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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Definisi preeklampsia berat dengan dan tanpa sindrom HELLP 

2.1.1 Preeklampsia berat  

Definisi preeklampsia berat adalah peningkatan tekanan darah sekurang-

kurangnya 160 mmHg sistolik atau 110 mmHg diastolik. Alat tensimeter 

sebaiknya menggunakan tensimeter air raksa, namun apabila tidak tersedia dapat 

menggunakan tensimeter jarum atau tensimeter otomatis yang sudah divalidasi. 

Laporan terbaru menunjukkan pengukuran tekanan darah menggunakan alat 

otomatis sering memberikan hasil yang lebih rendah.10–12 

Proteinuria berat ditetapkan bila ekskresi protein dalam urin ≥ 5 g/24 jam 

atau tes urin dipstik ≥ positif 2. Pemeriksaan urin dipstik bukan merupakan 

pemeriksaan yang akurat dalam memperkirakan kadar proteinuria. 6,7 

Konsentrasi protein pada sampel urin sewaktu bergantung pada beberapa faktor, 

termasuk jumlah urin. Selain itu juga dapat disertai dengan keterlibatan organ 

lain11. Kriteria lain preeklampsia berat yaitu bila ditemukan gejala dan tanda 

disfungsi organ, seperti kejang, edema paru, oliguria, trombositopeni, peningkatan 

enzim hati, nyeri perut epigastrik atau kuadran kanan atas dengan mual dan 

muntah, serta gejala serebral menetap (sakit kepala, pandangan kabur, penurunan 

visus atau kebutaan kortikal dan penurunan kesadaran).11–13 
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2.1.2 Preeklampsia berat dengan sindrom HELLP 

Preeklampsia berat dengan sindrom HELLP yaitu peningkatan tekanan 

darah pada kehamilan sesuai dengan kriteria preeklampsia berat ditambah dengan 

kumpulan gejala-gejala yang memperberatkan kehamilan yang disebut dengan 

sindrom HELLP. Sindrom HELLP adalah kumpulan gejala-gejala dari Hemolysis 

yaitu anemia hemolitik mikroangiopatik dengan apusan darah perifer abnormal, 

bilirubin total >1,2 mg/dL atau jumlah laktat dehidrogenase (LDH) serum >600 

U/L. Elevated Liver enzymes dimana Aspartat aminotransferase >70 U/L atau 

LDH >600 U/L. Dan Low Platelets yaitu kadar platelet <150.000/mm.14 

 

2.2 Epidemiologi preeklampsia berat dengan dan tanpa sindrom HELLP 

Kejadian preeklampsia di Amerika Serikat diperkirakan berkisar antara 2 - 

6% pada ibu hamil nulipara yang sehat. Di antara seluruh kejadian kehamilan 

preeklampsia tersebut, sekitar 10% terjadi pada kehamilan usia kehamilan < 34 

minggu . Kejadian global preeklampsia telah diperkirakan 5 - 14% dari seluruh 

kehamilan. Di negara berkembang, kejadian penyakit ini dilaporkan 4 - 18%, 

dengan gangguan hipertensi menjadi penyebab obstetri paling umum kedua lahir 

mati dan kematian neonatal dini di negara-negara tersebut.15 

 Pada 20% wanita preeklampsia berat didapatkan Sindrom HELLP 

(Hemolysis, Elevated Liver Enzyme, Low Platelet Count) yang ditandai dengan 

hemolisis, peningkatan enzim hepar, trombositopenia akibat kelainan hepar dan 

sistem koagulasi. Angka kejadian Sindrom HELLP ini sekitar 1 dari 1000 
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kehamilan. Sekitar 20% Sindrom HELLP mengalami koagulasi intravaskuler 

diseminata, yang memper buruk prognosis baik ibu maupun bayi.16 

 

2.3 Etiologi dan Patofisiologi  

2.3.1 Etiologi 10 

Penyebab hipertensi kehamilan hingga saat ini belum di ketahui dengan 

jelas. Banyak teori telah dikemukakan tentang terjadinya hipertensi dalam 

kehamilan, tetapi tidak ada satu pun teori tersebut yang dianggap mutlak benar. 

Teori-teori yang sekarang dianut adalah: 

1. Teori kelainan vaskularisasi 

 Pada kehamilan normal, dengan sebab yang belum jelas, terjadi invasi 

trofoblas ke dalam lapisan otot arteria spiralis, yang menimbulkan degenerasi 

lapisan otot tersebut sehingga terjadi dilatasi arterialis. Invasi trofoblas juga 

memasuki jaringan sekitar arteri spiralis, sehingga jaringan matriks menjadi 

gembur dan memudahkan lumen arteri spiralis mengalami distensi dan dilatasi. 

Hal ini memberi dampak penururnan tekanan darah, penurunan resistensi 

vaskular, dan peningkatan aliran darah pada daerah uteroplasenta. Akibatnya 

aliran darah ke janin cukup banyak dan perfusi jaringan juga meningkat 

sehingga dapat menjamin pertumbuhan janin dengan baik. Pada hipertensi 

dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel trofoblas pada lapisan otot arteri 

spiralis dan jaringan matriks sekitarnya. Lapisan otot arteri spiralis menjadi 

tetap kaku dan keras sehingga lumen arteri spiralis tidak memungkinkan 

mengalami distensi dan vasodilatasi. Akibatnya arteri spiralis relatif 
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mengalami vasokontriksi, sehingga aliran darah uteroplasenta menurun dan 

terjadilah hipoksia dan iskemia plasenta. 

2. Teori iskemia plasenta, radikal bebas, dan disfungsi endotel 

 Plasenta yang mengalami iskemia dan hipoksia akan menghasilkan oksidan 

(radikal bebas). Salah satu oksidan penting yang dihasilkan plasenta iskemia 

adalah radikal hidroksil yang sangat toksis, khususnya terhadap membran sel 

endotel pembuluh darah. Radikal ini akan merusak membran sel yang 

mengandung banyak asam lemak tidak jenuh menjadi peroksida lemak. 

