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xv

KATA PENGANTAR

 Sampai saat ini, hipertensi masih merupakan tantangan besar di 

Indonesia.  Hipertensi sering ditemukan pada fasilitas layanan kesehatan 

primer dan masih merupakan masalah kesehatan yang utama dengan 

prevalensi yang tinggi 1 dari 3 orang menderita hipertensi. Dibandingkan 

dengan tahun 2000, jumlah orang dengan hipertensi di dunia diperkirakan 

akan meningkat mencapai lebih 60 persen menjadi sekitar 1.56 milyar 

pada tahun 2025.  

 Buku InaSH tahun 2018 ini akan membahas secara spesifik 

hipertensi pada perempuan. Meskipun prevalensi hipertensi pada 

perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun setelah dekade ke 

5 prevalensi perempuan lebih tinggi. Dengan peningkatan jumlah lansia 

semakin banyak dan angka harapan hidup perempuan lebih tinggi 

dibanding laki-laki,  kaum perempuan akan mengalami hipertensi lebih 

banyak dan lebih lama. Meskipun pada bukti ilmiah tidak ada tata laksana 

spesifik khusus pada perempuan, kecuali pada fase kehamilan, namun 

perbedaan gender tentu mempunyai pendekatan berbeda untuk mencapai 

tekanan darah yang optimal pada wanita dengan kondisi spesifik yang 

menyertainya.  

 Buku ini merupakan buku panduan praktis bagi tenaga kesehatan 

dalam praktik sehari-hari dalam menangani kasus hipertensi. Diharapkan 

buku ini dapat menjadi panduan dalam penanganan hipertensi pada 

perempuan secara optimal sesuai dengan ilmu kedokteran yang berbasis 

bukti ilmiah.  

Jakarta,  Februari  2018

Yuda Turana   

Ketua Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia

inash@inash.or.id
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DEFINISI DAN KLASIFIKASI HIPERTENSI

Yuda Turana

 Peningkatan tekanan darah mulai dari 115/75 mmHg pada orang 

dewasa tanpa penyakit vaskular terbukti berhubungan dengan morbiditas 

dan mortalitas vaskular secara berkelanjutan. Setiap peningkatan 20 

mmHg tekanan darah sistolik (TDS) dan 10 mmHg tekanan darah diastolik 

(TDD) berhubungan dengan peningkatan kematian akibat penyakit jantung 

iskemik dan stroke sebesar 2 kali lipat. Hubungan kontinyu juga terlihat 

antara tekanan darah dengan penyakit ginjal. Namun bagaimanapun, 

suatu definisi tekanan darah diperlukan untuk pengambilan keputusan 

klinis dan kesehatan masyarakat. Tekanan darah (TD) >140/90 mmHg, 

saat ini, disepakati secara global sebagai definisi hipertensi. Definisi ini 

ditetapkan berdasarkan hasil penelitian klinik yang menunjukkan adanya 

manfaat bermakna penurunan TD pada pasien dengan tekanan darah 

>140/90 mmHg. Saat tulisan ini dibuat, American Hear t 

Association/American College of Cardiology (AHA/ACC) 2017 

mengeluarkan panduan definisi hipertensi dengan batasan >�130/80 

mmHg. 

 Batasan hipertensi terbaru diterbitkan AHA/ACC akhir tahun 2017 

mendapat tanggapan beragam. Banyak perdebatan tentang kepentingan 

batasan baru hipertensi mengingat lebih dari 50 persen individu masih 

tidak menyadari dirinya mengalami hipertensi serta angka kendali 

hipertensi dengan batasan lama masih rendah.

 Batasan baru yang dikeluarkan para ahli di US ini pun tak lepas dari 

pro dan kontra pendapat para ahli dari belahan dunia lain, mengingat 

panduan hipertensi pun dibuat juga oleh asosiasi besar di benua dan 

negara lain. Bagi penulis, adanya perubahan ini dapat menjadi sebuah 

catatan akademik, namun mengubah bukti akademik menjadi suatu 
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panduan klinik yang akan diaplikasikan menjadi suatu kebijakan nasional 

tentu membutuhkan pertimbangan dan  banyak bukti ilmiah lainnya. 

Diagnosis Hipertensi

 Saat ini meskipun pengukuran TD dapat dilakukan dan dianjurkan di 

rumah, namun untuk seorang individu dinyatakan hipertensi untuk 

pertama kali, masih mengandalkan pemeriksaan di klinik. Pada 

pemeriksaan di klinik dianjurkan pemeriksaan nilai rerata > 2 kali 

pengukuran TD untuk individu dengan tekanan darah sistolik (TDS) >140 

mmHg atau tekanan darah diastolik (TDD) >90 mmHg (mengukur ulang 

1-2 menit kemudian). Diagnosis hipertensi ditegakkan pada pengukuran 

TD pertama kali untuk individu dengan tekanan darah >180/110 mmHg. 

Hal ini sangat beralasan mengingat kemungkinan adanya hipertensi 

emergensi dan hipertensi akselerasi. Pada individu dengan TDS ˂180 

mmHg atau TDD ˂110 mmHg perlu konfirmasi dengan melakukan 

pengukuran ulang dengan cara yang sama pada kunjungan kedua. Nilai TD 

>160/100 mmHg pada kunjungan kedua memastikan diagnosis 

hipertensi. Bagi mereka yang pada kunjungan kedua mempunyai TDS 

˂160 mmHg atau TDD ˂ 100 mmHg (140-159/90-99 mmHg) dianjurkan 

untuk dilakukan konfirmasi nilai TD dengan pengukuran di rumah atau 

dengan pengukuran ambulatori. Pengukuran tekanan darah di rumah saat 

ini ditekankan karena lebih mendekati nilai TD sebenarnya dibandingkan 

dengan pengukuran TD di klinik. Mengenai nilai batasan pengukuran 

tekanan darah di klinik dan di rumah (Home Blood Pressure 

Measurement/HBPM) dan ambulatori (Ambulatory Blood Pressure 

Measurement/ABPM), penulis masih menggunakan batasan yang 

digunakan oleh European Society of Hypertension 2013 (lihat tabel 1).

2
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Tabel 1. Kriteria Diagnosis Hipertensi 

TD = Tekanan Darah; HBPM = Home Blood Pressure Measurement; 

ABPM = Ambulatory Blood Pressure Measurement

Sumber : European Society of Hypertension-European Society of Cardiology (ESH-

ESC) 2013

Klasifikasi Hipertensi

 Klasifikasi hipertensi dapat dilakukan berdasarkan tingkat TD saja 

namun juga dapat berdasarkan tingkat risiko kardiovaskular yang 

disebabkan oleh tingkat TD. Hal ini penting karena tata laksana hipertensi 

tidak hanya fokus pada penatalaksanaan hipertensi saja, namun juga 

terhadap komorbiditas lain dan ada tidaknya kerusakan target organ. 

Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kardioserebrovaskular berguna untuk 

menentukan saat memulai terapi obat. Klasifikasi yang dibahas pada bab 

ini hanya menyangkut klasifikasi berdasarkan tingkat TD pengukuran di 

klinik. Pada artikel ini penulis mencantumkan tabel klasifikasi hipertensi 

berdasarkan panduan dari European Society of Hypertension-European 

Society of Cardiology (ESH-ESC) 2013 (Tabel 2). 

3

Kategori TD Sistolik TD Diastolik

TD di Klinik >140 dan/atau >90

HBPM >135 dan/atau >85

ABPM

§ Day time (or awake)

§ Night time  (or asleep)

§ 24 jam

>135

>120

>130

dan/atau

dan/atau

dan/atau

>85

>70

>80
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Tabel 2. Klasifikasi Hipertensi ESH-ESC 

TD = Tekanan darah

Sumber : European Society of Hypertension-European Society of Cardiology (ESH-

ESC) 2013

 Pada bab ini juga dipaparkan tabel klasifikasi hipertensi ACC/AHA 

2017 dengan batasan hipertensi terbaru (Tabel 3). Pada klasifikasi 

ACC/AHA ditekankan bahwa hasil pengukuran merupakan hasil rerata >2 

pengukuran dan pada >2 kesempatan pengukuran. Bila individu 

mempunyai TD sistolik dan diastolik lebih tinggi maka sebaiknya dianggap 

kategori lebih tinggi. Rasionalisasi definisi batasan hipertensi baru ini 

berdasarkan meta-analisis data penelitian observasional yang 

menunjukkan peningkatan secara progresif risiko kardioserebrovaskular 

1.1 sampai 1.5 kali antara TDS 120-129/80-84 mmHg versus <120/80 

mmHg dan peningkatan risiko 1.5 sampai 2.0 kali antara TDS/TDD 130-

139/85-89 mmHg versus <120/80 mmHg.  Risiko ini konsisten diantara 

jenis kelamin dan ras/etnik . 

4

Kategori TD Sistolik TD Diastolik

Optimal <120 dan <80

Normal 120-129 dan/atau 80-84

Normal Tinggi 130-139 dan/atau 85-89

Hipertensi Tingkat 1 140-159 dan/atau 90-99

Hipertensi Tingkat 2 160-179 dan/atau 100-109

Hipertensi Tingkat 3 >180 dan/atau >110

Hipertensi sistolik terisolasi >140 dan <90
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Tabel 3. Klasifikasi Hipertensi AHA/ACC

TD, Tekanan darah

Sumber : ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA 2017 

 Kementerian kesehatan RI, saat ini masih menggunakan batasan 

hipertensi >140/90 mmHg. Batasan hipertensi pada kebijakan nasional 

menjadi sangat penting terutama untuk data epidemiologi dan penyediaan 

obat. Selain itu, untuk kepentingan sosialiasi dan edukasi pada masyarakat 

serta petugas kesehatan di seluruh pelosok Indonesia, yang terpenting 

bukan berdiskusi ilmiah tentang perubahan batasan definisi hipertensi, 

namun bagaimana mencapai tekanan darah optimal (<120/<80 mmHg) 

dengan pola hidup sehat dan pengobatan yang teratur (bagi yang sudah 

terkena hipertensi) .

Kategori (mmHg) TD Sistolik TD Diastolik

Normal <120 dan <80

Normal  tinggi 120-129 dan <80

Hipertensi  tingkat 1 130-139 atau 80-89

Hipertensi Tingkat 2 >140 atau >90

Intisari 1. Definisi Dan Klasifikasi Hipertensi

§ Batasan tekanan darah untuk hipertensi adalah >140/90 mmHg 

§ Hipertensi ditegakkan bila pengukuran di klinik menunjukkan nilai rerata pada 

2 kali pengukuran atau lebih TDS >140 mmHg atau TDD  >90 mmHg. 

