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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Preeklampsia  

2.1.1 Definisi Preeklampsia  

Preeklampsia adalah gangguan kehamilan dengan prevalensi di seluruh dunia 

sekitar 5-8%. Hal ini ditandai hipertensi dengan tekanan darah sistolik ≥140 mmHg 

atau diastolik tekanan darah ≥90  mmHg, diukur setidaknya dua kali empat jam 

terpisah, dan proteinuria ≥0,3 g per 24 jam atau ≥1+ proteinuria, dideteksi oleh 

dipstick urin setelah 20 minggu kehamilan (Gathiram et al., 2016). Meskipun 

demikian, jika tekanan darah berada pada nilai ≥140/90 mmHg, seharusnya 

dilakukan pemantauan pasien untuk deteksi dini preeklampsia. Preeklampsia 

merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru 

lahir. Preeklampsia merupakan endoteliopati multiorgan sistemik yang dapat 

mempengaruhi ginjal, jantung, hati, dan otak. Preeklampsia dapat berkembang 

menuju eklampsia, yang ditandai dengan aktivitas kejang pada pasien 

preeklampsia. Preeklampsia paling sering terjadi pada periode peripartum 

meskipun pada periode pascapartum preeklampsia juga dapat terjadi (McDermot et 

al., 2018). Preeklampsia juga dikaitkan dengan abrupsio atau infark pada plasenta, 

kelahiran prematur dan dapat lebih rumit oleh hambatan pertumbuhan janin dan 

kematian janin intrauterin (Heidrich et al., 2013). 

2.1.2 Epidemiologi Preeklampsia  

Insiden preeklampsia di seluruh dunia mencapai 3-4%. Sebagian besar kasus 

preeklampsia terjadi pada wanita nulipara sehat. Selain itu, wanita dengan 

preeklampsia pada kehamilan sebelumnya terus memiliki risiko tinggi 

preeklampsia pada kehamilan berikutnya (Wang et al., 2016). Organisasi WHO 

menyebutkan komplikasi hipertensi karena kehamilan diseluruh.dunia mencapai   

6-10% (WHO, 2011). Hipertensi dan proteinuria yang disebabkan karena 

preeklampsia, mencapai 2-8% dari semua kehamilan yang terjadi (Steegers et al., 

2010). Preeklampsia di seluruh dunia mencapai 8,370,000 kasus per tahun. Di 

negara berkembang seperti Kolombia, 42% kematian ibu dilaporkan dengan 

gangguan ini, yang juga merupakan alasan utama untuk persalinan prematur. 
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Insiden eklampsia juga tinggi dalam negara berkembang (masing-masing 1,6 dan 

12 per 1.000 kelahiran hidup, di Kolombia dan India) (Noris et al., 2005).  

Di negara maju seperti Taiwan, dari 1,1.000.000 pasien dari tahun 1999 

hingga 2003 ditemukan bahwa risiko relatif preeklampsia /eklampsia untuk stroke 

iskemik adalah 40,9% dan untuk stroke hemoragik adalah 10,7% dalam 3 bulan 

antepartum (McDermot et al., 2018). Di Indonesia preeklampsia berat dan 

eklampsia.merupakan penyebab kematian ibu berkisar 1,5% sampai 25%, 

sedangkan kematian.bayi mencapai antara 45% sampai 50%. Eklampsia 

menyebabkan 50.000 kematian/tahun di seluruh dunia, 10% dari total kematian 

maternal. Kematian akibat preeklampsia dan eklampsia.merupakan kematian 

obsetrik langsung, yaitu kematian yang dapat diakibatkan langsung dari kehamilan, 

persalinan atau akibat komplikasi.tindakan pertolongan.sampai 42 hari pasca 

persalinan (Djannah et al., 2010). 

Organisasi WHO menyatakan AKI (angka kematian ibu) di Indonesia berada 

pada peringkat ke-6 daripada negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data SDKI 

(Survey Demografi Kesehatan Indonesia) di provinsi Jawa Timur AKI (angka 

kematian ibu) mencapai 91,000 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu 

(AKI) ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 

89,6 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2016 

yaitu preeklampsia/eklampsia sebesar 30,90% atau sebanyak 165 orang. Sedangkan 

penyebab paling kecil di Jawa timur karena infeksi yakni sebesar 4,87% atau 

sebanyak 26 orang. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 di bawah ini : 

 

Gambar 2.1 Laporan Kematian Ibu (LKI) Kabupaten/Kota Seksi KGM, Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dinkes Jatim, 2016) 
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Dari Gambar 2.1 penyebab kematian ibu menunjukkan karena preeklampsia 

atau eklampsia cenderung.meningkat dalam tiga tahun terakhir, upaya dalam 

menurunkan kematian ibu karena perdarahan dan preeklampsia atau eklampsia 

terus dilakukan (Dinkes Jatim, 2016).  

2.1.3 Etiologi dan Patogenesis Preeklampsia  

Etiologi dan faktor pemicu timbulnya preeklampsia belum diketahui secara 

pasti. Menurut Minassian et al (2013) umumnya etiologi.dari preeklampsia 

dianggap multifaktorial, melibatkan kontribusi plasenta pada ibu.dan bayi. Perfusi 

plasenta yang buruk akibat.plasentasi yang tidak adekuat adalah kunci stimulus 

inflamasi bagi banyak wanita dengan preeklampsia (Minassian et al., 2013).  

Adapun beberapa hipotesis yang dapat menjelaskan mengenai etiologi dan 

patogenesis peeklampsia yaitu : 

1) Genetik 

Faktor genetik diketahui penting dalam etiologi preeklampsia, namun tingkat 

pengaruh genetik belum diukur. Ditemukan bahwa lebih dari 50% preeklampsia 

adalah karena faktor genetik (Cnattingius et al., 2004). Dalam sebuah studi besar 

oleh British Genetics of Preeclampsia Consortium, 657 wanita terkena dampak 

preeklampsia dan dalam beberapa gen keluarga mereka polimorfisme nukleotida 

tunggal berada pada genotipe situs 28, termasuk yang terlibat dalam aktivitas 

angiotensin (angiotensinogen dan reseptor angiotensin II tipe 1 dan stres oksidatif) 

(Noris et al., 2005).  

Studi genetik terbaru menunjukkan preeklampsia dapat dipengaruhi oleh 

meningkatnya polymorphic HLA-C (Human Leukocyte Antigen C) ligan dan KIR 

(Killer Imunoglobulin Reseptor) yang terdapat pada sel NK. Perubahan dalam 

pengiriman sinyal pada desidual sel NK dengan gangguan berikutnya di sekresi 

sitokin dan faktor angiogenik dapat memediasi plasentasi abnormal pada 

preeklampsia (Wang et al., 2009). 

2) Iskemia Plasenta 

Plasenta adalah organ yang menghubungkan suplai darah ibu ke janin. 

Makanan dan oksigen melewati plasenta dari ibu ke bayi. Produk sisa juga dapat 

disalurkan dari janin ke ibu. Menurut konsep ini, inisiasi di preeklampsia 

melibatkan invasi desidua maternal dan spiral uterus arteri. Iskemia plasental 
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diduga mengarah ke aktivasi/disfungsi endotelium ibu secara luas pada pembuluh 

darah yang menghasilkan peningkatan pembentukan endotelin, tromboksan, dan 

superoksida, meningkatkan sensitivitas vaskular terhadap angiotensin II, dan 

penurunan pembentukan vasodilator seperti nitrit oksida dan prostasiklin. Kelainan 

endotel ini, pada gilirannya menyebabkan hipertensi dengan merusak fungsi ginjal 

dan meningkatkan total perlawanan perifer, Gambar 2.2 (Gilbert et al., 2008).  

Iskemia plasenta dapat menyebabkan disfungsi sistemik yang didukung oleh 

berkurangnya tekanan perfusi uterus. Iskemia plasental dianggap menyebabkan 

pelepasan faktor plasenta hipoksia yang menyebabkan dilatasi vaskular dan 

disfungsi endotel (Hariharan et al., 2016).   

 

Gambar 2.2 Iskemia Plasenta dalam Etiologi Preeklampsia (Gilbert et al., 2008). 

Kelangsungan hidup janin telah digambarkan pada ketentuan dan 

pemeliharaan suplai darah yang cukup ke ruang intervili. Iskemia plasenta atau 

hipoksia secara luas disebut sebagai faktor kunci. Menurut konsep ini, invasi 

trofoblas yang tidak memadai dan remodelling dari arteri spiralis uterus selama 

preeklampsia menghasilkan penurunan uteroplasenta perfusi. Penurunan plasenta 

oksigenasi ini diduga meningkatkan sintesis dan pelepasan faktor-faktor seperti 

sitokin, yang menginduksi aktivasi atau disfungsi yang meluas dari endotelium 

maternal dalam pembuluh ginjal dan organ lain (Granger et al., 2002).  

Awal perkembangan plasenta yang normal, sitotrofoblas dari janin 

menyerang arteri spiralis uterus desidua dan miometrium. Invasif  sitotrofoblas ini 
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menggantikan lapisan endotel dari arteri spiral maternal, merubahnya dari 

pembuluh resistensi kecil menjadi pembuluh kapiler yang memiliki kapasitas 

tinggi, menyebabkan arteri spiral pada desisua menjadi lebih besar dan 

mengembang yang dapat dilihat pada Gambar 2.3. Transformasi vaskuler ini 

memungkinkan peningkatan aliran darah uterus sehingga mampu memberikan 

perfusi plasenta yang cukup untuk mempertahankan janin yang sedang tumbuh.  

 

Gambar 2.3 Plasentasi Normal (Wang et al., 2009). 

Pada preeklampsia, transformasi ini terjadi tidak lengkap. Invasi sitotrofoblas 

dari spiral arteri terbatas pada desidua superfisial, dan miometrium tetap sempit. 

Pada sel ini sitotrofoblas tidak mengalami perubahan permukaan molekul dan 

dengan demikian arteri spiritus miometrium tidak dapat menyerang secara memadai 

faktor angiogenik yang dianggap penting dalam regulasi perkembangan vaskular 

plasenta. Perubahan pada jalur ini pada awal kehamilan mungkin berkontribusi 

terhadap invasi sitotropoblas yang tidak memadai, dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Plasentasi Abnormal pada Preeklampsia (Wang et al., 2009). 
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Telah ditetapkan bahwa terdapat pengurangan aliran darah ke plasenta 

disebabkan karena remodeling arteri spiral yang rusak dan adanya artherosis akut. 

Pada pasien preeklampsia defek pada remodeling arteri spiral dibatasi ke segmen 

distal arteri spiralis, yaitu proksimal desidua dan zona junctional zone (JZ) 

miometrium, namun arteri spiralis pada miometrium masih memiliki banyak sel 

otot polos dan lamina elastis, dengan ada atau tidak ada  transformasi arteri di 

segmen miometrium JZ. Mekanisme yang tepat untuk ini tidak diketahui secara 

pasti tetapi terdapat berbagai faktor seperti variasi genetik abnormal, diferensiasi 

trofoblas yang rusak dapat mempengaruhi faktor ekstrinsik, seperti faktor 

konstitusional ibu, tindakan mekanisme pertahanan makrofag, gangguan tindakan 

dNK sel dan sel endotel maternal (Gathiram et al., 2016). 

