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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Preeklampsia 

Preeklampsia adalah hipertensi yang disertai dengan proteinuria pada ibu 

dengan usia kehamilan di atas 20 minggu, dengan catatan bahwa tidak semua ibu 

dengan preeklampsia memperlihatkan edema
9
. Jika gejala yang muncul adalah 

gejala preeklampsia dan ditambah dengan gejala lain, seperti koma dan/atau 

kejang, maka hal tersebut diklasifikasikan sebagai eklampsia
10

.   

Preeklampsia dideskripsikan sebagai disease of theories karena penyebab 

pastinya yang masih belum diketahui. Beberapa teori menunjukkan hubungan 

preeklampsia dengan (1) invasi abnormal sitotrofoblas terhadap arteriol spiralis, 

(2) hipoperfusi uteroplasenta, (3) ketidakseimbangan antara peningkatan sintesis 

thromboxane dengan penurunan produksi prostaglandin I2, (4) peningkatan stress 

oksidatif, (5) gangguan metabolisme endothelin, atau disfungsi endothelial, (6) 

perubahan reaktivitas vaskuler, (7) penurunan laju filtrasi ginjal dengan retensi 

natrium dan air, (8) penurunan volume intravaskuler, (9) peningkatan iritabilitas 

sistem saraf pusat
11, 12

 dengan hipotesis terkuat pada poin terganggunya plasenta 

pada awal kehamilan 
13

. 

2.2 Epidemiologi Preeklampsia 

Kondisi hipertensi kehamilan dapat berupa preeklampsia-eklampsia, 

hipertensi kronik (hipertensi primer, maupun hipertensi sekunder yang disebabkan 

oleh insufisiensi renal, penyakit endokrin, dan penyebab lain), hipertensi kronik 

dengan superimposed preeklampsia, dan hipertensi transien
12

. Preeklampsia yang 
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merupakan bagian dari kondisi hipertensi dalam kehamilan adalah gangguan 

multiorgan pada kehamilan yang sangat berhubungan dengan mortalitas dan 

morbiditas maternal dan perinatal. Komplikasi kehamilan berupa preeklampsia di 

Amerika Serikat mencapai angka 6-11%, dengan insidensi 23.6 kasus per 1000 

persalinan, sementara angka preeklampsia di negara berkembang dipastikan lebih 

tinggi daripada angka di Amerika Serikat. Data terbaru menyatakan bahwa 

preeklampsia menyebabkan 15.9% kematian ibu di Amerikat Serikat dan 

merupakan penyebab utama angka mortalitas dan morbiditas perinatal
14

. 

Insidensi preeklampsia di RSUP Dr. Kariadi mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan yang dibuktikan oleh Wahdi (2000) yang mengemukakan bahwa 

angka kematian ibu akibat preeklampsia/eklampsia selama tahun 1996-1998 

adalah 48% sedangkan pada tahun 2010 insidennya menjadi 76.17%
15

. Di sisi 

lain, preeklampsia juga bertanggungjawab terhadap 30-50% kematian perinatal 

dan kasus bayi kecil untuk masa kehamilan.    

2.3 Patofisiologi Preeklampsia 

Pada awal kehamilan, sel sitotrofoblas menginvasi arterispiralis uterus, 

mengganti lapisan endothelial dari arteri tersebut dengan merusak jaringan elastis 

medial, muskular, dan neural secara berurutan. Sebelum trimester kedua 

kehamilan berakhir, arteri spiralis uteri dilapisi oleh sitotrofoblas, dan sel 

endothelial tidak lagi ada pada bagian endometrium atau bagian superfisial dari 

miometrium. Proses remodeling arteri spiralis uteri menghasilkan pembentukan 

sistem arteriolar yang rendah tahanan serta mengalami peningkatan suplai volume 

darah yang signifikan untuk kebutuhan pertumbuhan janin. Pada preeklampsia, 
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invasi arteri spiralis uteri hanya terbatas pada bagian desidua proksimal, dengan 

30% sampai dengan 50% arteri spiralis dari placental bed luput dari proses 

remodeling trofoblas endovaskuler. Segmen miometrium dari arteri tersebut 

secara anatomis masih intak dan tidak terdilatasi. Rerata diameter eksternal dari 

arteri spiralis uteri pada ibu dengan preeklampsia adalah 1,5 kali lebih kecil dari 

diameter arteri yang sama pada kehamilan tanpa komplikasi. Kegagalan dalam 

proses remodeling vaskuler ini menghambat respon adekuat terhadap kebutuhan 

suplai darah janin yang meningkat yang terjadi selama kehamilan. Ekspresi 

integrin yang tidak sesuai oleh sitotrofoblas ekstravilli mungkin dapat 

menjelaskan tidak sempurnanya remodeling arteri yang terjadi pada preeklampsia. 