§ Diagnosis hipertensi ditegakkan bila:

1. TD >180/110 mmHg pada kunjungan pertama 

2. TD ˂180/110 mmHg pada kunjungan pertama dan TD >160/100 

mmHg pada kunjungan kedua

§ Klasifikasi hipertensi dibuat berdasarkan tingkat TD dan tingkat risiko 

kardiovaskular sehingga penatalaksanaan tidak hanya pada hipertensi saja 

namun juga terhadap komorbiditas dan organ target
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Bagian 1. Hipertensi dan Perbedaan Gender

§ Perbedaan gender pada hipertensi: latar belakang dan implikasi 

klinis

§ Prevalensi dan Epidemiologi Hipertensi pada Perempuan

§ Faktor Risiko Hipertensi Terkait Perempuan

§ Hipertensi Primer  dan Sekunder pada Perempuan

§ Penanda vaskular pada Perempuan dengan Hipertensi
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PERBEDAAN GENDER PADA HIPERTENSI: 

LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI KLINIS

Arieska Ann Soenarta

 Hipertensi (HT) merupakan kelainan multifaktorial dan kompleks yang 

mencakup berbagai sistem organ. Hipertensi merupakan faktor risiko 

utama kejadian kardiovaskular (KV), yang merupakan penyebab kematian 

tertinggi di dunia, baik pada laki-laki maupun perempuan. Dibandingkan 

HT pada laki-laki, HT pada perempuan masih kurang mendapat perhatian 

meskipun prevalensi HT pada perempuan cukup tinggi. 

 Perbedaan gender memiliki peran dalam hal insidens maupun 

beratnya HT. Insidens HT pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan 

perempuan pada usia yang sama sampai dengan dekade ke-enam. 

Berbagai penelitian mendapatkan bahwa tekanan darah sistolik (TDS) 

pada perempuan semakin tinggi sejalan dengan bertambahnya usia 

sedangkan tekanan darah diastolik (TDD) lebih rendah pada semua 

golongan usia bila dibandingkan dengan TDD laki-laki. Hal ini merupakan 

alasan mengapa Hipertensi Sistolik Terisolasi (Isolated Systolic 

Hypertension, ISH) dan tekanan nadi (pulse pressure, PP) yang tinggi 

pada usia lanjut lebih banyak ditemukan pada perempuan dibandingkan 

laki-laki. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa ISH dan PP yang tinggi 

merupakan prediktor yang kuat terhadap terjadinya kematian akibat 

penyakit jantung koroner, stroke, kelainan KV, dan kematian oleh segala 

sebab pada perempuan usia pertengahan dan usia lanjut. 

 Penyebab perbedaan gender dalam beratnya HT bersifat multifaktoral 

dan sampai sekarang masih belum dipahami secara sempurna. Penyebab 

HT sendiri sangat kompleks, berhubungan dengan faktor genetik, gaya 

hidup, dan faktor lingkungan. Perbedaan gender pada HT berhubungan 

dengan faktor biologik dan perilaku. Faktor biologik mencakup hormon 

Perhimpunan
Dokter Hipertensi 
Indonesia
2018



9

seks, perbedaan kromosom dan perbedaan biologik yang berhubungan 

dengan gender lainnya yang bersifat protektif pada perempuan. Faktor-

faktor ini menjadi nyata pada masa remaja, dewasa muda, dan berlanjut 

sampai perempuan mencapai menopause. Contoh faktor perilaku yang 

mempengaruhi HT antara lain merokok dan aktivitas fisik yang kurang. 

Peran estrogen 

 Ketika memasuki periode menopause, tekanan darah mengalami 

peningkatan. Estrogen terbukti dapat merangsang produksi nitric oxide 

(NO) endotel. Berkurangnya estrogen saat menopause berperan pada 

peningkatan tekanan darah. Namun demikian, bukti-bukti ilmiah 

menunjukkan bahwa Estrogen Replacement Therapy tidak dapat 

menurunkan tekanan darah. Selain itu, ternyata tekanan darah tidak 

meningkat pada fase peralihan dari perimenopause ke menopause. 

Peningkatan tekanan darah baru terjadi setelah 5 sampai 20 tahun 

menopause. Ini membuktikan bahwa peningkatan tekanan darah bukan 

hanya disebabkan oleh kekurangan hormon perempuan.  Banyak  

penelitian membuktikan bahwa penurunan hormon perempuan bukan 

merupakan penyebab satu satunya terjadinya peningkatan tekanan darah 

pada perempuan menopause. Androgen juga dapat menurun pasca 

menopause dan terbukti bahwa androgen dapat meningkatkan tekanan 

darah.  

Peran Sistem Renin-Aldosteron 

 Terdapat perbedaan dalam komponen Sistem Renin Aldosteron 

(Renin-Aldosteron system, RAS)  antara  laki-laki dan perempuan yang 

menyebabkan perbedaan pengaturan tekanan darah. Aktivitas plasma 

renin (Plasma Renin Activity, PRA) pada individu normotensif ternyata 

27% lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Studi lain 

membuktikan PRA pasca menopause lebih tinggi dari pada PRA pra 
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menopause, tetapi PRA pada laki-laki tetap masih lebih tinggi daripada 

perempuan. Dengan demikian RAS berperan dalam perbedaan gender 

pada pengaturan tekanan darah.    

Peran sistem imunitas        

 Penelitian akhir-akhir ini mempelajari perbedaan sistem imunitas 

pada perempuan dan laki-laki yang mempengaruhi tekanan darah. Diduga 

bahwa adanya profil anti-inflammasi pada perempuan yang lebih besar 

merupakan mekanisme kompensasi dalam menghambat peningkatan 

tekanan darah dibandingkan dengan laki-laki yang mempunyai profil imun 

pro-inflamasi. 

Target Tekanan Darah 

 Pencapaian target tekanan bertujuan menurunkan kejadian 

kardiovaskular dan kerusakan target organ akibat HT. Untuk tujuan ini 

tenyata ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang belum 

dikemukakan dalam panduan HT. Beberapa peneliti dengan menggunakan 

ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) menyimpulkan bahwa 

target tekanan darah pada laki-laki pada siang hari adalah 135/85 mmhg 

dan pada malam hari 120/70 mmhg sedangkan pada perempuan target 

tekanan darah pada siang hari adalah 125/80 mmhg dan pada malam hari 

adalah 110/65 mmHg. 
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Intisari 2. Perbedaan Gender pada Hipertensi: Latar Belakang dan Implikasi 

Klinis

§ Hipertensi pada perempuan masih kurang mendapat perhatian meskipun 

prevalensinya  cukup tinggi. 

§ Perbedaan gender pada hipertensi berhubungan dengan faktor biologik dan 

perilaku.

§ Estrogen endogen, RAS dan imunologi menyebabkan hipertensi pada 

perempuan berbeda dari hipertensi pada laki-laki.

§ Saat ini panduan dan rekomendasi untuk tatalaksana hipertensi  yang terbaru 

masih tetap tidak membedakan gender. Rekomendasi dalam penanganan 

hipertensi  pada perempuan masih memerlukan  penelitian.
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PREVALENSI DAN EPIDEMIOLOGI HIPERTENSI 

PADA PEREMPUAN

Eka Harmeiwaty

 Prevalensi hipertensi meningkat tajam sejak dasawarsa lalu dan akan 

terus meningkat, sehingga diperkirakan pada tahun 2025 hipertensi akan 

ditemukan pada 29,2% penduduk dewasa di dunia dan 80% diantaranya 

hidup di negara berkembang. Prevalensi hipertensi meningkat pada semua 

kategori usia, ras, dan jenis kelamin. Pada populasi dengan usia di bawah 

45 tahun, hipertensi lebih sering ditemukan pada laki-laki. Namun, 

keadaan ini menjadi terbalik pada populasi dengan usia lebih dari 65 

tahun. Prevalensi hipertensi pada perempuan berusia >65 tahun 

mencapai 58%. Pada perempuan berusia lebih dari 70 tahun yang 

mengidap hipertensi, delapan puluh hingga sembilan puluh persennya 

merupakan hipertensi sistolik terisolasi. Menurut hasil Riset Kesehatan 

Dasar Kementrian Kesehatan tahun 2013, prevalensi hipertensi pada 

perempuan di Indonesia lebih tinggi daripada laki-laki, seperti yang 

tergambarkan dalam grafik di bawah ini.
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Prevalensi hipertensi pada perempuan di negara berkembang lebih 

tinggi daripada di negara maju. Menurut The Women’s Health Initiative, 

risiko hipertensi pada perempuan meningkat pada ras kulit hitam, status 

sosial ekonomi rendah, riwayat penyakit kardiovaskular, berat badan lebih 

atau obesitas, aktivitas rendah, merokok, dan konsumsi alkohol yang 

berlebihan. Secara global, kepedulian akan hipertensi dan kepatuhan 

berobat perempuan lebih baik daripada laki-laki, walaupun terdapat 

perbedaan dalam angka statistik di antara negara berpendapatan 

perkapita tinggi dan negara berpendapatan perkapita rendah. Perbedaan 

tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kemudahan akses ke 

fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, dan harga obat 

yang mahal. 

Hipertensi pada perempuan sangat unik dan berbeda dibandingkan 

dengan laki-laki. Estrogen endogen berperan penting dalam melindungi 

perempuan pra menopause terhadap risiko hipertensi yang kemudian 

efeknya akan berkurang setelah menopause. Menurunnya kadar estrogen 

menyebabkan perempuan menjadi lebih sensitif terhadap diet yang 

mengandung garam. Selain itu, beberapa faktor seperti kehamilan, 

endotelin, stres oksidatif, sistem renin-angiotensinogen, dan aktivitas 

simpatetik turut mempengaruhi tekanan darah perempuan. Efek 

peningkatan tekanan darah yang dihasilkan oleh penggunaan preparat 

hormonal untuk wanita menopause tidak jauh berbeda dibandingkan 

dengan efek yang dihasilkan oleh penggunaan kontrasepsi hormonal 

jangka panjang. 

Penyebab hipertensi sekunder pada perempuan tidak berbeda dengan 

laki-laki, hanya terdapat beberapa variasi yang  dipengaruhi oleh  umur 

dan predileksi pada kasus tertentu. Hipertensi yang disebabkan oleh 

koarktasio aorta lebih banyak ditemukan pada laki-laki, tetapi 

fibromuscular dysplasia lebih sering ditemukan pada perempuan. 

Hipertensi merupakan faktor risiko utama terjadinya penyakit 
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kardiovaskular. Data terakhir menunjukkan peningkatan tekanan darah 

>140/90 mmHg mengakibatkan 69% kejadian serangan jantung yang 

pertama, 77% stroke, 74% gagal jantung, dan 28% gagal ginjal. 

Hipertensi merupakan faktor risiko penyebab kematian penyakit 

kardiovaskular tertinggi pada perempuan jika dibandingkan dengan faktor 

risiko lain seperti merokok, obesitas, atau hiperglikemia. Angka harapan 

hidup perempuan dengan hipertensi menjadi lima tahun lebih pendek 

daripada perempuan dengan tekanan darah normal. Hipertensi 

diidentifikasi sebagai penyebab utama kematian mendadak pada 

perempuan pasca menopause. Hipertensi pada kehamilan merupakan 

faktor risiko terjadinya komplikasi penyakit kardiovaskular perempuan 

pasca melahirkan. Preeklampsia dan eklampsia meningkatkan morbiditas 

dan mortalitas maternal, fetal dan neonatal. 