3) Disfungsi Endotel 

Meskipun preeklampsia tampaknya dimulai di plasenta, organ targetnya 

adalah endotelium maternal. Banyak penanda serum aktivasi endotel dan disfungsi 

endotel yang terganggu pada wanita dengan preeklampsia, termasuk antigen von 

Willebrand, fibronektin seluler, faktor jaringan larut, eselectin larut, faktor 

pertumbuhan yang berasal dari trombosit, dan endotelin. Kerusakan membran sel 

endotel mengakibatkan terganggunya fungsi endotel, bahkan rusaknya seluruh 

struktur endotel. Telah dihipotesiskan bahwa faktor-faktor yang bersirkulasi yang 

berasal dari plasenta yang bertanggung jawab terhadap efek mendalam pada 

kardiovaskular, ginjal, dan sistem serebral (Wang et al., 2009).  

Sejak terdapat penelitian bahwa sel endotel memainkan peran dalam 

modulasi tonus vaskular, perubahan pada sel endotel dan faktor-faktor telah diamati 

dalam berbagai kondisi fisiologis dan patologis. Peningkatan fungsi endotel selama 

kehamilan adalah penting untuk kehamilan yang sehat, memastikan prognosis yang 

menguntungkan untuk ibu dan janin (Brandao et al., 2014). Fungsi endotel sering 

dinilai menyebabkan pelebaran dari arteri brakialis, tes ultrasonografi digunakan 

untuk mengevaluasi respons sel endotel terhadap iskemia sementara dan hiperemia 

reaktif (Brandao et al., 2014).  

Pada keadaan normal, plasenta menghasilkan VEGF, PIGF, dan SFlt-1. Pada 

preeklampsia, kelebihan SFlt-1 dalam plasenta mencegah interaksi VEGF dan 

PIGF dengan reseptor permukaan sel endotel. Hal ini mengakibatkan disfungsi sel 
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endotel, termasuk penurunan prostasiklin, produksi nitrit oksida dan pelepasan 

protein prokoagulan seperti faktor von willebrand, endothelin, fibronektin seluler, 

dan trombomodulin, seperti yang terlihat pada Gambar 2.5.  

 

 

Gambar 2.5 Disfungsi Endotel pada Preeklampsia (Karumanchi et al, 2006). 

Berbagai faktor predisposisi menghambat invasi trofoblas ke dalam 

endometrium ibu menyebabkan erosi arteri spiralis yang tidak memadai dan 

hipoperfusi plasenta. Sebagai akibatnya sel endometrium maternal mensekresikan 

VEGF angiogenik yang diimbangi oleh sekresi sFlt-1 dari sel-sel trofoblas 

ekstravili dari asal janin. Kelebihan sFlt-1 mencapai sirkulasi ibu di mana ia 

menetralkan VEGF dan PlGF menghasilkan disfungsi endotel umum. Secara 

keseluruhan, mekanisme molekuler terlibat dalam patogenesis preeklampsia yang 

bersifat kompleks (Hagmann et al., 2017). 

Secara khusus, hilangnya kontrol endotel vaskular mengarah ke hipertensi, 

permeabilitas pembuluh darah glomerulus meningkat menyebabkan proteinuria, 

dan mengganggu ekspresi endotel hasil faktor koagulasi di koagulopati. Selain itu, 

vasokonstriksi dan iskemia yang timbul dari cedera endotel dapat menyebabkan 

disfungsi hati. Sampel biopsi ginjal dari pasien preeklampsia menunjukkan 

pembengkakan sel endothelial yang khas, menyebar, glomerulus, dikenal sebagai 

glomerular endotheliosis (Lam et al., 2005).  
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4) Immunologi 

Respon imun supresi ibu terhadap janin/plasenta pada kehamilan normal dan 

abnormal telah sering terjadi. Aspek Imunologis preeklampsia sampai ke inti kueri 

ini karena gejala dan bukti epidemiologi lainnya dari respons imun abnormal ibu 

terhadap antigen paternal dan allograft fetoplasental yang berasal dari antigen 

tersebut. Pada tingkat molekuler, mediator imun sangat erat terlibat dalam banyak 

aspek kehamilan dari implantasi dan plasentasi terhadap persalinan. Kehamilan 

normal disertai dengan kehamilan spesifik, respon imun imunokulasi terhadap 

stimulus antigenik yang disajikan oleh fetal-placental semiallograft. Luas 

permukaan terbesar dari kontak antara sel T imun imunokompeten ibu dan janin 

berada pada tingkat trofoblas vili. Sel-sel ini berasal dari embrio dan kurangnya 

ekspresi major histocompatibility complex (MHC) kelas I dan kelas II antigen. 

Endovaskuler trofoblast (EVT) hanya mengekspresikan antigen leukosit manusia 

(HLA) C (lemah), Ib, G, F, dan E, daripada antigen transplantasi kuat HLA-A, -B, 

-D, -Ia dan -II. Dari jumlah ini, hanya HLA-C yang menandakan alateran ayah 

(asing) (Ward dan Taylor, 2015). 

Terdapat bukti baru bahwa sel kekebalan ibu melewati plasenta, berkoloni 

pada kelenjar getah bening janin dan tetap mentoleransi regulasi T janin sel sampai 

awal masa dewasa. Faktor peradangan lainnya pada preeklampsia adalah maternal 

ibu  dengan respon abnormal, yang terdiri dari perubahan peran monosit dan sel NK 

untuk pelepasan sirkulasi sitokin dan aktivasi proinflamasi reseptor angiotensin II 

subtipe 1 (AT1). Jika neutrofil aktif, monosit, dan Sel NK memulai inflamasi, yang 

pada gilirannya menyebabkan disfungsi endotelial, jika sel T yang diaktifkan 

toleransi selama kehamilan tidak adekuat. Pada preeklampsia, faktor genetik atau 

non-genetik seperti hipoksia atau stres oksidatif dapat menginduksi nekrosis atau 

aponekrosis trofoblast. Makrofag atau sel dendritik bahwa fagositosis trofoblas ini 

menghasilkan sitokin tipe 1 seperti tumor necrosis factor alpha (TNFα), interleukin 

(IL) 12, dan IFN-γ yang menambah peradangan pada preeklampsia. Berbeda 

dengan kehamilan normal, yang mana salah satu tipe 1 proinflamasi dominasi 

sitokin, sementara produksi sitokin imunomodulator tipe 2 ditekan. Ini didukung 

oleh penelitian melaporkan peningkatan kadar plasma TNFα dan IL-1β di 
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preeklampsia. Selanjutnya, jika sitokin pengatur tipe 2 mengurangi fungsi sel T 

pengaturan sistem yang luas bisa dihambat (Ward dan Taylor, 2015). 

Plasenta yang bersentuhan langsung dengan sel ibu di dinding rahim dan 

dengan darah ibu adalah imunologis barier antara antigen ibu dan janin. Jaringan 

ini tidak memiliki ekspresi dari molekul histokompatibilitas utama polimorfik 

konvensional (MHC) kelas I, antigen leukosit manusia (HLA) -A dan HLA-B, dan 

kelas II , dan dengan demikian, dilindungi oleh limfosit T sitotoksik (CTL) untuk 

mempercepat penghancuran. Untuk menghindari pembunuhan secara alami sel 

killer (NK), yang diprogram untuk dikenali Sel HLA-null, sel trofoblas 

mengekspresikan kombinasi dari molekul MHC nonclassical HLA-G,HLA-E, dan 

HLA-F. Peran HLA-F pada kehamilan telah memberikan bukti yang meyakinkan 

bahwa HLA-G dan HLA-E memiliki sifat imunosupresif, terutama terhadap sel NK 

dan subset limfosit T. Namun, berbeda mekanisme pada sel NK desidua, yang 

merupakan 50 hingga 70% dari semua sel kekebalan ibu hadir di rahim saat hamil, 

karena sel-sel ini tidak muncul untuk memiliki aktivitas litik. Sebaliknya, mereka 

dianggap secara positif mengatur kehamilan melalui sekresi sitokin dan faktor 

angiogenik, yang memiliki tindakan penting transformasi vaskular dan desidua 

yang terjadi di dinding uterus selama minggu-minggu awal kehamilan (Rusterholz 

et al., 2007). 

2.1.4 Patologi dan Patofisiologi pada Preeklampsia  

Pada awal kehamilan normal, sitotrofoblas ekstravili dari janin asalnya 

menyerang arteri spiralis uterus dari desidua dan miometrium. Invasif sitotropoblas 

menggantikan lapisan endotel dari arteri spiral maternal, mentransformasikannya 

dari kapiler sempit hingga pada kapiler luas. pembuluh resistansi rendah mampu 

memberikan perfusi plasenta yang adekuat untuk mempertahankan janin yang 

sedang tumbuh, yaitu remodeling arteri spiral. Jika remodeling arteri spiral ini tidak 

terjadi dengan benar, maka dapat menyebabkan preeklampsia. Sel-sel pembunuh 

alami uterus (uNK) dan sel T regulator dianggap penting dalam modulasi toleransi 

kekebalan yang diperlukan untuk perkembangan plasenta normal serta induksi 

faktor angiogenik dan remodeling vaskular (Seki, 2014). 



14 

 

Adapun mekanisme patofisiologi dari preeklampsia dapat dilihat dari gambar 

dibawah ini Gambar 2.6 : 

 

Gambar 2.6 Patofisiologi Preeklampsia (Vieira dan Khalil, 2016). 

Pada preeklampsia dijumpai beberapa patofisiologi dari beberapa organ dan 

sistem dalam tubuh. Perubahan-perubahan ini antara lain: 

1. Tekanan Darah dan Sistem Kardiovaskular 

Hipertensi sangat umum terlihat pada preeklampsia. Penyebab hipertensi 

yaitu meningkatnya periferal resistensi vaskular. Pada preeklampsia respon untuk 

angiotensin II, katekolamin dan hipertensi lainnya terjadi rangsangan secara 

berlebihan bila dibandingkan dengan kontrol normal. Dalam preeklampsia plasma 

total volume menjadi rendah dan mungkin dapat meningkatkan volume sirkulasi 

sebagaimana dibuktikan oleh renin dan aldosteron yang ditekan dan peningkatan 

hormon natriuretik dibandingkan dengan kehamilan normal. Penanda aktivasi 

endotel dan disfungsi seperti endotelin, fibronektin seluler, plasminogen activator 

inhibitor-1 (PAI-1) dan von willebrands diubah dalam preeklampsia (Al-Jameil et 

al., 2014). 

Hipertensi kemungkinan berkembang sebagai konsekuensi dari penurunan 

sintesis endotel oksida nitrat dan selanjutnya tonus pembuluh darah meningkat. 
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Telah diketahui bahwa eNOS (Endothel Nitric Oxide Synthetase) diatur oleh 

VEGF. Pada preeklampsia metabolit nitrit oksida berbanding terbalik dengan 

tingkat sFLT-1. Akibat kurangnya oksida nitrat memberikan kontribusi besar 

terhadap perkembangan hipertensi di preeklampsia (Hagmann et al., 2017). 

Peradangan berlebihan dan disfungsi endotelial preeklampsia menyebabkan 

hiperaktivitas vaskular yang menghasilkan hipertensi. Sementara efek malfungsi 

endotel adalah jumlah leukosit yang abnormal dan aktivasi pembekuan yang dapat 

mengarah ke trombositopenia (trombosit rendah) dan kebocoran cairan umum ke 

dalam jaringan interstisial. Kegagalan vasodilatasi normal pada kehamilan dan 

hemokonsentrasi menyebabkan hematokrit meningkat secara signifikan. Edema 

mungkin akan muncul di seluruh tubuh sehingga menyebabkan kenaikan berat 

badan mendadak (Snydal et al., 2014).  

