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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi 

Lupus Eritematosus Sistemik (LES) adalah pneyakit autoimun yang kompleks 

ditandai oleh adanya autoantibodi terhadap inti sel dan melibatkan banyak sistem 

organ dalam tubuh. Peristiwa imunologi yang tepat yang memicu timbulnya 

manifestasi klinis LES belum diketahui secara pasti. Oleh karena  itu, gambaran klinis 

, perjalanan penyakit dan prognosi pada pasien LES sangat beragam. Penyakit ini 

menyerang  usia reproduksi antara 15-40 tahun dengan rasio perempuan dan laki-laki 

5:1.2 

2.2 Epidemiologi 

Prevalensi LES di berbagai negara bervariasi antara 2,9/100.000-400/100.000 

dalam 3 tahun terakhir. LES merupakan salah satu penyakit reumatik utama di dunia. 

LES lebih sering ditemukan pada ras tertentu contohnya bangsa African American dan 

Cina. Insidensi tahunan LES di Amerika serikat sebesar 5,1 per 100.000 penduduk 

sementara prevalensi di LES di Amerika dilaporkan 52 kasus per 100.000 

penduduk.Dari 16,7 juta kehamilan di Amerika Serikat selama tahun 2000 – 2003, 

13.555 kasus dilaporkan mengalami penyulit lupus.4 Dari berbagai laporan kejadian 

LES tertinggi didapatkan di negara Cina dan Astia Tenggara.2 Belum terdapat data 

epidemiologi SLE yang mencakup semua wilayah Indonesia. Data tahun 2002 di 

RSUP Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, didapatkan 1,4% kasus LES dari total 

kunjungan pasien di poliklinik Reumatologi Penyakit Dalam,3 sementara di RS Dr. 

Soetomo Surabaya, dilaporkan 166 penderita dalam 1 tahun (Mei 20 03 – April 
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2004),2 dan di RS Hasan Sadikin Bandung terdapat 291 Pasien SLE atau 105% dari 

total pasien yang berobat ke poliklinik reumatologi selama tahun 2010.3 Dari 2000 

kehamilan dilaporkan sebanyak 1-2 kasus LES.2 

2.3 Etiologi dan Faktor Risiko 

Etiopatologi LES diduga melibatkan interaksi yang kompleks dan 

multifaktorial antara variasi genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik diduga 

berperan penting dalam predisposisi penyakit ini. Pada kasus LES yang terjadi secara 

sporadic tanpa identifikasi faktor genetik, berbagai faktor lingkungan diduga terlibat.  

Interaksi antara seks, status hormonal dan aksis hipotalamus-hipofise-adrenal 

(HPA) mempengaruhi kepekaan dan ekspresi klinis LES. Adanya gangguan dalam 

mekanisme pengaturan imun seperti gangguan dalam mekanisme pengaturan imun 

seperti gangguan pembersihan sel-sel apoptosis dan kompleks imun merupakan 

konstributor yang penting dalam perkembangan penyakit ini, Hilangnya toleransi 

imun, meningkatnya beban antigentik, bantuan sel T yang berlebihan, gangguan 

supresi sel B dan peralihan respon imun dari T helper 1 (Th1) ke T helper 2 Th2 

menyebabkan hiperaktivitas sel B dan memproduksi autoantibodi patogenik. Respons 

imun yang terpapar faktor eksternal/lingkungan seperti radiasi ultraviolet (UV) atau 

infeksi virus dalam periode yang cukup lama bisa juga menyebabkan disregulasi 

sistem imun.1 

Beberapa faktor risiko Lupus Eritematosus Sistemik 

1. Faktor Hormonal 

Pada penderita LES wanita lebih dominan bila dibanding pria hal ini mendapat 

perhatian yang serius para peneliti yang mana dikatakan bahwa penderita LES wanita 
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secara signifikan didapatkan kadar hormon androgen yang rendah (testoteron dan 