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa hipertensi merupakan 

faktor risiko terjadinya gangguan kognitif, demensia vaskular, dan penyakit 

Alzheimer. Women's Health Initiative Memory Study yang merupakan 

penelitian prospektif menunjukkan bahwa risiko gangguan kognitif 

meningkat hingga 30% pada perempuan dengan hipertensi meskipun 

rutin mengkonsumsi obat antihipertensi.

Dengan berkembangnya pemahaman akan pentingnya pengukuran 

tekanan darah di luar klinik sebagai prediktor risiko penyakit 

kardiovaskular, sangat disarankan untuk melakukan pemantauan tekanan 

darah dengan Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) dan Home 

Blood Pressure Monitoring (HBPM). Berbagai penelitian metaanalisis 

memperlihatkan keunggulan pemeriksaan Ambulatory Blood Pressure 

Monitoring (ABPM) dan Home Blood Pressure Monitoring (HBPM) 

dibandingkan dengan pemeriksaan di klinik untuk menegakkan diagnosis 

sekaligus untuk memprediksi kejadian penyakit kardiovaskular sebagai 

komplikasi hipertensi.

Hasil analisis data ABPM tekanan darah perempuan pada daytime 
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dan nighttime lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Tekanan darah 

nighttime yang diperoleh dari ABPM merupakan prediktor yang lebih baik 

untuk mengetahui risiko kematian akibat stroke dan penyakit 

kardiovaskular dibandingkan dengan pengukuran daytime atau 

pengukuran tekanan darah di klinik. Dalam keadaan normal, tekanan 

darah akan turun sebanyak 10-20% selama tidur; kondisi ini disebut 

sebagai “dipping”. Bila tekanan darah tidak turun atau malah meningkat, 

dimana keadaan ini diistilahkan dengan “nondipping”, risiko mortalitas 

akibat penyakit kardiovaskular turut meningkat. Pada perempuan berusia 

kurang dari 30 tahun, peningkatan tekanan darah nokturnal lebih kecil 

dibandingkan pada laki-laki dengan usia yang sama (0% vs 20%). Pada 

perempuan berusia lebih dari 30 tahun, tekanan darah nokturnal 

meningkat seiring dengan pertambahan usia, sehingga prevalensi 

nondipping pada perempuan berusia 70 tahun tidak berbeda dengan laki-

laki pada usia yang sama.

White-coat hypertension adalah salah satu bentuk hipertensi yang 

ditandai dengan meningkatnya tekanan darah (>140/90 mmHg) dan 

normal pada awake day time ABPM (<135/85 mmHg) atau <130 

mm/80 mmHg HBPM pada individu yang tidak mendapat pengobatan 

hipertensi. White-coat hypertension lebih banyak ditemukan pada 

perempuan, terutama pada usia tua, obes, dan hamil. Dilihat dari 

beberapa penelitian berskala besar, tidak terdapat perbedaan morbiditas 

atau mortalitas kardiovaskular jangka panjang antara white-coat 

hypertension dengan normotensi. Namun, bila ada faktor risiko 

kardiovaskular lain, morbiditas dan mortalitas akan meningkat. 

Kategori hipertensi lain adalah masked hypertension, yaitu tekanan 

darah normal pada pengukuran di klinik, tetapi dengan ABPM tekanan 

darah di siang hari >140/90 mmHg. Prevalensi masked hypertension di 

seluruh dunia adalah 10% dan kasus paling banyak terjadi di Asia. Angka 

kejadian masked hypertension pada perempuan hanya separuh dari laki-
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laki. Prevalensinya meningkat pada perempuan yang obesitas dan sering 

mengkonsumsi  alkohol. 

Penurunan tekanan darah yang mencapai target secara nyata 

menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit kardiovaskular.  

Penurunan tekanan darah sistolik (TDS) 20 mmHg atau tekanan darah 

sistolik (TDD) 10 mmHg akan mengurangi mortalitas stroke lebih dari 2 

kali lipat, menurunkan mortalitas penyakit jantung koroner dan penyakit 

kardiovaskular lainnya hingga 2 kali lipat. Dari banyak penelitian klinis 

acak-kontrol menunjukan pemberian obat antihipertensi memperlihatkan 

penurunan insidens penyakit kardiovaskular yang sama pada perempuan 

dan laki-laki, sehingga pemilihan obat antihipertensi tidak dipengaruhi 

oleh jenis kelamin, kecuali pada keadaan khusus seperti kehamilan. 

Pedoman penatalaksanaan hipertensi juga tidak membedakan target 

penurunan tekanan darah antara perempuan dan laki-laki.  

Walaupun kesadaran dan kepatuhan perempuan lebih tinggi, namun 

faktanya dari seluruh perempuan yang mendapat pengobatan 

antihipertensi, hanya dua pertiga yang tekanan darahnya dapat dikontrol. 

Usia tua dan insulin-dependent diabetes melitus merupakan prediktor 

ketidakberhasilan pencapaian penurunan tekanan darah pada perempuan. 

Untuk mencapai target penurunan tekanan darah sebagian perempuan 

membutuhkan pengobatan kombinasi antar kelas obat antihipertensi. Efek 

samping dari beberapa kelas obat antihipertensi juga lebih sering 

ditemukan pada perempuan, sehingga diperlukan pendekatan individual 

dalam memilih pengobatan yang ideal untuk menurunkan tekanan darah. 

Selain itu, upaya meningkatkan pengetahuan melalui pemberian edukasi 

tentang hipertensi merupakan pilar penting penatalaksanaan hipertensi 

pada perempuan.
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Intisari 3. Prevalensi dan Epidemiologi Hipertensi pada Perempuan

§ Di Indonesia prevalensi hipertensi pada perempuan lebih tinggi daripada laki-

laki. 

§ Hipertensi merupakan faktor risiko penyebab kematian akibat penyakit 

kardiovaskular tertinggi pada perempuan

§ Prevalensi hipertensi pada perempuan mulai meningkat pada periode pasca 

menopause

§ Ras kulit, hitam, sosial ekonomi rendah, obesitas, aktivitas rendah, merokok 

dan konsumsi alkohol dan riwayat penyakit kardiovaskular  merupakan faktor 

risiko hipertensi pada perempuan 

§ Hasil pengobatan hipertensi pada perempuan belum optimal  sehingga perlu 

mendapat perhatian khusus
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FAKTOR RISIKO HIPERTENSI TERKAIT PEREMPUAN

Lydia D Simatupang

 Penyakit kardiovaskular (KV) merupakan penyebab utama kematian, 

dengan angka lebih tinggi didapatkan pada perempuan dibandingkan laki-

laki. Manifestasi klinis penyakit KV pada perempuan seringkali tidak khas 

dan tidak dikenali oleh pasien dan dokternya, dan pada akhirnya tidak 

mendapat pengobatan. Dengan demikian pengenalan berbagai faktor 

risiko hipertensi pada perempuan menjadi sangat penting.

 Walaupun beberapa faktor risiko kardiovaskular semakin menurun, 

beberapa faktor lain masih cukup tinggi. Di satu sisi, pengontrolan 

hipertensi semakin membaik, nilai kolesterol darah cenderung turun dan 

konsumsi rokok telah berkurang. Di sisi lain aktivitas fisik pada perempuan 

masih sangat rendah serta tingkat obesitas dan frekuensi diabetes melitus 

tipe 2 semakin meningkat. 

Terdapat beberapa faktor risiko yang terkait hipertensi pada 

perempuan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Merokok

Dibanding perempuan bukan perokok, perempuan perokok 

meninggal 14.5 tahun lebih awal. Di Amerika Serikat (AS) sebanyak 

178.000 perempuan meninggal akibat merokok. Odds ratio serangan 

jantung pada perempuan perokok yang merokok 1-5 batang per hari 

lebih besar 2.47 kali dibanding bukan perokok. Penghentian merokok 

mengurangi risiko penyakit jantung kardiovaskular, stroke, penyakit 

vaskular perifer, dan serangan jantung kedua.

2. Diet

Asupan diet buruk dipengaruhi oleh perbedaan geografis, ras dan 

etnis. Suatu studi observasional menemukan bahwa konsumsi jenis 

makanan yang tidak baik dipengaruhi oleh usia, tingkat edukasi 
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rendah, aktivitas fisik rendah dan merokok. Perubahan banyaknya 

asupan maupun kualitas diet memengaruhi profil lipid. Tekanan darah 

dapat diturunkan dengan mengurangi asupan garam dan 

meningkatkan asupan kalium dengan mengikuti diet DASH (Dietary 

Approaches to Stop Hypertension). Namun, pada suatu studi acak 

terkontrol pada populasi perempuan pascamenopause berusia 50-79 

tahun yang diikuti selama 8 tahun, tidak didapat perubahan berarti 

untuk insidensi kejadian jantung koroner, stroke, atau penyakit 

kardiovaskular setelah dilakukan intervensi diet.

3. Alkohol

Baik pada perempuan pramenopause maupun pascamenopause 

asupan alkohol sedang (12 ons botol bir, 5 ons gelas anggur, 1.5 ons 

dari alkohol 40%, satu kali minum/hari) dapat meningkatkan kadar 

kolestrol HDL dan menurunkan kadar kolesterol LDL.

4. Kurang aktivitas fisik

Aktivitas fisik berkurang seiring bertambahnya usia, hanya 40% 

orang berusia 75 tahun yang melakukan olahraga. Suatu studi follow-

up selama 12 tahun di Swedia melaporkan penurunan risiko 

terjadinya penyakit kardiovakular sebesar 41% pada populasi 

perempuan maupun laki-laki yang melakukan olahraga setidaknya 

dua kali seminggu (HR 0.59%; interval kepercayaan 95% 0.37-

0.95).

5. Kapasitas fisik buruk

Gulati dkk melaporkan kebugaran jasmani yang diukur dengan 

kapasitas olahraga, merupakan prediktor independen yang kuat untuk 

kematian yang disebabkan berbagai hal pada perempuan yang 

asimtomatik. Untuk setiap peningkatan unit Metabolic Equivalent 

(MET) pada kapasitas olahraga, terdapat penurunan angka mortalitas 

sebesar 17%. Risiko kematian tersebut meningkat dua kali lipat pada 

populasi yang berkategori 5-8 MET dibanding populasi di atas 8 MET 
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(hazard ratio yang disesuaikan dengan Framingham Risk Score 

FRS=1.9; Interval Kepercayaan 95% 1,3-2.9) (p=0.002).

6. Obesitas dan kegemukan

Obesitas dan kegemukan merupakan faktor risiko independen 

untuk penyakit kardiovaskular. Studi Interheart melaporkan rasio 

pinggang-panggul yang lebih dari 0.83 pada perempuan dan lebih 0.9 

pada laki-laki, mengakibatkan peningkatan attributable risk 

terjadinya infark miokard sebesar tiga kali lipat. Perempuan dengan 

obesitas abdominal yang memiliki indeks massa tubuh normal 

berisiko tinggi mengalami penyakit kardiovaskular, sedangkan 

perempuan yang berindeks massa tubuh tinggi (>24) tetapi obesitas 

sentral rendah (rasio pinggang-pinggul <0.75) berisiko lebih rendah 

untuk mengalami penyakit kardiovaskular.