Peroksida lemak selain dapat merusak membran sel, juga akan merusak 

nukleus dan protein sel endotel. Jika sel endotel terpapar terhadap peroksida 

lemak maka akan terjadi disfungsi endotel, yang akan berakibat: 

 Gangguan metabolisme prostaglandin 

 Agregasi sel-sel trombosit pada daerah endotel yang mengalami 

kerusakan. Agregasi trombosit memproduksi tromboksan suatu 

vasokonstriktor kuat. Pada hipertensi kehamilan kadar tromboksan lebih 

tinggi sehingga terjadi vasokontriksi, dan terjadi kenaikan tekanan darah 

 Perubahan khas pada sel endotel kapilar glomerulus 

 Peningkatan permeabilitas kapilar 

 Peningkatan produksi bahan-bahan vasopresor, yaitu endotelin 

 Peningkatan faktor koagulasi 

3. Teori Intoleransi Imunologik antara ibu dan janin 

 Pada perempuan hamil normal, terdapat Human Leucocyte Antigen Protein 

G  (HLA-G) yang berfungsi melindungi trofoblas janin dari lisis oleh sel 
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Natural Killer (NK) ibu.Namun, pada plasenta hipertensi dalam kehamilan, 

terjadi penurunan ekspresi HLA-G. Penurunan HLA-G akan menghambat 

invasi trofoblas ke dalam desidua. Padahal Invasi trofoblas penting agar 

jaringan desidua lunak dan gembur sehingga memudahkan dilatasi arteri 

spiralis. 

4. Teori Adaptasi Kardiovaskuler 

 Pada hamil normal pembuluh darah refrakter terhadap bahan-bahan 

vasopressor. Refrakter berarti pembuluh darah tidak peka terhadap rangsangan 

bahan vasopresor atau dibutuhkan kadar vasopresor yang lebih tinggi untuk 

menimbulkan respon vasokontriksi. Terjadinya refrakter pembuluh darah 

karena adanya sintesis PG pada sel endotel pembuluh darah. Akan tetapi, pada 

hipertensi dalam kehamilan terjadi kehilangan daya refrakter terhadap bahan 

vasokonstriktor dan terjadi peningkatan kepekaan terhadap bahan vasopresor. 

5. Teori Genetik 

 Ada faktor keturunan dan familiar dengan model gen tunggal. Telah 

terbukti bahwa pada ibu yang mengalami preeklampsia, 26 % anak perempuan 

akan mengalami preeklampsia pula dan 8% anak menantu mengalami 

preeklampsia. 

6. Teori Defisiensi Gizi 

Beberapa hasil penetilian menunjukkan bahwa kekurangan defisiensi gizi 

berperan dalam terjadinya hipertensi dalam kehamilan, seperti defisiensi 

kalsium pada wanita hamil dapat mengakibatkan risiko terjadinya 

preeklampsia/eklampsia. 
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7. Teori Stimulus Inflamasi 

 Pada kehamilan normal plasenta akan melepkaskan debris trofoblas, 

sebagai sisa proses apoptosis dan nektrotik trofoblas, akibat reaksi stres 

oksidatif. Bahan-bahan ini selanjutnya akan merangsang proses inflamasi. 

Pada kehamilan normal, jumlah debris trofoblas masih dalam batas wajar, 

sehingga reaksi inflamasi juga masih dalam batas normal. Hal tersebut berbeda 

dengan proses apoptosis pada preeklampsia, dimana terjadi peningkatan stress 

oksidatif dan peningkatan produksi debris apoptosis dan nekrotik trofoblas. 

Sehingga menjadi bebas reaksi inflamasi dalam darah ibu sampai 

menimbulkan gejala-gejala preeklampsia padai ibu. 

2.3.2 Patofisiologi 17 

Dalam perjalanannya beberapa faktor di atas tidak berdiri sendiri, tetapi 

kadang saling berkaitan dengan titik temunya pada invasi tropoblast dan 

terjadinya iskemia plasenta. Pada preeklampsia ada dua tahap perubahan yang 

mendasari patogenesianya. Tahap pertama adalah: hipoksia plasenta yang terjadi 

karena berkurangnya aliran darah dalam arteri spiralis. Hal ini terjadi karena 

kegagalan invasi sel tropoblast pada dinding arteri spiralis pada awal kehamilan 

dan awal trimester kedua kehamilan sehingga arteri spiralis tidak dapat melebar 

dengan sempurna dengan akibat penurunan aliran darah dalam ruangan intervilus 

diplasenta sehingga terjadilah hipoksia plasenta. Hipoksia plasenta yang 

berkelanjutan ini akan membebaskan zat-zat toksis seperti sitokin, radikal bebas 

dalam bentuk lipid peroksidase dalam sirkulasi darah ibu, dan akan menyebabkan 

terjadinya stress oksidatif yaitu suatu keadaan di mana radikal bebas jumlahnya 
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lebih dominan dibandingkan antioksidan. Stress oksidatif pada tahap berikutnya 

bersama dengan zat toksis yang beredar dapat merangsang terjadinya kerusakan 

pada sel endothel pembuluh darah yang disebut disfungsi endothel yang dapat 

terjadi pada seluruh permukaan endothel pembuluh darah pada organ-organ 

penderita preeklampsia. 

 Pada disfungsi endothel terjadi ketidakseimbangan produksi zat-zat yang 

bertindak sebagai vasodilator seperti prostasiklin dan nitrat oksida, dibandingkan 

dengan vasokonstriktor seperti endothelium I, tromboxan, dan angiotensin II 

sehingga akan terjadi vasokonstriksi yang luas dan terjadilah hipertensi. 

Peningkatan kadar lipid peroksidase juga akan mengaktifkan sistem koagulasi, 

sehingga terjadi agregasi trombosit dan pembentukan thrombus. Secara 

keseluruhan setelah terjadi disfungsi endothel di dalam tubuh penderita 

preeklampsia jika prosesnya berlanjut dapat terjadi disfungsi dan kegagalan organ 

seperti:  

 Pada ginjal: hiperurisemia, proteinuria, dan gagal ginjal.  

 Penyempitan pembuluh darah sistemik ditandai dengan hipertensi. Perubahan 

permeabilitas pembuluh darah ditandai dengan oedema paru dan oedema 

menyeluruh. 

 Pada darah dapat terjadi trombositopenia dan koagulopati. 

 Pada hepar dapat terjadi pendarahan dan gangguan fungsi hati.  

