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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Preeklampsia  

2.1.1 Definisi Preeklampsia 

Preeklampsia adalah gangguan multi-sistem yang menjadi penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas kehamilan di seluruh dunia (Hogan et al., 2010). 

Preeklampsia merupakan penyakit hipertensi spesifik yang muncul setelah 20 

minggu usia kehamilan, ditandai dengan meningkatnya tekanan darah sistolik ≥ 

140 mmHg, tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg disertai proteinuria ≥ 300 

mg/mmol dalam 24 jam. Preeklampsia dapat dikaitkan dengan banyak tanda dan 

gejala lain, termasuk gangguan penglihatan, sakit kepala, nyeri epigastrium, dan 

edema (The American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013).  

Preeklampsia lebih sering terjadi pada ibu dengan faktor risiko paritas, 

penyakit autoimun, kehamilan kembar, hipertensi kronis, mola hidatidosa, riwayat 

preeklampsia, usia, diabetes atau diabetes gestasional, dan penyakit ginjal (Dulton 

et al., 2012). Preeklampsia dapat berakibat buruk baik pada ibu maupun janin. 

Komplikasi pada ibu dapat berupa sindroma HELLP (hemolysis, elevated liver 

enzyme, low platelet), edema paru, gangguan ginjal, perdarahan, solusio plasenta 

bahkan kematian ibu. Komplikasi pada bayi berupa kelahiran prematur, gawat 

janin, berat badan lahir rendah atau kematian perinatal (Pettit et al., 2015). 

2.1.2 Epidemiologi Preeklampsia 

Berdasarkan data Organisasi WHO pada 2015, sekitar 830 wanita meninggal 

karena komplikasi kehamilan dan melahirkan. Hampir semua kematian ini terjadi 

di negara berkembang dan sebagian besar dapat dicegah. Penyebab utama 

kematian adalah perdarahan, hipertensi, infeksi, dan penyebab tidak langsung, 

sebagian besar karena interaksi antara kondisi
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medis yang sudah ada pada kehamilan. Gangguan hipertensi menyumbang 

16% dari semua kematian ibu di negara maju, 9% kematian ibu di Afrika dan 

Asia, dan sebanyak 26% di Amerika Latin dan Karibia. Dimana sebagian besar 

kematian ibu hamil disebabkan oleh eklamsia, daripada preeklampsia. 

Berdasarkan survei data di Rumah Sakit Nasional Amerika Serikat, tingkat 

preeklampsia saat masuk untuk persalinan dan persalinan meningkat sebesar 25% 

dari 1987 hingga 2004, sementara tingkat eklamsia menurun sebesar 22%, 

meskipun tidak signifikan secara statistik. Dalam sebuah penelitian di Rumah 

Sakit Perawatan Kesehatan Amerika, preeklampsia adalah penyebab utama kedua 

dari perawatan unit perawatan intensif terkait kehamilan setelah perdarahan 

obstetrik (Porreco dan Barkey, 2010).  

Di Indonesia preeklampsia berat dan eklampsia merupakan penyebab 

kematian ibu berkisar 1,5 persen sampai 25 persen, sedangkan kematian bayi 

antara 45 persen sampai 50 persen. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. 

Angka ini meningkat tajam dari tahun 2007 yang sudah mencapai 228. Angka 

kematian ibu di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain di ASEAN 

seperti di Singapura hanya 6 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 33 per 100.000 

kelahiran hidup, dan Filipina 112 per 100.000 kelahiran hidup (Depkes RI, 2015). 

Angka Kematian Ibu di Jawa Timur cenderung meningkat pada dua tahun 

terakhir. Pada tahun 2017, AKI Provinsi Jawa Timur mencapai 91,92 per 100.000 

kelahiran hidup. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 

yang mencapai 91 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKI terendah ada di 

Kabupaten Malang yaitu sebesar 46,48 per 100.000 kelahiran hidup atau kematian 

ibu pada tahun 2017 di Kabupaten Malang sebanyak 18 orang. Tiga penyebab 

tertinggi kematian ibu pada tahun 2017 adalah penyebab lain-lain yaitu 29,11% 

atau 154 orang, Preeklampsia / Eklampsia yaitu sebesar 28,92% atau sebanyak 

153 orang dan perdarahan yaitu 26,28% atau sebanyak 139 orang. Sedangkan 

penyebab paling kecil adalah infeksi sebesar 3,59% atau sebanyak 19 orang 

(Dinkes Jatim, 2018).  
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Gambar 2.1 Penyebab Kematian Ibu Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017 

(Dinkes Jatim, 2018) 
 

2.1.3 Klasifikasi Preeklampsia 

Klasifikasi preeklampsia menurut Wiknjosastro (2008) : 

1. Menurut macamnya preeklampsia dibagi menjadi : 

a. Preeklampsia ringan adalah suatu sindrom spesifik pada kehamilan yang 

ditandai dengan penurunan perfusi organ yang mengakibatkan terjadinya 

vasospasme pembuluh darah dan aktivasi endotel. 

b. Preeklampsia berat adalah preeklampsia dengan tekanan darah sistolik 

mengalami kenaikan 30 mmHg dari tekanan normal, dan tekanan darah 

diastolik mengalami kenaikan 15 mmHg dari tekanan darah normal 

disertai proteinuria lebih 5 gr per 24 jam. 

2. Menurut terjadinya preeklampsia dibagi menjadi : 

a. Preeklampsia genuine adalah preeklampsia yang terjadi diawal kehamilan 

atau murni karena kehamilan. 

b. Preeklampsia superimposed adalah preeklampsia yang terjadi karena telah 

ada hipertensi sebelumnya. 

2.1.4 Faktor Risiko Preeklampsia  

Terdapat banyak faktor risiko yang diduga menjadi penyebab terjadinya 

Preeklampsia, yang dapat dikelompokkan dalam faktor risiko sebagai berikut: 
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1. Usia 

Duckitt melaporkan peningkatan risiko preeklampsia hampir dua kali 

lipat pada wanita hamil berusia 40 tahun atau lebih baik pada primipara (RR 

1,68 95%CI 1,23 - 2,29), maupun multipara (RR 1,96 95%CI 1,34 - 2,87). 

Usia muda tidak meningkatkan risiko preeklampsia secara bermakna. 

(Evidence II, 2004).3 Robillard, dkk melaporkan bahwa risiko preeklampsia 

pada kehamilan kedua meningkat dengan usia ibu (1,3 setiap 5 tahun 

pertambahan umur; p<0,0001) (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi 

Indonesia, 2016). 

2. Nulipara  

Nulipara yaitu seseorang yang belum pernah melahirkan bayi viable 

(Mochtar, 1998). Duckitt melaporkan nulipara memiliki risiko hampir 3 kali 

lipat (Evidence II, 2004). 

3. Kehamilan pertama oleh pasangan baru 

Kehamilan pertama oleh pasangan yang baru dianggap sebagai faktor 

risiko, walaupun bukan nulipara karena risiko meningkat pada wanita yang 

memiliki paparan rendar terhadap sperma (World Health Organization, 2011). 

Wanita yang baru menjadi ibu atau dengan pasangan baru mempunnyai risiko 

6 sampai 8 kali lebih mudah terkena hipertensi (preeklamsi/eklamsi) daripada 

multigravida. Sekitar 85% hipertensi (preeklampsi-eklampsi) terjadi pada 

kehamilan pertama (Radjamuda, 2014). 

4. Jarak antar kehamilan 

Studi yang melibatkan 760.901 wanita  di  Norwegia,  memperlihatkan  

bahwa wanita  multipara dengan jarak kehamilan sebelumnya 10 tahun atau 

lebih memiliki risiko preeklampsia hampir sama dengan nulipara.3 Robillard, 

dkk melaporkan bahwa risiko preeklampsia semakin meningkat sesuai dengan 

lamanya interval dengan  kehamilan  pertama  (1,5 setiap 5 tahun jarak 

kehamilan  pertama dan  kedua; p<0,0001) (Perkumpulan Obstetri dan 

Ginekologi Indonesia, 2016). 

5. Riwayat preeklampsia sebelumnya 

Riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya merupakan faktor 

risiko utama. Menurut Duckitt risiko meningkat hingga 7 kali lipat (RR 7,19 
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95%CI 5,85 - 8,83). Kehamilan pada wanita dengan riwayat preeklampsia 

sebelumnya berkaitan dengan tingginya kejadian preeklampsia berat, 

preeklampsia onset dini, dan dampak perinatal yang buruk (Bellamy et al., 

2007). 

6. Riwayat keluarga preeklampsia  

Riwayat Preeklampsia pada keluarga adalah penyakit yang berhubungan 

dengan tekanan darah tinggi disertai proteinuria selama masa hamil yang lalu 

pada keluarga, signifikan pada ibu atau saudara perempuan (Wheeler, 2003). 

Ibu yang mengalami preeklampsia, 26% anak perempuannya akan mengalami 

preeklampsia pula, sedangkan hanya 8% anak menantu akan mengalami 

preeklampsia (Prawirohardjo, 2008). 

7. Kehamilan multiple  

Berdasarkan teori hiperplasentosis kehamilan kembar mempunyai risiko 

terjadinya preeklampsia. Pada primigravida hamil kembar kejadian 

preeklampsia  meningkat menjadi 4 - 5 kali dibandingkan kehamilan tunggal 

(Sibai et al., 2002).  Dilaporkan pula bahwa kejadian preeklampsia akan lebih 

meningkat pada kehamilan kembar tiga dan seterusnya. Preeklampsia pada 

kehamilan kembar dapat dicegah dengan melakukan fetosid selektif 

(Heyborne dan Porreco, 2004). 

8. Donor oosit, donor sperma dan donor embrio 

Kehamilan setelah inseminasi donor sperma, donor oosit atau donor 

embrio juga dikatakan sebagai faktor risiko. Satu hipotesis yang populer 

penyebab preeklampsia adalah maladaptasi imun. Mekanisme dibalik efek 

protektif dari paparan sperma masih belum diketahui. Data menunjukkan 

adanya peningkatan frekuensi preeklampsia setelah inseminasi donor sperma 

dan oosit, frekuensi preeklampsia yang tinggi pada kehamilan remaja, serta 

makin mengecilnya kemungkinan terjadinya preeklampsia pada wanita hamil 

dari pasangan yang sama dalam jangka waktu yang lebih lama. Walaupun 

preeklampsia dipertimbangkan sebagai penyakit pada kehamilan pertama, 

frekuensi preeklampsia menurun drastis pada kehamilan berikutnya apabila 

kehamilan pertama tidak mengalami preeklampsia. Namun, efek protektif dari 

multiparitas menurun apabila berganti pasangan. Robillard dkk melaporkan 
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adanya peningkatan risiko preeklampsia sebanyak 2 (dua) kali pada wanita 

dengan pasangan yang pernah memiliki istri dengan riwayat preeklampsia 

(OR 1,8; 95 % CI 95%, 2-2,6) (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi 

Indonesia, 2016). 