dehidro epiandrogesteron sulfat), sedangkan kadar hormon prolaktin dan estrodial 

sedikit lebih tinggi pada wanita dengan LES dibandingkan kontrol pada studi meta 

analisis, perlu ditambahkan peningkatan ringan sampai sedang hormon prolaktin 

didapatkan pada 20-30 kasus wanita dengan LES yang aktif. Akan tetapi data 

menunjukkan hubungan antara LES dan faktor hormon reproduktif tidak selalu 

konsisten, beberapa data penelitian di Amerika Serikat mengatakan wanita yang 

mendapat menstruasi lebih awal mempunyai kecenderungan kejadian LES yang lebih 

tinggi dibandingkan orang normal dikemudian hari, begitu pula wanita yang 

menyusui bayinya lebih jarang mendapat LES dibandingkan wanita yang tidak 

menyusui.1 

2.Faktor Genetik 

Kejadian LES yang lebih tingi pada kembar monozigotik (25%) dibandingkan 

dengan kembar dizigotik (3%). Peningkatan frekuensi LES pada keluarga penderita 

LES dibandingkan dengan kontrol sehat dan peningkatan prevelansi LES pada 

kelompok etnik tertentu, menguatkan dugaan bahwa faktor genetik berperan dalam 

patogenesis LES.1 

3.Faktor Lingkungan 

Meskipun faktor genetik dan hormonal mungkin merupakan predisposisi 

untuk LES, tetapi inisiasi penyakit ini diduga merupakan hasil dari beberapa faktor 

eksogen dan lingkungan. Radiasi UV bisa mencetuskan dan mengeksaserbasi ruam 

fotosensitivitas pada LES, juga ditemukan bahwa sinar UV dapat merubah struktur 

DNA yang menyebabkan terbentuknya autoantibodi.1 
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2.4 Patogenesis 

Sampai saat ini belum jelas mekanisme terjadinya LES. Interaksi antara faktor 

lingkungan, genetik, dan hormonal yang saling terkait akan menimbulkan 

abnormialitas respon imun pada tubuh penderita LES. Beberapa faktor pencetus yang 

dilaporkan menyebabkan kambuhnya LES adalah stress fisik ataupun mental, infeksi, 

paparan ultraviolet, dan obat-obatan. Obat-obatan yang diduga mencetuskan LES 

adalah prokainamin, hidralasin, kuidin, dan sulfazalasin. Pada LES sel tubuh sendiri 

dikenali sebagai antigen. Target antibodi pada LES adalah sel beserta komponennya 

yaitu inti sel, dinding sel sitoplasma, dan partikel nucleoprotein. Karena didalam 

tubuh terdapat berbagai macam sel yang dikenali sebagai antigen, maka akan muncul 

berbagai macam otoantibodi pada penderita LES. Peran antibodi-antibodi ini dalam 

menimbulkan gejala klinik belum jelas diketahui. Beberapa ahli melaporkan 

kerusakan organ/sistem bisa disebabkan oleh efek langsung antibodi atau melalui 

pembentukan kompleks imun. Kompleks imun akan mengaktivasi sistem komplemen 

untuk melepaskan C3a dan C5a yang merangsang sel basofil untuk membebaskan  

vasoaktif amin seperti histamin yang menyebabkan peningkatan permeabilitas 

vascular yang akan memudahkan mengendapnya kompleks imun. Pembentukan 

kompleks imun ini akan terdeposit pada organ/system, sehingga menimbulkan reaksi 

peradangan pada organ/sistem tersebut. Sistem komplemen juga akan menyebabkan 

lisis selaput sel, sehingga akan memperberat kerusakan jaringan yang terjadi. Kondisi 

inilah yang menimbulkan manifestasi klinik LES bergantung pada organ/system mana 

yang terkena. Pada plasenta proses tersebut akan menyebabkan terjadinya vaskulitis 

desidua.2 
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2.5 Manifestasi Klinis  