 Pada susunan syaraf pusat dan mata dapat menyebabkan kejang, kebutaan, 

pelepasan retina, dan pendarahan.  
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 Pada plasenta dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, hipoksia 

janin, dan solusio plasenta. 
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Gambar 1. Patofisiologi Hipertensi dalam Kehamilan 18 
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2.4 Faktor risiko 

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 preeklampsia berbeda dengan sindrom HELLP, pada preeklampsia meliputi 

usia, paritas, riwayat preeklampsia sebelumnya, kehamilan multipel, penyakit 

terdahulu, jarak antara kehamilan, indeks masa tubuh dan usia kehamilan. 

Sedangkan pada sindrom HELLP meliputi usia, paritas, Riwayat obstetric jelek 

termasuk riwayat preeklampsia sebelumnya dan ras kulit putih.  

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.19 

Sindrom HELLP didapati pada nulipara 68% dan pada multipara 34%. 

Pada nulipara umur rerata 24,0 tahun (16 – 40 tahun), dengan usia kehamilan 

rerata 32,5 minggu (24 – 36,5 minggu). Sedangkan pada multipara umur rerata 

25,6 tahun (18 – 38 tahun) dengan usia kehamilan rerata 33,3 minggu (25 – 39 

minggu).7 
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2.4.2 Paritas 

Primigravida diartikan sebagai wanita yang hamil untuk pertama kalinya. 

Preeklampsia tidak jarang dikatakan sebagai penyakit primagravida karena 

memang lebih banyak terjadi pada primigravida daripada multigravida.10 Sebuah 

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.19 

Faktor risiko Sindrom HELLP berbeda dengan preeklampsi. pasien 

Sindrom HELLP secara bermakna lebih tua (rata-rata umur 25 tahun) 

dibandingkan pasien preeklampsi-eklampsi tanpa Sindrom HELLP (rata-rata 

umur 19 tahun ). Kejadian sindrom ini juga lebih tinggi pada populasi kulit putih 

dan multipara.20 

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.19 Pada Sindrom HELLP akan lebih berisiko dengan 

riwayat luaran kehamilan yang jelek.7 

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

janin.19 

2.4.5 Penyakit terdahulu 

Jika sebelum hamil ibu sudah terdiagnosis diabetes, kemungkinan terkena 

preeklampsia meningkat 4 kali lipat.19 Keadaan pada penyakit-penyakit ginjal dan 

hipertensi yang sudah ada sebelum hamil juga akan mingkatkan risiko 

preeklampsia.10 

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. Ketika intervalnya adalah  ≥ 10 tahun, maka risiko 

ibu tersebut mengalami preeklampsia adalah sama dengan ibu yang belum pernah 

melahirkan sebelumnya.19 

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 <20.19 
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2.4.8 Usia kehamilan 

 Menurut Dekker (1999), preeklampsia paling sering ditemukan pada usia 

kehamilan di trisemester kedua. Sedangkan menurut Taber (1994) menyatakan 

bahwah keadaan ini (preeklampsia) timbul setelah umur kahamilan 20 minggu 

tetapi dapat pula berkembang sebelum saat tersebut pada penyakit trofoblastik.21 

 

2.5 Cara mendiagnosis preeklampsia berat dengan dan tanpa sindrom 

HELLP 

Diagnosis preeklampsia berat ditegakkan bila ditemukan keadaan hipertensi 

berat/hipertensi urgensi (TD≥160/110) dengan proteinuria berat (≥ 5 g/hr atau tes 

urin dipstik ≥ positif 2), atau disertai dengan keterlibatan organ lain10,11. Kriteria 

lain preeklampsia berat yaitu bila ditemukan gejala dan tanda disfungsi organ, 

seperti kejang, edema paru, oliguria, trombositopeni (<100.000/ul), hemolisis 

mikroangiopati, peningkatan enzim hati yaitu SGOT dan SGPT, nyeri perut 

epigastrik atau kuadran kanan atas dengan mual dan muntah, serta gejala serebral 

menetap (sakit kepala persisten, pandangan kabur, penurunan visus atau kebutaan 

kortikal dan penurunan kesadaran), edem paru dan /atau gagal jantung kongestif, 

gagal ginjal akut yang ditandai dengan oliguria (≤ 500 ml/24 jam) dan kreatinin ≥ 

1,2 mg/dL dan  pada janin terjadi pertumbuhan yang terhambat dan 

oligohidramnion.11–13,19 

Sedangkan kriteria menurut ACOG 2013 preeklampsia berat adalah 

peningkatan tekanan darah setelah 20 minggu kehamilan dengan proteinuria atau 

salah satu gejala yang memperberat preeklampsia. Tekanan sistolik darah ≥ 160 
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mmHg, atau tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg pada dua kali pemeriksaan 

dengan interval 4 jam pada pasien istirahat (kecuali antihipertensi terapi dimulai 

sebelum waktu ini), proteinuria didefinisikan sebagai ekskresi >300 mg protein 

urin tamping 24 jam atau rasio protein / kreatinin minimal 0,3 (masing-masing 

diukur sebagai mg/dL). Metode dipstick tidak disarankan untuk digunakan 

diagnostik kecuali pendekatan lain tidak tersedia. 1+ dianggap sebagai cutoff 

untuk diagnosis proteinuria. Diagnosis preeklampsia berat tidak lagi tergantung 

pada temuan proteinuria. Jangan menunda manajemen preeklampsia walaupun 

tidak ada proteinuria. Proteinuria masif (>5 g) telah dieliminasi dari pertimbangan 

preeklampsia berat.22 

Trombositopenia (trombosit <100.000/mikroliter), fungsi hati terganggu 

seperti yang ditunjukkan oleh konsentrasi darah abnormal dari enzim-enzim hati 

(dua kali konsentrasi normal), nyeri persisten berat pada kuadran kanan atas atau 

epigastrium yang tidak responsif terhadap obat dan tidak diperhitungkan oleh 

diagnosis alternatif, atau keduanya, konsentrasi insufisiensi ginjal yang progresif 

(serum kreatinin lebih dari 1,1 mg/dL), edema paru dan gangguan otak atau visual 

yang akut. Fetal growth restriction sudah tidak dipakai lagi sebagai temuan 

indikasi preeklampsia berat.22 

Kriteria yang di butuhkan untuk mendiagnosis sindrom HELLP adanya 

Hemolysis yaitu anemia hemolitik mikroangiopatik dengan apusan darah perifer 

abnormal, bilirubin total >1,2 mg/dL atau jumlah laktat dehidrogenase (LDH) 

serum >600 U/L. Elevated Liver enzymes dimana Aspartat aminotransferase >70 

U/L atau LDH >600 U/L. Dan Low Platelets yaitu kadar platelet 
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<150.000/mm(M).14 Apabila terdapat satu atau dua diantara gejala tersebut maka 

disebut sindrom HELLP partial dan apabila seluruh kriteria terpenuhi disebut 

sindrom HELLP total. 