9. Obesitas sebelum hamil dan Indeks Massa Tubuh (IMT) saat pertama kali 

ANC 

Obesitas merupakan faktor risiko penting untuk preeklampsia, 

peningkatan indeks massa tubuh atau peningkatan lingkar perut sebelum 

kehamilan atau pada awal kehamilan merupakan faktor risiko yang sudah pasti 

untuk kondisi ini. Risiko terjadinya preeklampsia pada kehamilan meningkat 

seiring meningkatnya obesitas yang terus berlanjut setelah memperhitungkan 

faktor pembaur potensial lainnya. Ibu hamil yang mengalami obesitas 

menghasilkan perubahan profil lipid dengan trigliserida dan kolesterol VLDL 

yang lebih tinggi, dan HDL kolesterol yang lebih rendah dari pada ibu hamil 

tanpa obesitas (Carty, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Yamamoto dkk 

(2001) menemukan bahwa perbandingan (rasio) antara ukuran lingkar perut 

dengan ukuran lingkar panggul dan indeks massa tubuh dalam kehamilan  

meningkatkan risiko terjadinya preeklampsia. 

10. DMTI (Diabetes Mellitus Tergantung Insulin) 

Wanita yang menderita diabetes mellitus mempunyai risiko 

preeklampsia lebih besar bila hamil dibandingkan non penderita diabetes. 

Kejadian preeklampsia berbanding 9,9% : 4% antara ibu diabetes dan non 

diabetes. Dan kejadiannya meningkat menjadi 30% bila diabetesnya sudah 

dengan komplikasi hipertensi dan nefropati (Garner et al., 1990). 

11. Penyakit Ginjal 

Berdasarkan studi yang diulas oleh Duckitt risiko preeklampsia 

meningkat sebanding dengan keparahan penyakit pada wanita dengan 

penyakit ginjal (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. 2016). 

Penyakit ginjal kronis sudah jelas dapat diketahui menyebabkan hipertensi. 

Menurut Samadi dkk dikutip oleh Myers dkk  telah meneliti pada wanita kulit 

putih dan kulit hitam, dibandingkan dengan wanita yang normotensi maka 

pada wanita dengan hipertensi kronis mempunyai risiko 11 kali lebih tinggi 
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untuk mendapatkan preeklampsia dalam kehamilannya. Juga ditemukan 

bahwa wanita dengan hipertensi kronis mempunyai proporsi lebih tinggi untuk 

mengalami preeklampsia pada usia kehamilan lebih dini (Mostello et al., 

2002). 

12. Sindrom antifosfolipid 

Sindrom antifosfolipid (APS) adalah gangguan autoimun yang ditandai 

oleh adanya antibodi antifosfolipid dan trombosis atau morbiditas obstetrik. 

APS dianggap sebagai faktor risiko untuk preeklampsia (Gibbins dan Branch, 

2014). 

13. Hipertensi kronik 

Penyakit penyerta yang dapat menjadi penyulit atau faktor risiko 

terjadinya preeklampsia yang tersering adalah hipertensi (8,1%), penyakit 

jantung (4,3%) dan diabetes melitus (1,7%). Menurut penelitian yang telah 

dilakukan oleh McCowan, dkk (1996) bahwa wanita dengan hipertensi kronik 

dapat mengalami preeklampsia superimposed yang dapat meningkatkan risiko 

terjadinya kematian perinatal, pertumbuhan janin yang terhambat, dan 

kelahiran sebelum 32 minggu umur kehamilan (Duckitt dan Harrington, 

2005). 

2.1.5 Etiologi dan Patogenesis Preeklampsia 

Preeklampsia dikenal sebagai disease of theories dikarenakan sampai 

sekarang etiologi dan patogenesisnya belum diketahui secara jelas (Lindheimer et 

al., 2008). Namun beberapa ahli sepakat bahwa vasospasme merupakan penyebab 

awal terjadinya preeklampsia. Vasospasme merupakan akibat dari gagalnya invasi 

trofoblas ke dalam lapisan otot polos pembuluh darah, reaksi imunologi maupun 

radikal bebas (FK Unpad, 2013).     

Terdapat beberapa hipotesis yang mencoba menjelaskan mengenai etiologi 

dan patogenesis preeklampsia, yaitu :  (Birawa dkk, 2009).  

1. Faktor Genetik 

Faktor keturunan terdapat hubungan yang sangat signifikan dengan 

terjadinya preeklampsia berat dan mempunyai risiko 7,11 kali untuk terjadi 

preeklampsia berat pada mereka yang mempunyai keturunan dibandingkan 
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dengan mereka yang tidak mempunyai keturunan. Ibu hamil yang mengalami 

preeklampsia terdapat kecenderungan akan diwariskan. Faktor tersebut 

dibuktikan oleh beberapa peneliti bahwa preeklampsia berat adalah penyakit 

yang bertendensi untuk timbul pada satu keturunan (anak perempuan atau 

saudara perempuan), preeklampsia merupakan penyakit yang diturunkan, 

penyakit ini lebih sering ditemukan pada anak perempuan dari ibu 

preeklampsia, atau mempunyai riwayat preeklampsia/eklampsia dalam 

keluarga (Tabersr B, 1994). Hoff dan kawan-kawan (1992) menyimpulkan 

bahwa respons humoral ibu secara langsung melawan imunoglobulin anti 

HLA-DR janin yang akan mempengaruhi berkembangnya suatu keadaan 

hipertensi dalam kehamilan. Diduga  ibu  yang mempunyai HLA  haplotipe A  

23/29,  B 44  dan  DR 7  memiliki  risiko  lebih  tinggi  terhadap 

perkembangan  preeklampsia, eklampsia  dan  Intra  Uterin  Growth 

Restricted (IUGR) daripada ibu tanpa haplotipe tersebut (Brinkman  C, 2001). 

2. Iskemik Plasenta 

Plasenta merupakan fokus sentral dan penting pada patogenesis 

terjadinya preeklampsia. Pada kehamilan normal arteri spiralis pada desidua 

mengalami pergantian sel dengan trofoblas endovaskular yang akan menjamin 

lumen tetap terbuka sehingga aliran darah tetap, nutrisi cukup dan oksigen 

seimbang untuk tumbuh kembang janin dalam rahim (Manuaba et al., 2007) 

Tetapi pada preeklampsia terjadi kegagalan sel trofoblas melakukan 

remodeling arteri spiralis akibat proses apoptosis yang berlebihan 

menyebabkan terjadinya iskemia uteroplasenter dan kerusakan sel endotel 

yang menimbulkan manifestasi klinis preeklampsia (Vidia Sari et al., 2012). 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa tekanan darah arteri umbilikalis pada 

preeklampsia bisa meningkat hingga 156.5 ± 12.7 mmHg. Perubahan 

hemodinamik tersebut dapat mengakibatkan perubahan pada struktur tali pusat 

yang kemudian memperburuk aliran darah dari plasenta menuju janin (Kim et 

al., 2012). Plasenta pada penderita preeklampsia menunjukkan ekspresi 

abnormal dari molekul integrin yang mengatur interaksi antara matriks sel 

sehingga perubahan hanya terjadi pada sebagian arteri spiralis segmen 

desidua, sedangkan arteri spiralis segmen miometrium masih diselubungi oleh 
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sel-sel otot polos. Selain itu ditemukan juga adanya hiperplasia tunika media 

dan trombosis (Solomon dan Seeley, 2004).  

 

          Gambar 2.2 Plasentasi Normal (Wang et al., 2009) 

 

         Gambar 2.3 Plasentasi abnormal pada preeklampsia (Wang et al., 2009) 

Plasenta yang mengalami iskemia atau hipoksia akan menghasilkan 

oksidan (disebut juga radikal bebas). Oksidan atau radikal bebas adalah 

senyawa penerima elektron atau atom/ molekul yang mempunyai elektron 

yang tidak berpasangan. Salah satu oksidan yang penting yang dihasilkan 

plasenta iskemia adalah radikal hidroksil yang sangat toksis, khususnya 

terhadap membran sel endotel pembuluh darah. Faktor angiogenik juga 

berperan dalam regulasi vaskuler plasenta. Faktor-faktor ini antara lain VEGF 
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(Vascular Endothelial Growth Factor), Flt (fms-like tyrosine kinase), dan 

PIGF (Placental Growth Factors) (Wang et al., 2009). VEGF (Vascular 

Endothelial Growth Factor) tidak hanya merupakan factor pro-angiogenik 

tetapi juga penting dalam menjaga kesehatan endotel dan vaskular, VEGF 

dapat memberikan efek melalui reseptornya yaitu VEGFR-2 (Vascular 

Endothelial Growth Factor Reseptor-2) (Zachary, 2001). PIGF (Placental 

Growth Factors) hanya akan mengikat Flt-1 (Flt-1, juga dikenal sebagai 

VEGFR-1) yang akan memicu angiogenesis patologis daripada fisiologis di 

bawah kondisi inflamasi atau hipoksia (Ahmad dan Ahmed, 2004; De Falco, 

2012). Lingkungan hipoksia yang dihasilkan dalam plasenta juga merangsang 

pelepasan faktor plasenta seperti tirosin seperti soluble fms-like tyrosine kinase 

1 (sFlt-1), endoglin terlarut (s-Eng), autoantibodi agonistik ke reseptor 

angiotensin tipe 1 (AT1-AA), dan inflamasi sitokin (Granger J, P., et al., 

2018). sFlt-1 mampu memblok efek dari VEGF dengan cara menghambat 

interaksinya dengan reseptor dan dapat pula menghambat PIGF. Adanya 

peningkatan sFlt-1 selama preeklampsia dapat dikaitkan dengan penurunan 

VEGF dan PIGF bebas dalam darah (Lam et al., 2005). 

 

Gambar 2.4 Mekanisme Penghambatan Vascular Endothelial Growth Factors 

(VEGF) dan Placental Growth Factors (PIGF) oleh sFlt-1 (Karumanchi et al., 

2005). 
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Selain itu plasenta yang mengalami suatu keadaan iskemia maka 

plasenta akan menghasilkan suatu peroksida lipid dimana kemudian akan 

masuk ke dalam sirkulasi darah dan terikat dengan lipoprotein, khususnya low 

density lipoprotein (LDL) (Silver et al., 1999). Peroksida lipid yang merusak 

sel endotel kapiler glomerulus meningkatkan permeabilitas kapiler terhadap 

protein sehingga menyebabkan proteinuria sedangkan peningkatan 

permeabilitas sel endotel menyebabkan edema (Pridijan dan Puschett, 2002; 

Miller dan Hanretty, 1997). 