2. Ginjal  

Ginjal adalah organ utama yang dipengaruhi oleh preeklampsia dan hasilnya 

dapat dilihat dalam bentuk proteinuria. Tingkat proteinuria secara langsung 

berhubungan dengan prognosis ibu dan kehamilan yang buruk dan risiko 

komplikasi yang lebih tinggi seperti eklampsia dan sindrom HELLP.  

Mikroalbuminuria adalah penanda cedera endotel ginjal akibat lokal atau kerusakan 

vaskular sistemik. Terdapat peningkatan risiko persisten mikroalbuminuria setelah 

preeklampsia dan hal ini mungkin penyebab utama penyakit ginjal setelah 

preeklampsia. Hipertensi, endotel disfungsi, obesitas dan CVD adalah faktor risiko 

untuk penyakit ginjal kronis. Konsekuensi glomerular dari preeklampsia dapat 

dipahami dalam hal gangguan penghalang filtrasi glomerulus (GFB) melalui cedera 

sel endotel glomerulus. Tidak hanya endotel hasil kerusakan pada endotelosis, 

podosit juga terganggu secara bersamaan, karena sel-sel khusus ini sangat 

bergantung pada sinyal yang berasal dari glomerulus endotel sel untuk 

mempertahankan struktur dan diafragma. Cedera sel endotel glomerulus 

menyebabkan kerusakan beberapa komponen GFB yang mengarah ke proteinuria 

dan hipertensi. Cedera endotelial arteri juga terjadi pada preeklampsia dan dapat 

menyebabkan penyempitan lumina arteriolar. Jadi, glomerulus filtrasi 

dimanifestasikan sebagai peningkatan tekanan darah (Al-Jameil et al., 2014).  
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Filter glomerulus yang menghasilkan urin primer hampir bebas protein, 

terdiri dari lapisan endotel, membran basal glomerulus dan lapisan sel epitel viseral 

yang disebut podosit. Struktur dan fungsi glomerulus filter tergantung pada 

intensitas penyalaan VEGF yang diatur dengan cermat. Keduanya jika terlalu 

banyak dan terlalu sedikit VEGF menyebabkan kerusakan fungsi glomerulus dan 

penyakit ginjal proteinurik. Sel-sel endotel glomerulus bergantung pada VEGF 

yang disekresikan oleh podosit yang mengaktifkan VEGF-reseptor (Hagmann et 

al., 2017). 

3. Hati  

Pada preeklampsia berat terdapat perubahan fungsi dan integritas hepar,  

komplikasi HELLP yang sangat langka dan sindrom mematikan adalah infark hati; 

ini menyumbang 11% dari kematian preeklampsia-eklampsia. Infark hati yang 

berbeda dari hepatitis iskemik yang terjadi dari hipoperfusi akut, biasanya fokal dan 

kurang umum karena suplai darah ganda pada hati. Infark hati dengan sindrom 

HELLP umumnya terkait dengan anti-fosfolipid sindrom dan biasanya terjadi 

sebelum usia kehamilan 30 minggu,  namun pasien sekarang mengalami infark hati 

didahului oleh post-partum eklampsia dan sindrom HELLP pada 40 minggu 

kehamilan tanpa bukti antiphospholipid antibodi. Selain itu, area infark meluas, 

yang akibatnya mengarah ke ireversibel gagal hati. Secara umum, hati menerima 

suplai darah ganda; 20% dari aliran darah berasal dari hati arteri, sedangkan 80% 

berasal dari vena portal. Berbasis pada struktur anatomis, baik arteri hepatika dan 

vena porta dianggap telah tersumbat, menghasilkan dalam kondisi iskemik 

persisten yang fatal. Ruptur hati juga merupakan komplikasi berat yang terkait 

dengan sindrom HELLP. Insiden ruptur hati adalah 1 kehamilan banding dari 4500-

22500 dan terjadi pada <2% dari kasus HELLP syndrome. Infark hemoragik adalah 

dianggap dapat memperpanjang dan membentuk subkapsular hati hematoma yang 

dapat pecah dan mengarah ke intra-abdomen hemmorrhage. Meskipun 

ultrasonografi abdomen dan CT berguna untuk menegakkan diagnosis, kesulitan 

dalam diagnosis masih tetap karena tanda-tanda yang tidak spesifik dan gejala 

seperti hipertensi, mual, dan nyeri epigastrium (Yoshihara et al., 2016).  

Preeklampsia dengan keadaan parah dapat merusak lapisan pembuluh darah 

kecil di hati, menyebabkan hemolisis dan fibrin deposito yang dapat menciptakan 
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area nekrosis dan infark di hati. Nyeri epigastrik, bahu, atau kanan kuadran atas. 

Rasa sakit diduga timbul dari penyumbatan fibrin aliran darah melalui sinusoid hati. 

Kerusakan hati bisa terjadi menyebabkan peningkatan kejadian perdarahan 

postpartum atau dapat berkembang menjadi koagulasi intravaskular diseminasi, 

menghasilkan pendarahan yang tak terkendali. Hematoma dapat terjadi di bawah 

kapsul glisson di hati. Jika kapsul pecah, menyebabkan syok biasanya perlu 

dilakukan bedah, hal ini menyebabkan tingkat mortalitas pada ibu lebih dari 50% 

(Snydal et al., 2014). 

4. Mata 

Komplikasi preeklampsia meluas hingga melibatkan multi sistem dan organ, 

termasuk mata dan sistem visual. Gejala visual terkait hingga 25% pasien dengan 

preeklampsia berat dan 50% pasien dengan eklampsia. Preeklampsia atau 

eklampsia memiliki berbagai manifestasi okular. Penglihatan kabur adalah keluhan 

visual yang paling umum. Fokal atau penyempitan arteriolar umum adalah yang 

paling umum ditemukan pada sindrom preeklampsia atau eklampsia (Samra et al., 

2013). 

Manifestasi okular lainnya termasuk fotopsia, cacat bidang visual, sehingga 

menyebabkan ketidakmampuan untuk fokus, dan dalam kasus yang parah dapat 

menyebabkan kebutaan. Kebutaan pada sindrom preeklampsia atau eklampsia bisa 

karena keterlibatan korteks oksipital, retina, atau optik saraf. Kebanyakan kasus 

kebutaan pada preeklampsia dan eklampsia umumnya dikaitkan dengan patologi 

retina termasuk kelainan vaskular, edema dan neuropati optik iskemik akut sebagai 

akibat dari penurunan suplai darah ke bagian prelaminar saraf optik (Samra et al., 

2013).  

5. Sistem Koagulasi  

Pada pasien preeklampsia, sistem koagulasi-fibrinolitik dianggap sebagai 

salah satu dari sistem yang paling terkena dampak serius oleh reaksi inflamasi 

maternal dan disfungsi kekebalan tubuh. Keseimbangan antara koagulasi dan 

antikoagulan sangat penting untuk pengaturan sirkulasi uterus-plasenta dan perfusi 

organ pada kehamilan wanita. Peningkatan yang tepat dalam koagulasi darah 

penting untuk kehamilan normal untuk mengurangi perdarahan postpartum dan 

mencegah terjadinya komplikasi. Ketika keseimbangan ini terganggu pada pasien 
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preeklampsia, aliran darah pada plasenta serta terdapat organ lain yang  dihambat 

oleh mikrothrombosis. Keadaan wanita dengan preeklampsia juga dapat 

menyebabkan gangguan sistematis metabolisme serta beberapa disfungsi organ dan 

bahkan dapat mengancam ibu dan kehidupan janin. Oleh karena itu, status 

koagulatif dan fibrinolitik adalah prediktor yang baik untuk tingkat onset dan klinis 

preeklampsia (Han et al., 2014). 

6. Edema Paru-paru 

Disfungsi endotel preeklampsia dapat menyebabkan kebocoran cairan dari 

pembuluh darah ke alveoli sehingga dapat mengakibatkan edema paru yang paling 

sering terjadi pada postpartum. Gejala utamanya adalah sesak nafas, terutama 

ketika berbaring datar. Pulse oximetry akan menunjukkan penurunan saturasi 

oksigen. Edema pulmonal bisa berlanjut sindrom distres pernapasan akut terkait 

kehamilan, yang memiliki tingkat kematian yang tinggi (Snydal et al., 2014).  

7. Perubahan Hemodinamik  

Selama kehamilan normal, terdapat penurunan fisiologis pada resistensi 

pembuluh darah perifer dan tekanan darah arteri disertai oleh peningkatan curah 

jantung dan pemenuhan pembuluh darah. Keadaan ini terbalik pada preeklampsia 

yang ditandai oleh perluasan vasokonstriksi, peningkatan resistensi vaskular, dan 

penurunan curah jantung dan pemenuhan pembuluh darah (Wang et al., 2009). 

8. Janin dan Plasenta 

Kelainan yang signifikan dalam invasi trofoblas desidua dapat menyebabkan 

efek langsung pada janin, seperti pertumbuhan janin terhambat, mengurangi 

volume cairan ketuban, tidak ada atau aliran diastolik akhir yang terbalik, dan dapat 

juga mengalami peningkatan risiko abrupsi plasenta (Snydal et al., 2014). 

9. Sindrom HELLP 

Sindrom HELLP merupakan singkatan dari Hemolysis (Hemolisis), 

Elevated liver enzyme (peningkatan enzim hati), Low platelet (penurunan jumlah 

trombosit). Sindrom HELLP ini biasanya dijumpai pada preeklampsia berat atau 

eklampsia yang disertai keterlibatan hati. Sindrom HELLP merupakan komplikasi 

dari preeklampsia berat. Dimana sindrom ini merupakan suatu kondisi yang serius 

dan dikaitkan dengan resiko yang besar bagi ibu dan janinnya (Sahay et al., 2012). 

Hal ini disebabkan karena kerusakan lapisan pembuluh darah kecil di hati, 
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menyebabkan hemolisis dan fibrin yang dapat menciptakan area nekrosis dan infark 

di hati. HELLP sindrom ditandai oleh hemolisis, peningkatan enzim hati, dan 

trombosit yang rendah (Silasi et al., 2010). 

10. Kelainan Neurologis 

Jika preeklampsia tetap tidak diobati, kondisi ini dipersulit oleh 

perkembangan kejang di otak dan disebut sebagai eklampsia. Sakit kepala, 

penglihatan kabur dan kehilangan penglihatan sementara beberapa gejala 

eklampsia. Eklampsia merupakan perkembangan yang sangat serius dari 

preeklampsia. Pada preeklampsia, endotel yang melapisi pembuluh darah otak tidak 

berfungsi, memungkinkan cairan bocor ke jaringan otak sehingga menyebabkan 

edema serebral. Pembuluh darah kadang bereaksi berlebihan, dan hasilnya terjadi 

vasospasme yang dapat menyebabkan area iskemia. Autoregulasi serebral 

merupakan proses pertahanan aliran darah serebral. Wanita dengan preeklampsia 

yang memiliki hanya tekanan darah yang sedikit meningkat mungkin memiliki 

kerusakan autoregulatori yang mengarah ke eklampsia (Snydal et al., 2014). 

Perubahan neurologis seperti edema serebral dan vasokonstriksi juga telah 

dikaitkan dengan preeklampsia (Al-Jameil et al., 2014).  

2.1.5 Diagnosis dan Tes laboratorium Preeklampsia  

2.1.5.1 Diagnosis Preeklampsia  

Seluruh kejang eklampsia didahului dengan preeklampsia. Preeklampsia 

dibagi menjadi ringan dan berat. Tanda-tanda preeklampsia berat akan terlihat 

setelah usia kehamilan diatas 20 minggu dengan tanda-tanda sebagai berikut : 

1. Tekanan darah ≥160 mmHg sistolik atau ≥110 mmHg diastolik pada dua 

kesempatan setidaknya 6 jam terpisah.  