Kegagalan invasi trofobas pada preeklampsia menyebabkan penurunan 

perfusi uteroplasenta, sehingga menghasilkan plasenta yang mengalami iskemi 

progresif selama kehamilan. Selain itu, plasenta pada ibu dengan preeklampsia 

menunjukkan peningkatan frekuensi infark plasenta dan perubahan morfologi 

yang dibuktikan dengan proliferasi sitotrofoblas yang tidak normal. Bukti empiris 

lain yang mendukung gagasan bahwa plasenta merupakan etiologi dari 

preeklampsia adalah periode penyembuhan pasien yang cepat setelah melahirkan. 

Jaringan endotel vaskuler memiliki beberapa fungsi penting, termasuk di 

antaranya adalah fungsi pengontrolan tonus otot polos melalui pelepasan substansi 

vasokonstriktor dan vasodilator, serta regulasi fungsi anti koagulan, anti platelet, 

fibrinolisis melalui pelepasan faktor yang berbeda. Hal ini menyebabkan 

munculnya gagasan bahwa pelepasan faktor dari plasenta yang merupakan respon 

dari iskemi menyebabkan disfungsi endotel pada sirkulasi maternal. Data dari 
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hasil penelitian mengenai disfungsi endotel sebagai patogenesis awal 

preeklampsia menunjukkan bahwa hal tersebut kemungkinan merupakan 

penyebab dari preeklampsia, dan bukan efek dari gangguan kehamilan tersebut. 

Selanjutnya, pada ibu dengan preeklampsia, faktor gangguan kesehatan pada ibu 

yang sudah ada sebelumnya seperti hipertensi kronis, diabetes, dan hiperlipidemia 

dapat menjadi faktor predisposisi atas kerusakan endotel maternal yang lebih 

lanjut
16

. 

2.4 Faktor Risiko
17

 

Faktor risiko adalah faktor yang memperbesar kemungkinan seseorang 

untuk menderita penyakit tertentu. Hal ini penting untuk diketahui agar pemberi 

layanan kesehatan dapat melakukan tindakan preventif atau rencana tata laksana 

untuk mencegah atau mengurangi derajat kesakitan penyakit tersebut. Faktor 

risiko yang dipaparkan akan menjadi karakteristik maternal pada penelitian ini. 

 

2.4.1 Usia  

Ibu dengan usia ≥40 tahun memiliki risiko 2 kali lipat lebih besar untuk 

mengalami preeklampsia. Dari penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 

risiko preeklampsia meningkat hingga 30% setiap penambahan 1 tahun setelah ibu 

mencapai usia 34 tahun. Sedangkan ibu yang hamil di usia muda cenderung tidak 

mempengaruhi risiko terjadinya preeklampsia. 

2.4.2 Paritas 

Preeklampsia sering disebut sebaga penyakit kehamilan pertama karena 

banyaknya kasus preeklampsia yang muncul pada kehamilan pertama. Sebuah 
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penelitian menunjukkan bahwa nuliparitas meningkatkan kemungkinan terjadinya 

preeklampsia sebanyak 3 kali lipat. Sedangkan ibu yang masuk ke dalam 

golongan multipara adalah ibu yang sudah melahirkan lebih dari 1 kali dan tidak 

lebih dari 4 kali, memiliki risiko sebesar 1% untuk mengalami preeklampsia. 

2.4.3 Riwayat preeklampsia sebelumnya 

Ibu yang mengalami preeklampsia pada kehamilan pertamanya, akan 

memiliki risiko 7 kali lipat lebih besar untuk mengalami preeklampsia pada 

kehamilan berikutnya.  

2.4.4 Kehamilan multipel 

Ketika seorang ibu mengandung lebih dari 1 janin dalam kandungannya, 

maka risiko ibu tersebut mengalami preeklampsia meningkat hampir 3 kali lipat. 

Satu buah penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil dengan 3 janin berisiko 

mengalami preeklampsia 3 kali lipat lebih besar dari pada ibu hamil dengan 2 

janin. 

2.4.5 Penyakit terdahulu 

Jika sebelum hamil ibu sudah terdiagnosis diabetes, kemungkinan terkena 

preeklampsia meningkat 4 kali lipat. Sedangkan untuk kasus hipertensi, Davies et 

al mengemukakan bahwa prevalensi preeklampsia pada ibu dengan hipertensi 

kronik lebih tinggi dari pada ibu yang tidak menderita hipertensi kronik. 