3. Disfungsi Endotel 

Disfungsi endotel  merupakan salah satu yang mendasari manifestasi 

klinis preeklampsia, termasuk hipertensi, proteinuria, dan edema. (Chambers et 

al., 2001). Disfungsi endotel pada preeklampsia akan menyebabkan perubahan 

patofisiologi antara lain vasokonstriksi maksimal pada sirkulasi maternal 

disertai menurunnya volume sirkulasi yang mengarah pada penurunan perfusi 

sistem organ (Baker et al., 2004). Endotelium vaskular  ibu hamil  tampaknya 

menjadi target penting yang dipicu oleh iskemia plasenta atau hipoksia pada 

preeklampsia. Endotelium adalah lapisan sel tunggal yang menutupi sisi 

luminal pembuluh darah. Ini merupakan lokasi strategis yang memungkinkan 

untuk perubahan dalam hemodinamik dan faktor humoral dengan mensintesis 

dan melepaskan zat vasoaktif. Dengan demikian ada keseimbangan kritis di 

antara keduanya yaitu faktor relaksasi dan kontraksi endotelium yang 

diturunkan untuk mempertahankan homeostasis vaskular. Ketika keseimbangan 

ini terganggu, vaskular rentan terhadap vasokonstriksi, leukosit adheren, 

mitogenesis, prooksidasi, dan peradangan vaskular (Taylor et al., 2007). 

Disfungsi sel endotel yang menyeluruh merupakan dasar dari 

patogenesis preeklampsia (Pridjian dan Puschett, 2002). Kerusakan sel endotel 

ini jika dibiarkan akan menimbulkan kebocoran khususnya pada sistem 

vaskular mikro dan secara langsung tubuh akan menutup kebocoran tersebut 

dengan adanya manifestasi agregasi tombosit. Dalam keadaan normal, sel 

endotel akan memproduksi berbagai bahan vasoaktif yang sebagiannya bersifat 

vasokontriktor seperti endotelin, tromboksan A2 dan angiotensin II lokal, dan 

sebagian lagi bersifat vasodilator seperti endothelium-derived relaxing factor 
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(EDRF) yang dikenal juga dengan nitric oxide (NO) dan prostasiklin (PGI2). 

PGI2 dan trombosit akan memproduksi tromboksan A2 (TXA2). PGI2 

merupakan bahan vasodilator dan faktor relaksasi yang kuat dan merupakan 

faktor pertama dari endotelium yang dapat teridentifikasi adalah prostasiklin 

(Birawa dkk, 2009). Prostasiklin merupakan vasodilator kuat dari otot polos 

yang bekerja pada reseptor spesifik sel otot polos dan merangsang 

pembentukan cyclic adenosin monophosphate (cAMP) melalui siklus adenilat 

dan TXA merupakan vasokonstriktor kuat. Akibat rasio PGI2/TXA yang 

meningkat maka efek vaskonstriktif akan tinggi dan terjadilah hipertensi 

menyeluruh. Disfungsi endotel akan menyebabkan keluarnya zat-zat mediator 

inflamasi seperti TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, IL-10 dan fibronektin serta 

mikropartikel endotel yang terbukti meningkat pada preeklampsia (Redman 

CWG et al., 1990). 

4. Faktor Imunologi 

Menurut teori maladaptasi imun hal ini didasarkan atas pengamatan 

bahwa preeklampsia lebih sering ditemukan pada primigravida, 

hiperplasentosis, kehamilan dengan inseminasi donor, penurunan konsentrasi 

komplemen C4, wanita dengan fenotif HLA DR4, dan aktivasi system 

komplemen netrofil dan makrofag. Reaksi penolakan janin oleh ibu dapat 

disebabkan pula karena perubahan histologis di perbatasan sel atau jaringan ibu 

dan plasenta sehingga terjadi gangguan pembentukan blocking antibodies di 

daerah perbatasan tersebut. Maladaptasi imunologi juga diduga disebabkan 

oleh rendahnya ekspresi HLA-G di jaringan ekstravili, yang berakibat pada 

gangguan vaskularisasi plasenta. Peningkatan rasio Th1/Th2 menyebabkan 

produksi sitokin proinflamasi (TNF-α dan IL-1) meningkat, enzim proteolitik 

dan radikal bebas oleh desidua, hal ini merupakan salah satu penyebab jejas 

endotel (Silver et al., 2002; FK Unpad, 2013). Sitokin ini gagal menghambat 

produksi IFN-γ dalam kehamilan, dan gagal melakukan regulasi ekspresi 

berbagai molekul seperti HLA-G, MMP-9, VE-Cadherin, serta gagal 

melakukan regulasi ekspresi molekul MHC klas I dan klas II klasikal pada sel 

sitotrofoblas plasenta (Roth et al., 1996). 
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2.1.6 Patofisiologi Preeklampsia 

Dari sudut pandang fisiologis, patofisiologi preeklampsia dibagi menjadi 

dua tahap. Tahap pertama adalah tahap plasenta yang terjadi selama 20 minggu 

pertama kehamilan. Dalam hal ini, fenomena remodeling dinding pembuluh arteri 

spiralis tidak berkembang dengan baik, menghasilkan  plasentasi yang abnormal, 

sehingga memicu iskemik plasenta (Rodriguez et al., 2012). Pada kehamilan 

normal invasi sitotrofoblas pada uterus merupakan jalur diferensiasi yang unik, 

dimana sel-sel fetus mengambil perlengkapan endothelium maternal yang 

digantikan secara normal. Sedangkan pada preeklampsia proses diferensiasi tidak 

berjalan dengan normal. Hal ini dapat juga berkaitan dengan jalur nitric oxide, 

yang berkontribusi terhadap kontrol sifat vaskular. Selain itu hambatan terhadap 

sintesis NO (Nitric Oxide) juga meningkatkan tekanan arteri uterus dan 

mengiduksi sensitivitas terhadap vasokonstriktor, iskemi plasenta dan stress 

oksidatif (Uzan et al., 2011). Tahap kedua terjadi selama paruh kedua kehamilan 

dan dikenal sebagai tahap sistemik. Tahap ini merupakan tahap klinis dari 

preeklampsia, di mana ada respon inflamasi sistemik ibu yang berlebihan dan 

disfungsi endotel sebagai elemen sentral. Antara dua tahap ini ada beberapa 

mediator yang dipahami sebagai molekul yang dilepaskan oleh plasenta dan 

mampu mentransmisikan kerusakan plasenta dan menerjemahkan ke dalam 

keterlibatan sistemik. Mediator yang paling banyak dipelajari adalah stres 

oksidatif, mikrofragmen dari syncytiotrophoblast (STBM), dan protein 

antiangiogenik. Pada preeklampsi proses diferensiasi tidak berjalan dengan 

normal. Terdapat sejumlah besar bukti yang mendukung peran faktor angiogenik 

dalam memicu preeklampsia, dan ini adalah  fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1) 

dan endoglin yang dapat larut (s-Eng). Fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1) 

merupakan antagonis VEGF dan PIGF. Molekul-molekul ini mengikat protein 

angiogenik seperti VEGF (Vascular Endothelial Growth Factors) dan PIGF 

(Placental Growth Factors) yang kemudian mencegah mereka bergabung dengan 

reseptor membran pada sel endotel, sehingga menyebabkan terjadinya disfungsi 

endotel, hipertensi, proteinuria, kerusakan hati dan karakteristik gejala 

preeklampsia lainnya (Rodriguez et al., 2012). Renin angiotensin aldosteron juga 

merupakan salah satu penyebab pada preeklampsia. Pada kehamilan normal 
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terjadi peningkatan renin angiotensin aldosteron. Sedangkan pada wanita hamil 

dengan preeklampsia terjadi peningkatan respon vaskuler dengan mengubah 

angiotensin I menjadi angiotensin II yang menyebabkan vasokontriksi pada 

pembuluh darah (wang et al., 2009).  

 

Gambar 2.5 Patofisiologi Preeklampsia (Petla et al, 2013) 

Pada preeklampsia dijumpai beberapa patofisiologi dari beberapa organ dan 

sistem dalam tubuh. Perubahan-perubahan ini antara lain (Wiknjosastro, 2008): 

1. Tekanan Darah dan Sistem Kardiovaskular 

Tekanan darah yang tinggi pada preeklampsia disebabkan oleh 

meningkatnya resistensi vaskular perifer akibat vasokonstriksi. Keadaan ini 

berlawanan dengan kondisi kehamilan normal dimana yang terjadi adalah 

vasodilatasi. Wanita dengan preeklampsia biasanya tidak mengalami 
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hipertensi yang nyata hingga pertengahan kedua masa gestasi, namun 

vasokonstriksi dapat sudah muncul sebelumnya (National High Blood 

Pressure Education Program, 2000). 

2. Otak 

Pada kehamilan normal perfusi serebal tidak berubah, namun pada 

preeklampsia terjadi spasme pembuluh darah otak, penurunan perfusi dan 

suplai oksigen otak sampai 20%. Spasme menyebabkan hipertensi serebral, 

faktor penting terjadinya pendarahan otak dan kejang/eklampsia. Edema 

serebral dan perdarahan parenkim intra serebral adalah temuan otopsi yang 

umum pada wanita yang meninggal akibat eklampsia. Namun, edema 

serebral pada eklampsia tidak berkorelasi dengan keparahan hipertensi, hal 

ini menunjukkan bahwa edema adalah faktor sekunder akibat disfungsi 

endotel dan bukann merupakan akibat langsung dari peningkatan tekanan 

darah (Young et al., 2010). 

3. Hati 

Terjadi peningkatan aktifitas enzim-enzim hati pada preeklampsia yang 

berhubungan dengan keparahan penyakit (DepKes RI, 2006). Kerusakan 

pada sel endothelium hati berkontribusi terhadap timbulnya sindroma HELLP 

(Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelet count) (Uzan et al., 

2011). Preeklampsia dalam keadaan parah dapat merusak lapisan pembuluh 

darah kecil di hati, mengarah ke hemolisis dan fibrin deposito yang dapat 

menyebabkan area nekrosis dan infark di hati. Nyeri epigastrik, bahu, atau 

kuadran kanan atas atau sakit ketika hati teraba bisa menandakan keterlibatan 

hati. Rasa sakit ini diperkirakan timbul dari penyumbatan fibrin aliran darah 

melalui sinusoid hepatik. Kerusakan hati mungkin menyebabkan peningkatan 

insiden perdarahan postpartum atau dapat berkembang menjadi koagulasi 

intravaskular diseminata, sehingga terjadi  perdarahan yang tidak terkendali 

(Grand‟Maison et al., 2012). 

4. Ginjal 

Kerusakan fungsi ginjal sering ditemukan pada pasien preeklampsia 

bahkan sebelum deteksi proteinuria (Alladin dan Harrison, 2012). 

Manifestasi klinis preeklampsia seperti endotheliosis, proteinuria, dan 
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podosituria dikaitkan dengan kerusakan struktur mikro ginjal. SFlt-1 yang 

berlebihan menghambat VEGF berikatan dengan reseptornya pada sel 

endotel dan podosit serta merusak fungsi penghalang filtrasi glomerulus 

(glomerular filtration barrier) (Moghaddas et al., 2019). Hemodinamik ginjal 

meningkat secara nyata pada kehamilan. Aliran plasma ginjal dan penurunan 

GFR pada preeklampsia (25%); dengan demikian, nilai mungkin masih di 

atas atau pada yang diukur dalam keadaan tidak hamil. Penurunan aliran 

plasma ginjal disebabkan oleh vasokonstriksi, sedangkan penurunan GFR 

terkait dengan penurunan aliran plasma ginjal dan pengembangan lesi 

glomerulus atau biasa disebut endoteleliosis glomerulus (Lindheimer et al., 

2008). Endoteleliosis glomerulus adalah fitur utama preeklampsia yang 

diidentifikasi oleh pembengkakan endotel dan penyempitan kapiler 

glomerulus yang nyata (Springer et al., 2005). 