2. Proteinuria ≥5 g dalam spesimen urin 24 jam atau ≥3 + pada dua sampel 

urin acak yang dikumpulkan setidaknya 4 jam terpisah 

3. Oliguria <500 ml dalam 24 jam 

4. Gangguan otak (perubahan status mental, sakit kepala) atau gangguan 

visual (pandangan buram,kebutaan). 

5. Edema paru atau sianosis 

6. Nyeri epigastrik atau kanan atas kuadran 
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7. Gangguan fungsi hati 

8. Trombositopenia (jumlah trombosit <100.000 / μl) 

9. Adanya HELLP Sindrom 

10. Pembatasan pertumbuhan janin (fetal growth restriction) (Tranquilli et 

al., 2013). 

2.1.5.2 Tes Laboratorium  

Tes laboratorium digunakan untuk menilai seberapa parah suatu penyakit 

apakah penyakit tersebut ringan atau berat. Untuk membantu dalam menentukan 

tingkat keparahan penyakit dengan dialakukan tes laboraturium pada karakteristik 

organ yang terlibat.  

Tes laboratorium yang perlu dilakukan adalah : 

 Hematokrit  

 Trombosit 

Trombositopenia adalah kriteria penyakit parah.  

 konsentrasi serum kreatinin 

konsentrasi serum yang meningkat jauh lebih tinggi menunjukkan 

penyakit yang berat. 

 Konsentrasi serum alanin dan aspartat aminotransferase (ALT dan AST). 

Peningkatan konsentrasi ALT dan AST menunjukkan disfungsi hati 

indikasi penyakit parah. 

 Konsentrasi Serum laktat dehidrogenase ( LDH )  

 Konsentrasi Serum asam urat 

 Proteinuria (Ekskresi Protein) 

2.1.6 Faktor Resiko Dan Klasifikasi Preeklampsia  

2.1.6.1 Faktor Resiko 

Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya insiden 

preeklampsia pada ibu hamil. Faktor risiko yang dapat meningkatkan insiden 

preeklampsia antara lain :  
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1. Usia  

Seorang wanita dengan usia 35 tahun atau lebih tua saat sedang hamil biasa 

disebut AMA (Advanced Maternal Age). Beberapa penelitian telah menunjukkan 

hubungan antara AMA dan hasil perinatal yang merugikan serta suatu peningkatan 

risiko komplikasi kehamilan tertentu. Secara khusus, wanita AMA memiliki 

peningkatan risiko kehamilan diabetes, plasenta previa, preeklampsia, keguguran, 

hipertensi yang diinduksi kehamilan dan kelahiran caesar. Terdapat  penelitian yang 

menyebutkan  di antara wanita preeklampsia, hasil kehamilan yang buruk lebih 

sering terjadi pada wanita AMA. Wanita AMA 1,5 kali lebih mungkin mengalami 

preeklampsia dibandingkan dengan wanita di bawah 35 tahun, dan kehamilan 

mereka lebih mungkin menjadi rumit oleh kelahiran prematur dan gangguan 

pertumbuhan janin. Sebagai konsekuensinya, kebutuhan akan perawatan intensif 

neonatal secara signifikan lebih tinggi untuk wanita usia lanjut (Lamminpää et al., 

2012).  

2. Obesitas  

Obesitas merupakan faktor risiko untuk preeklampsia. Risiko dari 

preeklampsia meningkat secara mencolok dengan peningkatan BMI sebelum hamil. 

Dibandingkan dengan wanita dengan BMI 21, yang mana  risiko preeklampsia 

berlipat ganda pada BMI 26, tiga kali lipat pada BMI 30 dan meningkat lebih lanjut 

dengan obesitas berat. Kenaikan berat badan saat kehamilan juga meningkatkan 

risiko berkembang preeklampsia pada kehamilan berikutnya. Misalnya, 

peningkatan 1-2 unit BMI saat sedang kehamilan menyebabkan 23% peningkatan 

risiko preeklampsia. Bahkan untuk wanita dengan berat badan normal, berat badan 

bertambah saat sedang hamil meningkatkan risiko preeklampsia, sedangkan 

menurunkan berat badan dapat menurunkan risiko preeklampsia. Tingkat obesitas 

terkait dengan tingkat keparahan preeklampsia. Wanita dengan BMI terendah 

relatif terlindungi dari preeklampsia, sedangkan wanita dengan BMI tertinggi 

mengalami peningkatan risiko preeklampsia berat (tekanan darah 160/110 mmHg; 

proteinuria 5 g/24 jam) (Walsh, 2007). 
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3. Nullipara 

Nullipara sering terlihat pada kehamilan dengan preeklampsia. Nullipara 

berusia 35 atau lebih dapat menyebabkan tingkat terjadinya insidens preeklampsia 

setinggi 9,4% (Triin Purd et al., 2015). 

4. Riwayat preeklampsia sebelumnya 

Wanita yang memiliki riwayat preeklampsia pada kehamilan pertama 

memiliki tujuh kali resiko kehamilan preeklampsia pada kehamilan kedua dan pada 

wanita dengan preeklampsia di kehamilan kedua mereka juga memiliki lebih dari 

tujuh kali atau lebih banyak memiliki riwayat preeklampsia pada kehamilan 

pertama mereka daripada wanita di kehamilan kedua mereka yang tidak memiliki 

riwayat preeklampsia (Duckitt dan Harrington, 2005). 

5. Riwayat keluarga preeklampsia  

Keluarga yang memiliki riwayat preeklampsia memiliki resiko preeklampsia 

hampir tiga kali lipat. Wanita dengan toksia preeklampsia berat lebih mungkin 

mempunyai ibu atau ibu mertua yang pernah mengalami preeklampsia (Duckitt dan 

Harrington, 2005). 

6. Hipertensi kronik  

Wanita dengan hipertensi kronis memiliki risiko tertinggi untuk 

preeklampsia, dengan 10 kali lipat lebih tinggi pada preeklampsia onset awal dan  

5 kali lipat lebih tinggi dari preeklampsia onset lambat yang dibandingkan dengan 

wanita tanpa kronis hipertensi (Lisonkova dan Joseph, 2013). 

7. Diabetes mellitus  

Wanita yang memiliki diabetes melitus sebelum masa kehamilan memiliki 

resiko hampir empat kali lipat mengalami preeklampsia (Lisonkova dan Joseph, 

2013). 

8. Kehamilan multifetus 

Ketika seorang wanita hamil kembar berisiko terkena preeklampsia hampir 

tiga kali lipat, salah satu studi menemukan bahwa kehamilan triplet memiliki 

hampir tiga kali lipat risiko preeklampsia dibandingkan dengan kehamilan kembar 

(Lisonkova dan Joseph, 2013). 
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9. Penyakit ginjal 

Davies et al (2013)  menyebutkan bahwa prevalensi penyakit ginjal lebih 

tinggi pada wanita yang mengalami preeklampsia dibandingkan dengan yang tidak 

mengalami preeklampsia. 

10. Penyakit autoimun kronik 

Menurut  Stamilio et al (2005) bahwa wanita yang mengalami preeklampsia 

lebih cenderung memiliki penyakit autoimun. 

11. Sindrom antifosfolipid  

Adanya antiphospholipid antibodi (anticardiolipin antibodies atau lupus 

antikoagulan atau keduanya) secara signifikan meningkatkan risiko perkembangan 

preeklampsia (Duckitt dan Harrington, 2005). 

2.1.6.2 Klasifikasi Preeklampsia  

Menurut ASSHP (Australasian Society for the Study of Hypertension in 

Pregnancy) (2005)  preeklampsia diklasifikasikan menjadi : 

1. Superimposed preeklampsia  

Superimposed preeklampsia adalah peningkatan tekanan darah secara tiba-

tiba dengan proteinuria akut yang memburuk, trombositopenia atau 

peningkatan enzim hati sebelum 20 minggu kehamilan pada wanita dengan 

hipertensi  sebelumnya (Sahay et al., 2012).  

2. Preeklampsia Ringan 

Tanda /gejala preeklampsia ringan adalah: 

 tekanan darah (BP) sistol  140 mm Hg atau lebih tinggi 

 tekanan darah (BP) diastol  140/90 mm Hg atau lebih tinggi   

 proteinuria 0,3 hingga 3 g /hari (Dadelszen et al., 2003). 

3. Preeklampsia berat tanpa Impending Eklampsia 

Tanda /gejala preeklampsia berat tanpa impending eklampsia adalah: 

 Tekanan darah BP antara 160 dan 170/100 dan 110 mm Hg,  

 proteinuria 3 hingga 5 g / hari, dan sakit kepala  

 Terjadi vasokonstriksi sistemik 

 Oliguria <500 ml dalam 24 jam 

 Serum kreatinin meningkat  
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 Edema paru atau sianosis 

 Gangguan fungsi hati 

 Trombositopenia (jumlah trombosit <100.000 / μl) 

 Adanya HELLP Sindrom 

 Pembatasan pertumbuhan janin (fetal growth restriction) (Noris et 

al., 2005). 

4. Preeklampsia Berat dengan Impending Eklampsia  

Tanda /gejala preeklampsia Berat tanpa Impending Eklampsia adalah: 

 Sakit kepala 

 Nyeri epigastrik atau nyeri pada perut bagian kuadran kanan atas.  

 Gangguan visual (pandangan buram, kebutaan) (Tranquilli et al., 

2013).  

2.1.7 Manifestasi Klinis Preeklampsia 

Gejala dan tanda khusus yang diperlihatkan pada preeklampsia antara lain : 

1. Hipertensi  

Tanda utama dari preeklampsia adalah hipertensi dan proteinuria. Kriteria 

hipertensi preeklampsia menurut oleh National High Blood Pressure Education 

Program (NHBPEP) yaitu tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan tingkat diastolik 

(Korotkoff 5) ≥90 mmHg pada dua atau beberapa kali pengukuran setelah 20 

minggu kehamilan pada seorang wanita dengan darah yang sebelumnya memiliki 

tekanan darah normal. Meskipun demikian, jika tekanan darah berada pada nilai 

<140/90 mmHg, seharusnya dilakukan pemantauan pasien untuk deteksi dini 

preeklampsia (Noris et al., 2015). 

Peningkatan resistensi pembuluh darah perifer daripada peningkatan output 

jantung adalah penyebab hipertensi. Preeklampsia meningkatkan respon terhadap 

angiotensin II, katekolamin dan rangsangan hipertensi lainnya. Pada plasma total 

preeklampsia volume menjadi rendah dan meningkatkan volume sirkulasi 

sebagaimana yang terlihat pada renin dan aldosteron apabila ditekan, serta 

peningkatan hormon natriuretik dibandingkan dengan normal kehamilan (Al-

Jameil et al., 2014).  
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Teori yang mengemukakan tentang bagaimana terjadinya hipertensi pada 

kehamilan cukup banyak diantaranya teori genetik, teori immunologis, dan teori 

iskemia region uteroplasenter, serta teori diet. Menurut teori genetik, komplikasi 

hipertensi pada kehamilan dapat diturunkan dari ibu. Kehamilan wanita kerabat 

tingkat pertama wanita dengan preeklampsia risiko 5 kali lipat lebih tinggi dan 

kerabat tingkat kedua lebih tinggi 2 kali lipat risiko mengembangkan preeklampsia 

daripada wanita tanpa keluarga riwayat preeklampsia (Haram et al., 2014).  Pada 

teori imunologis, Invasi trofoblas ke desidua dan myometrium dikendalikan oleh 

mekanisme kekebalan tubuh. Predominasi kekebalan Th1 tidak hanya terkait 

dengan plasentasi yang buruk tetapi juga untuk respon peradangan yang berlebihan 

dan disfungsi endotel yang terlihat pada preeklampsia. Pada penelitian terbaru 

ditunjukkan bahwa antara pada 14 dan 18 minggu kehamilan, serum tumor necrosis 

factor-α (TNF-α), tingkat interleukin 10 (IL-10) dan interferon-γ (INF-γ) adalah 

lebih rendah secara signifikan pada preeklampsia dibandingkan pada kehamilan 

normal (Gathiram et al., 2016). 