McGowan et al membandingkan luaran pada 129 ibu dengan hipertensi kronik 

yang tidak mengalami preeklampsia superimpos dengan 26 ibu yang mengalami 

preeklampsia superimpos. Data menunjukkan bahwa ibu yang mengalami 

preeklampsia superimpos memiliki tingkat morbiditas perinatal, bayi yang kecil 
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untuk umur kehamilan tersebut, dan persalinan sebelum umur kehamilan 32 

minggu yang lebih tinggi. Sedangkan untuk ibu yang sebelumnya didiagnosis 

dengan sindrom antifosfolipid meningkatkan risiko terjadinya preeklampsia secara 

signifikan.  

2.4.6 Jarak antara kehamilan 

Hubungan antara risiko terjadinya preeklampsia dengan interval kehamilan 

lebih signifikan dibandingkan dengan risiko yang ditimbulkan dari pergantian 

pasangan seksual. Risiko pada kehamilan kedua atau ketiga secara langsung 

berhubungan dengan waktu persalinan sebelumnya. Ketika intervalnya adalah 

lebih dari sama dengan 10 tahun, maka risiko ibu tersebut mengalami 

preeklampsia adalah sama dengan ibu yang belum pernah melahirkan 

sebelumnya.  

2.4.7 Indeks masa tubuh 

Penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan risiko munculnya 

preeklampsia pada setiap peningkatan indeks masa tubuh. Sebuah studi kohort 

mengemukakan bahwa ibu dengan indeks masa tubuh >35 memiliki risiko untuk 

mengalami preeklampsia sebanyak 2 kali lipat. Sebuah studi lain yang 

membandingkan risiko antara ibu dengan indeks masa tubuh rendah dan normal 

menemukan bahwa risiko terjadinya preeklampsia menurun drastis pada ibu 

dengan indeks masa tubuh <20. 

2.4.8  Usia kehamilan 

Preeklampsia dapat dibagi menjadi 2 subtipe dideskripsikan berdasarkan 

waktu onset dari preeklampsia. Preeklampsia early-onset terjadi pada usia 
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kehamilan <34 minggu, sedangkan late onset muncul pada usia kehamilan ≥34 

minggu. Preeklampsia early onset merupakan gangguan kehamilan yang dapat 

mengancam jiwa ibu maupun janin yang dikandungnya. Penelitian sebelumnya 

menyebutkan bahwa insidensi preeklampsia meningkat seiring dengan semakin 

tuanya usia kehamilan yang dibuktikan dengan preeklampsia yang terjadi pada 

usia kehamilan 20 minggu adalah 0.01/1000 persalinan dan insidensi 

preeklampsia pada usia kehamilan 40 minggu adalah 9.62/1000 persalinan
18

. 

2.5 Cara Mendiagnosis Preeklampsia dan Eklampsia 

Proses menyingkirkan diagnosis banding harus dilakukan dengan hati-hati 

karena gejala klinik dan tanda yang  muncul mungkin saja tidak spesifik. Prinsip 

yang harus ditekankan adalah preeklampsia sangat potensial untuk menjadi 

fulminan, maka dari itu kecurigaan akan terjadinya preeklampsia harus ada 

walaupun gejala yang muncul tidak berat. Sebanyak 40%-90% ibu dengan 

preeklampsia sering mengeluh nyeri epigastrik atau nyeri pada kuadran kanan atas 

abdomen
19

, selain itu gejala klinik yang sering muncul adalah sakit kepala, 

penglihatan kabur, dan mual atau muntah
20

. 

Pada preeklampsia, kriteria diagnosis yang dibutuhkan adalah tekanan 

darah sistolik 140 mmHg atau lebih, atau tekanan darah diastolik 90 mmHg atau 

lebih pada ibu dengan umur kehamilan lebih dari 20 minggu dan riwayat tekanan 

darah sebelum kehamilan ibu tersebut adalah normal. Selain itu kriteria diagnosis 

yang dibutuhkan adalah adanya protenuria 0.3 gram atau lebih protein pada urin 

tampung 24 jam (diindikasikan dengan uji protein carik celup+1 atau lebih). 
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Sedangkan kriteria diagnosis yang dibutuhkan untuk preeklampsia berat 

adalah tekanan darah sistolik 160 mmHg atau lebih, atau tekanan darah diastolik 

110 mmHg atau lebih pada dua kali pengukuran dengan jeda antara masing-

masing pengukuran adalah 6 jam dan pasien dalam keadaan istirahat tirah baring. 