Obesitas abdominal merupakan prediktor independen kejadian 

penyakit kardiovaskular dan Diabetes Melitus tipe 2. Dr. Jean Vague 

menemukan tipe fenotip android lebih berisiko terjadi penyakit 

kardiovaskular, hipertensi maupun diabetes melitus. Selain itu banyak 

penelitian menyatakan bahwa resistensi insulin dan dislipidemia juga 

berkaitan dengan obesitas sentral. Pada perempuan, kadar 

adiponektin lebih tinggi dibanding laki-laki. Hormon tersebut 

merangsang penumpukan lemak dan mengakibatkan oksidasi asam 

lemak sehingga bersifat antiaterogenik dan antidiabetik dan dengan 

demikian menerangkan kadar adiponektin berasosiasi dengan lebih 

rendahnya toleransi glukosa terganggu pada perempuan.

7. Hormon seks dan jaringan lemak viseral

Dalam suatu case series, dilaporkan bahwa testosteron bebas 

berkorelasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

akumulasi lemak viseral yang pada perjalanannya berekspresi 

menjadi faktor risiko infark miokard dan resistensi insulin. Pengaruh 

testosteron juga tampak pada peningkatan lingkar pinggang dan rasio 
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pinggang-pinggul pada perempuan hiperandrogenik. Peningkatan 

lemak viseral juga tampak pada populasi perempuan pramenopause 

dan pascamenopause yang mendapat testosteron, sedangkan lemak 

viseral berkurang pada perempuan dengan sindroma ovarium 

polikistik yang mendapat terapi antiandrogen.

8. Kontrasepsi oral

Kontrasepsi oral juga berkorelasi dengan hipertensi, di mana 

derajat hipertensi bervariasi sesuai dosis estrogen dan 

progesteronnya. Peningkatan volume plasma, berat badan, resistensi 

insulin dan sintesis angiotensinogen oleh hepar merupakan 

mekanisme potensial terjadinya hipertensi pada pengguna 

kontrasepsi oral.

9. Preeklamsia 

Preeklamsia dikatakan meningkatkan terjadinya hipertensi empat 

kali lipat di kemudian hari dan meningkatkan dua kali lipat risiko 

kardiovaskular dibandingkan dengan perempuan yang kehamilannya 

normal. Walaupun risiko absolutnya rendah, preeklampsia juga 

merupakan faktor risiko terjadinya gagal ginjal tahap akhir. Selain itu, 

hipertensi pada kehamilan dan berat badan bayi lahir rendah 

merupakan risiko kardiovaskular pada perkembangan dewasanya. 

Pulse wave velocity (PWV) dan soluble vascular cell adhesion 

molecule (sVCAM-1) yang meningkat sebelum masa kehamilan 

diindikasikan dapat memprediksi kejadian preeklamsia. Dikatakan 

pula bahwa kehamilan merupakan suatu uji ketahanan terhadap 

stress yang melepaskan keabnormalan kardiovaskular yang tadinya 

laten, dengan manifestasi sebagai preeklamsia.

10. Mikroalbuminuria

Mikroalbuminuria merupakan suatu penanda r is iko 

kardiovaskular dan renal serta merupakan tanda bahwa terjadi 

kerusakan organ target pada pasien hipertensi. Diindikasikan bahwa 
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perempuan dengan hipertensi lebih menoleransi adanya 

mikroalbuminuria dibanding laki-laki untuk all-cause-mortality.

11. Viskositas darah (kekentalan darah)

Viskositas atau kekentalan darah berkaitan erat dengan tekanan 

darah dan hipertrofi ventrikel kiri dan oleh de Simone dkk (1991) dan 

Letcher dkk (1981) dijadikan penanda risiko kardiovaskular. 

Viskositas darah lebih rendah pada perempuan sebelum dan sesudah 

menopause dibanding laki-laki. Aktivasi sistem saraf simpatis saat 

stres meningkatkan viskositas darah dengan intensitas berbeda pada 

laki-laki dibanding perempuan.

12. Dislipidemia

Dislipidemia berkontribusi langsung terhadap terjadinya penyakit 

kardiovaskular dan perburukannya. Terdapat perbedaan dalam hal ini 

pada kedua gender. Kolesterol total dan LDL umumnya lebih rendah 

pada perempuan pramenopause dibanding laki-laki dengan usia yang 

sama. Setelah menopause, terjadi peningkatan kolesterol total dan 

LDL dengan puncaknya terjadi pada usia sekitar  60 tahun. Kadar 

kolestrol HDL umumnya lebih tinggi pada perempuan pramenopause 

maupun pascamenopause dibanding populasi laki-laki dengan usia 

yang sama (p>0.001), hal ini mungkin dapat disebut sebagai faktor 

pelindung spesifik gender. Kolesterol HDL yang rendah merupakan 

faktor prediktor lebih besar dibanding kolesterol LDL yang tinggi untuk 

penyakit kardiovaskular pada perempuan. Hipertrigliseridemia juga 

merupakan risiko yang lebih signifikan pada perempuan dibanding 

laki-laki. Suatu metaanalisis dari 17 studi menemukan bahwa 

peningkatan trigliserida memiliki asosiasi dengan peningkatan RR 

76% untuk perempuan dan 32% untuk laki-laki. Setelah dilakukan 

penyesuaian terhadap kolesterol HDL dan faktor risiko lainnya, 

risikonya menurun akan tetapi secara statisitik tetap tinggi secara 

signifikan (37% pada perempuan, 14% pada laki-laki). Pada 
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perempuan pascamenopause, terapi menggunakan estrogen dan 

progestin menurunkan kadar lipoprotein(a) dibandingkan dengan 

plasebo.

13. Diabetes Melitus (DM) tipe 2

Angka mortalitas kardiovaskular meningkat 2-4 kali lipat akibat 

DM. Data FHS mengindikasikan hazard ratio terjadinya penyakit 

kardiovaskular (HR 2.5 pada perempuan, 2.4 pada laki-laki) dan 

meninggal karena kardiovaskular (HR 2.2 pada perempuan, 1.7 pada 

laki-laki), sedikit lebih tinggi pada populasi perempuan dengan DM 

dibanding laki-laki. Perempuan dengan DM lebih sedikit yang diterapi 

dengan obat penurun lipid, mencapai target kolesterol LDL dibawah 

100 mg/dl, yang diberikan aspirin, dan mencapai target tekanan 

darah <130/80 mmHg dibandingkan laki-laki.

14. Inflamasi (peninggian kadar C-Reactive Protein=CRP)

Pada suatu Physicians' Health Study, didapatkan peningkatan 

risiko stroke sebesar dua kali lipat dan risiko infark miokard sebesar 

tiga kali lipat pada populasi laki-laki yang tampak sehat. Dalam studi 

yang lebih baru mengenai hubungan antara CRP, sindrom metabolik, 

dan kejadian kardiovaskular pada 14.719 perempuan sehat yang 

diikuti selama 8 tahun, didapat peningkatan kadar CRP seiring 

bertambahnya karakteristik sindrom metaboliknya. CRP menambah 

faktor risiko prognostik pada risiko yang sudah ada.

15. Kondisi pascamenopause

Perempuan pascamenopause (baik secara fisiologis maupun 

surgikal), mempunyai faktor risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya 

penyakit kardiovaskular. Penyebabnya multifaktorial, terutama akibat 

perubahan hormon sex. Pada kondisi tersebut, estradiol serum, 

inhibin A dan B secara signifikan menurun, sedangkan hormon 

stimulasi folikel meningkat secara signifikan. Kadar asymmetric 

dimethylarginine (ADMA) serum, kolesterol total,kolesterol LDL dan 
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leptin meninggi secara signifikan pada perempuan pascamenopause 

dibanding pramenopause. Disamping itu kadar homosistein serum 

juga meningkat secara signifikan selama masa transisi menjadi 

menopause.

16. Tanda-tanda adanya penyakit vaskular subklinis (kalsifikasi vaskular)

Infark miokard tanpa gejala nyeri dada (infark silent) lebih banyak 

terjadi pada perempuan dibanding laki-laki. Gejala yang menonjol 

adalah kelelahan yang memberat, mual dan diaforesis. Hal ini 

menyebabkan terapi yang diberikan juga menjadi lebih terlambat. 

Skoring kalsifikasi koroner cenderung lebih dapat mengestimasi risiko 

kardiovaskular pada perempuan dibanding laki-laki.

17.  Depresi

Adanya komorbid depresi pada penyakit jantung koroner 

meningkatkan mortalitas kardiovaskular pada perempuan sehat. 

Selain itu pada perempuan dengan diabetes, komorbid depresi 

meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Pada pasien yang 

depresi kepatuhan minum obat dan mengikuti nasehat dokter 

berkurang. Selain itu, toksisitas akibat antidepresan trisiklik dapat 

menyebabkan aritmia jantung. Kadar serotonin yang tidak normal di 

trombosit menyebabkan peningkatan agregasi trombosit. CRP sebagai 

prediktor kuat  kardiovaskular juga ditemukan meningkat pada pasien 

dengan depresi. Semua ini dapat menerangkan peningkatan risiko 

kejadian kardiovaskular pada pasien dengan depresi.

Klasifikasi risiko kardiovaskular pada perempuan

Framingham Risk Score (FRS) yang selama ini digunakan untuk 

memprediksi risiko kardiovaskular pada populasi umum menjadi 3 

kategori risiko rendah, sedang dan tinggi, ternyata kurang cocok digunakan 

untuk populasi usia muda, perempuan dan pada pasien yang berisiko 

penyakit jantung koroner prematur familial. Di samping itu, populasinya 
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bukan Diabetes Melitus tipe 2 atau penyakit jantung koroner dan keluaran 

yang diprediksi menggunakan FRS terbatas pada infark miokard dan 

kematian akibat jantung saja.

Reynolds Risk Score, yang merupakan suatu model yang mencakup 

usia, tekanan darah sistolik, merokok, kadar kolesterol total, kadar 

kolestrol HDL, kadar high-sensitivity C-Reactive Protein (hsCRP) dan 

riwayat infark miokard kedua orang tua sebelum usia 60 tahun, 

mengklasifikasi ulang sekitar 40-50% perempuan yang tadinya 

diklasifikasi dengan menggunakan FRS ke stratifikasi risiko yang lebih 

tinggi dengan akurasi 96%.