Teori iskemia region plasenta, invasi trofoblas yang tidak memadai dan 

remodelling dari arteri spiralis uterus pada preeklampsia menghasilkan penurunan 

perfusi uteroplasenta. Penurunan oksigenasi pada plasenta ini diduga meningkatkan 

sintesis dan pelepasan faktor-faktor seperti sitokin, yang menginduksi 

aktivasi/disfungsi yang meluas dari endotelium maternal dalam pembuluh ginjal 

dan organ lain (JP Granger et al., 2002). Sedangkan menurut terori diet, populasi 

dengan asupan kalsium rendah, memiliki kejadian eklampsia lebih tinggi. Studi 

suplementasi makanan ibu hamil juga ditinjau, dan dicatat bahwa asupan suplemen 

yang mengandung kalsium dikaitkan dengan penurunan kejadian toksemia. 

Mekanisme fisiopatologi dasar EPH-gestosis meningkatkan vasokonstriksi perifer, 

menjelaskan sebagian besar simptomatologi gangguan ini. Telah dicatat bahwa 

individu dengan asupan kalsium yang tinggi memiliki tekanan darah yang lebih 

rendah. Selanjutnya, sindrom eklampsia cukup mirip dengan tetani yang 

disebabkan oleh hipokalsemia. Di satu sisi, konsumsi kalsium janin yang tinggi 

dapat meningkatkan kebutuhan, dan di sisi lain penurunan operasional dalam 

mekanisme kompensasi ginjal dan osseus untuk hipokalsemia terjadi. Keduanya 
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mengarah ke keadaan defisiensi yang jelas yang tidak terlihat pada tahap fisiologis 

apa pun dari kehidupan seorang wanita (Belizan et al., 1980; Wanget al., 2009). 

2. Proteinuria 

Proteinuria mungkin jarang mendahului hipertensi tetapi biasanya menyertai 

atau mengikutinya. Setelah kehamilan dihentikan, proteinuria umumnya hilang 

dalam 2 hingga 8 minggu, tetapi kadang-kadang bertahan selama sebulan.  

kuantifikasi protein yang diekskresikan dalam urin sangat bervariasi mulai kurang 

dari satu gram hingga menjadi 8 hingga 10 g per hari. Preeklampsia adalah 

penyebab utama pada sindrom nefrotik selama kehamilan. Data terbaru telah 

menunjukkan bahwa hilangnya ukuran dan selektivitas muatan dari penghalang 

glomerulus berkontribusi pada perkembangan albuminuria (Karumanchi et al., 

2005). 

Studi terbaru menunjukkan bahwa besarnya atau perubahan dalam jumlah 

proteinuria tidak secara akurat mencerminkan tingkat keparahan preeklampsia, juga 

tidak secara akurat memprediksi komplikasi ibu atau janin. Di diagnosis sebagai 

proteinuria berat bila protein yang ditemukan dalam urin (5 g /24 jam). Pengujian 

untuk protein harus dilakukan dilakukan, tetapi jumlah protein tidak lagi memandu 

manajemen atau mendiagnosis proteinuria yang berat. Pengujian dapat dihentikan 

setelah proteinuria signifikan telah dibuktikan (Snydal, 2014). 

3. Edema 

Adanya edema tidak diperlukan untuk diagnosis, kenaikan berat badan 

mendadak, dengan edema pada kaki, tangan, dan wajah, merupakan gejala umum 

pada preeklampsia. Beban garam diekskresikan lebih lambat daripada di kehamilan 

normal. Edema preeklampsia tidak seperti pada gagal jantung kongestif, sirosis hati, 

dan sindrom nefrotik, di mana volume sirkulasi efektif lebih rendah sehingga 

menyebabkan renin plasma, konsentrasi aldosteron dan retensi natrium pada ginjal 

sekunder tinggi. Sebaliknya, konsentrasi renin dan aldosteron relatif ditekan 

terhadap kehamilan normal. Edema preeklampsia menyerupai edema 

glomerulonefritis akut atau gagal ginjal akut di mana GFR menurun tidak sebanding 

dengan penurunan aliran plasma ginjal dan di mana ketidakseimbangan 

glomerulus-tubular telah digunakan sebagai penyebab penyimpanan garam. 
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Penurunan GFR, meningkatkan permeabilitas kapiler, sehingga hipoalbumin ikut 

berkontribusi dalam terbentuknya edema (Karumanchi et al., 2005). 

4. Nyeri Epigastrium 

Nyeri epigastrum (nyeri kuadran kanan atas) digambarkan oleh penderita 

sebagai nyeri tekan parah dan terkait dengan palpasi epigastrium dalam. Nyeri 

epigastrik terutama jika berat akan berhubungan dengan muntah. Nyeri pada 

epigastrium mencerminkan keterlibatan hati yang disebabkan akibat terhalangnya 

aliran darah di sinusoid hepatik, terutama daerah periportal setelah penyempitan 

pembuluh darah yang disebabkan oleh fibrin-like deposito, dan hasil peregangan 

kapsul Glisson akibat pembengkakan hati atau perdarahan. Nyeri epigastrik dapat 

digunakan untuk menilai prediksi eklampsia, sindrom HELLP, abruption plasenta, 

preeklampsia berat dan hasil maternal komposit yang merugikan (Thangaratinam 

et al.,2011).  

2.1.8 Komplikasi Preeklampsia  

Adapun komplikasi pada preeklampsia yaitu sebagai berikut : 

1. Eklampsia 

Eklampsia didefinisikan sebagai tonico-clonic umum kejang yang tidak 

disebabkan oleh penyebab lain, dan terjadi dalam preeklampsia berat. Eklampsia 

umumnya sembuh secara spontan di dalam sekitar 60 detik, atau dalam waktu 

kurang dari 3 hingga 4 menit. Eklampsia memiliki tingkat kekambuhan sekitar 10% 

jika tanpa perawatan yang tepat (Lambert et al., 2014). Sakit kepala, penglihatan 

kabur dan hilangnya penglihatan sementara merupakan beberapa gejala dari 

eklampsia (Al-jameil, 2013). 

Pada umumnya serangan kejang didahului dengan memburuknya 

preeklampsia dan terjadinya gejala-gejala gangguan penglihatan, bingung, sakit 

kepala yang parah, lalu berkembang menjadi kejang yang dimulai dari wajah 

(Cooray et al., 2011). Wanita dengan eklampsia menunjukkan berbagai tingkat 

perdarahan, edema serebral, dan vaskulopati. Penyebab eklampsia terdapat pada 

faktor yang berfokus pada pembuluh darah otak dan aliran autoregulasi darah otak 

selama hipertensi. Konsep pertama adalah terjadi sirkulasi otak dalam keadaan 

"otorisasi berlebihan" selama preeklampsia sebagai respons terhadap peningkatan 
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tekanan perfusi otak yang menyebabkan iskemia. Akibatnya terjadi vasospasme 

yang disebabkan edema sitotoksik dan vasogenik yang terjadi pada eklampsia, 

sehingga terjadi cedera otak iskemik yang dapat menjadi penyebab kejang. Konsep 

kedua tentang mekanisme yang mendasari gejala neurologis dan pembentukan 

edema selama eklampsia yaitu terjadinya hipertensi ensefalopati di mana 

peningkatan cepat dalam tekanan darah mengatasi vasokonstriksi miogenik dari 

arteri serebral dan arteriol yang menyebabkan kehilangan kapasitas autoregulatori 

dan gangguan sawar darah otak dan gangguan oedema vasogenik (Cipolla Dan 

Richard, 2011). 

Patogenesis eklampsia masih belum jelas dan inisiasi serangan kejang 

mungkin dapat berbeda antara pasien preeklampsia. menurut johnson (2015) 

serangan kejang terjadi secara multifaktoral seperti dibawah ini : 

a)  Gangguan sawar darah otak.  

Faktor-faktor pemicu kejang terjadi di usia kehamilan yang tidak 

mendapatkan akses ke otak dalam kondisi sehat karena adanya gangguan sawar 

darah otak  (Cipolla et al., 2012). Namun, dalam kondisi gangguan sawar darah 

otak, peningkatan permeabilitas dapat seperti  faktor hyperexcitable di otak dapat 

berpotensi menyebabkan timbulnya kejang. Gangguan pada sawar darah otak 

selama kehamilan yang dapat menyebabkan timbulnya kejang karena peningkatan 

permeabilitas faktor-faktor seperti VEGF, PlGF, vasopresin atau histamin, atau 

kegagalan pengangkut eflux yang terletak di permukaan luminal sel endotelial 

untuk melepaskan konstituen serum kembali ke pembuluh darah lumen. Selama 

preeklampsia, disfungsi endotel ibu terjadi yang kemungkinan mempengaruhi 

endotelium serebral dan dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas sawar 

darah otak dan pembentukan edema. Serta peningkatan tekanan darah akut selama 

kehamilan atau preeklampsia yang menyebabkan kehilangan resistensi 

serebrovaskular dan kerusakan autoregulasi aliran darah otak menyebabkan 

gangguan sawar darah otak dan pembentukan edema vasogenik serebral. 

Pembentukan edema vasogenik mungkin merupakan kontributor lain onset kejang 

selama kehamilan dan preeklampsia (Johnson, 2015). 

b) Perubahan neurosteroid.  
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Neurosteroid, khususnya metabolit progesteron seperti allopreganolone 

adalah modulator alosterik positif dari GABAAR yang memberikan efek penenang 

secara keseluruhan (Stell et al., 2003). Untuk alasan ini, diperkirakan bahwa 

menurunkan regulasi GABAAR sebagai tanggapan untuk meningkatkan 

konsentrasi neurosteroid untuk mempertahankan tingkat penghambatan yang 

normal. Kejang dapat terjadi sebagai respons terhadap perubahan konsentrasi 

neurosteroid. Jadi, adanya ketidakseimbangan tingkat neurosteroid yang mungkin 

didorong oleh fluktuasi estrogen dan konsentrasi progesteron dapat berkontribusi 

terhadap serangan kejang selama kehamilan dan preeklampsia. Lebih lanjut 

mungkin bahwa penurunan progesteron secara simultan dan cepat serta peningkatan 

GABAAR yang terjadi pada saat nifas tidak seimbang, menghasilkan hambatan dan 

penurunan onset kejang (Maguire et al., 2009). 

c) Peradangan dan infeksi.  

Peradangan dan infeksi perifer menyebabkan peradangan saraf melalui 

aktivasi mikroglia. Mikroglia, sel imun residen di otak, mengeluarkan sitokin pro-

inflamasi yang meningkatkan rangsangan saraf dan mempotensiasi kejang (Riazi et 

al., 2008). 