 

2.6 Tatalaksanan kehamilan dengan preeklampsia berat dengan dan tanpa 

sindrom HELLP11,12,23 

Ditinjau dari umur kehamilan dan perkembangan gejala-gejala 

preeklampsia berat selama perawatan maka perawatan dibagi menjadi: 

 Perawatan aktif yaitu kehamilan segera diakhiri atau diterminasi ditambah 

pengobatan medisinal. 

 Perawatan konservatif yaitu kehamilan tetap dipertahankan ditambah 

pengobatan medisinal. 

 

Perawatan Aktif 

Sedapat mungkin sebelum perawatan aktif pada setiap penderita dilakukan 

pemeriksaan fetal assesment (NST & USG). 

a. Indikasi (salah satu atau lebih) 

1) Ibu 

a) Usia kehamilan 37 minggu atau lebih 

b) Adanya tanda-tanda atau gejala impending eklampsia, kegagalan terapi 

konservatif yaitu setelah 6 jam pengobatan medisinalis terjadi 

kenaikan tekanan darah atau setelah 24 jam perawatan medisinal, ada 

gejala-gejala status quo (tidak ada perbaikan). 
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2) Janin 

a) Hasil fetal assesment jelek (NST & USG) 

b) Adanya tanda IUGR 

3) Laboratorium Adanya “Sindrom HELLP” (hemolisis dan peningkatan 

fungsi hepar, trombositopenia). 

b. Pengobatan Medisinal 

Pengobatan medisinal pasien preeklampsia berat yaitu: 

1) Segera masuk rumah sakit 

2) Tirah baring miring ke satu sisi. Tanda vital diperiksa setiap 30 menit, 

reflex patella setiap jam. 

3) Infus dextrose 5% dimana setiap 1 liter diselingi dengan infus RL (60-125 

cc/jam) 500 cc. 

4)  Antasida 

5) Diet cukup protein, rendah karbohidrat, lemak dan garam. 

6) Pemberian obat anti kejang: magnesium sulfat 

7) Diuretikum tidak diberikan kecuali bila ada tanda-tanda edema paru, 

payah jantung kongestif atau edema anasarka. Diberikan furosemid injeksi 

40 mg/im. 

8) Antihipertensi diberikan bila: 

a) Tekanan darah sistolik lebih 180 mmHg, diastolik lebih 110 mmHg 

atau MAP lebih 125 mmHg. Sasaran pengobatan adalah tekanan 

diastolik kurang 105 mmHg (bukan kurang 90 mmHg) karena akan 

menurunkan perfusi plasenta. 
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b) Dosis antihipertensi sama dengan dosis antihipertensi pada umumnya. 

c) Bila dibutuhkan penurunan tekanan darah secepatnya, dapat diberikan 

obat-obat antihipertensi parenteral (tetesan kontinyu), catapres injeksi. 

Dosis yang biasa dipakai 5 ampul dalam 500 cc cairan infus atau press 

disesuaikan dengan tekanan darah. 

d) Bila tidak tersedia antihipertensi parenteral dapat diberikan tablet 

antihipertensi secara sublingual diulang selang 1 jam, maksimal 4-5 

kali. Bersama dengan awal pemberian sublingual maka obat yang sama 

mulai diberikan secara oral. 

9) Kardiotonika 

Indikasinya bila ada tanda-tanda menjurus payah jantung, diberikan 

digitalisasi cepat dengan cedilanid D. 

10) Lain-lain: 

a) Konsul bagian penyakit dalam / jantung, mata. 

b) Obat-obat antipiretik diberikan bila suhu rektal lebih 38,5 derajat 

celcius dapat dibantu dengan pemberian kompres dingin atau alkohol 

atau xylomidon 2 cc IM.  

c) Antibiotik diberikan atas indikasi. Diberikan ampicillin 1 gr/6 

jam/IV/hari. 

d) Anti nyeri bila penderita kesakitan atau gelisah karena kontraksi 

uterus. Dapat diberikan petidin HCL 50-75 mg sekali saja, selambat-

lambatnya 2 jamsebelum janin lahir. 

11) Pemberian Magnesium Sulfat 
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Cara pemberian magnesium sulfat: 

a) Guideline RCOG merekomendasikan dosis loading magnesium sulfat 

4 g selama 5 – 10 menit, dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 1-2 

g/jam selama 24 jam post partum atau setelah kejang terakhir, kecuali 

terdapat alasan tertentu untuk melanjutkan pemberian magnesium 

sulfat. Pemantauan produksi urin, refleks patella, frekuensi napas dan 

saturasi oksigen penting dilakukan saat memberikan magnesium sulfat. 

b) Dosis ulangan: 2 g bolus dapat dilakukan apabila terjadi kejang 

berulang.  

c) Syarat-syarat pemberian MgSO4 

i) Tersedia antidotum MgSO4 yaitu calcium gluconas 10%, 1 gram 

(10% dalam 10 cc) diberikan intravenous dalam 3 menit. 

ii) Refleks patella positif kuat 

iii)  Frekuensi pernapasan lebih 16 kali per menit. 

iv) Produksi urin lebih 100 cc dalam 4 jam sebelumnya (0,5 

cc/kgBB/jam). 

d) MgSO4 dihentikan bila 

i) Ada tanda-tanda keracunan yaitu kelemahan otot, hipotensi, refleks 

fisiologis menurun, fungsi jantung terganggu, depresi SSP, 

kelumpuhan dan selanjutnya dapat menyebabkan kematian karena 

kelumpuhan otot-otot pernapasan karena ada serum 10 U 

magnesium pada dosis adekuat adalah 4-7 mEq/liter. Refleks 

fisiologis menghilang pada kadar 8-10 mEq/liter. Kadar 12-15 
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mEq terjadi kelumpuhan otot-otot pernapasan dan lebih 15 

mEq/liter terjadi kematian jantung. 

ii) Bila timbul tanda-tanda keracunan magnesium sulfat 

 Hentikan pemberian magnesium sulfat 

 Berikan calcium gluconase 10% 1 gram (10% dalam 10 cc) 

secara IV dalam waktu 3 menit. 