Manifestasi klinis lupus sangat beragam, manifestasi awal terbatas pada suatu 

organ tetapi seiring berkembangnya penyakit maka sistem organ lainnya juga ikut 

terkena. Penderita LES pada umumnya mengeluh malaise, demam, arthritis, rash, 

pleuropericarditis, photosensitivity, anemia, dan cognitive disfunction. Setengah dari 

penderita LES mempunyai gangguan pada ginjal. Manifestasi pada LSE bisa ringan 

sampai berat yang dapat mengancam jiwa.2 

Tabel 2. Presentase spectrum klinik LES.2 

Sistem Organ Manifestasi Klinik % 

Sistemik Lemah, demam, anoreksia, penurunan berat badan 95 

Muskuloskeletal Artralgia, mialgia, poliartritis, miopati 95 

Hematologik 
Anemia, hemolisis, leukopenia, trombositopenia, 

antikoasalan lupus 
85 

Kulit 
Ras kupu-kupu, ruam kulit, fotosensitivitas, ulkus mulut, 

hopesia, ras kulit 
80 

Neurologik Disfungsi kognitif, gangguan berpikir, sakit kepala, kejang 60 

Kardiopulmonar 
Pleuritis, perkarditis, miokarditis, endokarditis Libman-

Sacks 
60 

Ginjal Proteinuria, sindroma nefrotik, gagal ginjal 60 

Gastrointestinal Anoreksia, mual, nyeri, diare 45 
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Trombosit Vena (10%), arteri (5%) 15 

Mata Infeksi konjungtiva 15 

Kehamilan Abortus berulang, preeklampsia, kematian janin 30 

 

2.6 Diagnosis 

Untuk	   menegakkan	   diagnosis	   LES	   hendaknya	   dilakukan	   anamnesis	   dan	  

pemeriksaan	   fisik	   serta	   penunjang	   diagnostik	   yang	   cermat,	   sebab	   manifestasi	  

LES	   sangat	   luas	   dan	   seringkali	   mirip	   dengan	   penyakit	   lainnya.	   Diagnosis	   LES	  

dapat	   ditegakkan	   berdasarkan	   gambaran	   klinik	   dan	   laboratorium.	   Kriteria	  

American	  College	  of	  Rheumatology	  (ACR)	  pada	  tahun	  1997	  telah	  dilakukan	  revisi	  

sekaligus	   melengkapi	   kekurangan	   pada	   kriteria	   sebelumnya	   pada	   tahun	   2012	  

oleh	   Systemic	   Lupus	   International	   Collaborating	   Clinic	   (SLICC).	   Kriteria	   SLICC	  

meningkatkan	  sensitivitas	  alat	  diagnostik	  untuk	  lupus.4 

Tabel 3. Kriteria Klinis LES menurut SLICC 2012 .4,11 

Kriteria klinis 

Lupus kutaneus 
akut Termasuk rash malar/kupu (tidak dihitung bila malar 

berbentuk diskoid);lupus bula; LES varian nekrolisis 
epidermal toksisk;rash makulopapuler; rash lupus 
fotosensitif tanpa adanya dermatomiositis; atau lupus 
kutenaus subakut (psiriaform non indurasi dan/ atau lesi 
polisiklik anuler yang menghilang tanpa skar walau 
terkadang disertai depigmentasi atau telangiektasi pasca 
inflamasi) 

Lupus kutaneus 
kronik Termasuk rash diskoid klasik; terlokalisasi (di atas leher), 

generalisata (di atas dan dibawah leher); lupus hipertrofik 
(veruka); lupus panikulitis (profundus); lupus mukosal; 
lupus eritematosus tumidus; lupus chillblains; lupus 



	   12	  

diskoid/liken planus yang tumpang tindih 

Ulkus oral Ulkus di palatum, bukal, lidah atau nasal tanpa penyebab 
lain seperti vaskulitis, Bechet's, infeksi herpes, 
inflammatorry bowel disease, artritis reaktif dan makanan 
yang bersifat asam 

Alopesia non skar Penipisan difus dan kerapuhan rambut yang tampak jelas 
tanpa adanya penyebab lain seperti alopesia areata, obat-
obatan, defisiensi besi, dan alopesia androgenik 

Sinovitis Mengenai dua sendi atau lebih, dengan karakteristik 
bengkak, efusi atau nyeri pada dua sendi atau lebih, dan 
kekakuan di pagi hari selama 30menit atau lebih 