5.   Janin dan Plasenta 

Kelainan yang signifikan dalam invasi trofoblas desidua dapat 

menyebabkan efek langsung pada janin, seperti intrauterin penghambatan 

pertumbuhan, pengurangan volume cairan ketuban, tidak ada atau 

membalikkan aliran diastolik akhir, atau pola denyut jantung janin kategori 

II, dan juga dapat menyebabkan peningkatan risiko solusio plasenta (Hall, 

2009). 

2.1.7 Diagnosis dan Tes laboratorium Preeklampsia 

1. Preeklampsia ringan (PER) 

Diagnosisopreeklampsia ringan menurut Prawirohardjo 2008, ditegakkan 

berdasarkan ketentuan sebagai berikut :  

a. TD : ≥140/90 mmHg.  

b. Proteinuria : ≥300 mg/24 jam atau pemeriksaan kualitatif 1 atau 2+.  

c. Edema : edema generalisata (edema pada kaki, tangan,muka,dan perut) 

2. Preeklampsia berat (PEB)  

Diagnosis preeklampsia berat menurut Prawirohardjo 2014, ditegakkan bila 

ditemukan salah satu atau lebih tanda/gejala berikut:  

a. TD ≥ 160/110 mmHg.  

b. Proteinuria ≥5 g per 24 jam, +3 atau +4 dalam pemeriksaan kualitatif.  
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c. Oliguria yaitu produksi urin kurang dari 500 cc per 24 jam.  

d. Kenaikan kadar kreatinin plasma.  

e. Nyeri epigastrium atau nyeri pada kuadran kanan atas abdomen.  

f. Gangguan visual dan serebral, terjadi penurunan kesadaran, nyeri  kepala, 

skotoma dan pandangan kabur.  

g. Edema paru-paru dan sianosis.  

h. Hemolisis mikroangiopatik.  

i. Trombositopenia berat <100.000 sel/mm3 atau penurunan cepat trombosit.  

j. Gangguan fungsi hepar.  

k. Pertumbuhan janin intra uterin yang terhambat.  

l. Sindrom HELLP 

Preeklampsia/ eklampsia dengan keadaan berat dapat dilihat dari keadaan klinik 

maupun hasil pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium tersebut 

dapat berupa pemeriksaan kadar hemoglobin, hematokrit, dan indeks trombosit 

(Gomella T. et al., 2004). 

2.1.8 Manifestasi klinik Preeklampsia 

Gejala dan tanda khusus yang diperlihatkan pada preeklampsia antara lain : 

1. Hipertensi 

Hipertensi biasanya timbul lebih dahulu dari pada tanda-tanda lain. Bila 

peningkatan tekanan darah tercatat pada waktu kunjungan pertama kali dalam 

trimester pertama atau kedua awal, ini mungkin menunjukkan bahwa penderita 

menderita hipertensi kronik. Tetapi bila tekanan darah ini meninggi dan tercatat 

pada akhir trimester kedua dan ketiga, mungkin penderita menderita 

preeklampsia (Prawirohardjo, 2008). 

Pada kehamilan normal resistensi pembuluh darah perifer dan tekanan darah 

menurun, sementara pada preeklampsia perubahan ini terbalik. Peningkatan 

resistensi pembuluh darah perifer dari pada peningkatan curah jantung adalah 

penyebab utama hipertensi (Karumanchi, 2005). Terdapat beberapa teori yang 

menjelaskan tentang hipertensi pada kehamilan, yaitu teori genetik, teori 

imunologis, teori iskemia region uteroplasenter dan teori diet (Manuaba et al., 

2007). 
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Berdasarkan teori genetik, komplikasi hipertensi pada kehamilan dapat 

diturunkan oleh ibu kepada anak perempuannya. Sifat herediternya adalah 

“resesif” sehingga tidak atau jarang terjadi pada menentunya. Menurut teori 

imunologis preeklampsia dikatakan "murni" jika terjadi pada kehamilan yang 

pertama kali. Paparan berulang terhadap sperma dari individu yang sama 

merupakan faktor pencegah terjadinya preeclampsia (Pridjian and Puschett, 

2002). Terdapat hipotesis yang mendasari efek protektif dari paparan sperma 

yaitu bahwa sel T dalam traktus genitalis dapat mengenali antigen tanpa adanya 

human leucocyte antigen (HLA) kelas 1 pada antigen precenting cells (APC) 

sehingga trofoblas yang mengandung sedikit HLA klasik dapat dikenali 

(Gilstrap and Ramin, 2002). 

Teori iskemia region uteroplasenter, pada trimester pertama kehamilan 

normal terjadi dekstruksi pergantian sel arteri spiralis yang terdapat pada 

desidua dengan trofoblas endovaskular dan hal ini terus berlangsung pada 

trimester kedua. Pada preeklampsia, invasi endovaskular trofoblas tidak terjadi 

sehingga terjadi iskemia region uteroplasenter. Selain itu juga terjadi 

pembentukan tromboksan A2 oleh sel trofoblas dan trombosit yang berfungsi 

menimbulkan vasokonstriksi pembuluh darah. Menurut teori diet, ibu hamil 

memerlukan sekitar 2-2½ gram kalsium setiap hari. Kalsium berfungsi untuk 

mempertahankan konsentrasi dalam darah pada aktivitas kontraksi otot, 

kontraksi otot pembuluh darah sangat penting untuk mempertahankan tekanan 

darah, selain itu kalsium juga berfungsi untuk membantu pertumbuhan tulang 

janin. Kekurangan kalsium dalam diet dapat memicu terjadinya hipertensi 

(Manuaba et al., 2007). 

2.  Proitenuria 

Proteinuria merupakan ciri khas dan persyaratan untuk diagnosis 

preeklampsia. Proteinuria didefinisikan sebagai ekskresi protein dalam urin 

lebih dari 300 mg dalam spesimen 24 jam atau 1+ (30 mg / dL) pada dipstick 

test (Airoldi J. dan Weinstein L., 2007). Selama kehamilan aliran darah ginjal 

dan kecepatan filtrasi glomerulus meningkat bila dibandingkan dengan keadaan 

tidak hamil. Keadaan hipertensi pada kehamilan menyebabkan perfusi darah 

pada ginjal dan kecepatan filtrasi glomerulus menurun secara bervariasi, 
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sehingga menyebabkan protein dengan berat molekul besar lolos dari 

glomerulus sehingga menyebabkan protein keluar melalui urin (proteinuria). 

Pada keadaan tidak hamil protein dengan berat molekul besar tidak dapat 

melewati filtrasi glomerulus meskipun beberapa protein dengan berat molekul 

kecil yang biasanya lolos dari flitrasi kemudian akan direabsobsi kembali, 

sehingga tidak ditemukan dalam urin (Prawirohardjo, 2008). 

3. Edema 

Edema merupakan sesuatu yang tidak terlalu penting untuk diagnosis 

preeklampsia, tetapi dengan adanya kenaikan berat badan mendadak, edema 

pada kaki, tangan, dan wajah merupakan gejala umum pada preeklampsia. Pada 

kehamilan dengan preeklampsia, garam diekskresikan lebih lambat dari pada 

kehamilan normal. Edema yang terjadi pada preeklampsia tidak seperti yang 

biasa terjadi pada gagal jantung kongestif, sirosis hati, dan sindrom nefrotik, 

dimana volume sirkulasi efektif rendah menyebabkan konsentrasi renin dan 

aldosteron plasma tinggi dan retensi garam pada ginjal sekunder. Edema pada 

preeklampsia menyerupai edema glomerulonefritis akut atau gagal ginjal akut 

di mana Glomerular Filtration Rate (GFR) menurun tidak sebanding dengan 

penurunan aliran plasma ginjal dan di mana ketidakseimbangan glomerulus-

tubular menyebabkan terjadinya retensi garam. Penurunan GFR menyebabkan 

peningkatan permeabilitas kapiler dan hipoalbuminemia dapat berkontribusi 

pada pembentukan edema (Karumanchi, 2005). 

2.1.9 Komplikasi Preeklampsia 

Komplikasi pada preeklampsia terdiri dari : 

1. Edema Paru 

Edema paru merupakan salah satu komplikasi pada preeklampsia berat (Sibai et 

al., 1987). Disfungsi endotel pada preeklampsia dapat menyebabkan kebocoran 

cairan dari pembuluh darah ke alveoli, mengakibatkan edema paru, yang paling 

sering terjadi postpartum. Gejala utamanya adalah sesak napas, terutama ketika 

berbaring rata. Oksimetri nadi akan menunjukkan penurunan saturasi oksigen. 

Edema paru bisa berlanjut ke sindrom gangguan pernapasan akut terkait 

kehamilan, yang memiliki angka kematian yang tinggi (Bauer dan Cleary, 2009). 
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Edema paru dibagi menjadi tiga yaitu edema permeabelitas kapiler paru, edema 

kardiogenik, atau kombinasi keduanya. Akibat edema permeabelitas sebagian 

besar perempuan dengan preeklampsia berat akan mengalami kongesti paru ringan 

(dilatasi vena pulmonum dan dinding alveolar). Hal ini disebabkan oleh 

perubahan normal pada kehamilan yang diperburuk oleh sindrom preeklampsia. 

Penting untuk diketahui bahwa terjadi penurunan secara bermakna tekanan 

onkotik plasma pada kehamilan normal aterm karena terjadinya penurunan kadar 

albumin dalam serum, dan tekanan onkotik bahkan turun lebih hebat lagi pada 

preeklampsia. Selain itu, baik peningkatan tekanan onkotik cairan ekstravaskular 

maupun peningkatan permeabelitas kapiler telah ditemukan pada perempuan 

dengan preeklampsia (Cunningham, 2014 ).  

2. Sindrom HELLP 

Sindrom HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzyme, Low Platelets) adalah 

komplikasi yang terjadi hingga 20% pasien dengan preeklampsia berat pada 

postpartum sekitar 30% dari kasus. Kematian ibu berhubungan dengan 

preeklampsia berat secara signifikan meningkat ketika dikaitkan dengan sindrom 

HELLP (Rojas-Suarez dan Vigil-De Gracia, 2012). Gejala klinis yang khas pada 

sindrom HELLP adalah nyeri perut bagian kuadran kanan atas atau nyeri 

epigastrium, mual dan muntah. Serta ada beberapa pasien yang mengalami 

malaise, sakit kepala dan menderita gangguan visual (Sibai, 2009). Menurut 

Queensland Maternity and Neonatal Program (2010), pada seorang wanita 

dengan preeklampsia, kehadiran salah satu dari yang berikut ini merupakan 

indikator dari sindroma HELPP:  

 Jumlah trombosit maternal kurang dari 100 x 109 / L.  