Kriteria proteinuria pada preeklampsia berat adalah adanya 5 gram atau lebih 

protein pada urin tampung 24 jam ditunjukkan dengan hasil uji carik celup +3 

atau lebih pada uji carik celup dengan 2 kali pengujian dan jarak antara satu 

pengukuran dengan pengukuran lain adalah paling tidak 4 jam. Gejala lain yang 

mendukung diagnosis preeklampsia berat adalah oliguria (produksi urin dalam 24 

jam tidak lebih dari 500 ml), skotoma penglihatan, edem pulmo atau sianosis, 

trombositopenia (<100.000 sel/uL), hemolisis mikroangiopati, peningkatan 

SGOT/SGPT, oligohidramnion, dan intrauterine growth restriction
21, 22

. 

Hal yang membedakan preeklampsia dengan eklampsia adalah jika 

muncul kriteria diagnosis preeklampsia ringan atau preeklampsia berat yang 

diikuti dengan koma atau kejang tanpa ada kemungkinan penyakit lain yang 

mendasari seperti epilepsi, perdarahan subaraknoid, dan meningitis, maka pasien 

tersebut memenuhi kriteria diagnosis eklampsia. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

tidak menutup kemungkinan ibu dengan preeklampsia ringan langsung mengalami 

eklampsia tanpa harus melewati fase preeklampsia berat terdahulu
21

. 

2.6 Tata Laksana Kehamilan dengan Preeklampsia 

Sebagai bagian dari pemeriksaan antenatal, dalam melakukan anamnesis 

harus didapatkan data ibu hamil mengenai faktor risiko yang berkaitan dengan 

preeklampsia. Pertanyaan tersebut meliputi riwayat obstetri, terutama riwayat 
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hipertensi atau preeklampsia pada kehamilan sebelumnya. Penyakit lain yang 

dapat meningkatkan risiko terjadinya preeklampsia adalah diabetes mellitus, 

penyakit vaskuler dan jaringan ikat, nefropati, dan sindrom antifosfolipid antibodi. 

Pada setiap kunjungan ibu dalam pemeriksaan antenatal, pengukuran 

tekanan darah harus selalu dilakukan dengan sebelumnya memberi waktu kepada 

ibu untuk beristirahat paling tidak selama 10 menit. Tinggi fundus uteri juga 

diperiksa karena tinggi fundus uteri yang tidak sesuai dengan usia kehamilan 

dapat mengindikasikan pertumbuhan janin yang terhambat. Edema wajah dan 

peningkatan berat badan yang sangat cepat juga harus mendapatkan perhatian 

lebih, karena retensi cairan berasosiasi erat dengan preeklampsia
23

. 

Jika pada ibu ditemukan gejala preeklampsia ringan, maka manajemen 

yang dilakukan  adalah meminta pasien untuk istirahat yang cukup serta 

melakukan monitoring tekanan darah dan protein pada urin pasien secara rutin. 

Pasien mendapatkan edukasi mengenai gejala preeklampsia berat seperti nyeri 

epigastrik dan gangguan penglihatan, agar jika gejala tersebut dialami oleh pasien, 

pasien diharapkan untuk segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. 

Obat antihipertensif tidak diberikan kecuali tekanan darah diastolik pasien 

mencapai 100 mmHg dan usia kehamilan ≤30 minggu. 

Tujuan dari manajemen preeklampsia berat adalah (1) mencegah 

terjadinya kejang, (2) mengontrol tekanan darah ibu, (3) menginisiasi persalinan. 

Persalinan merupakan terapi definitif jika preeklampsia terjadi pada usia 

kehamilan ≥36 minggu atau jika ditemukan bukti maturitas dari paru janin atau 
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gawat janin. Sedangkan untuk usia kehamilan <36 minggu, untuk mengantisipasi 

persalinan prematur, ibu harus dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang 

memiliki alat kesehatan yang memadai sehingga pada saat bayi lahir, bayi tersebut 

dapat langsung mendapatkan perawatan intensif di bagian neonatal intensive care 

unit (NICU)
12

.  Untuk mencegah terjadinya kejang, administrasi intra muskular 

magnesium sulfat 40% sebanyak 10 gram dengan syarat (1) refleks tendo lutut 

positif, (2) tersedia glukonas kalsikus/kalsium klorida, (3) respiratory rate ≥16 

kali per menit, (4) diuresis ≥100 cc per jam. Di sisi lain, magnesium sulfat juga 

berguna untuk menurunkan mortalitas serta morbiditas maternal dan perinatal 

pada kasus preeklampsia
24

 