Serositis Pleurisy tipikal pada lebih dari 1 hari atau adanya efusi 
pleura atau pleural rub; nyeri perikardial yang tipikal 
(nyeri dengan rekumbensi yang membaik dengan duduk 
kedepan) untuk lebih dari 1 hari atau efusi perikardial atau 
pericardial rub atau perikarditis yang didiagnosis dari 
EKG tanpa adanya penyebab lain infeksi, uremia, dan 
perikarditis Dessler 

Renal Protein urin/ kreatinin (pada urin 24 jam) dengan protein 
500mg/24 jam atau adanya eritrosit 

Neurologis Kejang, psikosis, mononeuritis multipleks tanpa adanya 
penyebab lain seperti vaskulitis primer; myelitis; neuropati 
kranial atau perifer tanpa ada penyebab lain seperti 
vaskulitis primer, infeksi dan diabetes melitus; keadaan 
konfusi akut tanpa adanya penyebab lain seperti, metabolik 
toksis, uremia, dan obat-obatan 

Leukopenia <4.000/mm3 setidaknya satu kali (tanpa adanya penyebab 
lain seperti Felty's, obat-obatan, dan hipertensi portal): atau 
limfopenia (<1.000/mm3 setidaknya satu kali) tanpa adanya 
penyebab lain seperti kortiko steroid, obat dan infeksi 

Anemia Hemoglobin, Angka Eritrosit, dan Hematokrit dibawah 
nilai normal tanpa ada penyebab lain mendasari selain 
autoimun 

Trombositopenia (<100.000/mm3) setidaknya satu kali (tanpa adanya 
penyebab lain seperti obat-obatan, hipertensi portal, dan 
TTP) 
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Kriteria imunologis 

ANA Diatas nilai laboratorium 

Anti-dsDNA Diatas nilai laboratorium, kecuali ELISA : dua kali diatas 
nilai normal laboratorium 

ANTI-Sm Di atas nilai normal laboratorium 

Antibodifosfolipid Lupus antikoagulan, Anticoriolipin Antibodi, Anti-
B2Glikoprotein1 (IgM,IgG diatas nilai normal 
laboratorium) 

Komplemen 
rendah C3 rendah, C4rendah, CH50rendah 

Test Coombs 
direk positif (tidak dipakai pada anemia hemolitik) 

 

Seorang pasien ditegakkan diagnosis lupus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1. Pasien memenuhi empat dari kriteria pada table 3 , termasuk setidaknya satu 

kriteria klinis dan satu kriteria imunologis; atau 

2. Pasien menderita nefritis yang terbukti secara biopsi sesuai dengan LES atau 

cukup dengan test ANA positif atau antibodi anti-dsDNA positif.4 

2.7 Pengaruh Kehamilan terhadap Lupus Eritematosus Sistemik 

Masih belum dapat dipastikan apakah kehamilan dapat mencetuskan LES. 

Eksaserbasi LES pada kehamilan bergantung pada lamanya masa remisi LES dan 

keterlibatan organ-organ vital seperti ginjal. Penderita LES yang telah mengalami 

remisi lebih dari 6 bulan sebelum hamil mempunyai risiko 25% eksaserbasi pada saat 

hamil dan 90% luaran kehamilannya baik. Sebaliknya, bila masa remisi LES sebelum 

hamil kurang dari 6 bulan, risiko eksaserbasi LES pada saat hamil menjadi 50% 

dengan luaran kehamilan yang buruk. Apabila kehamilan terjadi pada saat LES 

sedang aktif, risiko kematian janin 50-75% dengan angka kematian ibu menjadi 10%.  
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Dengan meningkatnya umur kehamilan, risiko eksaserbasi juga meningkat, 

yaitu 13% pada trimester I, 14% pada trimester II, 53% pada trimester III, serta 23% 

pada masa nifas.2 

Kondisi kehamilan pendertia LES sangat ditentukan dari aktivitas 

penyakitnya. Konsepsi yang terjadi pada saat remisi mempunyai luaran kehamilan 

yang baik. Beberapa komplikasi yang bisa terjadi pada kehamilan yaitu kematian 

janin meningkat 2-3 kali dibandingkan perempuan hamil normal. Bila didapatkan 

hipertensi dan kelainan ginjal, mortalitas janin menjadi 50%. Kelahiran prematur juga 