 Peningkatan transaminase. 

 Anemia hemolitik mikroangiopatik dengan fragmentasi / skistosit pada film 

darah. 

3. Eklampsia 

Eklampsia didefinisikan sebagai adanya kejang yang bersifat grand mal pada 

wanita dengan preeklampsia (The American College of Obstetricians and 

Gynecologists, 2013). Eklampsia merupakan perkembangan yang sangat serius 

dari preeklampsia. Pada preeklampsia, endotel yang melapisi pembuluh darah 
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otak tidak berfungsi sehingga memungkinkan cairan bocor ke jaringan otak, yang 

menyebabkan edema serebral. Pembuluh darah kadang bereaksi berlebihan, dan 

akibatnya terjadi vasospasme yang dapat menghasilkan area iskemia. Autoregulasi 

serebral merupakan proses pertahanan aliran darah serebral. Wanita dengan 

preeklampsia yang memiliki hanya tekanan darah yang sedikit meningkat 

mungkin memiliki kerusakan autoregulasi yang mengarah ke eklampsia (Syndal, 

2014). Timbulnya eklampsia paling sering terjadi pada trimester terakhir dan 

menjadi semakin sering mendekati kelahiran (Cunningham, 2014). 

4. Gagal Ginjal Akut 

Gagal ginjal merupakan salah satu komplikasi serius yang terjadi pada 

kehamilan, dengan morbiditas dan mortalitas terkait yang signifikan (Drakeley et 

al., 2002). Pasien dengan preeklampsia mengalami vasokonstriksi, 

hemokonsentrasi, dan penurunan volume intravaskular, oleh karena itu pasien 

preeklampsia sangat rentan terhadap kehilangan darah. Pendarahan antepartum 

dan perdarahan postpartum menyebabkan berkurangnya volume plasma dan 

dalam waktu cepat dapat menyebabkan terjadinya iskemia ginjal. Gagal ginjal 

akut pada preeklampsia sering dikaitkan dengan abrupsio plasenta (Sibai et al., 

1990). 

2.1.10 Pencegahan Preeklampsia 

Menurut Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Diagnosis  

dan Tata Laksana Preeklampsia (2016), pencegahan yang paling penting pada 

preeklampsia yaitu dengan pencegahan primer dan pencegahan sekunder. 

Pencegahan primer yaitu dengan mengetahui tanda dan gejala penyebab 

preeklampsia. Namun sampai saat ini penyebab preeklampsia pada ibu hamil 

belum diketahui dengan jelas sehingga pencegahan primer yang dilakukan yaitu 

dengan melakukan kontrol faktor risiko dari preeklampsia. Sedangkan pencegahan 

sekunder yang dianjurkan yaitu:  

1. Istirahat di rumah tidak di rekomendasikan untuk pencegahan primer 

preeklampsia. 

2. Tirah baring tidak direkomendasikan untuk memperbaiki luaran pada wanita 

hamil dengan hipertensi (dengan atau tanpa proteinuria).  
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3. Pembatasan garam untuk mencegah preeklampsia dan komplikasinya selama 

kehamilan tidak direkomendasikan.  

4. Penggunaan aspirin dosis rendah (75mg/hari) direkomendasikan untuk 

prevensi preeklampsia pada wanita dengan risiko tinggi.  

5. Aspirin dosis rendah sebagai prevensi preeklampsia sebaiknya mulai 

digunakan sebelum usia kehamilan 200minggu.  

6.  Suplementasi kalsium minimal 1 g/hari direkomendasikannterutama pada 

wanita dengan asupan kalsium yang rendah.  

7. Penggunaanaaspirin dosis rendah dan suplemen kalsium (minimal 1g/hari) 

direkomendasikan sebagai prevensi preeklampsia pada wanita dengan risiko 

tinggi terjadinya preeklampsia.  

8. Pemberian vitamin C dan E tidak direkomendasikan untuk diberikan dalam 

pencegahan preeklampsia. 

2.2 Penatalaksanaan Preeklampsia  

Tujuan dasar penatalaksanaan pada kehamilan dengan preeklampsia adalah 

terminasi kehamilan dengan trauma sekecil mungkin bagi ibu dan janin, lahirnya 

bayi yang kemudian dapat berkembang, pemulihan sempurna kesehatan ibu 

(Cunningham et al., 2006). 

2.2.1 Antikonvulsan 

Wanita hamil dengan preeklampsia memiliki peningkatan risiko kejang 

sebanyak 1,80%. Tingkat risiko tergantung pada keparahan preeklampsia dan 

karakteristik wanita tersebut (Sibai, 1996). Kejang pada preeklampsia berat atau 

eklampsia dapat terjadi saat antepartum, intrapartum, atau postpartum  (Sibai, 

1990). Dengan demikian, diperlukan antikonvulsif profilaksis intrapartum dan 

postpartum pada semua wanita hamil dengan diagnosis preeklampsia. Karena 

sekitar 7% dari wanita hamil mungkin memerlukan antikonvulsif profilaksis, 

maka obat yang dipilih harus berkhasiat secara klinis dan aman untuk ibu, janin, 

dan bayi baru lahir (Sibai, 1992). Magnesium Sulfat merupakan antikonvulsan 

pilihan pertama untuk terapi eklampsia (Duley et al., 2003). Antikonvulsan lain 

yang digunakan dengan efektivitas yang lebih rendah adalah Fenitoin dan 

Diazepam (Upadya M dan Rao ST, 2018). 
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2.2.1.1 Magnesium Sulfat 

Magnesium sulfat merupakan salah satu  pilihan obat untuk pencegahan 

dan kontrol kejang pada pasien dengan preeklampsia berat atau eklampsia. 

Mekanismenya  untuk pengobatan eklampsia belum diketahui secara pasti. Dalam 

dosis terapeutik  Magnesium Sulfat menyebabkan vasodilatasi serebral, dengan 

begitu iskemia yang dihasilkan oleh akibat vasospasme serebral selama episode 

eklampsia dapat diatasi (Altman et al., 2002).  

Magnesium Sulfat diberikan dengan dosis awal sebesar 4 g dan diberikan secara 

intravena selama 5 menit, kemudian diikuti infus 1 g/jam dan dilakukan 

pemeliharaan selama 24 jam (National Institute for Health and Clinical 

Excellence, 2010). 

2.2.1.2 Diazepam 

Diazepam merupakan senyawa benzodiazepin yang memiliki khasiat 

anksiolitik, relaksasi otot, hipnotik dan antikonvulsi (Tjay, 2015). Sebagai 

antikonvulsan pada eklampsia, diazepam  berkontribusi dalam  menurunkan nilai 

apgar dan mencegah terjadinya depresi pada janin (Jido, 2012). Kerugian dari 

penggunaan diazepam adalah efek sedasi yang berkepanjangan pada wanita hamil 

dengan meningkatkan risiko pneumonia aspirasi dan gangguan pernapasan 

lainnya yang berkontribusi pada mortalitas dan morbiditas ibu hamil (Crowther 

1986; Slater et al.,1987). 

2.2.1.3 Fenitoin 

Fenitoin adalah senyawa imidazolin yang tidak bersifat hipnotik. Fenitoin 

efektif pada grand mal dan serangan psikomotor, tetapi tidak boleh digunakan 

pada terapi petit mal karena dapat memprovokasi absences (Tjay, 2015). Obat ini 

memberikan efek stabil pada membran neuron. Fenitoin direkomendasikan untuk 

mencegah serangan kejang diberikan bersama dengan 10 mg diazepam (Harsono 

dkk, 2018). 

2.2.2 Antihipertensi 

Mengobati hipertensi terutama tekanan darah sistolik dengan cepat dan 

efektif sangat penting untuk mencegah perdarahan intrakranial. Kematian akibat 

perdarahan intrakranial, yang merupakan penyebab terbesar kematian 
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menunjukkan kegagalan terapi antihipertensi. Memastikan terapi antihipertensi 

yang efektif merupakan prioritas untuk meningkatkan kualitas perawatan klinis 

pada pasien preeklampsia. Pemberian terapi antihipertensi diberikan pada 

perempuan yang memiliki tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg atau tekanan darah 

diastolik ≥ 110 mmHg (Muhani dan Besral, 2015). Dalam hal menurunkan 

tekanan darah pada preeklampsia, sejumlah obat telah menunjukkan keamanan 

dan kemanjuran. Obat lini pertama termasuk Metildopa, Labetalol dan 

Oxprenolol, sedangkan lini kedua adalah Hidralazin, Nifedipin dan Prazosin 

(Lowe et al., 2014). Pemberian antihipertensi pada wanita dengan preeklampsia 

yang berada dalam perawatan kritis, bertujuan untuk menjaga tekanan darah 

sistolik di bawah 150 mmHg dan tekanan darah diastolik antara 80-100 mmHg. 

Untuk wanita dengan preeklampsia yang telah menjalani pengobatan 

antihipertensi dan telah melahirkan tetap melanjutkan perawatan antihipertensi 

antenatal dengan pertimbangkan untuk mengurangi pengobatan antihipertensi jika 

tekanan darah mereka turun di bawah 140 /90 mmHg dan mengurangi pengobatan 

antihipertensi jika tekanan darah mereka turun di bawah 130/80 mmHg (National 

Institute For Health and Care Excellence, 2010). 

Tabel II.1 Daftar pemilihan obat antihipertensi pada kehamilan  

(Lowe et al., 2014) 

Obat Dosis Aksi Kontraindikasi Keterangan 

Metildopa 

 

 

 

 

Klonidin 

250-

750mg 

tds 

 

 

75-300 

µg tds 

Sistem saraf 

pusat 

Depresi Mula yang lama 

yaitu diatas 24 jam. 

Mulut kering, 

sedasi, depresi, 

penglihatan kabur 

 

Efek withdrawal : 

hipertensi 

 

Labetalol 

 

100-400 

mg q8h 

 

Penyekat 

reseptor beta, 

dengan efek 

vasodilator alfa 

yang sedang 

 

 

 

Asma, gangguan 

saluran 

pernapasan kronik 

Bradikardi, 

bronkospasme, sakit 

kepala, mual, kulit 

kepala 

kesemutan (hanya 

labetalol) yang 

biasanya hilang 

dalam 24 jam 
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Oxprenolol 20-160 

mg 

q8h 

Penyekat reseptor 

beta dengan efek 

simpatomimetik 

  

Nifedipin 20-60 mg 

sustained 

release 

bd 

Penyekat kanal 

kalsium 

Stenosis aorta Sakit kepala, 

takikardi, edema 

perifer, konstipasi 

Prazosin 0,5-5 mg 

q8h 

Penyekat reseptor 

alfa 

 Hipotensi ortostatik 

terutama pada awal 

pemberian 

Hidralazin 25-50 mg 

q8h 

Vasodilator  Sakit kepala, mual, 

“lupus-like 

syndrome” 

 

2.2.2.1 Metildopa 

Metildopa merupakan obat lini pertama untuk mengobati hipertensi dalam 

kehamilan. Obat ini  adalah golongan anti-adrenergik, yang bertindak pada a2-

reseptor adrenergik, menimbulkan efek anti-hipertensi, terutama dalam sistem 

saraf pusat (Day et al., 1973; Henning dan Rubenson, 1970). Namun Metildopa 

juga  bertindak dengan cara mengurangi produksi antiangiogenik protein yang 

terlibat dalam patofisiologi hipertensi dan proteinuria pada preeklampsia. a2-

adrenoceptor telah diidentifikasi dalam berbagai jaringan manusia lainnya di luar 

CNS (Central Nervous System), termasuk di miometrium dan plasenta, terutama 

di trofoblas (Falkay dan Kovacs 1994).  