2.7 Luaran Maternal 

2.7.1 Kematian Maternal 

Setiap tahunnya, diperkirakan bahwa preeklampsia bertanggungjawab atas 

50.000 kematian maternal di seluruh dunia, bahkan di negara maju dengan tingkat 

mortalitas maternal yang rendah, preeklampsia dan eklampsia menyumbang angka 

kematian yang cukup tinggi. Sebagai contoh, di Inggris preeklampsia dan 

eklampsia menyebabkan 15% dari total mortalitas maternal, dengan dua per tiga 

kematian tersebut berhubungan dengan preeklampsia
25

.  Di negara-negara 

berpendapatan rendah maupun  moderat dimana akses akan fasilitas kesehatan, 

seperti ventilator, sangat terbatas, angka case fatality dapat mencapai 3%-5%
26

. 

Penelitian di RSUP Dr. Kariadi menunjukkan bahwa kematian ibu pada tahun 

1999-2000 disebabkan oleh preeklampsia dan eklampsia (52,9%), perdarahan 

(26,5%), dan infeksi (14,7%)
27

. 
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Preeklampsia berhubungan erat dengan komplikasi maternal, baik akut 

maupun kronik. Kematian yang terjadi sebagai efek sekunder dari preeklampsia 

biasanya terjadi akibat eklampsia, tekanan darah yang tidak terkontrol, atau 

inflamasi sistemik. Kematian sekunder preeklampsia juga banyak disebabkan oleh 

perdarahan serebral
25

. 

2.7.2 Morbiditas Maternal
28

 

Hipertensi adalah hal yang sering terjadi pada selama kehamilan. 

Sebanyak 10% ibu tercatat mengalami peningkatan tekanan darah lebih dari 

normal sesaat sebelum persalinan. Ibu dengan preeklampsia ringan mungkin tidak 

merasakan dampak yang begitu besar, tetapi ibu yang mengalami preeklampsia 

berat dapat mengalami gangguan pada hati, ginjal, otak, dan gangguan pada 

sistem pembekuan darah. Morbiditas berat yang berasosiasi dengan preeklampsia 

adalah gagal ginjal, stroke, gagal jantung, adult respiratory distress syndrome, 

koagulopati, dan gagal hati. Komplikasi yang jarang terjadi tapi sangat serius 

adalah eklampsia, stroke, hemolisis, peningkatan enzim hati, penurunan jumlah 

trombosit (HELLP syndrome), dan disseminated intravascular coagulation
26

. Ibu 

dengan komplikasi tersebut membutuhkan perawatan intensif atau fasilitas 

pelayanan kesehatan yang khusus seperti ventilator dan dialisis ginjal.  

(Sibai,1985) meneliti sejumlah komplikasi maternal terkait dengan 

preeklampsia, meliputi ablatio plasenta (22%), eklampsia (17%), koagulopati 

(8%), gagal ginjal (5%), hipertensi ensefalopati (3%), dan ruptur hati (1%). 
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2.7.2.1 Sindrom HELLP 

Sindrom HELLP adalah respon inflamasi disertai aktivasi koagulasi dan 

komplemen yang disebabkan oleh partikel sinsisiotrofoblas dan substansi dari 

plasenta yang berinteraksi dengan imun sistem ibu dan sel endotel vaskuler
29

.  

Klasifikasi sindrom HELLP menurut klasifikasi Mississippi adalah platelet 

<150x10
9
/l, aspartat aminotransferase >1.16ᵤkat/l, dan total laktat dehidrogenase 

>10ᵤkat/l. Sindrom HELLP yang tidak lengkap didefinisikan sebagai absennya 

hemolisis, peningkatan enzim hati, atau rendahnya hitung trombosit
30

. Sindrom 

HELLP lazim ditemukan pada ibu dengan preeklampsia berat. 

2.7.2.2 Gagal ginjal akut 

Nekrosisi tubular akut, yang menyebabkan gagal ginjal akut, jarang terjadi 

hanya disebabkan oleh preeklampsia berat. Hal yang lebih sering terjadi adalah 

salah satu komplikasi dari preeklampsia adalah ablatio plasenta yang dapat 

menyebabkan perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum yang tidak 

ditangani dengan baik dapat menyebabkan syok dan hipotensi sehingga muncul 

tanda klinik gagal ginjal akut. 