bisa terjadi sekotar 30-50% kehamilan dengan LES yang sebagian besar akibat 

preeklampsia atau gawat janin. Infark plasenta yang terjadi pada penderita LES dapat 

meningkatkan risiko terjadinya pertumbuhan janin terhambat sekitar 25% demikian 

juga risiko terjadinya preeklampsia-eklampsia meningkat sekitar 25-30% pada 

penderita LES yang disertai lupus nefritis dan kejadi preeklampsia menjadi 2 kali 

lipat.2 

2.8 Pengaruh Lupus Eritematosus Sistemik pada Kehamilan 

LES sangat mempengaruhi gambaran luaran maternal, beberapa faktor yang 

mempengaruhi antara lain apakah penyakit masih aktif pada awal kehamilan, usia dan 

paritas, ada tidaknya penyakit medis atau obstetrik lain, dan apakah ditemukan 

antibodi antifosfolipid.9 

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui dampak lupus pada 

kehamilan. Hasil menunjukkan penyakit LES membaik pada sepertiga wanita selama 

kehamilannya, sepertiga tidak ditemukannya perubahan, dan sepertiga sisanya dalam 

kondisi memburuk. Oleh karena itu, pada setiap kehamilan dapat memburuk atau 

kambuh tanpa peringatan. 9 
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LES dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pada ibu hamil, 

umumnya disebabkan dengan adanya gangguan pada ginjal, hipertensi, preeklampsia, 

persalinan kurang bulan, hambatan pertumbuhan janin, anemia dan trombostiopenia. 

Telah dipastikan bahwa lupus dapat mengancam nyawa ibu dan janin yang 

dikandungnya. Secara umum, hasil akhir kehamilan membaik jika 

1. Tidak ditemukan gejala LES selama 6 bulan sebelum dimulainya kehamilan 

2. Tidak dijumpai kelainan ginjal aktif yang bermanifestasi sebagai proteinuria 

atau disfungsi ginjal   

3. Tidak terjadi superimposed preeklampsia 

4. Tidak dijumpai tanda-tanda aktivitas antibodi antifosfolipid.9 

2.8.1 Nefritis Lupus 

Prognosis bagi wanita dengan LES dan glomerulonefritis telah meningkat 

sejak 30 tahun terakhir. Wanita dengan penyakit ginjal memperlihatkan insiden 

hipertensi gestasional dan preeklampsia yag tinggi, tetapi jika penyakitnya tetap 

berada dalam remisi, hasil akhir kehamilan biasanya baik. Wanita hamil yang telah 

menderita penyakit ginjal akan lebih mudah mendertia preeklampsia pada 

kehamilannya dibandingkan pada wanita hamil yang tidak menderita penyakit ginjal 

sebelumnya. Dari total 309 kehamilan dengan penyulit nefritis lupus, 30% mengalami 

kekambuhan, dan 40% dari jumlah ini mengalami inufisiensi ginjal. Angka kematian 

ibu adalah 1,3%.9 

Terdapat dua penelitian baru-baru ini yang menjelaskan hasil akhir kehamilan 

pada wanita dengan nefritis lupus. Hasil akhir 58 wanita yang dirawat selama 90 

kehamilan di Mayo Clinic. Nefritis berkaitan dengan peningkatan signifikan insiden 

penyulit ibu dibandingkan dengan wanita tanpa nefritis. Nefritis inaktif tidak 
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berdampak besar pada angka preeklampsia dibandingkan dengan pasien lupus tanpa 

gangguan ginjal. Angka kematian janin pada nefritis aktif adalah 35 dibandingkan 

dengan 9 % pada mereka yang nefritisnya inaktif. Pada suatu penelitian dilaporkan 

hasil akhir pada 113 kehamilan dari 81 wanita yang telah diketahui mengidap nefritis 

lupus. Pada sepertiga kehamilan tersebut terjadi kekambuhan gangguan ginjal. 