Efek stimulasi a2-adrenoceptor yang secara universal terjadi adalah 

penghambatan adenylyl cyclase yang mengarah untuk penurunan produksi cAMP. 

cAMP telah terbukti menjadi induser kuat merangsang Flt-1. Mekanisme 

Metildopa dalam menurunkan tingkat faktor antiangiogenik seperti sFlt-1 yang 

dapat memicu terjadinya preeklampsia (Hattori 2007, Kahlil et al., 2008, Zhang et 

al., 2012). Meskipun efektif dalam mengurangi tekanan darah, aksi sentral dari 

Metildopa memiliki mula kerja yang lambat, sehingga umumnya Metildopa 

digunakan untuk preeklampsia ringan sampai sedang, Metildopa bukan agen yang 
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ideal untuk manajemen hipertensi akut atau darurat (Easterling, 2014). Metildopa 

diberikan dengan dosis 125 – 250 mg dua kali sehari dengan dosis maksimal yaitu 

2 g setiap hari (Queensland Maternity and Neonatal Program, 2015). 

2.2.2.2 Labetalol 

Labetalol merupakan antihipertensi golongan kombinasi antagonis 

reseptor α1 dan β adrenergik (Goodman dan Gilman, 2007). Karena aktivitas 

penghambat α dan β maka Labetalol bermanfaat dalam pengobatan kedaruratan 

hipertensi dan hipertensi pada feokromositoma. Labetalol diberikan dalam bentuk 

injeksi bolus intravena berulang untuk mengobati kedaruratan hipertensif 

(Katzung, 2013). Labetalol oral terutama menginduksi blokade alfa, memiliki efek 

yang lebih dalam pada resistensi pembuluh darah perifer. Sebaliknya, Labetalol 

IV mempengaruhi reseptor alfa dan beta yang mempengaruhi resistensi perifer 

serta detak jantung dan volume stroke (Easterling, 2014). 

Pada keadaan hipertensi akut, Labetalol telah terbukti bertindak secara 

signifikan lebih cepat dan lebih efektif daripada Metildopa oral dalam mengurangi 

tekanan darah (Vermillion et al., 1999). Dosis Labetalol  bolus 20 mg IV selama 2 

menit. Kemudian pemberian diulangi setiap 10 menit dengan dosis 40–80 mg IV. 

Pemberian secara infus dimulai dengan 20-160 mg/jam hingga dosis maksimum 

300 mg. Dosis pemeliharaannya adalah 100-400 mg tiga kali sehari dengan rute 

oral dan dosis maksimalnya 2,4 g setiap hari (Queensland Maternity and Neonatal 

Program, 2015). 

2.2.2.3 Oxprenolol 

Oxprenolol adalah salah satu antihipertensi yang aman dan efektif dalam 

mengendalikan hipertensi selama kehamilan. Obat ini terbukti tidak memberikan 

efek berbahaya pada janin, dan salah satu keuntungan dari penggunaan 

Oxprenolol yaitu selektifitasnya lebih tinggi dari pada Metildopa untuk 

pertumbuhan janin di dalam rahim (Gallery et al., 1979). Dosis yang biasa 

digunakan yaitu 40-80 mg dua kali sehari dengan rute oral dengan dosis maksimal 

320 mg setiap hari (Queensland Maternity and Neonatal Program, 2015). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallery%20ED%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=466138
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2.2.2.4 Hidralazin 

Hidralazin  adalah vasodilator pada sebagian besar arteri yang efektif 

untuk keadaan darurat hipertensi terkait dengan kehamilan, Hidralazin dalam 

bentuk intravena adalah yang biasa diberikan (McCoy dan Baldwin, 2009). Mula 

kerja dari Hidralazin adalah 10-20 menit. Direkomendasikan dosis Hidralazin 

hidroklorida adalah 5–10 mg secara IV atau IM setiap 15 menit hingga dosis 

maksimal 30 mg secara i.m. atau 20 mg secara IV. Kekurangan yang paling 

umum efek pemberian Hidralazin adalah hipotensi yang tidak terduga, yang dapat 

disebabkan oleh farmakogenomik individu dalam metabolisme obat yang 

melibatkan cepat atau lambat asetilasi obat (Magee et al., 2003). 

2.2.2.5 Nifedipin 

Nifedipin merupakan antagonis kalsium yang bekerja dengan 

menghambat influx kalsium ke dalam sel otot polos arteri. Nifedipin yang 

diberikan pada wanita hamil tidak menyebabkan penurunan aliran darah dalam 

rahim (Magee et al., 2011). Maka dari itu Nifedipin telah menjadi obat ampuh  

secara efektif mengendalikan hipertensi pada kehamilan (Giannubilo et al., 2012). 

Uji klinis pertama yang melaporkan penggunaannya sebagai terapi pada 

preeklampsia adalah pada tahun 1993 (Ismail et al., 1993). 

 Nifedipin long-acting lebih disukai dari pada short-acting karena 

Nifedipin short-acting dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang 

signifikan, dan mungkin mengarah pada penurunan perfusi uteroplasenta (Smith, 

2000). Dosis penggunaan Nifedipin yaitu (1 x 20-30mg) PO dengan dosis 

maksimal 120mg/hari di berikan dalam bentuk tablet sustained release 

(Queensland Maternity and Neonatal Program, 2015). Dalam kategori keamanan 

obat menurut FDA, Nifedipin termasuk obat golongan C (Gerald, 2001). 

2.2.2.6 Prazosin 

Prazosin adalah inhibitor reseptor α-adrenergik yang digunakan untuk 

pengobatan hipertensi dan gagal jantung (Rudner S and Browne P, 2010). 

Prazosin dapat digunakan sebagai terapi lini ketiga dalam hipertensi pada 

kehamilan (Bortolotto et al., 2018). Dosis Prazosin yaitu 0,5-5 mg tiga kali sehari 

(Lowe et al., 2014). 
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2.2.3 Kortikosteroid 

Penggunaan kortikosteroid antenatal pada pasien sindroma HELLP dan 

preeklampsia berat hanya diberikan pada kehamilan preterm < 34 minggu dengan 

tujuan untuk mematangkan paru janin (Magann et al., 2017). Semua kehamilan ≤ 

34 minggu yang akan diakhiri diberikan kortikosteroid dalam bentuk 

dexamethasone atau betamethason. National Institute of Health (2000) 

menganjurkan pemberian kortikosteroid pada semua wanita dengan usia 

kehamilan 24-34 minggu yang berisiko melahirkan preterm, termasuk penderita 

preeklampsia berat. Kortikosteroid juga dapat menyebabkan pengurangan adhesi 

trombosit, pengurangan penghapusan platelet limpa, efek endotel langsung atau 

mekanisme reologi, dan akhirnya suatu peningkatan aktivasi trombosit. Oleh 

karena itu, pemberian kortikosteroid dapat menyebabkan peningkatan kondisi 

wanita dengan sindroma HELLP dengan menstabilkan status klinis dan 

laboratorium, dengan demikian memungkinkan kehamilan dipertahankan sampai 

pasien dalam kondisi klinis yang ideal untuk melahirkan. Hal ini akan bermanfaat 

bagi ibu dan janin (Katz et al., 2008). Pemberian Betametason (2x12mg)i.m 

dengan interval 24 jam, atau pemberian Deksametason (4x6mg)i.v dengan interval 

12 jam.  

2.2.4 Diuretik 

Pasien dengan preeklamsia dan eklampsia dapat mengalami hipertensi 

persisten setelah persalinan, sebagai respons terhadap mobilisasi cairan interstitial 

dan ekstravaskuler ke dalam ruang intravaskular, kelebihan cairan tubuh total dan 

sekresi natrium yang tidak adekuat karena berkurangnya filtrasi glomerulus. 

Penggunaan Furosemid sebagai  loop diuretik dapat bertindak pada pasien dengan 

kelebihan cairan, menghilangkan cairan intravaskular yang telah dimobilisasi pada 

periode postpartum dan dengan demikian mengurangi volume darah dan tekanan 

darah dan juga mengurangi membutuhkan terapi antihipertensi (Ascarelli et al., 

2005). Terapi diuretik harus digunakan dengan sangat hati-hati pada pasien 

dengan preeklampsia karena terlalu sering digunakan dapat menyebabkan 

penurunan lebih lanjut dalam volume darah ibu. (Ellsworth, 1994).  Efek samping 

lain yang umum terjadi akibat pemberian diuretik pada pasien dengan 

preeklampsia yaitu hiperurisemia, hipokalemia, dan pankreatitis hemoragik. 
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Penggunaan diuretik seharusnya dibatasi jika terjadi tanda-tanda yang dapat 

menyebabkan berkurangnya perfusi plasenta atau terhambatnya pertumbuhan 

janin (Ellsworth, 1994 ; Vidaeff, 2005). 

2.3 Tinjauan Nifedipin 

2.3.1 Definisi Umum Nifedipin 

Nifedipin adalah derivat dihidropiridin yang termasuk kelompok antagonis-

kalsium („calcium entry/channel blockers‟) (Tjay,2015). Obat ini mempunyai efek 

yang minimal terhadap konduksi jantung atau denyut jantung. Nifedipin diberikan 

per-oral, biasanya diberikan dalam bentuk sediaan tablet lepas-lama (Harvey dan 

Champe, 2013). Setelah pemberian Nifedipin oral, dilatasi arteri meningkatkan 

aliran darah perifer; tonus vena tidak berubah. Nifedipin yang diberikan secara 

intravena meningkatkan aliran darah lengan depan dengan sedikit efek pada 

pooling vena; hal ini menunjukkan dilatasi selektif terhadap pembuluh resistensi 

arteri. Penurunan tekanan darah arteri menimbulkan refleks simpatik, yang 

menyebabkan takikardia dan inotropik positif. Selain itu nifedipin juga 

mempunyai efek inotropic negatif langsung secara in vitro. Nifedipin merelaksasi 

otot polos vaskular pada konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan 

konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek langsung pada jantung 

(Goodman dan Gilman, 2012).  