2.7.2.3 Gangguan penglihatan 

Pada preeklampsia berat, gangguan penglihatan yang sering muncul adalah 

diplopia dan penglihatan kabur. Ablasio retina dapat terjadi pada ibu dengan 

preeklampsia dalam bentuk gangguan penglihatan yang tidak total atau unilateral. 

Sedangkan kebutaan lebih jarang terjadi, dan biasanya reversibel. Ibu yang 

mengalami kebutaan oksipital biasanya mengalami edema vasogenik yang luas di 
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lobus oksipital. Infark pada retina maupun nucleus geniculatum juga dapat 

menyebabkan kebutaan.  

2.7.2.4 Edema serebri 

Edema vasogenik sangat mungkin terjadi pada kasus preeklampsia, tidak 

terkecuali edema pada jaringan otak. Efek yang timbul dari edema serebri yang 

luas dapat berupa letargi, kebingungan, hingga koma. Ibu dengan preeklampsia 

adalah kelompok yang sangat rentan akan peningkatan tekanan darah yang hebat 

dan mendadak, yang berakibat memburuknya edema vasogenik tersebut.  

2.7.2.5 Perdarahan serebral 

Bahaya dari tingginya tekanan darah sistolik, terutama jika 

dikombinasikan dengan rendahnya jumlah trombosit dalam morbiditas 

preeklampsia adalah adanya risiko tinggi untuk terjadinya perdarahan serebral. 

Terlebih lagi jika adanya kombinasi gangguan endotel, trombositopenia, dan 

perubahan tekanan darah yang mendadak, maka risiko untuk terjadinya 

komplikasi intraserebral pada ibu dengan preeklampsia akan semakin besar
25

. 

2.7.2.6 Edema Paru 

Komplikasi preeklampsia berat dapat berupa payah jantung ventrikel kiri 

akibat peningkatan afterload yang menyebabkan terjadinya edema paru. Selain 

penyebab kardiogenik, edema paru juga dapat disebabkan oleh penyebab non-

kardiogenik akibat kerusakan sel endotel pembuluh darah kapiler paru. 

2.7.2.7 Eklampsia 

Periode kejang eklamptik sebagai komplikasi dari preeklampsia dapat 

disebabkan oleh beberapa hal, seperti edema serebri, perdarahan intraserebral, 
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infark serebral, vasospasme serebral, dan ensefalopati hipertensi. Sedangkan 

periode koma dapat disebabkan oleh kegagalan fungsi hati untuk memetabolisme 

substansi toksik dalam tubuh, sehingga muncul asidosis. Penyebab koma yang lain 

adalah kerusakan serebral berupa edema serebri, perubahan dan nekrosis di sekitar 

perdarahan, dan hernia batang otak
31

. 

2.7.2.8 Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) 

Selain morbiditas fisik, terdapat beberapa data yang menunjukkan akan 

adanya trauma psikologis yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya post-

traumatic stress disorder pada ibu dengan preeklampsia. Post traumatic stress 

disorder merupakan anxietas yang terjadi setelah paparan akan kejadian yang 

mengancam jiwa. Hal ini terjadi terutama jika preeklampsia terdahulu yang 

dialami ibu diikuti dengan kelahiran prematur dan kematian bayi
32

.  

2.7.2.9 Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) 

Pada kehamilan normal, systemic inflammatory response yang terjadi 

sangat ringan. Hal ini muncul pada fase luteal siklus menstruasi sebelum 

implantasi terjadi, dan berkembang sejalan dengan dimulainya kehamilan. 

Preeklampsia berhubungan dengan munculnya systemic inflammatory response 

yang jauh lebih berat dibandingkan dengan pada kehamilan tanpa komplikasi. 

Sindrom preeklampsia muncul dikarenakan akumulasi dari gangguan sirkulasi oleh 

disfungsi sel endotel maternal. Endotel merupakan salah satu bagian integral dari 

jaringan inflamasi yang berarti bahwa aktivasi endotel akan mengaktivasi leukosit, 

dan begitu juga sebaliknya. Kombinasi aktivasi endotel dan leukosit yang terjadi 
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menyebabkan systemic inflammatory response yang muncul lebih hebat 

dibandingkan dengan yang terjadi pada kehamilan normal
33

. 

2.7.2.10 Indikasi rawat ICU 

Komplikasi preeklampsia pada ibu hamil sangat beragam, dan banyak 

diantaranya menuntut ibu untuk dirawat dengan alat penunjang kehidupan yang 

berada di ICU. Salah satu contoh yang diberikan adalah komplikasi preeklampsia 

berupa periode koma eklamptik. 