Sembulan kehamilan dikeluarkan karena keguguran. Pada 104 kehamilan yang terisa, 

sepertiganya melahirkan kurang bulan, sepertiga memiliki berat < 2500 gram, dan 

angka kematian perinatal adalah 6%.9 

Sebagian besar otoritas menganjurkan keberlanjutan terapi imunosupresif 

untuk nefritis selama kehamilan. Belum jelas apakah dosis perlu ditingkatkan 

peripartum. Meskipun sering disebut bahwa ini adalah saat pengaktifan atau 

eksaserbasi paling mungkin terjadi namun bukti-bukti yang ada tidak konklusif.9 

2.8.2 Perbedaan Preeklampsia dari Nefritis Lupus 

Definisi preeklampsia yang diterima meliputi tekanan darah >140/90 mmHg 

dan proteinuria > 300mg dalam 24 jam pada spesimen urin yang terdeteksi untuk 

pertama kalinya setelah usia kehamilan 20 minggu.4,12 

Untuk membedakan preeklampsia dari lupus nefritis aktif seringkali sulit 

dilakukan, karena kedua entitas dapat hadir dengan peningkatan proteinuria, 

hipertensi edema ekstremitas bawah, penurunan fungsi ginjal, dan trombositopenia. 

Dua kondisi ini juga dapat muncul bersamaan. Deteksi awal preeklampsia juga dapat 

terhambat jika seorang wanita hamil dengan lupus hipertensi dan/atau proteinuria 

pada pertama kehamilan. 4,12 
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Dapat dilihat pada tabel dibawah ini bahwa dengan melacak onset munculnya 

hipertensi maka preeklamsia dapat dibedakan dengan nefritis lupus, yang ditandai 

dengan munculnya tanda tersebut setelah 20 minggu umur kehamilan. Preeklampsia 

sulit dibedakan dari derajat proteinuria namun dapat dilihat dari sedimen pada urin. 

Pada preeklmapsia tidak didapatkan sedimen pada urin. Pada preeklampsia kadar 

asam urat lebih tinggi dibandingkan nilai normal dengan nilai 5,5 mg/dl. Sebagaimana 

patofisiologi dari lupus sebagai autoimun, maka nefritik lupus juga memiliki ciri yang 

serupa yakni terjadinya penurunan komplemen serta peningkatan ekskresi kalsium 

pada urin. Hal ini dapat dibedakan dengan preeklampsia. 4,12 

Tabel 4. Diferensiasi antara nefritis lupus aktif dan preeklampsia. 4,12 

Gambaran klinis 
dan laboratoris Nefritis lupus aktif Preeklampsia 

Hipertensi Onset sebelum 20 minggu Onset setelah minggu ke 20 

Proteinuria >300mg/dl >300mg/dl 

Sedimen urin Aktif Inaktif 

Asam urat < 5,5 mg/dl > 5,5 mg/dl 

Level antibodi DNA Meningkat Stabil atau negatif 

Kalsium urin 24 jam > 195 mg/hari <195 mg/hari 

Level komplemen >25% penurunan Normal 

 

2.9 Tatalaksana LES 

Belum ada penyembuhan, dan remisi sempurna jarang terjadi. Sekitar 

sepermpat pasien mengalami penyakit ringan, yang tidak mengancam nyawa, tetapi 

dapat menyebabkan disabilitas akibat nyeri dan rasa lelah. Artralgia dan serositis 

diatasi dengan obat anti-inflamasi non-steroid, termasuk aspirin. Oleh karena risiko 
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penutupan kurang bulan duktus arterious janin, dosis terapeutik tidak diberikan 

sebelum usia kehamilan 24 minggu. Namun, aspirin dosis rendah dapat diberikan 

dengan aman sepanjang gestasi. Penyakit yang parah diterapi dengan kortikosteroid 

misalya prednison. Terapi kortikosteroid dapat menyebabkan timbulnya diabetes 

gestational atau bahkan diabetes tipe 1. 9 

Obat imunosupresif misalnya azatioprin bermanfaat untuk mengontrol 

penyakit aktif. Azatioprin memiliki catatan keamanan yang baik selama kehamilan. 