Nifedipin mengalami metabolisme hepatik yang kemudian menghasilkan 

produk yang dibuang melalui urine dan feses. Efek vasodilatasi Nifedipin 

bermanfaat untuk pengobatan varian angina yang disebabkan oleh spasme koroner 

spontan (Harvey dan Champe, 2013). Nifedipin telah terbukti aman bagi pasien, 

khususnya wanita hamil (Clark et al., 2015). Perawatan dengan Nifedipin selama 

trimester ketiga dapat secara efektif mengurangi darah tinggi tekanan tanpa efek 

samping neonatal atau ibu yang serius (Childress dan Katz, 1994). 
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Gambar 2.6 Struktur Kimia Nifedipin (Sweetman, 2009) 

2.3.2 Mekanisme Aksi Nifedipin 

Mekanisme aksi Nifedipin yaitu menghambat masuknya transmembran 

kalsium ke dalam sel otot. Nifedipin juga berikatan dengan protein yang terikat 

dengan kalsium intraseluler. Dalam kondisi normal, kalsium dilepaskan secara 

intraseluler dari retikulum sarkoplasma, dan dikombinasikan dengan masuknya 

kalsium ekstraseluler, menghasilkan meningkatnya pengikatan kalsium untuk 

kalmodulin (Khedun et al., 1997). Terdapat pula kanal kation yang dikendalikan 

reseptor yang penting karena masuknya kation melalui kanal ini mendepolarisasi 

sel, membuka kanal Ca2+ yang tergantung tegangan (tipe L), dan menyebabkan 

masuknya Ca2+ tambahan ke dalam sel (Neal, M.J., 2006). Nifedipin bertindak 

sebagai dilator arteriolar dengan menghambat masuknya kalsium ini ke sel. 

Efeknya terlihat lebih pada otot polos vaskular karena depolarisasi otot kardiak 

tergantung pada masuknya ion natrium, serta ion kalsium. Selain itu, Nifedipin 

memiliki sedikit efek pada sel-sel otot jantung karena walaupun masuknya ion 

kalsium berkurang, Nifedipin memiliki sedikit efek pada tingkat pemulihan 

saluran kalsium. Nifedipin tidak berpengaruh pada konduksi atrioventrikular dan 

tidak menekan SA node (Khedun et al., 1997). 
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Gambar 2.7 Mekanisme Aksi Nifedipin (Tocci et al., 2014) 

2.3.3 Indikasi Nifedipin 

Nifedipin diindikasikan untuk  profilaksis angina, hipertensi dan Raynaud 

Fenomena (British National Formulary, 2011).  Untuk pengobatan vasospastik 

angina, angina kronis yang stabil, dan untuk terapi hipertensi (hanya tablet lepas-

lambat) (Tatro, 2003). 

2.3.4 Kontraindikasi Nifedipin 

Obat ini di kontraindikasikan untuk pasien yang mengalami gangguan 

jantung dan ibu hamil yang mengalami hipotensi dan penggunaannya harus 

diwaspapadai ketika dikombinasikan dengan Magnesium Sulfat atau ritodrin 

(Veen et al., 2005). 

2.3.5 Dosis Penggunaan Nifedipin 

Penggunaan Nifedipin pada preeklampsia dapat diberikan secara oral dalam 

bentuk tablet sustained release (SR) dan immediate release.  Dosis untuk 

Nifedipin SR yaitu (1x20-30mg) p.o, dengan dosis maksimal 120 mg/hari, 

sementara untuk dosis nifedipin immediate release yaitu (2x10-20mg) p.o, dengan 

dosis maksimal 80mg/hari (Queensland Maternity and Neonatal Program, 2015).  

2.3.6 Farmakokinetik dan Farmakodinamik Nifedipin 

Resorpsi Nifedipin dari usus baik (90%), tetapi BA hanya rata-rata 60% 

karena FPE tinggi (Tjay, 2015). Peak of action Nifedipin dalam darah dilaporkan 
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terjadi 30 menit setelah dosis oral kapsul berisi cairan diberikan. Nifedipin terikat 

pada protein plasma sekitar 92-98% dan dapat didistribusikan melalui ASI. Secara 

ekstensif Nifedipin dimetabolisme di hati sekitar 70%-80% dan diekskresikan 

dalam urin hampir seluruhnya sebagai metabolit tidak aktif. Waktu paruh 

Nifedipin adalah sekitar 2 jam setelah pemberian intravena atau oral (Sweetman, 

2009). 

Obat bekerja dari sisi dalam mebran dan berikatan secara lebih efektif 

dengan saluran yang terbuka saluran dan saluran yang inaktif. Pengikatan obat 

mengurangi frekuensi pembukaan sebagai respons terhadap depolarisasi. 

Akibatnya adalah penurunan mencolok arus kalsium transmembran, yang di otot 

polos menyebabkan relaksasi berkepajangan dan di otot jantung menyebabkan 

berkurangnya kontraktilitas di seluruh jantung dan berkurangnya kecepatan 

pemacu nodus sinus dan kecepatan hantaran nodus atrioventrikel. Meskipun 

sebagian sel neuron memiliki saluran kalsium tipe L, namun sensitivitas mereka 

terhadap obat-obat ini lebih rendah karena saluran di sel-sel ini jarang dalam 

keadaan terbuka dan inaktif. (Katzung et al., 2013).  

Nifedipin kurang mempengaruhi kinetik kanal Ca
2+

, sehingga tidak 

tergantung kepada frekuensi stimulasi dan tidak mempengaruhi konduksi jantung. 

Derivat dihidropiridin mempunyai efek yang lebih kuat terhadap otot polos dari 

pada otot jantung atau sistem konduksi. Nifedipin mempunyai efek inotropik 

negatif invitro, tetapi karena adanya relaksasi terhadap otot polos vaskular yang 

jelas pada dosis rendah, maka di samping tekanan darah menurun, peningkatan 

kontraksi dan frekuensi denyut jantung kompensasi akan meningkatkan sedikit 

konsumsi oksigen (Departemen Farmakologi dan Terapeutik FK UI, 2007). 

Tabel II.2 Berbagai Sifat Antagonis Kalsium (FK UI, 2007) 

 Generasi I Generasi II 

Nifedipin Verapamil Diltiazem Amlodipin Nikardipin Isradipin Falodipin 

Selektivitas 

vaskular 

++ - + +++ +++ +++ ++++ 

Bioavailabilitas 

oral (%) 

40-60 15-30 40 60-65 10-18 15-20 12-21 

Tmax(jam) 

-biasa 

0,5-1 1-2 1-2 6-9 0,3-1 1,5 1-2 

 -retard 2 5-10 3-4 - 7 - 3-6 

T1/2 eliminasi 

(jam) 

2-3 3-7 3-7 35-48 7-8 9 10-14 

 



37 
 

 
 

Lanjutan dari halaman 36 

Frekuensi 

pemberian/hari 

       

    -biasa 3x 2x 3x 1x 3x 2x 2x 

    -retard 1-2x 1-2x 2x - 2x - 1x 

Metabolisme 

hati (%) 

>95 >95 >95 >90 >99 100 >99 

   Metabolit inaktif aktif aktif inaktif inaktif inaktif inaktif 

Ekskresi utuh 

lewat ginjal 

(%) 

<0,1 3-4 1-4 <10 <0,3 - <0,5 

Interaksi        

  -digoksin 

plasma 

↑ ↑ ↑ ↔ ↑ ↔ ↑ 

  -siklosporin 

plasma 

↔ ↑ ↑ ↔ ↑ ? ? 

  -simetidin + - + - + ? + 

 

2.3.7 Efek Samping Nifedipin 

Berdasarkan British National Formulary (2011), efek samping penggunaan 

Nifedipin yaitu gangguan gastro-intestinal; hipotensi, edema, vasodilatasi, 

palpitasi; sakit kepala, pusing, lesu, asthenia; takikardia, sinkop, menggigil, 

hidung tersumbat, dyspnoea, kecemasan, gangguan tidur, vertigo, migrain, 

parestesia, tremor, poliuria, disuria, nokturia, disfungsi ereksi, epistaksis, mialgia, 

pembengkakan sendi, gangguan penglihatan, berkeringat, reaksi 

hipersensitivitase(termasuk angioedema, jaundice, pruritus, urtikaria, dan ruam); 

efek yang jarang terjadi yaitu anoreksia, hiperplasia gusi, gangguan suasana hati, 

hiperglikemia, infertilitas pria, purpura, dan reaksi fotosensitivitas; disfagia, 

obstruksi usus, ulkus usus, pembentukan bezoar (dengan beberapa preparat yang 

dimodifikasi), ginekomastia, agranulositosis, dan anafilaksis. 

2.3.8 Interaksi Obat Nifedipin 

Berdasarkan Drug Information Handbook (2009) dijelaskan mekanisme interaksi 

obat Nifedipin, sebagai berikut : 

1. Alkohol (Etil): Dapat meningkatkan konsentrasi Nifedipin. Risiko C: Monitor 

terapi. 

2. Alpha1-Blockers: Dapat meningkatkan efek hipotensif dari Calcium Channel 

Blockers. Risiko C: Monitor terapi. 

3. Amifostine: Antihipertensi dapat meningkatkan efek hipotensi dari 

Amifostine. Penatalaksanaan: Ketika amifostine digunakan pada dosis 
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kemoterapi, obat antihipertensi harus ditahan selama 24 jam sebelum 

pemberian amifostin. Jika terapi antihipertensi tidak dapat ditahan, amifostine 

tidak boleh diberikan. Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

4. Antijamur (Turunan Azole, Sistemik): Dapat menurunkan metabolisme dari 

Calcium Channel Blockers. Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

5. Barbiturat: Dapat meningkatkan metabolisme Calcium Channel Blockers. 

Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

6. Calcium Channel Blockers (Nondihidropiridin): Dapat meningkatkan efek 

hipotensif dari Calcium Channel Blockers (Dihidropiridin). Calcium Channel 

Blockers (Nondihydropyridine) dapat menurunkan metabolisme dari Calcium 

Channel Blockers (Dihidropiridin). Risiko C: Monitor terapi.1 

7. Garam Kalsium: Dapat mengurangi efek terapeutik dari Calcium Channel 

Blockers. Risiko C: Monitor terapi. 

8. Carbamazepin: Dapat meningkatkan metabolisme Calcium Channel Blockers 

(Dihidropiridin). Risiko C: Monitor terapi. 

9. Simetidin: Dapat menurunkan metabolism Calcium Channel Blockers. Risiko 

D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

10. Cisaprid: Dapat meningkatkan konsentrasi Nifedipin. Dilaporkan dengan 

produk Nifedipin sustained release. Risiko C: Monitor terapi. 

11. Klopidogrel: Calcium Channel Blockers dapat mengurangi efek terapeutik 

Klopidogrel. Risiko C: Monitor terapi. 

12. Siklosporin: Dapat menurunkan metabolisme Calcium Channel Blockers 

(Dihidropiridin). Nikardipin juga dapat menghambat metabolisme siklosporin. 

Penyesuaian dosis siklosporin mungkin diperlukan. Risiko C: Monitor terapi. 