 Berikan oksigen. 

 Lakukan pernapasan buatan. 

iii) Magnesium sulfat dihentikan juga bila setelah 4 jam pasca 

persalinan sudah terjadi perbaikan (normotensif). 

c.  Pengobatan Obstetrik 

Cara Terminasi Kehamilan yang Belum Inpartu 

1) Induksi persalinan: tetesan oksitosin dengan syarat nilai Bishop 5 atau 

lebih dan dengan fetal heart monitoring. 

2) Seksio sesaria bila: 

a) Fetal assesment jelek 

b) Syarat tetesan oksitosin tidak dipenuhi (nilai Bishop kurang dari 5) 

atau adanya kontraindikasi tetesan oksitosin. 

c) 12 jam setelah dimulainya tetesan oksitosin belum masuk fase aktif. 

Pada primigravida lebih diarahkan untuk dilakukan terminasi dengan 

seksio sesaria. 

Cara Terminasi Kehamilan yang Sudah Inpartu 

Kala I 
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1) Fase laten: 6 jam belum masuk fase aktif maka dilakukan seksio sesaria. 

2) Fase aktif: 

a) Amniotomi saja 

b) Bila 6 jam setelah amniotomi belum terjadi pembukaan lengkap maka 

dilakukan seksio sesaria (bila perlu dilakukan tetesan oksitosin). 

Kala II 

Pada persalinan pervaginam maka kala II diselesaikan dengan partus 

buatan. Amniotomi dan tetesan oksitosin dilakukan sekurang-kurangnya 3 

menit setelah pemberian pengobatan medisinal. Pada kehamilan 32 minggu 

atau kurang; bila keadaan memungkinkan, terminasi ditunda 2 kali 24 jam 

untuk memberikan kortikosteroid. 

 

Perawatan Konservatif  

a. Indikasi: Bila kehamilan preterm kurang 37 minggu tanpa disertai tanda-tanda 

inpending eklampsia dengan keadaan janin baik. 

b. Pengobatan medisinal: Sama dengan perawatan medisinal pada pengelolaan 

aktif. Hanya loading dose MgSO4 tidak diberikan intravenous, cukup 

intramuskuler saja dimana 4 gram pada bokong kiri dan 4 gram pada bokong 

kanan. 

c. Pengobatan obstetrik: 

1) Selama perawatan konservatif: observasi dan evaluasi sama seperti 

perawatan aktif hanya disini tidak dilakukan terminasi. 
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2) MgSO4 dihentikan bila ibu sudah mempunyai tanda-tanda pre eklampsia 

ringan, selambat-lambatnya dalam 24 jam. 

3) Bila setelah 24 jam tidak ada perbaikan maka dianggap pengobatan 

medisinal gagal dan harus diterminasi. 

4) Bila sebelum 24 jam hendak dilakukan tindakan maka diberi lebih dahulu 

MgSO4 20% 2 gram intravenous. 

d. Penderita dipulangkan bila: 

1) Penderita kembali ke gejala-gejala / tanda-tanda preeklampsia ringan dan 

telah dirawat selama 3 hari. 

2) Bila selama 3 hari tetap berada dalam keadaan preeklampsia ringan 

penderita dapat dipulangkan dan dirawat sebagai preeklampsia ringan 

(diperkirakan lama perawatan 1-2 minggu). 

 

2.7 Luaran Maternal 

Luaran maternal adalah karakteristik, mortalitas dan morbiditas maternal 

yang timbul selama kehamilan, persalianan dan masa nifas.24 Luaran maternal 

yang diteliti meliputi mortalitas maternal, DIC, gagal ginjal akut, gangguan 

penglihatan, edema paru, edema serebri, eklampsia, SIRS, perawatan ICU, sepsis 

dan perdarahan postpartum. 

2.7.1 Mortalitas maternal 

Mortalitas maternal atau kematian maternal adalah kematian wanita 

sewaktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, 
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tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang 

berhubungan dengan kehamilan atau penangananya.10 

Pada negara maju seperti Amerika Latin  preeklampsia menjadi penyebab 

kematian maternal urutan pertama.25 Di Indonesia sendiri menurut laporan KIA 

Direktorat Bina Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2011, 

jumlah kematian ibu yang dilaporkan sebanyak 2.118 jiwa. Penyebab kematian 

ibu terbanyak masih didominasi perdarahan (32%), disusul preeklampsia (25%), 

infeksi (5%), dan abortus (1%). Penyebab lain (32%) cukup besar, termasuk 

penyebab penyakit non obstetric.4 Pada tahun 1999-2000 di RSUD Dr. Kariadi 

Semarang di dapatkan data penyebab utama kematian maternal yaitu 

preeklampsia dan eklamsia (52,9%) di ikuti perdarahan (26,5%) dan infeksi 

(14,7%).5 

Isler dkk (1999) melaporkan penyebab kematian ibu pada sindrom HELLP 

adalah perdarahan intra kranial atau stroke (45%), gagal jantung paru (40%), DIC 

(39%), sindroma gagal nafas (28%), gagal ginjal (28%), perdarahan hepar atau 

rupture (20%) dan hipoxic encephalopathy (16%). Dan 60% dari kematian ibu 

dengan sindrom HELLP kelas I, yaitu kadar trombosit < 50.000/mm. Sofoewan 

(2001) melaporkan komplikasi yang terbanyak adalah gagal ginjal dimana 

didapatinya pada kelompok preeklampsia berat 6/54 kasus (6%), sindrom HELLP 

partial 3/11 kasus (27,3%) dan sindrom HELLP murni 2/3 kasus (66,7%). Dan 

pada laporannya tidak dijumpainya kematian ibu.7 
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2.7.2 Morbiditas maternal 

Selain mortalitas maternal akibat preeklampsia berat, luaran maternal 

dari penderita preeklampsia dapat juga mengalami morbiditas seperti 

Disseminated Intravascular Coagulation (DIC), gagal ginjal akut, gangguan 

penglihatan, Edema paru, eklampsia, Systemic Inflammatory Response 

Syndrome (SIRS), perawatan ICU, sepsis dan perdarahan post partum. 