Antimalaria membantu mengontrol kelainan kulit. Meskupun obat golongan ini 

melewati plasenta, hidrosiklorokuin belum pernah dilaporkan menyebabkan 

malformasi kongenital. Karena waktu paruh antimalaria yang lama dan karena 

penghentian pengotbatan dapat memicu kekambuhan lupus maka sebagian besar 

penueliti menganjurkan keberlanjutan terapi ini. Jika penyakit menjadi parah biasanya 

berupa kekambuhan lupus pasien diberi glukokortikoid dosisi tinggi. 9 

2.10 Komplikasi Ibu 

Kehamilan pada ibu dengan penyakit LES sangat berhubungan dengan tingkat 

kesakitan dan kematian ibu dan janin, yang sampai saat ini masih menjadi salah satu 

indikator kesehatan nasional. LES adalah penyakit inflamasi autoimun kronis akibat 

pengendapan kompleks imun yang tidak spesifik pada berbagai organ yang 

penyebabnya belum diketahui secara jelas, serta manifestasi klinis perjalanan 

penyakit, dan prognosis yang beragam. Penyakit ini terutama menyerang wanita usia 

reproduksi dengan angka kematian yang cukup tinggi. Faktor genetik, imunologik dan 

hormonal serta lingkungan diduga berperan dalam patofisiologi LES. 4,13 

Manifestasi klinis LES sangat luas meliputi keterlibatan kulit, dan mukosa, 

sendi, darah, jantung, paru, ginjal, susunan saraf pusat (SSP) dan sistem imun. 
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Dilaporkan bahwa pada 1000 pasien yang diikuti selama 10 tahun, manifestasi klinis 

terbanyak berturut-turut adalah arthritis sebesar 48,1 %, ruam malar 31,1 %, nefropati 

27,9%, fotosensitifity 22,9%, keterlibatan neurologik 19,4%, dan demam 16,6 %. 

Adapun manifestasi klinis yang jarang dijumpai adalah miositis 4,3%, ruam discoid 

7,8%, anemia hemolitik 4,8%, dan lesi subkutaneus akut 6,7%. 4,14 

Di bidang Obstetri penyakit ini dianggap penting karena LES merupakan 

suatu penyakit kehamilan yang mempunyai potensi untuk mengakibatkan kematian 

janin, kelahiran preterm, maupun kelainan pertumbuhan janin. Bayi yang lahir dari 

ibu yang mengidap LES dapat menyebabkan Lupus Eritematosus Neonatal (LEN), 

walaupun jarang (1:20.000 kelahiran hidup). Risiko kematian ibu hamil yang 

menderita LES memiliki dampak 20x lebih tinggi karena komplikasi yang disebabkan 

oleh preeklampsia, thrombosis, infeksi dan kelainan darah. 4,14 

2.10.1 Risko Thromboemboli 

Wanita denga LES harus dinilai segera kemungkinan risiko thromboemboli 

dan kemungkinan keburuhan thromboprofilaksis, Wanita yang memiliki riwayat 

thromboemboli vena seharusnya menerima Low Molecule Weight Heparin (LMWH) 

selama kehamilan dan 6 bulan setelah melahirkan atau hingga kembali ke pengobatan 

warfarin.4,14 

2.10.2 LES Flare 

Aktivitas penyakit lupus dapat menyebabkan flare  selama kehamilan atau dalam awal 

periode pasca melahirkan. Beberapa faktor terkait flare pada kehamilan dengan lupus 

adalah peningkatan kadar anti ds-DNA, lepas obat hidroklorokuin, serta masa remisi 6 

bulan pre-konsepsi yang tidak terpenuhi.Risiko terjadinya flare selama kehamilan 
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meningkat jika terjadi penyakit aktif 3-6 bulan sebelum konsepsi. Sebagian besar 

flare dapat diterapi sesuai manajemennya.4,15 

2.10.3 Preeklampsia 

Komplikasi tersering pada kehamilan dengan lupus adalah komplikasi berat 

obstetrik langsung, dan yang paling sering ditemukan adalah preeklampsia. Sementara 

komplikasi berat lupus yang paling banyak dijumpai adalah nefritis lupus. Terkadang 