2.7.2.11 Perdarahan postpartum 

Perdarahan postpartum didefinisikan sebagai kehilangan darah yang 

dialami oleh ibu sebanyak ≥1000 ml pada 24 jam pertama setelah persalinan. 

Penelitian di Belanda menunjukkan bahwa preeklampsia meningkatkan risiko 

terjadinya perdarahan postpartum sebanyak 1.81 kali lipat. Penelitian pada 

subgrup persalinan spontan tanpa induksi preeklampsia juga meningkatkan risiko 

terjadinya perdarahan postpartum
34

.  

2.7.2.12 Sepsis 

Konsensus yang diadakan oleh  American College of Chest Physicians 

Society (ACCP) pada tahun 1992 menetapkan definisi sepsis adalah infeksi yang 

ditandai dengan munculnya respon inflamasi dikarenakan invasi mikroorganisme 

ke dalam jaringan tubuh yang steril
35

. Penelitian di Amerika Serikat mengatakan 

bahwa ibu hamil dengan preeklampsia memiliki risiko yang lebih besar untuk 

mengalami severe sepsis, perdarahan postpartum, dan komplikasi pada luka. Ibu 

dengan preeklampsia juga memiiki risiko untuk mengalami syok septik 3 kali 

lebih besar daripada risiko untuk mengalami severe sepsis
36

. 
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2.7.2.13 Edema paru 

Komplikasi yang sering muncul akibat dari preeklampsia adalah edema 

paru, tetapi alasan mengapa ibu hamil dengan preeklampsia dapat mengalami hal 

tersebut masih belum diketahui. Beberapa teori menghubungkannya dengan 

circulating angiogenic factor, penurunan tekanan onkotik koloid, disfungsi sel 

endotel, atau tekanan intravaskuler yang meningkat seiring dengan meningkatnya 

afterload kardiak
37

.  

 

2.8 Luaran Perinatal 

2.8.1 Kematian Perinatal 

Sebanyak 25% dari jumlah stillbirth, kematian bayi dengan usia kehamilan 

sekurang-kurangnya 20 minggu atau jika bayi ditimbang beratnya mencapai 500 

gram, dan kematian neonatal pada negara berkembang diasosiasikan dengan 

preeklampsia dan eklampsia. Di negara-negara dengan pendapatan rendah dan 

menengah, masih banyak rumah sakit yang sulit bahkan tidak dapat mengakses 

neonatal intensive care unit, sehingga mortalitas dan morbiditas yang berkaitan 

dengan preeklampsia dan eklampsia masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

angka mortalitas dan morbiditas pada negara dengan akses yang lebih baik 

terhadap fasilitas kesehatan tersebut
38

. Contohnya, sebanyak 6% anak dari seluruh 

ibu dengan eklampsia meninggal di Inggris, sedangkan di negara berkembang 

kematian bayi yang lahir dari ibu dengan eklampsia adalah sebanyak 27%
39, 40

. 

Untuk ibu dengan preeklampsia, angka kematian bayi 3 kali lipat lebih banyak 
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terjadi di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju karena fasilitas 

pelayanan kesehatan yang lebih baik pada negara maju
26

.  

2.8.2 Morbiditas Perinatal 

Preeklampsia memberikan pengaruh pada suplai darah dari ibu ke 

plasenta, yang dapat menyebabkan buruknya pertumbuhan janin dalam kandungan 

ibu dan dapat memicu terjadinya persalinan prematur. Preeklampsia adalah 

penyebab dari 12% bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah dan seperlima 

dari bayi yang lahir prematur
26

. Di negara dengan tingkat pendapatan tinggi, bayi 

yang dilahirkan terlalu dini merupakan penyebab utama mortalitas dan morbiditas 

perinatal, dan preeklampsia adalah faktor utama kelahiran prematur
41

. Komplikasi 

yang berasosiasi dengan kelahiran prematur meliputi respiratory distress, apneu, 

ikterik, kerniketrik, kesulitan dalam menyusu, hipoglikemia, kejang, 

periventricular leucomalacia, dan memperpanjang waktu perawatan di rumah 

sakit
42

. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa bayi yang lahir dari ibu dengan 

preeklampsia memiliki risiko lebih besar untuk menderita cerebral palsy 

dibandingkan dengan anak yang lahir dari ibu dengan kondisi kehamilan tanpa 

komplikasi
43

 dan 30 juta bayi mengalami gangguan pertumbuhan setiap tahunnya 

di negara berkembang, dan 1 dari 7 bayi tersebut berhubungan dengan kasus ibu 

dengan preeklampsia
26

. 