Ditambah lagi bila pada preeklampsia berat terdapat adanya Sindrom HELLP 

yang dapat memperburuk kondisi ibu hamil. 

2.7.2.1 Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) 

Gangguan koagulasi pada preeklampsia, misalnya trombositopenia, jarang 

yang berat, tetapi sering dijumpai. Pada preeklampsia terjadi peningkatan FDP 

(fibrin and fibrinogen degradation product), penurunan antitrombin III dan 

peningkatan fibronektin.10 

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 ablasio 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.19 

2.7.2.3 Gangguan penglihatan 

Pada preeklampsia tampak edema retina, spasmus menyeluruh pada satu 

atau beberapa arteri, jarang terjadi perdarahan atau eksudat. Skotoma, diplopia 
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dan ambliopia pada penderita preeklampsia merupakan gejala yang menunjukan 

akan terjadinya eklampsia. Keadaan ini disebabkan oleh perubahan aliran darah 

pada pusat penglihatan di korteks serebri maupun didalam retina.26 

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

mengalami kebutaan oksipital biasanya mengalami edema vasogenik yang luas di 

lobus oksipital. Infark pada retina maupun nucleus geniculatum juga dapat 

menyebabkan kebutaan.19 

2.7.2.4 Edema paru 

Edema paru biasanya terjadi pada pasien preeklampsia berat yang 

mengalami kelainan pulmonal maupun non-pulmonal setelah proses persalinan. 

Hal ini terjadi karena peningkatan cairan yang sangat banyak, penurunan tekanan 

onkotik koloid plasma akibat proteinuria, penggunaan kristaloid sebagai 

pengganti darah yang hilang, dan penurunan albumin yang diproduksi oleh hati.26 

2.7.2.5 Edem serebri 

Gangguan multiorgan dapat terjadi pada preeklampsia berat diantaranya 

meliputi otak, darah, paru-paru, hati, renal dan plasenta. Pada otak akan dapat 

menyebabkan terjadinya edema serebri dan selanjutnya terjadi peningkatan 

tekanan intrakranial. Tekanan intrakranial yang meningkat menyebabkan 

terjadinya gangguan perfusi serebral, nyeri dan terjadinya kejang. Edema terjadi 

karena hipoalbuminemia atau kerusakan sel endotel kapilar.10 

2.7.2.6 Eklampsia 

Eklampsia merupakan kasus akut pada penderita preeklampsia, yang 

disertai dengan kejang menyeluruh dan koma. Sama halnya dengan preeklampsia, 
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eklampsia dapat timbul pada ante, intra, postpartum. Eklampsia post partum 

umumnya hanya terjadi dalam waktu 24 jam pertama setelah persalinan. Pada 

penderita yang akan kejang, umumnya memberi gejala-gejala atau tanda-tanda 

yang khas, yang dapat dianggap sebagai tanda prodoma akan terjadinya kejang. 

Preeklampsia yang disertai dengan tanda-tanda prodoma ini disebut impending 

eklampsia atau imminent eclampsia.10 

2.7.2.7 Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) 

Sistemic Inflamatory Response Syndrome (SIRS) adalah respon inflamasi 

sistemik yang dapat dicetuskan oleh berbagai faktor klinis yang berat. Respon ini 

ditandai dengan dua atau lebih dari gejala-gejala berikut : demam (> 38,3°C) atau 

hipotermia (suhu pusat tubuh < 36°C), denyut nadi > 90/menit atau lebih dari dua 

standar deviasi diatas nilai normal usia, takipneu ( respirasi  > 20/menit), 

leukositosis (Hitung sel darah putih > 12.000 μ/L), leukopeni (Hitung sel darah 

putih < 4000 μ/L), hitung sel darah putih normal dengan lebih dari 10% 

ditemukan bentuk immatur, C-reactive protein plasma lebih dari dua standar 

deviasi diatas nilai normal dan prokalsitonin plasma lebih dari dua standar deviasi 

diatas nilai normal.27 

Preeklampsia dan trauma berat merupakan faktor risiko non infeksi 

kejadian sepsis berat dan syok sepsis. Preeklampsia merupakan gambaran ekstrim 

respon inflamasi sistemik pada trimester ketiga kehamilan. Konsentrasi sitokin 

pro inflamasi (IL-6) dan tumor necrosing factor a (TNF-a) meningkat pada 

keadaan preeklampsia dan SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome). 

Respon imunologi pada trauma berat dimulai saat awal kejadian dengan dimulai 
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aktifitas monosit. Aktifitas ini menyebabkan peningkatan sintesa dan pelepasan 

mediator-mediator inflamasi baik itu yang bersifat pro inflamasi maupun anti 

inflamasi. Kelebihan respon pada trauma menginduksi SIRS dan MOF yang 

terjadi 30% pada semua trauma berat.28 

2.7.2.8 Perawatan ICU 

Keadaan preeklampsia berat dengan dan tanpa sindrom HELLP merupakan 

keadaan yang memerlukan penanganan yang serius, di tambah lagi dengan 

komplikasi lain yang memperberat kondisi pada kehamilan yang menuntut ibu 

hamil untuk dirawat di ICU. Terutama dengan komplikasi yang berat misalnya 

intracerebral venous thrombosis, cardiopulmonary failure, acute respiratory 

distress syndrome, sepsis, shock.29 

2.7.2.9 Sepsis 

Sepsis adalah respon sistemik tubuh terhadap infeksi yang menyebabkan 

sepsis berat ( disfungsi  organ akut sekunder untuk dicurigai adanya infeksi )  dan 

syok septik ( sepsis berat ditambah hipotensi tidak terbalik dengan resusitasi 

cairan). Kriteria diagnosis dari Sepsis itu sendiri masih terus diperbaharui, berikut 

kriteria terbaru tentang diagnosis sepsis: gejala umum meliputi demam (> 38,3°C) 