American Heart Assocation (AHA) pada tahun 2007 mencoba 

memperbaiki klasifikasi risiko kardiovaskular untuk perempuan, supaya 

prevensi dan penatalaksanaan (baik dengan mengubah gaya hidup 

maupun farmakoterapi) dapat lebih optimal, di samping meningkatkan 

kewaspadaan para dokter yang menanganinya. Klasifikasi risiko 

kardiovaskular oleh AHA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Klasifikasi penyakit kardiovaskular pada perempuan
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Stratifikasi risiko Kriteria

Risiko tinggi Penyakit jantung koroner 

Penyakit serebrovaskular

Penyakit arterial perifer

Aneurisma aorta abdominalis

Penyakit ginjal tahap akhir

Diabetes Melitus

FRS 10 tahun > 20%

Berisiko 1 faktor risiko mayor untuk penyakit kardiovaskular, 

termasuk:

§ Merokok

§ Asupan makanan yang buruk
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Intisari 4. Faktor Risiko Hipertensi Terkait Perempuan

§ Faktor risiko hipertensi pada perempuan  adalah kebiasaan merokok, diet, 

konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, kapasitas fisik yang buruk, sindroma 

metabolik, obesitas, hormon seks dan jaringan lemak viseral, penggunaan 

kontrasepsi oral, preeklamsia, viskositas darah, dislipidemia, diabetes melitus 

tipe 2, inflamasi, kondisi pascamenopause, kalsifikasi vaskular, dan depresi.

§ Reynods Risk Score lebih akurat dari pada Framingham Risk Score dalam 

menentukan risiko penyakit kardiovaskular.

Stratifikasi risiko Kriteria

§ Inaktivitas fisik

§ Obesitas, terutama lemak sentral

§ Riwayat keluarga penyakit kardiovaskular prematur (PKV 

< 55 tahun pada anggota keluarga laki-laki dan <65 

tahun pada anggota keluarga perempuan)

§ Hipertensi

§ Dislipidemia

§ Penyakit vaskular subklinis (misalnya kalsifikasi koroner)

§ Sindroma metabolik

§ Kapasitas jasmani buruk pada treadmill test dan atau 

perbaikan denyut jantung tidak normal setelah berhenti 

latihan.

Risiko Optimal Risiko global FRS <10% dan gaya hidup sehat, tanpa adanya 

faktor risiko.
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HIPERTENSI PRIMER DAN SEKUNDER PADA PEREMPUAN

Paskariatne Probo Dewi Yamin

Sebagian besar hipertensi yang ditemui merupakan hipertensi 

esensial (90-95%) dan hanya sekitar 5-10% merupakan hipertensi 

sekunder. Hipertensi primer (esensial) pada perempuan secara umum 

memiliki patogenesis dan implikasi klinis yang sama dengan hipertensi 

pada laki-laki, dengan beberapa perbedaan yang akan dibahas pada 

bagian ini. 

HIpertensi Primer

Insidensi komplikasi hipertensi seperti penyakit jantung koroner dan 

stroke lebih rendah secara signifikan pada perempuan dibanding laki-laki, 

terutama perempuan pra menopause. Namun demikian, perempuan pra 

menopause dengan hipertensi memiliki risiko lebih tinggi terhadap 

kerusakan organ target (mikroalbuminaria dan hipertrofi ventrikel kiri). 

Derajat hipertensi pada perempuan akan meningkat seiring dengan 

pertambahan usia, terutama akibat progresivitas kekakuan arteri serta 

penurunan kadar estrogen, yang akan mengaktivasi sistem renin-

angiotensin-aldosteron serta sistem saraf simpatis. 

Curah jantung pada perempuan 10% lebih tinggi dan resistensi 

vaskular sistemiknya 10% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Lebih 

rendahnya resistensi vaskular sistemik akan meminimalisir cedera 

vaskular sehingga menurunkan insidens terjadinya penyakit jantung 

koroner, gagal jantung, serta stroke. Mekanisme patofisiologinya masih 

belum diketahui dengan jelas sampai saat ini, namun diyakini bahwa 

estrogen memiliki peranan yang penting di dalamnya.  

Terdapat pengaruh hormon seks, sistem renin-angiotensin, stres 

oksidatif, endothelin, kenaikan berat badan, serta aktivasi simpatis yang 
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menyebabkan pengaturan tekanan darah berbeda antara perempuan dan 

laki-laki. Perempuan pra menopause dengan hipertensi diketahui memiliki 

kadar estradiol plasma yang lebih rendah dibandingkan dengan 

perempuan normotensif pada usia yang sama. Perempuan dengan 

hipertensi juga ditemukan memiliki kadar plasma renin yang lebih rendah 

daripada laki-laki. 

Masa menopause menyebabkan gangguan sistem sirkulasi 

kardiovaskular, dan berhentinya fungsi ovarium dapat menyebabkan tidak 

hanya penurunan vasodilatasi endothelium namun juga meningkatnya 

faktor-faktor aterogenik yang ditandai dengan peningkatan kekakuan arteri 

dan sensitivitas terhadap garam, penurunan produksi nitric oxide 

endothelial, serta peningkatan ekspresi reseptor angiotensin II. Menopause 

juga berkaitan dengan meningkatnya insidensi sindrom metabolik yang 

ditandai oleh obesitas abdomen, resistensi insulin, dan dislipidemia. 

Peningkatan indeks massa tubuh dan perubahan dalam metabolisme 

glukosa akibat defisiensi estrogen pada masa menopause dapat 

berkontribusi dalam terjadinya sindrom metabolik ini sehingga akan 

meningkatkan pula risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular. 

Hipertensi Sekunder

Penyebab hipertensi sekunder pada perempuan sama dengan laki-

laki, dengan predileksi gender untuk beberapa penyebab tertentu. 

Koarktasio aorta lebih sering dijumpai pada laki-laki, sedangkan stenosis 

arteri renalis akibat displasia fibromuskular lebih sering dijumpai pada 

perempuan muda. Hipertensi juga lebih sering dijumpai pada perempuan 

dengan penyakit kolagen (contohnya lupus, sklerosis sistemik), dimana hal  

ini menunjukkan keterlibatan renal akibat proses autoimun penyakit. 

Phechromocytoma jarang dijumpai sebagai penyebab hipertensi 

sekunder pada perempuan namun menimbulkan morbiditas dan 

mortalitas maternal yang signifikan pada kehamilan, sehingga kondisi ini 
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harus dieksklusi pada perempuan muda yang menderita hipertensi dan 

memiliki keluhan khas seperti sakit kepala, palpitasi, berkeringat banyak, 

serta tekanan darah yang labil. 

Durasi tidur yang abnormal (<6 atau >9 jam/hari) juga terkait dengan 

insidensi hipertensi yang lebih tinggi pada perempuan. Kurang tidur akan 

mengganggu sistem endokrin serta metabolik, dan dapat meningkatkan 

aktivitas sistem saraf simpatis yang menyebabkan tekanan darah naik. 

Sementara mekanisme biologis antara tidur berlebihan dengan hipertensi 

kemungkinan terkait dengan gangguan pernafasan saat tidur, penurunan 

aktivitas fisik, serta kualitas tidur yang buruk. 

Penyakit parenkim renal

Merupakan penyebab terbanyak hipertensi pada anak dan remaja. 

Penyakit renal yang mendasari dapat berupa glomerulonefritis, kelainan 

bawaan, dan nefropati refluks. Pemeriksaan awal meliputi pemeriksaan 

kadar Blood Urea Nitrogen (BUN) dan kreatinin, urinalisis, kultur urin, dan 

USG renal.

Koarktasio Aorta

Merupakan penyebab kedua terbanyak hipertensi pada anak dan 

remaja, namun 2-5 kali lipat lebih sering mengenai laki-laki daripada 

perempuan. Terdapat diskrepansi tekanan darah antara kedua lengan, atau 

antara lengan dan kaki. Pada rontgen thoraks dapat dijumpai 'three' sign 

atau rib notching. Pada anak dapat dilakukan ekokardiografi transtorakal 

untuk menegakkan diagnosis sementara untuk pasien dewasa disarankan 

pemeriksaan MRI.

Stenosis arteri renalis akibat displasia fibromuskular

Lebih banyak dijumpai pada wanita usia muda (19-39 tahun). Dari 

pemeriksaan fisik dijumpai arteri renal bruit yang bersifat holosistolik. 
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Pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis dapat berupa Doppler arteri 

renalis, MRI dengan gadolinium, serta CT angiografi renalis.

Gangguan tiroid

Hormon tiroid mempengaruhi curah jantung serta resistensi vaskular 

sistemik, sehingga dapat pula mempengaruhi tekanan darah. 

Hipotiroidisme dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah diastolik, 

sementara  hipertiroidisme dapat menyebabkan peningkatan tekanan 

sistolik terisolasi sehingga terjadi pelebaran tekanan nadi. Hipertiroidisme 

lebih sering dijumpai pada dewasa usia 20-50 tahun, sementara 

hipotiroidisme lebih banyak dijumpai pada dewasa muda (19-39 tahun) 

dan usia di atas 60 tahun. Pemeriksaan awal dilakukan dengan menilai 

kadar Thyroid Stimulating Hormone (TSH).

Sindrom polistik ovarian

Perempuan dengan sindrom polikistik ovarian memiliki 2-3x lipat 

peningkatan prevalensi hipertensi. Penyakit ini mengenai 5% perempuan 

usia reproduksi dan berkaitan dengan obesitas serta resistensi insulin, 

yang merupakan faktor risiko terjadinya hipertensi. Meskipun demikian, 

masih belum jelas apakah peningkatan risiko terjadinya hipertensi pada 

perempuan dengan penyakit ini semata-mata karena indeks massa tubuh 

yang lebih besar ataukah terdapat faktor-faktor lainnya yang 

mempengaruhi.

Aldosteronisme primer (hiperaldosteronisme)

Merupakan penyebab hipertensi sekunder yang terbanyak. 

Prevalensinya sama antara perempuan dan laki-laki, namun karena 

estrogen serta progesterone dapat mempengaruhi kadar renin dan 

aldosterone maka hal ini dapat mempengaruhi proses penegakan 

diagnosis. Idealnya, kadar aldosterone dan renin diukur pada pagi hari 
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minimal 2 jam setelah bangun tidur dan diambil dalam posisi berdiri. Jika 

rasio aldoteron/renin >20, dan disertai dengan kadar aldosterone >15 

ng/dL, maka diperlukan pemeriksaan lanjutan berupa tes supresi garam 

untuk mengkonfirmasi diagnosis. Pemeriksaan CT atau MRI dapat 

mendiagnosis adenoma adrenal yang berukuran besar, namun terkadang 

tidak dapat mendeteksi mikroadenoma atau hiperplasia adrenal.

Obstructive sleep apnea (OSA)

Terbanyak dijumpai pada usia 40-64 tahun, dengan polisomnografi 

sebagai modalitas diagnostik. Pada pasien OSA, terdapat gangguan 

pengaturan tekanan darah selama 24 jam sehingga pemeriksaan ABPM 

berguna untuk menilai irama sirkadian. 

Pheochromocytoma

Terbanyak dijumpai pada usia 30-60 tahun. Pemeriksaan awal 

dengan mengukur kadar metanefrin dalam sampel urin 24 jam serta kadar 

metanefrin bebas dalam plasma.

Sindrom cushing

Sebagian besar sindrom cushing (hiperkortisol) bersifat iatrogenik 

akibat pemberian kortikosteroid, sehingga perlu dievaluasi mengenai 

riwayat pengobatan yang sebelumnya dikonsumsi oleh pasien. Hanya 20% 

pasien dengan sindrom cushing iatrogenik akan mengalami hipertensi. 