Secara keseluruhan mekanisme patogeensis dari kejang dapat dilihat pada 

Gambar 2.7  dibawah ini : 

 

Gambar 2.7 Ringkasan mekanisme potensial yang dapat berkontribusi 

pada onset kejang eklampsia selama kehamilan normal dan preeklampsia 

(Johnson, 2015). 
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2. Sindrom HELLP 

Sindrom HELLP merupakan singkatan dari hemolisis, peningkatan enzim 

hati dan trombosit rendah. Sindrom HELLP dianggap sebagai komplikasi penyakit 

hipertensi gestasional dan terjadi pada sekitar 10-20% wanita dengan preeklampsia 

berat (Jebbink et al., 2012). Sindrom HELLP dapat menyebabkan risiko yang lebih 

serius pada ibu dan dapat merugikan neonatal (Silasi et al., 2010). Sindrom ini 

merupakan penyakit multisistem yang ditandai dengan tonus pembuluh darah 

abnormal, vasospasme dan cacat koagulasi. Meskipun, patofisiologinya tetap 

sebagian tidak diketahui, aktivasi sel endotel dapat menyebabkan rilis multimer 

faktor von Willebrand, yang sangat reaktif dengan trombosit. Sindroma tampaknya 

menjadi penyebab utama manifestasi yang mengarah pada kerusakan endotel 

mikrovaskuler dan aktivasi platelet intravaskular. Dengan aktivasi platelet, 

tromboksan A dan serotonin dilepaskan, menyebabkan vasospasme, aglutinasi dan 

agregasi trombosit dan selanjutnya kerusakan endotel (Hulstein et al., 2003). 

3. Edema Paru 

Penyebab paling umum dari edema paru adalah penggunaan agen tokolitik, 

penyakit jantung bawaan, kelebihan cairan, dan preeklampsia. Pasien yang 

kelebihan cairan diidentifikasi sebagai etiologi memiliki keseimbangan cairan 

positif rata-rata memiliki resiko yang lebih besar secara signifikan. Semua pasien 

dengan edema paru sekunder akibat penggunaan tokolitik menerima beberapa agen 

tokolitik simultan, kombinasi yang paling umum adalah Magnesium Sulfat 

intravena dan terbutalin secara subkutan (Sciscione et al., 2003). 

4. Gagal Ginjal  

Insiden gagal ginjal akut dalam kehamilan adalah 1: 20.000. Gagal ginjal akut 

dengan komplikasi preeklampsia berat merupakan kondisi yang meningkatkan 

morbiditas dan mortalitas pada ibu dan janin. Penyebabnya termasuk gangguan 

hipertensi, perdarahan, sepsis, penyakit ginjal intrinsik, dan gangguan lainnya yang 

terkait dengan kehamilan. Manajemen pasien dengan gagal ginjal akut yang 

disebabkan oleh preeklampsia atau eklampsia secara geografis berbeda, 

berdasarkan ketersediaan sumber daya dan persepsi penyakit yang berbeda 

(Drakeley et al., 2002).  
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2.1.9 Penatalaksanaan Terapi Preeklampsia  

Tujuan dasar penatalaksanaan pada preeklampsia adalah mencegah terjadinya 

komplikasi pada ibu, mencegah terjadinya kejang atau eklampsia yang dapat 

memperburuk keadaan pada ibu, mencegah terjadinya trauma bagi ibu dan janin, 

lahirnya bayi yang kemudian dapat berkembang, pemulihan yang sempurna pada 

kesehatan ibu. Menurut Sibai B.M (2005) Penanganan pada penderita preeklampsia 

dan eklampsia yang definitif adalah melahirkan bayi dengan segera, tetapi dalam 

penatalaksanaannya kita juga harus mempertimbangkan keadaan ibu dan.janinnya, 

antara lain usia kehamilan, perkembangan penyakit dan seberapa jauh keterlibatan 

organ. 

Menurut Snydal et al (2014) managemen preeklampsia ringan pada <37 

minggu kehamilan yaitu : 

 Penilaian klinis dua kali seminggu (secara langsung), termasuk 

tekanan darah dan gejala lain pada ibu 

 Mengobati proteinuria  

 Dua kali seminggu NST 

 Jika preeklampsia berat, IUGR, atau terdapat oligohidramnion, rawat 

di rumah sakit rawat inap. 

Menurut Guidelines and Audit Implementation Network (2014) managemen 

preklampsi berat antara lain: 

 Assesment 

 Observasi (memeriksa tekanan darah) dan monitoring  

 Pemeriksaan darah dan urin 

 Mengontrol tekanan darah dengan antihipertensi 

 Pencegahan kejang dengan Magnesium Sulfat sebagai obat pilihan 

 Steroid untuk kematangan paru janin 

 Keseimbangan cairan  

 Waktu persalinan 

 Perawatan postpartum 

 Follow up  
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Menurut Guidelines and Audit Implementation Network (2014) penanganan 

eklampsia antara lain: 

 Cegah cedera ibu saat kejang 

Tempatkan pasien dalam posisi semi-rawan (sisi kiri). 

 Airway  : Menilai, melindungi jalan napas lalu pertahankan, 

dan berikan aliran oksigen tinggi 

 Breathing  : Menilai, Beri ventilasi sesuai kebutuhan 

 Circulation : Evaluasi nadi & tekanan darah (jika tidak ada, mulai 

CPR: 30 kompresi dada / 2 penyelamatan nafas), cairan dengan 

pompa infus tidak lebih dari 1mg / kg / jam 

Manajemen penanganan kejang menurut Guidelines and Audit 

Implementation Network (2014) yaitu :  

 Sebagian besar kejang awal sembuh sendiri 

 Magnesium Sulfat merupakan obat antikonvulsan pilihan 

 Hindari polifarmasi dalam pengobatan kejang (meningkatkan risiko 

henti pernapasan). 

Adapun terapi farmakologi pada pasien preeklampsia antara lain : 

2.1.9.1 Antikonvulsan  

1. Magnesium Sulfat  

Magnesium Sulfat (MgSO4) telah digunakan untuk mengobati preeklampsia 

dan eklampsia selama lebih dari satu abad dan saat ini merupakan antikonvulsan 

pilihan untuk pencegahan dan pengendalian eklampsia (Okusanya et al., 2016). 

Magnesium Sulfat berguna untuk mencegah kejang berulang eklampsia dan untuk 

tokolisis dalam persalinan prematur. Magnesium Sulfat yang diberikan secara 

intravena memiliki efek vasodilatasi ringan sehingga dapat memperbaiki perfusi 

fetoplasenta pada ibu. Selain itu, pengobatan dengan Magnesium Sulfat dapat 

menurunkan tekanan darah dengan baik serta telah terbukti memiliki efek 

perlindungan pada sel-sel endotel (Abad et al., 2010). Magnesium Sulfat diberikan 

dengan  dosis awal  6 g loading dose kemudian  diikuti dengan pemberian  infus 

secara kontinu yang di tingkatkan 2 g per jam. Magnesium Sulfat telah terbukti 
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lebih unggul dari fenitoin (dilantin) dan diazepam (valium) untuk pengobatan 

kejang eklampsia (Wagner et al., 2004).  

2. Diazepam  

Diazepam dapat digunakan sebagai antikonvulsan pada preeklampsia berat 

selain Magnesium Sulfat. Sebuah penelitian membandingkan Magnesium Sulfat 

dengan diazepam yang diberikan secara terpisah ditemukan tidak ada perbedaan 

yang signifikan pada risiko morbiditas ibu (McDonald dan Duley, 2012).  

3. Fenitoin 

Fenitoin juga digunakan dalam pengobatan kejang dan pencegahan kejang 

berulang pada wanita dengan preeklampsia berat atau eklampsia. Sebagian besar 

otoritas di Amerika Utara merekomendasikan penggunaan Magnesium Sulfat untuk 

wanita dengan hipertensi yang diinduksi kehamilan untuk mencegah kejang  atau 

eklampsia selama persalinan. Sebaliknya di Inggris, juga di beberapa pusat AS, 

digunakan obat antiepilepsi konvensional seperti diazepam dan fenitoin.  Fenitoin 

secara khusus dikembangkan sebagai antikonvulsan dan merupakan obat yang 

paling banyak diresepkan untuk epilepsi di dunia. Karena keberhasilan empiris 

Magnesium Sulfat dalam praktek kebidanan, pengobatan fenitoin telah dievaluasi 

hanya dalam penelitian kecil, dan laporan mengenai keampuhannya dalam 

mencegah eklampsia tidak konklusif. Efek samping selama dan setelah pemberian 

fenitoin dilaporkan sangat minim dan termasuk rasa terbakar di tempat kateterisasi, 

dysphoria, nystagmus, sesekali pusing, dan mual (Lucas et al., 1995).  

2.1.9.2 Antihipertensi 

1. Metildopa 

Metildopa terus menjadi pilihan populer antihipertensi pada kehamilan, 

dengan profil keamanan yang baik. Metildopa merupakan golongan agonis α2-

adrenergik, yang dapat menurunkan tekanan darah melalui aksi simpatetik. Di 

beberapa negara, metildopa masih dianggap sebagai obat lini pertama, namun pada 

beberapa negara lainnya telah digantikan oleh obat-obatan yang lainnya, yang dapat 

ditoleransi dengan baik (Stocks, 2014). 

2. Labetalol 

Labetalol adalah kombinasi α-reseptor dan β-antagonis. Saat ini labetalol 

merupakan obat lini pertama di Inggris di mana guidline UK NICE 
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merekomendasikan bahwa  hipertensi moderat (150/100 hingga 159/109 mmHg) 

dan berat hipertensi (160/110 mmHg atau lebih tinggi) awalnya diobati dengan oral 

labetalol dengan tujuan mengurangi SBP agar kurang dari 150 mmHg dan DBP ke 

antara 80 dan 100 mmHg. Keefektifannya mirip dengan hidralazin, seperti 

dikaitkan dengan efek samping ibu yang lebih sedikit seperti takikardia dan 

palpitasi. Namun, seharusnya dihindari jika terdapat asma atau kongestif gagal 

jantung (Stocks, 2014). Labetalol kontraindikasi pada wanita yang menggunakan 

kokain atau methamphetamine atau menderita asma atau gagal jantung (Snydal et 

al., 2014). 

3. Nifedipin  

Golongan CCB (Calcium Channal Blocker) ini menurunkan tekanan darah 

melalui relaksasi otot polos arteri. Jika diberikan secara oral dan bentuk enteral 

daripada sublingual, hal ini telah terbukti lebih efektif daripada hidralazin dalam 

mengurangi tekanan darah, dengan lebih sedikit yang dapat menyebabkan 

hipotensi. Namun, onset kerjanya lebih lambat daripada antihipertensi lainnya 

sehingga dapat menyebabkan over-treatment. Kapsul nifedipin sublingual tidak lagi 

direkomendasikan karena mereka terkait dengan infark miokard dan iskemia 

serebral. Secara teori, nifedipin bisa berinteraksi dengan magnesium untuk 

menghasilkan hipotensi dan blokade neuromuskular, tetapi dalam prakteknya 

kombinasi bisa digunakan dengan aman (Stocks, 2014).  