atau hipotermia (suhu pusat tubuh < 36°C), denyut nadi > 90/menit atau lebih dari 

dua standar deviasi diatas nilai normal usia, takipneu ( respirasi  > 20/menit), 

perubahan status mental, edema signifikan atau keseimbangan cairan positif (> 20 

mL/Kg lebih dari 24 jam), hiperglikemia (glukosa plasma > 140mg/dL atau 7,7 

mmol/L) dan tidak diabetes dan inflamasi meliputi leukositosis (Hitung sel darah 

putih > 12.000 μ/L), leukopeni (Hitung sel darah putih < 4000 μ/L), hitung sel 
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darah putih normal dengan lebih dari 10% ditemukan bentuk immatur, C-reactive 

protein plasma lebih dari dua standar deviasi diatas nilai normal dan prokalsitonin 

plasma lebih dari dua standar deviasi diatas nilai normal.27 

Bertambahnya jumlah tindakan seksio sesaria tanpa didasari standar 

operasional prosedur memadai akan meningkatkan kejadian infeksi dan sepsis. 

Preeklampsia dan trauma berat merupakan faktor risiko non infeksi kejadian 

sepsis berat dan syok sepsis. Kehamilan dan preeklampsia merupakan keadaan 

yang dihubungkan respon inflamasi sistemik. Selama kehamilan terjadi perubahan 

respon imun sehingga janin sebagai benda asing dapat diterima hingga aterm. 

Kekebalan tubuh sendiri (innate immunity) akan melindungi ibu hamil terhadap 

infeksi selama kehamilan dan pasca salin. Pada kehamilan terjadi peningkatan 

aktifitas netrophil. Peningkatan aktifitas netrophil yang berlebihan juga terjadi 

pada penderita preeklampsia. Variasi jumlah netrophil sebagai data klinis yang 

berhubungan dengan kejadian sepsis.28 

2.7.2.10 Perdarahan postpartum 

Perdarahan postpartum adalah perdarahan setelah bayi lahir > 500 mL pada 

persalinan pervaginam dan > 1000 mL pada bedah sesar10,30. Pada preeklampsia 

memungkin untuk dilakukan persalinan dengan tindakan yang menjadikan trauma 

pada jalan lahir misalnya episiotomi. Trauma jalan lahir ini yang menyebabkan 

perdarahan post partum yang sering terjadi. Disamping itu juga pada preeklampsia 

terjadi gangguan koagulasi. Meskipun proporsi penyebab gangguan koagulasi 

tidak besar, namun tidak bisa diremehkan dalam perdarahan post partum. Pada 
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suatu penelitian didapatkan bahwa wanita dengan preeklampsia memiliki risiko 

1,53 kali lipat untuk terjadinya perdarahan postpartum.31 

 

2.8 Luaran Perinatal 

Luaran perinatal adalah mortalitas dan morbiditas perintal yang timbul 

akibat pengelolaan yang dikerjakan.24 Luaran perinatal yang diteliti meliputi 

mortalitas maternal, IUGR, IUFD, asfiksia, gawat janin, kelahiran prematur dan 

kelainan pemerikasaan doppler arteri umbilikalis. 

2.8.1 Mortalitas perinatal 

Mortalitas perinatal atau kematian perinatal adalah kematian dalam masa 

kehamilan 28 minggu sampai bayi lahir dan berusia 7 hari.32 Wiknjosastro (2005) 

menyatakan bahwa untuk dapat memahami kematian perinatal maka ada definisi-

definisi yang lazim dipakai seperti kelahiran hidup, kematian janin, kelahiran 

mati, kematian perinatal dini dan kematian perinatal. 

Kelahiran hidup (live birth) adalah keluarnya hasil konsepsi secara 

sempurna dari ibunya tanpa memandang lamanya kehamilan dan sesudah terpisah 

dari ibunya bernafas atau menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti denyutan 

tali pusat atau pergerakan otot, tidak peduli apakah tali pusat telah dipotong atau 

belum. 

Kematian janin (foetal death) adalah kematian hasil konsepsi sebelum 

dikeluarkan dengan sempurna dari ibunya tanpa memandang tuanya kehamilan. 

Kematian dinilai dengan fakta bahwa sesudah dipisahkan dari ibunya janin tidak 

http://adsenfe.blogspot.com/search/label/Kesehatan%20Masyarakat
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bernafas atau menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti denyut jantung, atau 

palsasi tali pusat atau kontraksi otot. 

Kelahiran mati (stillbirth) ialah kelahiran hasil konsepsi dalam keadaan 

mati yang telah mencapai umur kehamilan 28 minggu (atau berat badan lahir lebih 

atau sama dengan 1000 gram). 

Kematian perinatal dini (early neonatal death) ialah kematian bayi dalam 7 

hari pertama kehidupannya. Sedangkan kematian perinatal (perinatal mortality) 

ialah bayi lahir mati dan kematian bayi dalam 7 hari pertama sesudah lahir 

Periode perinatal didefinisikan sebagai masa sejak janin mampu hidup 

diluar kandungan hingga akhir hari ke-7 setelah kelahiran. Menentukan usia janin 

sebenarnya adalah hal yang sulit karena hal tersebut tergantung pada umur 

kehamilan dan fasilitas pelayanan khusus yang tersedia. Oleh sebab itu, akan lebih 

mudah untuk menggunakan berat lahir dalam menentukan usia janin. Di negara 

maju, bayi dapat bertahan hidup sejak usia 22 minggu umur kehamilan (berat 

mencapai 500 gram) sedangkan dinegara berkembang, bayi diharapkan untuk 

dapat bertahan hidup sejak usia kehamilan 28 minggu (dimana berat telah 

mencapai 1000 gram).33 

Kematian perinatal sangat dipengaruhi dengan kondisi kehamilan, semakin 

banyak risiko dalam kehamilan akan menyebabkan berbagai komplikasi dan 

morbiditas yang akan meningkatkan angka kematian pada perinatal. Misalnya 

pada preeklampsia berat, indikasi terminasi persalinan sering dilakukan yang tidak 

jarang tidak melihat usia kehamilan, sehingga bayi terlahir prematur. Bayi 

http://adsenfe.blogspot.com/search/label/Kesehatan%20Masyarakat
http://adsenfe.blogspot.com/search/label/Kesehatan%20Masyarakat
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prematur merupakan salah satu penyebab tersering kematian pada bayi. Pada 

sindrom HELLP sendiri dikaitkan dengan luaran perinatal yang buruk dan angka 

kematian perinatal dilaporkan dari 7,7% menjadi 60%. Ketika kehamilan dengan 

preeklampsia berat dengan dan tanpa sindrom HELLP, luaran lebih buruk dengan 

sindrom HELLP.34 

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 menyebabkan terjadinya Intra Uterine Growth 

Restriction (IUGR), Intra Uterine Fetal Death (IUFD), asfiksia, gawat janin, 

kelainan pemeriksaan doppler arteri umbilikalis dan kelahiran prematur. 