Sebaliknya, sindrom cushing yang diakibatkan oleh tumor bersifat jarang 

(2-5 kasus/1 juta orang/tahun), namun 80%nya akan menderita 

hipertensi. Pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis berupa pengukuran 

kadar kortisol urin 24 jam, late-night salivary cortisol, serta low-dose 

dexamethasone suppression.

Stenosis arteri renalis akibat aterosklerosis

Kondisi ini banyak dijumpai pada usia >50 tahun dan harus dicurigai 

Perhimpunan
Dokter Hipertensi 
Indonesia
2018



33

pada pasien dengan riwayat atherosklerosis (riwayat penyakit jantung 

koroner atau stroke), terdapat insufisiensi renal, atau apabila terjadi 

perburukan fungsi ginjal secara cepat (peningkatan kadar kreatinin serum 

0.5-1 mg/dL setelah pemberian ACE inhibitor atau ARB). Pemeriksaan  

untuk penegakkan diagnosis serupa dengan stenosis arteri renalis yang 

diakibatkan oleh displasia fibromuskular.

Gagal ginjal

Hipertensi merupakan penyebab utama kerusakan parenkim renal, 

terutama pada usia lanjut, dimana kondisi ini kemudian akan makin 

memperberat kondisi hipertensi pasien. Pemeriksaan urinalisis dibutuhkan 

untuk menilai ada tidaknya albuminuria, selain itu laju filtrasi glomerulus 

juga harus dinilai. Sementara USG renal dikerjakan untuk mengevaluasi 

penyebab serta kronisitas gagal ginjal.

Hipertensi akibat pemakaian pil kontrasepsi dan terapi hormonal

Akan dibahas pada bagian tersendiri.

Berikut adalah tabel ringkasan mengenai tanda dan gejala pada 

hipertensi sekunder beserta modalitas pemeriksaannya. 

Tabel 5. Tanda dan gejala hipertensi sekunder dan pemilihan modalitas 

pemeriksaan
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Tanda/gejala
Kemungkinan 

penyebab
Pemeriksaan diagnostik

§ Beda tekanan darah 

sistolik antara lengan 

dan kaki > 20 mmHg

§ Pulsasi femoral lemah 

atau tidak teraba

§ Murmur

Koarktasio aorta Dewasa : MRI

Anak : ekokardiografi
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Tanda/gejala
Kemungkinan 

penyebab
Pemeriksaan diagnostik

§ Pen ingka tan  kada r 

kreatinin serum (>0.5-

1 m g / d l )  s e t e l a h 

p e m a k a i a n  o b a t 

golongan ACE inhibitor 

atau ARB

§ Renal bruit

Stenosis arteri renalis USG renal

USG Doppler arteri renalis

CT angiografi

M R I  d e n g a n  k o n t r a s 

gadolinium

§ Bradikardi/takikardi

§ Intoleransi dingin/ panas

§ Konstipasi/diare

§ Absennya menstruasi, 

atau siklus yang tidak 

teratur

Gangguan tiroid Pemeriksaan TSH

§ Hipokalemia

§ Kelemahan otot

A l d o s t e r o n i s m e 

primer

Rasio aldosterone/renin

Plasma renin activity (PRA)

CT atau MRI adrenal

§ Obesitas

§ Periode apnea saat tidur

§ Rasa mengantuk di 

siang hari

§ Mendengkur

Obstuct ive s leep 

apnea (OSA)

Polisomnografi

Sleep apnea cinical score 

dengan oksimetri saat malam 

hari

§ Flushing

§ Sakit kepala

§ Tekanan darah yang 

labil

§ Hipotensi ortostatik

§ Palpitasi

§ Berkeringat

§ Sinkope

Pheochromocytoma Metanefrin urin 24 jam

Metanefrin plasma
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Tabel di bawah ini memberikan petunjuk mengenai kemungkinan 

penyebab hipertensi sekunder berdasarkan usia. 

Tabel 6. Penyebab hipertensi sekunder berdasarkan usia
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Rentang usia
Persentase hipertensi dengan 

penyebab sekunder
Penyebab terbanyak

Anak (0-12 tahun) 70-85% Penyakit parenkim renal

Koarktasio aorta

Remaja 

(12-18 tahun)

10-15% Penyakit parenkim renal

Koarktasio aorta

Dewasa muda 

(19-39 tahun)

5% Gangguan tiroid

Displasia fibromuskular

Penyakit parenkim renal

Dewasa 

(40-64 tahun)

8-12% Aldosteronisme

Gangguan tiroid

Obstructive sleep apnea

Sindrom cushing

Pheochromocytoma

Usia lanjut 

( > 65 tahun)

17% Stenosis ar teri renal 

atherosklerotik

Gagal ginjal

Hipotiroidisme

Tanda/gejala
Kemungkinan 

penyebab
Pemeriksaan diagnostik

§ Buffalo hump

§ Obestitas sentral

§ Moon facies

§ Striae

Sindrom cushing Kortisol urin 24 jam

Late-night salivary cortisol

Low-dose dexamethasone 

suppression
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Intisari 5.  Hipertensi Primer dan Sekunder pada Perempuan

§ Insidensi komplikasi hipertensi seperti penyakit jantung koroner dan stroke 

lebih rendah secara signifikan pada perempuan dibanding laki-laki, terutama 

perempuan pra menopause

§ Curah jantung pada perempuan 10% lebih tinggi dan resistensi vaskular 

sistemiknya 10% lebih rendah dibandingkan laki-laki.

§ Terdapat pengaruh hormon seks, sistem renin-angiotensin, stres oksidatif, 

endothelin, kenaikan berat badan, serta aktivasi simpatis yang menyebabkan 

pengaturan tekanan darah berbeda antara perempuan dan laki-laki.

§ Koarktasio aorta lebih sering dijumpai pada laki-laki, sedangkan stenosis arteri 

renalis akibat displasia fibromuskular lebih sering dijumpai pada perempuan 

muda
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PENANDA VASKULAR PADA PEREMPUAN 

DENGAN HIPERTENSI

Antonia Anna Lukito

 Hipertensi memiliki pengaruh besar terhadap sistem vaskular. 

Sebaliknya, komplikasi utama hipertensi merupakan akibat dari 

perubahan vaskular. Saat ini terdapat berbagai penanda vaskular baik di 

tingkat molekular, humoral, subklinis dan klinis di mana perbedaan gender 

memiliki pengaruh terhadap penanda vaskular tersebut. Kekakuan arteri 

(arterial stiffness), carotid intima-media thickness (CIMT) dan kalsium 

koroner merupakan penanda penting dari aterosklerosis preklinis. Di 

tingkat molekular, proses inflamasi memainkan peranan utama dalam 

patogenesis aterosklerosis. Penanda vaskular hipertensi juga mencakup 

penanda inflamasi seperti P-selectin, Interleukin-6, tumor necrosis 

factor-α (TNF), soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1), dan 

C-reactive protein (CRP).

  

Tabel 7. Penanda Vaskular Hipertensi

CAC=Coronary Artery Calcium; CIMT=Carotid Intima Media Thickness; 

FMD=Flow Mediated Dilation; LVH=Left Ventricle Hypertrophy; RAAS=Renin 

Angiotensin Aldosteron System; TD=Tekanan Darah
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Molekular Subklinis Klinis

Resistensi insulin

Penanda inflamasi

Stres oksidatif

RAAS

FMD

CIMT

CAC

Kekakuan Arteri

Sensitivitas terhadap Garam

Variabilitas TD

LVH

Microalbuminuria

Luaran Klinis

Strategi Terapi
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Berikut ini akan dibahas beberapa penanda vaskular penting yang 

dipengaruhi oleh gender. 

1.  Renin Angiotensin Aldosteron System (RAAS)

 Studi pada populasi normotensi di Afrika-Karibia menunjukkan 

perbedaan gender pada ekspresi peptida angiotensin dalam darah dan 

urin. Kadar angiotensin 1-7 urin lebih tinggi pada perempuan dan 

berkorelasi dengan tekanan darah sistolik hanya pada perempuan, 

sedangkan untuk angiotensin II tidak dipengaruhi perbedaan gender.

2.  Stres Oksidatif

 Hormon seksual diduga berperan penting atas regulasi stres oksidatif 

vaskular. Stres oksidatif berperan atas inisiasi dan laju penyakit vaskular, 

termasuk hipertensi dan aterosklerosis. Enzime NADPH (nicotinamide 

adenine dinucleotide phosphate) oksidase merupakan sumber utama dari 

reactive oxygen species (ROS) vaskular. Produksi ROS berlebih oleh 

NADPH oksidase akan mengakibatkan peningkatan stres oksidatif 

vaskular.

 Semakin banyak bukti melaporkan kadar ROS vaskular perempuan 

lebih rendah baik saat sehat ataupun sedang sakit, bahkan aktifitas dan 

ekspresi vaskular dari NADPH oksidase lebih rendah pada hewan coba 

betina baik dalam kondisi sehat, hipertensi maupun aterosklerotik. 

Perempuan pra menopause memiliki kadar hormon estrogen yang tinggi, 

yang memodulasi ekspresi dan fungsi NADPH oksidase serta enzim anti-

oksidan yang menyebabkan tingkat stres oksidatif vaskular lebih rendah.

3.  Flow mediated dilatation (FMD)

 FMD diketahui merupakan parameter penanda disfungsi endotel. 

Studi terhadap 1083 populasi yang dibedakan atas risiko Framingham 

rendah, sedang dan tinggi mendapatkan perbedaan gender atas FMD pada 

Perhimpunan
Dokter Hipertensi 
Indonesia
2018



40

tingkat risiko Framingham yang sama. Penurunan FMD yang sejalan 

dengan peningkatan risiko Framingham didapatkan lebih bermakna pada 

perempuan. Evaluasi FMD secara dini dan berkala diharapkan dapat 

membantu mengevaluasi percepatan atau perlambatan laju jejas vaskular 

serta untuk tujuan intervensi bila diperlukan.

4.  Carotid-Intima media thickess (CIMT)

 Suatu studi kohort terhadap 355 populasi diabetes tipe-2 selama 4 

tahun mendapatkan usia merupakan faktor risiko utama atas CIMT, namun 

dampak usia terhadap percepatan laju CIMT hanya didapatkan pada 

kelompok laki-laki dengan diabetes. Studi lain terhadap 800 populasi 

mengenai pengaruh obesitas sentral terhadap CIMT mendapatkan ada 

hubungan antara waist to hip ratio (WHR) dengan CIMT baik pada laki-laki 

dan perempuan. Studi ini menyimpulkan perbedaan gender atas distribusi 

lemak tubuh adalah hal yang mengakibatkan perbedaan gender dalam 

proses aterosklerosis.

