannya dalam hipertensi

pada obesitas. Percobaan pada hewan menunjukkan pelepasan angiotensinogen jaringan adiposit

ke sirkulasi darah berpengaruh pada pembentukan jaringan lemak intraabdominal dibandingkan

dengan lokasi lain. Hal ini berpengaruh juga pada peningkatan tekanan darah.

Aldosteron juga berperan dalam hipertensi pada obesitas. Kadar aldosteron plasma

meningkat pada sebagian individu obes khususnya dengan obesitas visceral. Proses ini belum

diketahui jelas, namun diduga karena produksi mineralocorticoid-releasing factor oleh jaringan

adiposit atau derivat oksidatif asam linoleat yang menginduksi sintesis aldosteron. Aldosteron

meningkatkan tekanan darah melalui reseptor mineralokortikoid yang berlokasi di berbagai

jaringan misalnya ginjal dan vaskularisasi.11,13

IV. Tatalaksana hipertensi pada obesitas

IV.1 Perubahan gaya hidup

Penurunan berat badan adalah terapi utama pada obesitas dengan hipertensi. Pencegahan

kenaikan berat badan berlebih akan mengurangi risiko kenaikan tekanan darah selanjutnya.

Aktivitas fisik secara teratur sertag mengurangi gaya hidup sedentary akan mengoptimalkan

penurunan berat badan dan mencegah hipertensi. Modifikasi diet dan pendidikan keluarga akan

sangat membantu tatalaksana hipertensi pada obesitas. Penelitian menunjukkan bahwa

pengaturan gaya hidup seperti penurunan berat badan, meningkatkan konsumsi tinggi serat dan

rendah lemak, mengurangi asupan garam, dan meningkatkan aktivitas fisik dapat mencegah

terjadinya hipertensi. Berat badan berkaitan erat dengan tekanan darah, dan peningkatan berat

badan yang berlebih diikuti oleh peingkatan tekanan darah. Karena itu mempertahankan berat

badan normal dapat mencegah terjadinya hipertensi pada saat dewasa.5
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Penurunan berat badan tidak hanya menurunkan tekanan darah, tapi juga sensitivitas

terhadap garam dan menurunkan risiko kardiovaskular lainnya seperti dislipidemia dan resistensi

insulin. Penurunan BMI sampai dengan 10% akan mengurangi tekanan darah 8 sampai 10

mmHg. Hal tersebut diharapkan dapat menunda pemberian terapi farmakologis. Asupan garam

yang direkomendasikan adalah 1,2 gram/hari untuk anak usia 4-8 tahun dan 1,5 gram/hari untuk

anak yang lebih tua. Aktivitas fisik yang dianjurkan adalah aerobik selama 30-60 menit dan

membatasi kegiatan sedentary (menonton televisi, video/computer game) hanya selama 2 jam

sehari.13

IV.2 Terapi Farmakologi

Indikasi pemberian obat antihipertensi adalah pada hipertensi sekunder atau tidak berespons

dengan pengaturan gaya hidup. Terapi antihipertensi dimulai dengan obat tunggal, misalnya

golongan ACE inhibitors, angiotensin-receptor blockers, β-blockers, calcium channel blockers 

dan diuretik. Tujuan terapi tersebut adalah menurunkan tekanan darah sampai dibawah persentil

95. Sedangkan pada hipertensi berat harus diberikan antihipertensi intravena.7,16

Pemilihan obat yang pertama kali diberikan sangat tergantung dari pengetahuan dan

kebijakan dokter. Golongan diuretik dan β-blocker merupakan obat yang dianggap aman dan

efektif untuk diberikan kepada anak-anak. Golongan diuretik bekerja pada ginjal dengan cara

meningkatkan pengeluaran urin. Hal ini akan menurunkan jumlah cairan dalam darah, sehingga

tekanan darah akan turun. Pada orang dewasa, pemberian diuretik jangka panjang dapat

meningkatkan kadar lemak serum, sehingga meninggikan risiko terjadinya penyakit jantung

iskemik. Pengaruh pengobatan diuretik jangka panjang pada anak belum terbukti.6,7