2.8.2.1 Intra uterine growth restriction (IUGR) 

Pertumbuhan janin dalam kandungan merupakan penanda yang baik akan 

kondisi janin. Kehamilan dengan komplikasi intra uterine growth restriction 

didefinisikan sebagai proses patologis reduksi pertumbuhan janinyang 
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diasosiasikan dengan meningkatan angka kematian perinatal. Preeklampsia 

sebagai komplikasi kehamilan dengan karakter penurunan aliran darah dan iskemi 

uteroplasenta merupakan faktor risiko yang paling dominan dalam terjadinya intra 

uterine growth restriction. Srinivas et al (2009) mengemukakan bahwa ibu 

dengan preeklampsia memiliki risiko 2,7 kali lebih besar untuk melahirkan bayi 

dengan pertumbuhan terhambat dibandingkan dengan ibu dengan kehamilan tanpa 

komplikasi
14, 44

. 

2.8.2.2 Berat badan lahir rendah 

Pertumbuhan janin dalam uterus ibu memiliki pengaruh yang besar 

terhadap berat badan bayi ketika lahir. Suplai darah dan nutrisi dari sistem 

uteroplasenta memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan janin intra uteri 

dan berat badan lahir. Pada kasus ibu dengan preeklampsia, dimana terjadi 

gangguan pada sistem uteroplasenta, pertumbuhan janin dan berat badan lahir 

menjadi tidak optimal sehingga muncul luaran perinatal berupa bayi berat badan 

lahir rendah
44

 

2.8.2.3 Asfiksia 

Sebuah studi menunjukkan bahwa faktor risiko akan terjadinya asfiksia 

pada bayi dapat dilihat dari riwayat obstetri ibu, riwayat perkembangan janin, dan 

komplikasi persalinan. Di antara faktor risiko tersebut, terdapat preeklampsia dan 

kelahiran prematur sebagai faktor risiko terjadinya asfiksia
45

. Diagnosis asfiksia 

dapat ditegakkan dengan melihat skor APGAR dari bayi, sehingga dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu asfiksia ringan, sedang, dan berat.  
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2.8.2.4 Gawat janin 

Salah satu patogenesis dari preeklampsia adalah adanya hipoperfusi 

uteroplasenta yang berefek pada terganggunya suplai oksigen dari ibu kepada 

janin. Jika kondisi ini terus menerus berlanjut, maka janin akan berusaha untuk 

beradaptasi dengan lingkungan yang kadar oksigennya tidak optimal dan berusaha 

untuk melindungi organ-organ vital dari kerusakan yang disebabkan oleh kondisi 

tersebut. Proses adaptasi yang diupayakan oleh janin tidak dapat terus 

berlangsung, terlebih lagi jika suplai oksigen terus turun dan menstimulasi 

kemoreseptor pada arteri karotikus sehingga refleks vagal muncul dan 

menyebabkan janin mengalami bradikardi yang nampak sebagai kondisi gawat 

janin
46

 

2.8.2.5 Kelahiran prematur 

Preeklampsia dapat muncul jika proses inflamasi sistemik pada ibu  

menyebabkan ibu untuk melakukan dekompensasi. Ibu dengan preeklampsia 

mengalami peningkatan produksi kortisol dan dan sitokin yang lebih besar 

dibandingkan dengan ibu tanpa komplikasi kehamilan. Hal ini diasosiasikan 

dengan meningkatnya risiko kelahiran bayi prematur
47

. Studi lain menunjukkan 

bahwa kelahiran prematur sering terjadi pada ibu dengan preeklampsia terjadi 

dikarenakan persalinan merupakan terapi definitif preeklampsia, sehingga 

persalinan perlu dilakukan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. 
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2.8.2.6 Trombositopenia 

Preeklampsia pada ibu dapat menyebabkan trombositopenia pada neonatus 

dengan temuan hitung trombosit <150.000/ᵤL. Pada kehamilan dengan komplikasi 

preeklampsia, trombositopenia neonatus dapat ditemukan tepat setelah persalinan 

atau 2-3 hari pertama kehidupan. Derajat dari trombositopenia yang berhubungan 

dengan preeklampsia sangat beragam. Patogenesis trombositopenia pada bayi dari 

ibu dengan preeklampsia masih belum diketahui. Satu mekanisme yang potensial 

untuk menjelaskan patogenesisnya adalah trombositopenia merupakan hipoksia 

pada janin yang memiliki efek langsung kepada depresi megakariosit
14

 