13. Substrat CYP1A2: CYP1A2 Inhibitors (Moderate) dapat menurunkan 

metabolisme substrat CYP1A2. Risiko C: Pantau terapi. 

14. CYP3A4 Inducers (Strong): Dapat meningkatkan metabolisme substrat 

CYP3A4. Risiko C: Monitor terapi. 

15. CYP3A4 Inhibitors (Moderate): Dapat menurunkan metabolisme substrat 

CYP3A4. Risiko C: Monitor terapi. 

16. CYP3A4 Inhibitors (Strong): Dapat menurunkan metabolisme substrat 

CYP3A4. Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 
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17. Dasatinib: Dapat meningkatkan konsentrasi substrat CYP3A4. Risiko C: 

Monitor terapi. 

18. Deferasirox: Dapat menurunkan konsentrasi substrat CYP3A4. Risiko C: 

Monitor terapi. 

19. Diazoksid: Dapat meningkatkan efek hipotensi dari obat antihipertensi. Risiko 

C: Monitor terapi. 

20. Flukonazol: Dapat menurunkan metabolism Calcium Channel Blockers. 

Risiko C: Monitor terapi. 

21. Jus Anggur: Dapat menurunkan metabolisme Calcium Channel Blockers. 

Risiko C: Monitor terapi. 

22. Herbal (CYP3A4 Inducers): Dapat meningkatkan metabolisme substrat 

CYP3A4. Risiko C: Monitor terapi. 

23. Herbal (Hypertensive Properties): Dapat mengurangi efek antihipertensi dari 

obat antihipertensi. Risiko C: Monitor terapi. 

24. Herbal (Hipotensi): Dapat meningkatkan efek hipotensi dari Antihipertensi. 

Risiko C: Monitor terapi. 

25. Antibiotik Macrolida: Dapat menurunkan metabolisme Calcium Channel 

Blockers. Pengecualian: Azitromisin; Diritromisin [Off market]; Spiramisin. 

Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

26. Garam Magnesium: Calcium Channel Blockers dapat meningkatkan efek 

merugikan/ toksik dari Garam Magnesium. Garam Magnesium dapat 

meningkatkan efek hipotensi dari Calcium Channel Blockers. Risiko C: 

Monitor terapi. 

27. Metilfenidat: Dapat mengurangi efek antihipertensi dari obat antihipertensi. 

Risiko C: Monitor terapi. 

28. Nafsilin: Dapat meningkatkan metabolisme Calcium Channel Blockers. Risiko 

D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

29. Agen Pemblokir Neuromuskular (Nondepolarizing): Calcium Channel 

Blockers dapat meningkatkan efek pemblokiran neuromuskular dari Agen 

Pemblokir Neuromuskular (Nondepolarizing). Risiko C: Monitor terapi. 

30. Nitroprusid: Calcium Channel Blockers dapat meningkatkan efek hipotensif 

dari Nitroprusid. Risiko C: Monitor terapi. 
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31. Fenitoin: Calcium Channel Blockers dapat menurunkan metabolisme Fenitoin. 

Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

32. Analog Prostasiklin: Dapat meningkatkan efek hipotensi dari Antihipertensi. 

Risiko C: Monitor terapi. 

33. Penghambat Protease: Dapat menurunkan metabolisme Calcium Channel 

Blockers (Dihidropiridin) Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

34. Kuinidin: Calcium Channel Blockers (Dihidropiridin) dapat menurunkan 

konsentrasi Kuinidin. Risiko C: Monitor terapi. 

35. Quinupristin: Dapat menurunkan metabolisme Calcium Channel Blockers. 

Risiko C: Monitor terapi. 

36. Turunan Rifamisin: Dapat meningkatkan metabolisme Calcium Channel 

Blockers. Terutama mempengaruhi calcium channel blockers dalam bentuk 

oral. Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

37. Rituksimab: Antihipertensi dapat meningkatkan efek hipotensi dari 

Rituksimab. Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

38. Takrolimus: Calcium Channel Blockers (Dihidropiridin) dapat meningkatkan 

konsentrasi Takrolimus. Risiko C: Monitor terapi. 

39. Vinkristin: Nifedipin dapat menurunkan ekskresi Vinkristin. Risiko C: 

Monitor terapi. 

40. Yohimbe: Dapat mengurangi efek antihipertensi dari obat antihipertensi. 

Risiko C: Monitor terapi. 

2.4 Nifedipin pada Preeklampsia 

Nitric Oxide (NO) dikenal sebagai Endothelium Derived Relaxing Factor 

(EDRF) merupakan suatu faktor vasodilator dari sel endotel pada pembuluh arteri. 

Nitric Oxide dapat menyebabkan guanilil siklase dalam otot polos vaskuler tidak 

aktif, sehingga terjadi akumulasi guanosin monofosfat sitosol (cGMP) dan 

relaksasi. Disfungsi endotel dikaitkan dengan hipertensi dan proteinuria yang 

merupakan manifestasi klinis dari preeklampsia. NO memainkan peran penting 

dalam mengatur fungsi endotel dan homeostasis tekanan darah, selain itu NO juga 

menghambat adhesi trombosit dan proliferasi sel. Enzim eNOS (endothelial nitric 

oxide synthase) bertanggung jawab untuk sintesis NO dalam sistem 

kardiovaskular. Berkurangnya eNOS mengakibatkan menurunnya bioavailabilitas 
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NO yang memainkan peran penting dalam disfungsi endotelial yang terkait 

dengan preeklampsia (Sandrim et al., 2008). Oleh karena itu, eNOS dianggap 

sebagai target potensial untuk terapi preeklampsia (Moncada et al., 1991; Lentz et 

al., 2003; Williams dan Morgan, 2012).  

Calcium channel blockers (termasuk Nifedipin) dapat meningkatkan fungsi 

endotel dan mengembalikan bioavailabilitas NO, dengan cara meningkatkan 

efektivitas NO dan mencegah terganggunya bioavailabilitas NO yang 

menyebabkan preeklampsia (Sandrim dkk., 2008). Nifedipin ditunjukkan untuk 

meningkatkan jalur Phosphoinositide-3-Kinase (PI3K) / Akt dan untuk 

meningkatkan aktivitas  eNOS (Luizon et al., 2016). Oleh karena itu, 

polimorfisme NOS3 yang memodulasi sintesis NO juga bisa mengganggu respon 

terhadap Nifedipin. Terutama, polimorfisme dan haplotipe gen NOS3 dikaitkan 

dengan penyakit (Muniz et al., 2012) atau dengan responsif dan subkelompok 

non-responsif pasien dengan preeklampsia (Sandrim et al., 2009). 

2.5 Nifedipin sebagai Tokolitik 

Terapi tokolitik merupakan terapi yang digunakan dalam kelahiran prematur 

dengan cara menghambat kontraksi uterus sehingga dapat memperpanjang masa 

kehamilan dan mengurangi komplikasi neonata (Conde-Agudelo et al., 2011). 

Salah satu yang sering ditemukan pada luaran perinatal dan persalinan pasien 

preeklampsia yaitu kelahiran prematur (Sibai et al., 2009). Nifedipin dapat 

menunda kelahiran bayi pada pasien preeklampsia, sehingga terjadinya 

immaturitas janin saat partus dapat dicegah, selain itu prognosis janin dapat 

meningkat tanpa mengurangi keselamatan ibu (Cunningham et al., 2006). Sebagai 

tokolitik Nifedipin mempunyai lebih sedikit efek samping dibandingkan 

Magnesium atau β-agonis (Conde-Agudelo et al., 2011). Mekanisme kerja 

Nifedipin sebagai tokolitik yaitu dengan menghalangi masuknya ion kalsium ke 

dalam sel menuju intrasel melalui voltage dependent channel atau menghalangi 

dikeluarkan ion kalsium dari deposit kalsium intrasel.  

Aktivitas kontraktil uterus diatur oleh peningkatan konsentrasi Ca2+ 

intraseluler dalam sel-sel miometrium. Voltage-gated Ca2+ channels (VGCCs) 

memediasi masuknya Ca2+ sebagai respon terhadap depolarisasi membran dan 

mengatur proses intraseluler seperti kontraksi. Ca2+ berikatan dengan kalmodulin 
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dan mengaktifkan Myosin Light Chain Kinase (MLCK) dalam sel-sel miometrium 

dan hal itu mengarah pada fosforilasi serin 19 pada MLCK dan memulai siklus 

lintas-jembatan berikutnya. Ada dua sumber yang dapat meningkatkan Ca2+ yaitu 

masuk melintasi membran permukaan melalui VGCC atau dilepaskan secara 

intrasel dari retikulum sarkoplasma. Di dalam rahim, di mana potensi aksi terjadi, 

depolarisasi yang dihasilkan dan pembukaan VGCC yang konsekuen menjadikan 

ini sumber utama Ca2+ untuk kontraksi. Setiap kontraksi disertai dengan transien 

Ca2+ di uterus, transien dan kontraksi dapat berkurang atau bahkan terhenti jika 

VGCC dihambat (Gaspar, R. dan Hajagos-Toth, 2013). Dosis inisial 20 mg secara 

oral, dilanjutkan 10-20 mg, 3-4 kali setiap hari, disesuaikan dengan aktivitas 

uterus sampai 48 jam. Dosis maksimal yaitu 60mg/hari (Perkumpulan Obstetri 

dan Ginekologi Indonesia, 2011). Kontraindikasi untuk penggunaan Nifedipin 

sebagai tokolitik yaitu termasuk penggunaan bersamaan beta-agonis dan 

Magnesium Sulfat karena risiko hipotensi. Peringatan khusus harus dilakukan jika 

Magnesium Sulfat diberikan bersamaan dengan Nifedipin, baik ketika Magnesium 

digunakan neuroprotektor atau sebagai tokolitik kedua (Gaspar, R. dan Hajagos-

Toth, 2013). 

2.6 Sediaan Nifedipin di Indonesia 

Terdapat  beberapa sediaan Nifedipin di Indonesia seperti yang terdaftar 

dalam Informasi Spesialite Obat Indonesia (ISO). Nama dagang, industri farmasi, 

sediaan Nifedipin yang beredar di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel II.3 Sediaan Nifedipin di Indonesia (Ikatan Apoteker Indonesia, 2016) 

Nama Dagang Kandungan Bentuk Sediaan Industri Farmasi 

Adalat 5mg; 10 mg Tablet Bayer 

Adalat Oros 20mg; 30mg; 60 mg Tablet Bayer 

Adalat Retard 20 mg Tablet Bayer 

Calcianta 5mg;10 mg Tablet Armoxindo Farma 

Carvas 10 mg Tablet Meprofarm 

Farmalat 5mg;10 mg Tablet Fahrenheit 

Ficor 10 mg Tablet Otto 

Kemolat 10 mg Tablet Phyto Kemo Agung 
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Lanjutan dari halaman 42 

Nifedipin 10 mg Tablet Sanbe Farma 

Niprocor 10 mg Tablet Yekatria Farma 

 

 