4. Hidralazin  

Hidralazin merupakan vasodilator yang bekerja secara langsung. Obat ini 

terbukti ampuh dan terdapat risiko hipotensi pada ibu namun dapat dihindari dengan 

penggunaan infus kristaloid 500-ml sebelum pemberiannya. Ini dianggap 

ditoleransi dengan baik pada kehamilan, tetapi terdapat efek samping pada ibu 

seperti takikardia dan palpitasi. Tinjauan sistematis tentang uji coba terkontrol 

secara acak dari hipertensi berat menunjukkan hidralazin dapat menyebabkan 

kondisi ibu lebih buruk dibandingkan antihipertensi lainnya. Akibatnya, di banyak 

negara hidralazin tidak lagi menjadi lini pertama untuk mengurangi hipertensi pada 

preeklampsia (Stocks, 2014). 
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5. Urapidil  

Urapidil adalah obat antihipertensi simpatolitik. Urapidil bertindak sebagai 

antagonis α1-adrenoceptor dan telah terbukti dapat seefektif hidralazin tetapi 

memberikan kontrol yang lebih baik dan lebih dapat toleransi. Obat ini memiliki 

efek denyut jantung yang minimal pada ibu. Urapidil saat ini tidak disetujui oleh 

AS Administrasi Makanan dan Obat-obatan, tetapi digunakan secara luas di Eropa 

(Stocks, 2014). 

2.1.9.3 Kortikosteroid  

Kortikosteroid diberikan untuk pematangan paru janin dengan kelahiran 

prematur penghantaran 48 jam setelah inisiasi steroid (Sibai et al., 2007). Kelahiran 

prematur (Kehamilan <37 minggu) membawa risiko disfungsi pernapasan pada 

neonatus karena produksi surfaktan tidak cukup pada paru-paru janin. Pada 

neonatus dapat diobati dengan kortikosteroid dan surfaktan. Perawatan 

kortikosteroid sebelum kelahiran telah ditunjukkan untuk mempercepat 

pematangan paru janin melalui interaksi kompleks hormonal dan pensinyalan 

interselular yang mengarah ke diferensiasi dari jalur lipid-protein surfaktan. Pada 

umumnya kesiapan biologis  paru-paru tampaknya paling sering terjadi antara 26 

dan gestasi 33 minggu. Baru-baru ini, betametason bukan deksametason 

direkomendasikan sebagai obat pilihan untuk pematangan paru janin dalam 

kelahiran prematur. Dalam uji klinis serta studi observasional, pengobatan 

kortikosteroid antenatal dikaitkan dengan penurunan risiko IVH dan CP. 

Betametason mungkin lebih aman dan lebih melindungi otak yang belum matang 

daripada deksametason (Haram et al., 2009). Efek kortikosteroid kemungkinan 

dapat meningkatkan aliran darah pada renal dan laju filtrasi glomerulus, yang 

mungkin juga menjelaskan peningkatan output ginjal pada pasien sindrom HELLP 

(Yalcin et al., 1998; Lambert et al., 2014). 

1.1.9.4 Diuretik  

Kelebihan cairan dapat dihindari dengan pemantauan intensif input dan 

output cairan. Terapi diuretik biasanya diberikan dalam waktu 12 jam setelah 

selesai dari terapi pertukaran untuk mendorong penghapusan cairan yang 

dimobilisasi. Magnesium Sulfat oleh infus dihentikan selama proses pertukaran 

(Martin et al., 1990). Diuretik tiazid umumnya merupakan obat pertama yang 
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dipilih untuk antihipertensi terapi pada pasien tidak hamil, penggunaan lanjutan 

mereka pada kehamilan di wanita dengan hipertensi kronis masih kontroversial. 

Wanita dengan hipertensi kronis yang diterapi dengan diuretik memiliki 

pengurangan volume  plasma yang nyata. Namun untuk kehamilan dengan edema 

pulmonal, penyakit ginjal, atau penyakit jantung pemberian terapi diuretik (loop 

diuretik) harus dibatasi (Witlin dan Sibai, 1997; Pandey et al., 2014). 

2.2 Tinjauan Magnesium Sulfat 

2.2.1  Definisi Umum Magnesium Sulfat 

Magnesium Sulfat; garam inggris; MgSO4.xH2O; memiliki berat molekul 

sebesar 120,37 g/mol. Mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 

100,5% MgSO4 yang dibuat anhidrat dengan pemijaran. Pemerian Hablur halus; 

tidak berwarna, biasanya berbentuk jarum; rasa dingin, asin dan pahit. Merekah 

dalam udara kering dan hangat (FI V, 2014).  

 
Gambar 2.8 Struktur Magnesium Sulfat (Pubchem, 2004). 

Magnesium Sulfat dalam praktik kebidanan merupakan obat yang digunakan 

sebagai pencegahan kejang pada pasien preeklampsia atau pencegahan 

kekambuhan kejang pada pasien eklampsia. Magnesium Sulfat juga dapat 

digunakan untuk perpanjangan jangka pendek kehamilan (tokolisis) hingga 48 jam 

untuk memungkinkan pemberian kortikosteroid antenatal. Namun, jika sebagai 

tokolisis tidak direkomendasikan digunakan sebelum usia kehamilan 24 minggu 

dan setelah usia kehamilan 34 minggu. Menurut US Food and Drugs 

Administration (FDA) Magnesium Sulfat termasuk ke dalam risiko kehamilan 

kategori D (The American Collage of Obstetricians and Gynecologist, 2016).  
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2.2.2 Mekanisme Kerja Magnesium Sulfat   

Magnesium Sulfat dapat mencegah atau mengendalikan kejang dengan 

menghalangi transmisi neuromuskuler dan mengurangi jumlah asetilkolin yang 

dibebaskan pada plat ujung oleh impuls saraf motorik. Efek depresi ini menghambat 

transmisi saraf impuls, menginduksi relaksasi dan kelemahan otot serta dianggap 

mengganggu myosin light-chain kinase (MLCK), enzim sensitif kalsium yang 

mengatur interaksi aktinmiosin yang bertanggung jawab atas kontraksi uterus.  

Magnesium Sulfat menghambat reseptor asam N-metil-daspartik (NMDA) dalam 

sistem saraf pusat, yang menyebabkan relaksasi otot polos dan penurunan kontraksi 

otot tak disengaja dan juga dapat mengurangi rangsangan dan kejang neuron. Selain 

itu, Magnesium Sulfat memiliki efek depresi yang kuat pada selektif katekolamin, 

menghasilkan vasodilatasi arteri dan menurunkan tekanan darah sistolik. Ketika 

dikombinasikan dengan penghambatan NMDA, hal ini dapat meningkatkan aliran 

darah jantung dan otak. Akibatnya terjadi vasokonstriksi luas yang biasanya terlihat 

pada preeklampsia/eklampsia yang mana merupakan konsekuensi menguntungkan, 

karena Magnesium Sulfat umumnya tidak melewati sawar darah otak atau memiliki 

efek antikonvulsan langsung pada sistem saraf pusat, respon vasodilatasi ini 

memberikan penjelasan yang masuk akal untuk efektivitasnya dalam pengobatan 

kejang eklampsia (Hunter et al., 2011). Bila diberikan secara oral dapat menarik / 

menahan air dalam lumen usus, sehingga meningkatkan tekanan intraluminal dan 

mendorong keinginan untuk buang air besar (Fact and Comparisons, 2003).  

2.2.3 Indikasi Magnesium Sulfat 

Magnesium Sulfat jika diberikan melalui rute parenteral digunakan sebagai 

pencegahan dan kontrol kejang pada preeklampsia berat atau eklampsia tanpa 

depresi SSP yang merugikan pada ibu, janin atau neonatus, dan pada kejang-kejang 

yang berhubungan dengan hypomagnesemia. Magnesium Sulfat dalam penggunaan 

off-label dapat digunakan sebagai kontrol hipertensi, ensefalopati dan kejang pada 

anak-anak dengan nefritis akut; mencegah persalinan prematur; terapi aritmia 

ventrikel yang mengancam jiwa; pencegahan dan pengobatan defisiensi 

magnesium. Sedangkan pada penggunaan oral MgSO4 dapat sebagai pencahar (Fact 

and Comparisons, 2003).  
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2.2.4 Farmakokinetik dan Farmakodinamik Magnesium Sulfat 

Antikonvulsan seperti magnesium memiliki sifat umum depresi sistem saraf 

pusat (SSP) yang dapat mengurangi kejang. Magnesium Sulfat bila dengan 

pemberian intravena onset kerja berjalan dengan cepat dan berlangsung selama 30 

menit. Sedangkan bila dengan pemberian intramuskular onset kerja selama 1 jam 

dan berlangsung selama 3-4 jam. Magnesium didistribusikan pada tulang sekitar 

50-60% , pada cairan ekstravaskular sebesar 1-2%. Ikatan pada protein sebesar 30% 

pada albumin. Dan magnesium diekskresikan hanya melalui ginjal pada tingkat 

yang sebanding dengan konsentrasi plasma dan filtrasi glomerulus (DIH, 2016). 

Farmakodinamik magnesium membantu mencegah terjadinya komplikasi pada 

otak akibat eklampsia dengan cara melebarkan arteri serebral yang membantu otak 

dari terjadinya iskemia. Magnesium juga memiliki aktivitas tokolitik dan efek 

antihipertensi ringan (Roy et al., 2013). 

2.2.5 Dosis Penggunaan Magnesium Sulfat 

Dikutip dari A to Z Drug Facts (2003) dosis Magnesium Sulfat secara umum 

yaitu : 

1) Hipomagnesemia berat 

a) Dewasa dan Remaja : IM 1-5 g (2-10 ml larutan 50%) / hari dalam dosis 

terbagi sampai koreksi magnesium serum. 

b) Dewasa dan Remaja : IV Harus diberikan dengan sangat hati-hati 

karena risiko serangan jantung. IV 1-4 g dilarutkan menjadi larutan 

10% atau 20% pada tingkat yang tidak melebihi 1,5 ml (larutan 10%) 

ekuivalen per menit. 

2) Hipomagnesemia ringan dan suplemen elektrolit 

a) Dewasa : IM 1-2 g larutan 50% setiap 6 jam sesuai kebutuhan. 

b) Anak  IM 20-40 mg / kg larutan 20%  

3) Eklampsia 

Dewasa : IM 1-2 g (dalam larutan25% atau 50%) diikuti oleh IM 1 g q 30 

menit sampai diperoleh relaksasi. Infus IV dapat diberikan sebagai IV 4-5 g 

dalam 250 ml D5W tidak melebihi 3 ml / menit.  Jika kejang berulang harus 

diobati dengan dosis lebih lanjut 2-4 g diberikan lebih dari 5 menit. 
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4) Antikonvulsan 

a) Dewasa: IM 1-5 g dalam larutan 25% atau 50%. Bisa diulang sampai 6 

kali / hari prn. 

b) Anak: IM 20-40 mg / kg dalam larutan 20% 

5) Pencahar  

Biasanya dosis satu kali. Dewasa: PO 10-15 g. Anak: PO 5-10 g 

6) Preeklampsia berat 

I.V. 4-5 g infus; diikuti dengan infus secara kontinu 1-2 g / jam; atau mungkin 

diikuti dengan dosis I.M. 4-5 g di setiap pantat setiap 4 jam; maksimal: 40 g 

/ 24 jam (DIH, 2016). 

7) Asma (eksaserbasi yang mengancam jiwa atau parah setelah 1 jam terapi 

konvensional intensif; penggunaan off-label) : I.V : 25-75 mg / kg 

(maksimum: 2 g) (DIH, 2016). 

2.2.6 Kontraindikasi Magnesium Sulfat 

Kontraindikasi untuk penggunaan Magnesium Sulfat termasuk miastenia 

gravis dan kerusakan miokard yang disebabkan oleh penyumbatan jantung (Hunter 

et al., 2011). Hipersensitivitas pada Magnesium Sulfat (Arjum et al., 2015). 