sulit untuk membedakan klinis preeklampsia dan nefritis lupus. Terkadang sulit untuk 

membedakan klinis preeklampsia dan nefritis lupus, karena memiliki beberapa tanda 

dan gejala yang sama. Hingga mungkin diperlukan prosedur diagnostik invasif untuk 

membedakan preekampsia dengan lupus nefirtis dengan cara renal biopsi. Namun hal 

ini tidak umum dilakukan selama kehamilan karena meningkatkan risiko 

perdarahan.4,15 

2.11 Komplikasi Janin 

2.11.1 Pertumbuhan Janin terhambat 

Pertumbuhan janin terhambat terjadi sekitar 35% kasus kehamilan dengan 

LES. Secara umum bila didapatkan biometri janin di bawah 5 persentil nilai normal 

maupun lingkar perut dibawah 10 persentil dapat dikatakan telah terjadi hambatan 

pertumbuhan janin. Pada kondisi ini diperlukan suplementasi nutrisi khusus, misalnya 

zink dan selenium, penyesuaian jenis dan dosis medikamentosa lupus, dan 

peningkatan diet tinggi kalori dan tinggi protein. 4,16 
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2.11.2 Lupus Neonatus 

Sindrom langka ini ditandai oleh lesi kulit, atau dermatitis lupus; sejumlah 

kelainan darah dan sistemik dan kadang blok jantung. Trombositopenia dan kelainan 

hati dijumpai pada 5 sampai 10 persen. Satu laporan menyarankan bahwa lupus 

neonatus mungkin muncul hingga 4 minggu setelah lahir. Suatu penelitian secara 

prospektif mengikuti 91 bayi yang lahir dari wanita dengan lupus. Empat terbukti 

mengalami lupus neonatus dan empat diduga mengidapnya. Manifestasi klinis, 

mencakup lesi lupus dikulit, trombositopenia, dan hemolisis autoimun, bersifat 

sementara dan hilang dalam beberapa bulan. Risiko kekambuhan lupus neonatus pada 

anak berikutnya adalah 25%. 2 

2.11.3 Blok Jantung Kongenital 

Penyakit jantung bawaan berhubungan dengan anti-Ro/La autoantibadi ibu. 

Antibodi melewati plasenta dan meruska sistem purkinje. Penyakit jantung bawaan 

berkembang antara 18-28 minggu, oleh karena itu ekhokardiografi janin dilakukan 

pada periode ini untuk mendeteksi kelainan ini. Blokade konduksi jantung janin dapat 

diobati dengan cukup efektif menggunakan kortikosteroid dosis tertentu. 4,16 

2.11.4 Persalinan prematur 

Persalinan prematur juga sering terjadi pada kehamilan dengan LES. Sekitar 

satu dari setiap tiga wanita dengan lupus melakukan persalinan dibawah usia 37 

minggu kehamilan. Ketuban pecah dini pun sering terjadi pada kehamilan dengan 

LES. Hal ini dapat terjadi pada wanita dengan preeklampisa, antibodi antifosfolipid, 

dan lupus aktif.17 
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2.11.5 Abortus 

Sekitar satu dari setiap lima kehamilan dengan lupus berakhir dengan abortus. 

Abortus lebih mungkin pada wanita dengan tekanan darah tinggi, lupus aktif, dan 

penyakit ginjal yang aktif. Abortus juga dapat menjadi hasil dari antibodi 

antifosfolipid. Ini adalah jenis antibodi yang meningkatkan kecenderungan untuk 

membentuk bekuan darah di pembuluh darah dan arteri. Itu termasuk yang berada di 

plasenta. Untuk alasan ini, penting untuk memeriksa keberadaan antibodi tersebut. 

Hal tersebut penting bagi wanita yang telah mengalami keguguran sebelumnya. Jika 

antibodi tersebut ditemukan, dokter mungkin meresepkan pengencer darah yang akan 

membantu mencegah pembentukan gumpalan. Dengan penggunaan obat tersebut, 

sekitar 80% dari wanita tidak akan mengalami keguguran.17 
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2.12 Kerangka Teori 

 

 

Gambar 4. Kerangka Teori 
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