
Hipertensi dalam kehamilan
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PPDS Obstetri dan Ginekologi



DEFINISI

• Hipertensi adalah tekanan darah sekurang-kurangnya 
140 mmHg sistolik atau 90 mmHg diastolik pada dua kali 
pemeriksaan berjarak 4-6 jam pada wanita yang 
sebelumnya normotensi. 

• Preeklamsia adalah timbulnya hipertensi disertai dengan 
proteinuria pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu 
atau seger setelah persalinan

• Eklamsia adalah preeklamsia yang disertai kejang tonik 
klonik disusul dengan koma



Epidemiologi Hipertensi Ibu hamil 
Tahun 2007
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Patofisiologi

• Hingga saat ini mekanisme terjadinya 
preeklampsia masih belum dapat dipastikan 
dan nampaknya bersifat multi-faktor.

• Namun terdapat beberapa faktor yang sering 
dihubungkan dengan preeklampsia, yaitu :
– Intoleransi sistem imun maternal terhadap janin

– Gangguan impantasi plasenta

– Faktor genetik, nutrisi dan lingkungan

– Perubahan kardiovaskular dan inflamasi 



Gejala dan Diagnosis (1)

• Hipertensi kronik

– Tekanan darah ≥140/90 mmHg

– Sudah ada riwayat hipertensi sebelum hamil, atau 
diketahui adanya hipertensi pada usia kehamilan 
<20 minggu

– Tidak ada proteinuria (diperiksa dengan tes celup 
urin)

– Dapat disertai keterlibatan organ lain, seperti 
mata, jantung, dan ginjal



Gejala dan Diagnosis (2)
• Preeklampsia Ringan

– Tekanan darah ≥140/90 mmHg pada usia kehamilan > 20 minggu
– Tes celup urin menunjukkan proteinuria 1+ atau pemeriksaan protein 

kuantitatif menunjukkan hasil >300 mg/24 jam 

• Preeklampsia Berat 
– Tekanan darah >160/110 mmHg pada usia kehamilan >20 minggu
– Tes celup urin menunjukkan proteinuria ≥2+ atau pemeriksaan 

protein kuantitatif menunjukkan hasil >5 g/24 jam
– Atau disertai keterlibatan organ lain:
– Trombositopenia (<100.000 sel/uL), hemolisis mikroangiopati
– Peningkatan SGOT/SGPT, nyeri abdomen kuadran kanan atas 
– Sakit kepala , skotoma penglihatan 
– Pertumbuhan janin terhambat, oligohidramnion
– Edema paru dan/atau gagal jantung kongestif
– Oliguria (< 500ml/24jam), kreatinin > 1,2 mg/dl



Gejala dan Diagnosis (3)

• Superimposed preeklampsia pada hipertensi kronik
– Pasien dengan riwayat hipertensi kronik

– Tes celup urin menunjukkan proteinuria >+1 atau 
trombosit <100.000 sel/uL pada usia kehamilan > 20 
minggu

• Eklampsia
– Kejang umum dan/atau koma

– Tanda dan gejala preeklampsia

– Tidak ada kemungkinan penyebab lain (misalnya 
epilepsi, perdarahan subarakhnoid, dan meningitis)



Penatalaksanaan



Algoritma Manajemen Ekspektatif



Obat Penurun Tekanan Darah

• Target penurunan MAP 20%

• Obat golongan ACE inhibitor (ACEI)  seperti captopril dan angiotensin type 1 receptor 
blocker seperti valsartan dikontraindikasikan pada ibu hamil



Pemberian MgSO4

DOSIS PEMBERIAN

Dosis  awal 
4 g MgSO4 

• Ambil 4 g larutan MgSO4 (10 ml larutan MgSO4 40%) dan
larutkan dengan 10 ml akuades

• Berikan larutan tersebut secara perlahan IV selama 5-10 menit
• Jika akses intravena sulit, memberikan masing-masing 5 g MgSO4

(12,5 ml larutan MgSO4 40%) IM di bokong kiri dan kanan

Dosis  rumatan 
6 g MgSO4 

• Ambil 6 g MgSO4 (15 ml larutan MgSO4 40%) dan larutkan dalam 
500 ml larutan Ringer Laktat/ Ringer Asetat, lalu berikan secara IV 
dengan kecepatan 28 tetes/menit selama 6 jam, dan diulang 
hingga 24 jam setelah persalinan atau kejang berakhir (bila 
eklampsia)

Berikan magnesium sulfat untuk preeklampsia berat dan 
eklampsia



Dosis Diazepam 
untuk Preeklampsia dan Eklampsia

DOSIS PEMBERIAN

Dosis awal • Diasepam 10 mg IV pelan-pelan selama 2 menit

• Jika kejang berulang, ulangi pemberian sesuai dosis awal

Dosis pemeliharaan

• Diasepam 40 mg dalam 500 ml larutan Ringer laktat melalui

infus

• Depresi pernafasan ibu baru mungkin akan terjadi bila dosis >

30 mg/jam

• Jangan berikan melebihi 100 mg/jam



Kortikosteroid untuk pematangan paru

• Pemberian kortikosteroid antenatal berhubungan 
dengan penurunan mortalitas janin dan 
neonatal, RDS, kebutuhan ventilasi 
mekanik/CPAP, kebutuhan surfaktan dan perdarahan 
serebrovaskular, necrotizing enterocolitis serta 
gangguan perkembangan neurologis

• Penurunan bermakna RDS didapatkan dari pemberian 
kortikosteroid pada usia kehamilan 28-36 minggu dan 
dibeikan 48 jam-7 hari sebelum persalinan

• Pemberian kortikosteroid ulangan (jarak 1 minggu 
atau lebih) berhubungan dengan penurunan 
bermakna RDS, penyakit paru berat, morbiditas berat 
pada janin.



Komplikasi 

• Iskemia uterplasenter
– Pertumbuhan janin 

terhambat
– Kematian janin
– Persalinan prematur
– Solusio plasenta

• Spasme arteriolar
– Perdarahan serebral
– Ablasio retina
– Thromboemboli
– Gangguan pembekuan 

darah
– Buta kortikal

• Kejang dan koma
– Trauma karena kejang

– Aspirasi 
cairan, darah, muntahan 
dengan akibat gangguan 
pernafasan

• Penanganan tidak tepat 
– Edema paru

– Infeksi saluran kemih

– Komplikasi anestesi atau 
tindakan obstetrik



Prognosis (1)

• Preeklampsia diperkirakan menyumbangkan 
kematian maternal sebesar 14%

• Kematian maternal akibat preeklampsia 
umumnya diakibatkan oleh karena :
– Disfungsi sel endotel sistemik

– Vasospasme yang menyebabkan kegagalan organ

– Komplikasi susunan saraf pusat

– Komplikasi pada ginjal

– Gangguan koagulasi

– Solusio plasenta



Prognosis (2)

• Kemungkinan preeklampsia berulang lagi di 
kehamilan yang berikut adalah 10%

• Apabila wanita tersebut mengalami 
preeklampsia dengan komplikasi, maka 
kemungkinan untuk berulang di kehamilan 
berikutnya lebih besar

• Jika kejadian preeklampsianya lebih dini, maka 
kemungkinan berulangnya juga lebih besar
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