2.2.7 Interaksi Magnesium Sulfat  

Dikutip dari A to Z Drug and Facts (2003) Magnesium Sulfat dapat 

berinteraksi dengan beberapa obat-obatan seperti : jika Magnesium Sulfat diberikan 

dengan agen penghambat neuromuskuler maka dapat terjadi potensiasi blokade 

neuromuskuler. Jika magnesium oral diberikan dengan nitrofurantoin dapat 

menyebabkan penurunan penyerapan nitrofurantoin. Dengan golongan penisilamin 

magnesium oral dapat mengurangi efek penicillamine. Dan bila diberikan dengan 

tetrasiklin menyebabkan penurunan penyerapan tetrasiklin (magnesium oral). 

Berdasarkan Drug Information Handbook (2009) dijelaskan lebih rinci tentang 

interaksi Magnesium Sulfat yaitu :  

1. Derivat Bifosfonat: Garam magnesium dapat menurunkan penyerapan 

Derivat Bifosfonat. Hanya garam magnesium oral yang menjadi perhatian. 
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Pengecualian: Pamidronate; Zoledronic Acid. Risiko D: Pertimbangkan 

modifikasi terapi 

2. Calcitriol: Dapat meningkatkan konsentrasi serum garam magnesium. Risiko 

D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

3. Calcium Channel Blocker: Dapat meningkatkan efek merugikan / beracun 

dari garam magnesium. Magnesium dapat meningkatkan efek hipotensi dari 

Calcium Channel Blockers. Risiko C: Monitor terapi. 

4. Depresi SSP: Dapat meningkatkan efek merugikan/beracun dari depresan 

SSP lainnya. Risiko C: Monitor terapi. 

5. Eltrombopag: Garam magnesium dapat menurunkan konsentrasi serum 

Eltrombopag. Manajemen: Administrasi eltrombopag terpisah dan kation 

polivalen (misalnya, produk yang mengandung magnesium) paling sedikit 4 

jam. Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

6. Ketorolak: Dapat mengurangi efek terapeutik dari antikonvulsan. Risiko C: 

Monitor terapi. 

7. Mefloquine: Dapat mengurangi efek terapeutik dari antikonvulsan. 

Mefloquine dapat menurunkan konsentrasi serum anticonvulsant. 

Manajemen: Mefloquine dikontraindikasikan pada orang-orang dengan 

riwayat kejang-kejang. Jika antikonvulsan digunakan untuk indikasi lain, 

tanggap terhadap pengobatan secara ketat, karena mefloquine bersamaan 

dapat menurunkan respons terhadap pengobatan. Risiko D: Pertimbangkan 

modifikasi terapi. 

8. Mycophenolate: Garam magnesium oral dapat menurunkan penyerapan 

Mycophenolate. Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

9. Suplemen Fosfat: Garam magnesium dapat menurunkan penyerapan 

suplemen fosfat. Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

10. Antibiotik Kuinolon: Garam magnesium oal dapat menurunkan penyerapan 

antibiotik kuinolon. Risiko D: Pertimbangkan modifikasi terapi. 

11. Trientin: Dapat menurunkan konsentrasi serum garam magnesium. Garam 

Magnesium dapat menurunkan konsentrasi serum Trientine. Risiko D: 

Pertimbangkan modifikasi terapi. 
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2.2.8 Efek Samping Magnesium Sulfat 

Mual dan muntah, mulut kering, sakit kepala, pandangan kabur, dan 

kelemahan otot secara umum merupakan efek samping yang relatif kecil dari 

penggunaan Magnesium Sulfat (Hunter et al., 2011). CV: Depresi jantung; 

Kegagalan sirkulasi; hipotensi; gagal jantung. SSP: depresi SSP; terjadi kelemahan 

otot; refleks yang tertekan;  META: hipokalsemia. RESP: kegagalan pernafasan. 

Lainnya: berkeringat; hipotermia; hipermagnesemia (Fact and Comparison, 2003). 

Magnesium Sulfat dianggap obat yang aman untuk digunakan selama 

kehamilan, dengan efek samping yang relatif sedikit berpotensi dapat menyebabkan 

blokade neuromuskuler lengkap dan depresi pernapasan. Magnesium Sulfat 

dikaitkan dengan beberapa efek samping minor seperti perasaan demam, 

kemerahan, mual dan muntah, kelemahan otot, mengantuk, pusing, dan iritasi di 

tempat suntikan. Efek samping yang lebih serius hilangnya refleks patela (biasanya 

terjadi pada konsentrasi serum 8 -10 mEq / L) dan depresi pernapasan (> 13 mEq / 

L) (Smith et al., 2014). Pada dosis yang direkomendasikan, konsekuensi ini sangat 

tidak mungkin terjadi. Namun, pemantauan adanya toksisitas harus dilakukan. 

Penilaian klinis terhadap tingkat pernapasan yang sedang berlangsung dan refleks 

patela adalah tanda yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya penghambatan 

neuromuskuler dan toksisitas. Anestesi epidural dapat menghambat kemampuan 

untuk menilai secara akurat ada atau tidak adanya refleks patela. Kadar magnesium 

pada serum 10 mEq per L atau lebih tinggi menyebabkan refleks akan hilang, dan 

laju pernapasan akan mulai berkurang. Laju pernapasan kurang dari 12 napas per 

menit atau perubahan akut dalam tingkat kesadaran merupakan tanda adanya 

depresi pernapasan, dan infus magnesium harus segera dihentikan. Situasi akut ini 

dengan bantuan pernapasan yang cepat dan tidak biasanya tidak menyebabkan henti 

jantung kecuali terjadi overdosis yang tidak disengaja. Sebagai antidotum 

magnesium yang efektif yaitu diberikan 1 g kalsium glukonat (10 mL larutan 10%) 

dapat diberikan secara intravena lebih dari 3 menit dan harus segera tersedia dan 

diberi label di samping tempat tidur kapan saja Magnesium Sulfat digunakan 

(Hunter et al., 2011). 
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2.2.9 Penanganan Efek Samping Magnesium Sulfat 

Tanda klinis pertama dari toksisitas Magnesium Sulfat adalah hilangnya 

kedalaman refleks tendon. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan neurologis pada 

pasien yang menerima terapi magnesium. Jika terdapat overdosis magnesium 

diberikan larutan kalsium glukonat atau klorida 10% dan dukungan kardiorespirasi 

(Roy et al., 2013).  

2.2.10 Magnesium Sulfat pada Preeklampsia  

Magnesium Sulfat secara rutin telah digunakan sebagai profilaksis kejang 

pada pasien dengan preeklampsia dan eklampsia. Pada studi observasional dan acak 

uji coba terkontrol menunjukkan pemberian Magnesium Sulfat dapat mengurangi 

risiko kejang dan komplikasi lain pada wanita dengan preeklampsia. Mekanisme 

aksi Magnesium Sulfat belum diketahui dengan pasti. Mekanisme yang mungkin 

terjadi yaitu adanya peningkatan vasodilatasi pembuluh darah otak, produksi 

prostasiklin yang dapat mengurangi vasospasme sekunder akibat disfungsi endotel, 

pengurangan cedera endotel dari radikal bebas, pencegahan masuknya kalsium ke 

dalam sel iskemik, efek antikonvulsan langsung melalui antagonisme reseptor 

glutamat Nmethyl-D-aspartate, menghambat agregasi platelet, penurunan 

pelepasan asetilkolin pada ujung saraf motorik, dan pengurangan sekresi TNF-

alpha plasenta (Cipolla Dan Richard, 2011). 

Mekanisme dimana MgSO4 efektif dalam mencegah kejang eklampsia 

terdapat beberapa faktor. MgSO4 adalah antagonis kalsium dan karenanya dapat 

menghambat kelancaran pembuluh darah kontraksi otot. MgSO4 juga merupakan 

vasodilator yang kuat, namun efeknya dalam sirkulasi otak jauh kurang efektif 

daripada pembuluh darah sistemik. Selain itu, sensitivitas terhadap MgSO4 

menurun di arteri serebral sejak akhir kehamilan, hal ini menunjukkan MgSO4 tidak 

bertindak sebagai vasodilator di sirkulasi otak. MgSO4 telah terbukti melindungi 

sawar darah otak melalui efek antagonistik kalsium pada endotel serebral. Sehingga 

MgSO4 dapat mencegah terjadinya kejang berulang dengan melindungi BBB. 

Magnesium Sulfat juga merupakan antagonis reseptor NMDA dan dengan 

demikian akan bertindak sebagai antikonvulsan jika pada konsentrasi yang cukup 

tinggi di otak (Cipolla Dan Richard, 2011). Magnesium digunakan secara intravena 

sebagai dosis muatan 4 g lebih dari 15 hingga 30 menit, dan dilanjutkan dengan 
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dosis pemeliharaan 1 g / jam (Guidelines and Audit Implementation Network, 

2016). 

Mekanisme lain Magnesium Sulfat dalam pencegahan kejang dipengaruhi 

faktor angiogenik. Magnesium dapat mengurangi risiko kejang pada pasien dengan 

preeklampsia sebagian dengan mengubah faktor-faktor kadar serum pro- dan anti-

angiogenik. Kemungkinan mekanisme untuk aksi magnesium ini termasuk: 

pengikatan reseptor sFlt1 dan sEng yang menghasilkan pelepasan VEGF, 

pengikatan saluran kalsium yang menghasilkan penurunan sekresi sFlt1, induksi 

vasodilatasi dan mengurangi iskemia plasenta yang mengakibatkan penurunan 

sekresi sFlt1, perubahan akibat dari proses penurunan sintesis sFlt1 dan pengikatan 

sFlt1 menghasilkan penurunan kerusakan endotel secara langsung. Magnesium 

mengurangi risiko kejang dengan mengubah pro dan tingkat faktor anti-angiogenik 

(Vadnais et al., 2012). 

2.2.11 Efek Magnesium Sulfat pada Ibu Hamil 

1) Tokolisis  

Magnesium Sulfat merupakan pilihan utama sebagai profilaks kejangpada 

preeklampsia. selain itu Magnesium Sulfat dapat menunda persalinan dengan 

menghambat kontraksi otot uterus, efek ini dapat bertahan 48 jam. Akumulasi dosis 

tokolitik Magnesium Sulfat jauh lebih tinggi daripada dosis yang diperlukan untuk 

profilaksis kejang (hunter et al., 2011).  

2) Neuroprotektan pada janin  

Magnesium Sulfat  juga berperan dalam proteksi saraf janin saat digunakan 

sebelum mengantisipasi kelahiran dini (Ueda et al., 2016). Penggunaan magnesium 

dapat digunakan sebagai perlindungan saraf untuk mengurangi tingkat serebral 

palsi (Reeves et al., 2011). Serebral palsi merupakan gejala kompleks non-progresif 

sindrom kerusakan motorik sekunder akibat cedera otak atau anomali yang timbul 

pada perkembangan awal (Magee et al., 2011).   

2.2.12 Sediaan Magnesium Sulfat di Indonesia 

Terdapat beberapa sediaan Magnesium Sulfat yang beredar di indonesia 

menurut IAI (2015) nama dagang, bentuk sediaan, kandungan Magnesium Sulfat 

dapat dilihar dari tabel dibawah ini: 
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Tabel II. 1 Sediaan Magnesium Sulfat yang Beredar (Badan POM, 

2015) 

Nama Sediaan      Produsen  Bentuk Sediaan        Kandungan 

Garam Inggris Generik Serbuk  30 g 

Otsu- MgSO4 20 Otsuka Indonesia Larutan  20% 25 ml 

Otsu- MgSO4 40 Otsuka Indonesia Larutan  40% 25 ml 

 