Kaadaan tersebut dapat diperburuk lagi apabila terdapat sindrom HELLP 

karena bertambahnya risiko pada kehamilan. 

2.8.2.1 Intra Uterine Growth Restriction (IUGR) 

 Intra Uterine Growth Restriction (IUGR) atau Pertumbuhan janin 

terhambat adalah janin dengan berat badan kurang atau sama dengan 10 persentil, 

atau lingkaran perut ≤ 5 persentil atau FL/AC > 24. Dimana FL adalah Femur 

Length dan AC adalah Abdominal Length. FL dan AC dapat diukur menggunakan 

USG. Intrauterine Growth Restriction ini masih menjadi masalah yang menantang 

baik untuk dokter spesialis kebidanan maupun dokter spesialis anak. IUGR adalah 

masalah kedua terbesar untuk mortalitas dan morbiditas perinatal, dengan insidens 

sekitar 10%. Janin yang mengalami IUGR seringkali lahir dengan berat badan 
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yang lebih kecil menurut usia kehamilannya (SGA), walaupun dapat pula lahir 

dengan berat badan yang sesuai dengan masa kehamilan (AGA).35 

2.8.2.2 Intra Uterine Fetal Death (IUFD) 

Intra Uterine Fetal Death (IUFD) atau kematian janin dalam kandungan 

adalah terjadinya kematian janin ketika masih berada dalam rahim yang beratnya 

500 gram dan atau usia kehamilan 20 minggu atau lebih1. Ada juga pendapat lain 

yang mengatakan kematian janin dalam kehamilan adalah kematian hasil konsepsi 

sebelum dikeluarkan dengan sempurna dari rahim ibunya tanpa memandang 

tuanya kehamilan.10 

2.8.2.3 Asfiksia 

Asfiksia neonatorum adalah keadaan bayi yang tidak dapat bernafas 

spontan dan teratur, sehingga dapat menurunkan O2 dan makin meningkatkan 

CO2 yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut. Berbagai 

kemungkinan yang menyebabkan terjadinya asfiksia neonatorum diantaranya 

persalinan preterm, persalinan macet, preeklampsia dan eklamsia, persalinan 

dengan tindakan, faktor bayi dan banyak faktor lainnya.36 

Skor APGAR merupakan metode objektif untuk menilai kondisi bayi baru 

lahir dan berguna untuk memberikan informasi mengenai keadaan bayi secara 

keseluruhan dan keberhasilan tindakan resusitasi. Indikator yang dinilai meliputi 

denyut jantung, usaha nafas, tonus otot peka rangsang dan warna kulit. Penilaian 

dilakukan pada menit 1, 5, 10 setelah kelahiran.37 
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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.38 

2.8.2.5 Kelahiran prematur 

 Persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 

37 minggu.12 Kelahiran prematur sering terjadi pada ibu dengan preeklampsia 

terjadi dikarenakan persalinan merupakan terapi definitif preeklampsia, sehingga 

persalinan perlu dilakukan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Pada sindrom 

HELLP juga dilakukan terminasi untuk tatalaksana dalam kehamilan19. Hal ini 

memungkinkan kelahiran prematur sangat tinggi pada kasus preeklampsia 

maupun dengan sindrom HELLP. 

2.8.2.6 Kelainan pemeriksaan doppler arteri umbilikalis 

 Pada preeklampsia volume plasma menurun 30 - 40% dibanding hamil 

normal, sehingga menimbulkan hemokonsentrasi yang berakibat hipoperfusi 

jaringan dan gangguan oksigenasi jaringan, termasuk hipoperfusi jaringan utero 
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plasenta. Jadi sebenarnya vasospasme menyeluruh pada sistem pembuluh darah 

adalah merupakan kompensasi terhadap terjadinya hipovolemik untuk 

menghindari terjadinya syok kronik. Aliran darah dipengaruhi oleh seluruh 

komponen sirkulasi yang dikategorikan sebagai pompa, pipa, resistensi, dan 

reservoir, disamping itu materi darah sendiri juga penting. 

 Pemeriksaan doppler ultrasonografi ini akan meningkat / abnormal pada 

keadaan patologi yang terjadi pada janin, dimana secara umum terjadi hipoksia 

atau keadaan yang menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada janin yang 

mengakibatkan kecepatan aliran darah pada vaskuler janin meningkat untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut.39 
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2.9 Kerangka teori 
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2.10 Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel tergantung edema serebri disingkirkan karena keterbatasan dalam 

pengumpulan data dan tidak bisa dilakukan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka konsep 

Luaran 

Maternal 

Mortalitas Maternal 

Mortalitas Perinatal 

Luaran 

Perinatal 

Sindrom 

HELLP 

Preeklampsia 

Berat 

Tanpa Sindrom 

HELLP 

Morbiditas Maternal: 

 DIC 

 Gagal ginjal akut 

 Gangguan penglihatan 

 Edema paru 

 Eklampsia 

 SIRS 

 Perawatan ICU 

 Sepsis 

 Perdarahan post partum 

Morbiditas Perinatal: 

 IUGR 

 IUFD 

 Asfiksia 

 Gawat janin 

 Kelahiran prematur 

 Kelaiana pemeriksaan 

doppler arteri umbilikalis 



42 

 

 

 

2.11 Hipotesis 

a. Ada perbedaan luaran maternal antara preeklampsia berat dengan dan 

tanpa sindrom HELLP. 

b. Ada perbedaan luaran perinatal antara preeklampsia berat dengan dan 

tanpa sindrom HELLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