5.  Kalsifikasi koroner/Coronary artery calcium (CAC)

 Kalsifikasi koroner merupakan prediktor penting untuk kejadian 

kardiovaskuar. Pada perempuan, aterosklerosis koroner terjadi 10 tahun 

lebih lambat dan kalsifikasi/perkapuran koroner terjadi seiring dengan 

kejadian penyakit jantung koroner (PJK). Perbedaan gender atas derajat 

CAC mendasari referensi pembagian skoring kalsifikasi koroner 

berdasarkan gender dan usia. Studi terhadap 1481 perempuan dan 1505 

laki-laki menyimpulkan bahwa kalsifikasi koroner pada perempuan timbul 

10 tahun lebih lambat dari laki-laki, namun perempuan obes memiliki 

kalsifikasi koroner lebih berat dibandingkan laki-laki dalam kelompok 

indeks massa tubuh (IMT) yang sama. Ini menunjukkan bahwa terdapat 

percepatan laju aterosklerosis pada perempuan dengan IMT tinggi.

 Perempuan pasca menopause dengan IMT tinggi juga dilaporkan 
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memiliki risiko vaskular lebih tinggi. Jaringan lemak, terutama lemak 

viseral, merupakan pengatur kunci inflamasi. Suatu studi yang menilai efek 

obesitas terhadap inflamasi, fungsi endotel, tingkat sitokin pro-inflamasi, 

molekul adhesi serta respon vaskular terhadap L-arginin mendapatkan 

bahwa penurunan berat badan berhubungan bermakna dengan penurunan 

IMT, WHR, kadar gula darah puasa dan kadar insulin puasa, seiring dengan 

penurunan bermakna kadar TNF-α, Interleukin (IL)-6, P-selectin, 

intercellular adhesion molecule (ICAM)-1, and vascular cell adhesion 

molecule (VCAM), serta perbaikan bermakna rerata tekanan darah, 

agregasi platelet dan viskositas darah dalam respon terhadap L-arginin. 

Penurunan berat badan dilakukan dengan pendekatan multidisiplin 

meliputi diet, latihan, konseling perilaku dan nutrisi, serta operasi sedot 

lemak.
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Disfungsi endotel pada obesitas dimediasi melalui berbagai sitokin. 

Penurunan berat badan mengurangi status pro-inflamasi pada individu 

obesitas sehingga selanjutnya akan menurunkan risiko kejadian 

aterotrombosis.

6.  Kekakuan arteri (Arterial Stiffness)

 Kekakuan arteri dikenal sebagai prediktor kuat kejadian dan kematian 

akibat kardiovaskular. Perempuan usia lanjut memiliki kekakuan arteri 

lebih berat dibandingkan laki-laki. Hal ini tampaknya berhubungan erat 

dengan pengendalian tekanan darah, disfungsi diastolik, gangguan kopling 

ventrikular dan remodeling ventrikel kiri pada perempuan. Dengan 

demikian kekakuan arteri diduga memiliki peranan penting pada beberapa 

penyakit yang didominasi oleh perempuan seperti hipertensi sistolik 

terisolasi, hipertensi refrakter, gagal jantung dengan fraksi ejeksi rendah 

(HFrEF; heart failure with reduced ejection fraction), serta stenosis katup 

Perhimpunan
Dokter Hipertensi 
Indonesia
2018

(b)

Gambar 2. Kalsifikasi koroner. Kalsifikasi koroner  berdasarkan 

(a) gender dan usia dan (b) gender dan IMT
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aorta dengan paradoks gradien rendah, aliran rendah dan fraksi ejeksi 

normal. Lebih lanjut, kekakuan arteri merupakan karakteristik umum pada 

perempuan dengan hipertensi kehamilan.

 Pemahaman yang baik mengenai perbedaan gender terhadap 

penanda vaskular akan memperdalam pemahaman penyakit 

kardiovaskular pada perempuan serta mempermudah identifikasi 

stratifikasi risiko dan target terapi yang tepat sasaran.
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Bagian 2. Hipertensi pada Kehamilan

§ Gambaran umum Hipertensi pada kehamilan

§ Preeklamsia dan Eklamsia

§ Tata laksana hipertensi postpartum dan perencanaan kehamilan 

pasca preeklamsia

§ Hipertensi terkait pil kontrasepsi 
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GAMBARAN UMUM HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN

Ekawati Dani Yulianti

Hipertensi pada kehamilan menempati urutan kedua sebagai 

penyebab kematian ibu hamil di negara berkembang. Hipertensi 

ditemukan pada 10% kehamilan dan diperkirakan sekitar 50-60 ribu per 

tahun kematian maternal di dunia disebabkan preeklamsia. Keadaan ini 

juga merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Data dari Rumah Sakit 

Dr. Soetomo menyebutkan bahwa sekitar 30% kematian Ibu hamil 

disebabkan oleh preeklamsia.

Penyakit hipertensi dalam kehamilan dibagi menjadi empat kategori 

yaitu:

1. Preeklamsia/eklamsia

2. Hipertensi kronik

3. Preeclampsia superimposed on chronic hypertension

4. Hipertensi kehamilan

Preeklamsia/eklamsia

Preeklamsia merupakan hipertensi spesifik pada kehamilan dan 

melibatkan berbagai sistem organ. Proteinuria merupakan ciri khas 

preeklamsia, gejala lain yang dapat ditemukan antara lain gangguan 

penglihatan, nyeri kepala, nyeri epigastrik, dan edema. Patofisiologi 

preeklamsia masih belum diketahui secara pasti, namun diduga plasenta 

berperan memicu disfungsi endotelial dan vasospasme. Pada preeklamsia 

terjadi proses invasi sitotrofoblas pada miometrium yang akan 

mengganggu sirkulasi sehingga mengakibatkan hipoperfusi plasenta. 

Keadaan ini akan mengakibatkan terjadinya gangguan ekspresi peptida 

antiangiogenik maupun peptida angiogenik. 

Preeklamsia umumnya muncul pada usia kehamilan diatas 20 

minggu, serta sering muncul mendekati waktu persalinan dan dapat terjadi 
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bersamaan (superimposed) dengan kondisi hipertensif lainnya. Diagnosis 

Preeklamsia ditegakkan dengan kejadian hipertensi dan proteinuria baru 

pada saat kehamilan.  

Tabel 8. Faktor Risiko Preeklamsia

KB=Keluarga berencana.

Disadur dari ACOG. Task Force on Hypertension in Pregnancy. 

Obstet Gynecol. 2013;122(5):1122-31
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Faktor Risiko Preeklamsia

Maternal Usia > 40 tahun

Interval hamil <2 tahun atau >10 tahun

Ibu dengan berat badan lahir kecil

Nulipara

Pernah mengalami preeklamsi atau hipertensi pada kehamilan

Hipertensi kronis

Dislipidemia

Obesitas, resistensi insulin, dan/atau diabetes sebelum hamil

Gagal ginjal kronik

Trombofilia

Sistemik Lupus Eritematosa (SLE)

Riwayat migraine 

Konsumsi SSRI pada trimester pertama

Infeksi maternal (misalnya periodontitis)

Tak ada riwayat pil KB

Paternal Kehamlan pertama dengan pasangan

Kehamilan inseminasi  dengan paparan sperma paternal terbatas

Paternal dengan riwayat memiliki pasangan preeklamsi

Fetal Multiparitas

Penyakit trofoblastik gestasional

Fetal hidrops

Triploidi
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Eklamsia merupakan fase konvulsi grand mal yang mengancam jiwa 

dan merupakan manifestasi berat dari preeklamsia. Angka kejadian 

eklamsia onset lambat (>48 jam pasca persalinan) diketahui semakin 

meningkat.

Terdapat beberapa prinsip tata laksana preeklamsia dan eklamsia. 

Namun perlu digarisbawahi bahwa terapi definitif dari preeklamsia dan 

eklamsia adalah persalinan. Secara umum, terapi dibedakan berdasarkan 

ada atau tidaknya manifestasi preeklamsia berat. Pada saat antepartum, 

evaluasi kesejahteraan ibu dan janin perlu dilakukan antara lain 

pemantauan gejala maternal dan pergerakan fetus setiap hari. 

Pemeriksaan tekanan darah serial dilakukan setiap 2 minggu. 

Pemeriksaan laboratorium yang disarankan antara lain hitung jumlah 

trombosit dan enzim hati dilakukan setidaknya setiap minggu. 

Pemeriksaan ultrasonografi dapat dilakukan untuk mendeteksi gangguan 

pertumbuhan janin dan bila ditemukan, maka dilanjutkan dengan 

pemeriksaan fetoplasenta. 

Pada preeklamsia tanpa gejala berat, diutamakan terapi konservatif 

atau expectant management. Pemberian obat antihipertensi tidak 

direkomendasikan pada preeklamsia dengan TDS <160 mmHg dan TDD 

<110 mmHg. Selain itu tirah baring ketat tidak direkomendasikan. Bila 

belum ada indikasi untuk mempercepat persalinan, kehamilan dapat 

dilanjutkan hingga mencapai usia kehamilan 37 minggu pada preeklamsia 

tanpa gejala berat. Pemberian magnesium sulfat juga tidak disarankan. 

Pada preeklamsia berat, terapi perlu lebih agresif karena berisiko 

komplikasi akut dan jangka panjang baik bagi ibu maupun janin. 

Komplikasi maternal yang harus diperhatikan antara lain edema pulmonal, 

infark miokard, stroke, gangguan pernapasan akut, koagulopati, gangguan 

ginjal berat, dan kerusakan retina. Preeklamsia berat juga dapat 

menyebabkan insufisiensi uteroplasenta maupun kelahiran prematur 

sehingga juga mengancam janin. 
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Pada preeklamsia berat, bila usia kehamilan mencapai 34 minggu 

atau lebih atau terdapat kondisi maternal-fetal yang tidak stabil pada usia 

kehamilan berapapun, proses kelahiran harus segera dilakukan setelah 

stabilisasi maternal dilakukan. Proses kelahiran pada kondisi ini harus 

dilakukan pada fasilitas kesehatan yang memadai. 

Pada preeklamsia berat dengan usia kehamilan <34 minggu, 

expectant management dapat dilakukan dengan kriteria ketat dan 

dilakukan hanya pada fasilitas kesehatan memadai. Bila pada saat 

dilakukan expectant management terdapat kondisi yang mengancam 

maternal dan janin, maka dapat dilakukan percepatan kelahiran. Pada 

kondisi ini, kortikosteroid diberikan untuk maturitas janin dan persalinan 

dapat dilakukan segera setelah kondisi maternal stabil atau dapat ditunda 

hingga 48 jam sesuai dengan kondisi maternal dan janin. 

Pemberian Magnesium Sulfat intravena penting dilakukan sebagai 

pencegahan kejangan pada perempuan dengan preeklamsia. Obat ini 

bekerja dengan melambatkan konduksi neuromuskular dan meningkatkan 

nilai ambang batas dari kejang. Loading dose sebanyak 6 gram dilarutkan 

dalam 100 mL NaCl 9% diberikan selama 15-20 menit dan kemudian 

dilanjutkan dengan infus 2 gram/jam. Dosis terapeutik dari kadar 

Magnesium Sulfat plasma berkisar 4 hingga 7 mg/dL. Profilaksis kejang 

dilanjutkan hingga 12-24 jam pasca kelahiran. 