Golongan β-blocker (seperti propranolol) bekerja dengan cara menghambat aktivitas

adrenalin dan mencegah pelepasannya akibat rangsangan terhadap reseptor beta. Golongan obat

ini selain digunakan untuk menurunkan tekanan darah, juga digunakan pada payah jantung dan

gangguan irama jantung.16

Golongan obat lain yang perlu dipertimbangkan untuk diberikan pada anak hipertensi

bila ada penyakit penyerta adalah penghambat angiotensin converting enzyme (ACE) pada anak

yang menderita diabetes mellitus atau terdapat proteinuria, serta β-adrenergic atau penghambat

calcium-channel.16
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ACE merupakan enzim dalam tubuh yang mengaktifkan hormon angiotensin.

Angiotensin yang sudah aktif atau angiotensin II menyebabkan pembuluh darah mengalami

konstriksi, sehingga tekanan darah akan meningkat. Obat penghambat ACE (misalnya kaptopril)

akan mencegah pengaktifan angiotensin, sehingga pembuluh darah akan mengalami dilatasi dan

tekanan darah akan menurun. Penghambat ACE juga efektif diberikan pada anak yang menderita

hipertensi renovaskular, penyakit parenkim ginjal, maupun neonatus dengan sumbatan pembuluh

darah ginjal. Meskipun demikian, penggunaan obat penghambat ACE harus hati-hati pada anak

yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Meskipun kaptopril saat ini telah digunakan secara

luas pada anak yang menderita hipertensi, tetapi saat ini banyak pula dokter yang menggunakan

obat penghambat ACE yang baru, yaitu enalapril. Obat ini memiliki masa kerja yang panjang,

sehingga dapat diberikan dengan interval yang lebih panjang dibandingkan dengan kaptopril.

Obat golongan calcium channel blockers bekerja dengan cara menurunkan kecepatan

masuknya kalsium ke dalam jantung dan dinding pembuluh darah. Obat golongan ini

menyebabkan relaksasi pembuluh darah saat terjadinya peningkatan aliran darah ke jantung,

meningkatkan pasokan oksigen ke dalam jaringan dan mengurangi kerja jantung. Berbagai

mekanisme kerja ini akhirnya akan menurunkan tekanan darah.16

Penderita hipertensi tanpa komplikasi lain, khususnya pada anak yang berhasil

menurunkan berat badan, dilakukan terapi step down, yaitu menurunkan dosis obat antihipertensi

secara bertahap. Pemantauan tekanan darah dan pengaturan gaya hidup tetap dilakukan karena

penyakit tersebut dapat terjadi lagi.7

V. Ringkasan

Hipertensi merupakan suatu masalah kesehatan penting dan prevalensinya terus

meningkat bersama meningkatnya prevalensi obesitas pada anak dan remaja. Pada umumnya

tekanan darah meningkat bersama dengan meningkatnya umur. Peningkatan tekanan darah

tersebut berhubungan erat dengan tekanan darah pada usia anak, body mass index pada usia anak

sampai mencapai usia dewasa, juga dipengaruhi ras dan jenis kelamin. Kegemukan, aktivitas

fisik yang kurang, masukan garam berlebihan akan menunjang terjadinya hipertensi.

Strategi mencegah terjadinya hipertensi pada obesitas diperlukan dengan mengubah gaya

hidup, latihan fisik teratur, diet seimbang untuk mencegah penyulit selanjutnya. Program
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penyuluhan yang efektif ditujukan kepada keluarga dan penderita hipertensi dengan tujuan

meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai macam penyebab dan akibat hipertensi,

meningkatkan pengetahuan tentang cara pencegahan dan pengobatan.
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