Hipertensi Kronik

Pada saat kehamilan, hipertensi kronik didefinisikan sebagai 

peningkatan tekanan darah yang telah diketahui sebelum konsepsi atau 

dideteksi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Hipertensi kronik terjadi 

pada sekitar 20% perempuan usia produktif. Berbeda dengan hipertensi 

kehamilan dan preeklamsia, hipertensi kronik tidak memiliki patofisiologi 

spesifik pada kehamilan dan diduga memiliki mekanisme sama dengan 

hipertensi esensial pada umumnya. 
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Hipertensi kronik dapat didiagnosis dengan mudah bila terdapat 

dokumentasi tekanan darah sebelum kehamilan atau bila peningkatan 

tekanan darah terjadi pada trimester awal kehamilan. Kesulitan diagnosis 

didapatkan bila tidak ada data tekanan darah sebelum kehamilan dan 

perubahan fisiologis kehamilan berakibat pemeriksaan tekanan darah 

pada trimester kedua menunjukkan hasil normal. Pada kondisi ini, ibu 

hamil ini akan dianggap memiliki tekanan darah yang normal dan bila pada 

trimester ketiga ditemukan peningkatan tekanan darah yang dapat disertai 

proteinuria, maka akan dicurigai adanya preeklamsia atau hipertensi 

kehamilan. Sehingga diagnosis pasti hipertensi kronik baru dapat 

ditegakkan pasca persalinan.

Hipertensi kronik pada kehamilan, walaupun tidak disertai 

komplikasi, tetap berisiko terhadap kehamilan. Pada satu studi dengan 

total 1.807 persalinan, hipertensi kronik berhubungan dengan risiko 

persalinan sesar (OR 2.7; 95%,CI 2.4-3.0) dan perdarahan pasca 

kelahiran (OR 2.2; 95%CI 1.4-3.7). Beberapa risiko maternal lain adalah 

peningkatan tekanan darah parah saat kehamilan, diabetes kehamilan, 

abrupsio plasenta, dan hospitalisasi akibat hipertensi. Hipertensi kronik 

juga berhubungan dengan gangguan pertumbuhan dan malformasi fetus.

Terapi hipertensi kronik pada kehamilan bertujuan untuk mencegah 

timbulnya komplikasi akut dan menjaga kesehatan ibu serta janin selama 

kehamilan berlangsung. Hal ini termasuk melindungi janin dari obat-

obatan antihipertensi yang dapat berpengaruh terhadap hemodinamik 

maternal dan perfusi terhadap uteroplasenta maupun obat-obatan yang 

dapat melewat sawar darah plasenta. 

Terapi hipertensi kronik terdiri dari terapi farmakologis dan non-

farmakologis. Terapi non-farmakologis pada perempuan hamil tidak dapat 

disamakan dengan populasi umum. Penurunan berat badan dan diet 

rendah sodium ekstrim tidak disarankan untuk perempuan hamil. Pada 

perempuan hamil yang terbiasa beraktivitas fisik sedang, dapat dilanjutkan 
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selama kehamilan. Untuk terapi farmakologis, pemberian obat 

antihipertensi hanya diberikan pada hipertensi berat (TDS >160 mmHg 

dan/atau TDD >105 mmHg) atau jika peningkatan tekanan darah disertai 

bukti adanya kerusakan organ target. Bila terapi farmakologis diberikan, 

maka TDS dipertahankan antara 120–160 mmHg dan TDD 80–105 

mmHg. Terapi Labetalol, Nifedipin dan Metildopa direkomendasikan pada 

perempuan hamil dengan hipertensi kronik. Sedangkan ACE-inhibitor, 

angiotensin reseptor bloker (ARB), inhibitor renin, dan antagonis reseptor 

mineralkortikoid tidak direkomendasikan. Pada perempuan dengan 

kehamilan risiko tinggi disertai hipertensi kronik, aspirin dosis rendah (60-

80 mg/hari) dapat diberikan sebagai pencegahan terhadap preeklamsia 

superimposed.

Hipertensi Kronik dengan Preeklamsia Superimposed

Merupakan kondisi timbulnya preeklamsia pada ibu hamil dengan 

hipertensi kronik. Preeklamsia dapat terjadi di atas semua penyakit 

hipertensi lain dan ditemukan 4-5 kali lebih sering dibandingkan dengan 

perempuan hamil tanpa riwayat hipertensi. Diagnosis hipertensi kronik 

dengan preeklamsia superimposed terkadang sulit ditegakkan. Terdapat 7 

kondisi dalam menegakkan diagnosis :

1. Perempuan hamil dengan hipertensi pada saat awal kehamilan dan 

mengalami proteinuria setelah 20 minggu kehamilan

2. Perempuan hamil dengan hipertensi dan proteinuria sebelum 20 

minggu kehamilan yang mengalami:

a. Eksaserbasi peningkatan tekanan darah atau membutuhkan 

peningkatan dosis obat antihipertensi pada pasien hipertensi 

yang sebelumnya terkontrol.

b. Timbul tanda dan gejala lain seperti peningkatan kadar enzim hati

c. Penurunan kadar trombosit kurang dari 100.000/µl
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d. Timbul gejala perut kuadran kanan atas dan nyeri kepala hebat

e. Timbul edema pulmonal atau edema tungkai

f. Timbul gangguan fungsi ginjal

g. Peningkatan proteinuria mendadak

Bila hanya terjadi proteinuria serta peningkatan TDS dan TDD <160 

mmHg dan <110 mmHg, maka dinyatakan sebagai preeklamsia 

superimposed tanpa gejala berat. 

Prinsip tata laksana preeklamsia superimposed juga dibedakan antara 

ada tidaknya tanda dan gejala berat. Bila kondisi fetal dan maternal stabil, 

maka expectant management disarankan hingga usia kehamilan 

mencapai 37 minggu. Bila expectant management dilakukan pada usia 

kehamilan kurang dari 34 minggu, kortikosteroid dapat diberikan. Sama 

dengan preeklamsia, magnesium sulfat dapat diberikan sebagai tindakan 

pencegahan kejang pada durante dan pasca partum. 

Pada usia kehamilan 34 minggu atau kurang, expectant management 

dapat dilakukan di fasilitas kesehatan memadai. Bila terdapat kondisi 

maternal maupun fetal mengancam antara lain hipertensi berat tidak 

terkontrol, eklamsia, edema pulmonal, abrupsio plasenta, gangguan 

koagulasi, dan status fetus kondisi meragukan, maka proses persalinan 

segera dilakukan setelah stabilisasi kondisi. Tidak direkomendasikan 

untuk melanjutkan expectaat management pada usia kehamilan lebih dari 

37 minggu pada preeklamsia superimposed dengan tanda dan gejala 

berat. 

Hipertensi Kehamilan

Karakteristik hipertensi kehamilan berupa hipertensi baru setelah 20 

minggu kehamilan, seringkali mendekati persalinan, tanpa disertai 

proteinuria. Tekanan darah umumnya akan kembali normal hingga 24 hari 

pasca persalinan. Bila peningkatan tekanan darah tetap terjadi maka perlu 

dicurigai adanya hipertensi kronik. Prinsip penanganan hipetensi 
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kehamilan sama dengan penatalaksanaan hipertensi kronik pada 

kehamilan.

Daftar Pustaka

1. American College of Obstetricians and Gynecologist. Task Force on 

Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2013 Nov; 122(5):1122-31

2. Ernawati, Gumilar E, Kuntoro, Soerosos J, Dekker G. Expectant 

Management of Preterm Preeclampsia in Indonesia and the Role of 

Steroids. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; 29(11):1736-40.

3. Vest AR, Cho LS. Hypertension in Pregnancy. Curr Atheroscler Rep. 

2014;16:395

4. Vanek M, Sheiner E, Levy A, Mazor M. Chronic hypertension and the risk 

for adverse pregnancy outcome after superimposed pre-eclampsia. Int J 

Gynaecol Obstet.2004;86:7-11.

Perhimpunan
Dokter Hipertensi 
Indonesia
2018

Intisari 7.  Gambaran Umum Hipertensi Dalam Kehamilan

§ Penyakit hipertensi dalam kehamilan dibagi menjadi empat kategori yaitu:

1)  Preeklamsia/eklamsia

2)  Hipertensi Kronis

3)  Preeclampsia superimposed on chronic hypertension

4)  Hipertensi Kehamilan

§ Diagnosis Preeklamsia ditegakkan dengan kejadian hipertensi dan 

proteinuria baru  saat kehamilan 

§ Patofisiologi dasar preeklamsia masih dipelajari namun diduga plasenta 

berperan dengan memicu disfungsi endotelial dan vasospasme

§ Kadangkala diagnosis hipertensi kronik ditegakkan pasca persalinan
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PREEKLAMSIA DAN EKLAMSIA

Vidhia Umami

Epidemiologi dan Faktor Risiko Preeklamsia

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2012, angka kematian ibu di Indonesia untuk periode tahun 2008-2012 

berkisar di angka 359 per 100.000 pada kehamilan, terutama akibat 

preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia paling banyak dialami oleh 

perempuan primipara. Risiko terjadinya preeklamsia meningkat 2-4 kali 

lipat pada pasien yang memiliki riwayat keluarga preeklamsia, dan bahkan 

7 kali lipat pada pasien yang pernah mengalami preeklamsia. Selain itu, 

usia ibu hamil, kehamilan gemeli, fertilisasi in vitro, obesitas, riwayat 

hipertensi sebelum kehamilan, diabetes melitus, dan riwayat trombofilia 

juga merupakan faktor risiko terjadinya preeklamsia. Usia ibu hamil diatas 

40 tahun meningkatkan risiko preeklamsia. Obesitas juga meningkatkan 

risiko preeklamsia dari 4.3% pada perempuan dengan Indeks Massa 
2 2Tubuh (IMT) <20 kg/m menjadi 13.3% pada IMT >35 kg/m

Patogenesis

Secara garis besar, preeklamsia lebih sering terjadi pada perempuan 

dengan karakteristik sebagai berikut: 

§ Terpapar vili korion untuk pertama kali.

§ Terpapar vili korion melimpah dan besar, seperti pada kehamilan 

gemeli atau mola hidatidosa.

§ Pernah mengalami kerusakan sel endotel akibat penyakit 

komorbid seperti diabetes, gangguan jantung atau ginjal.

§ Secara genetik memiliki kecenderungan untuk mengalami 

hipertensi saat hamil.

Sehingga dapat disimpulkan mekanisme preeklamsia antara lain:

§ Implantasi plasenta dengan invasi trofoblastik abnormal.
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§ Kepekaan imunologis antara ibu, plasenta, dan jaringan fetus.

§ Maladaptasi maternal terhadap perubahan kardiovaskular dan 

inflamasi selama kehamilan.

§ Faktor genetik.

Implantasi plasenta normal terjadi dengan remodeling arteriol spiral 

pada desidua basalis. Trofoblas endovaskular akan menggantikan sel-sel 

endotel dan lapisan otot halus pada pembuluh darah, dengan tujuan 

memperlebar diameternya. Namun pada preeklamsia, invasi trofoblas 

tidak sempurna, sehingga invasi tersebut tidak mencapai arteriol pada 

miometrium, berakibat rerata diameter pembuluh darah plasenta hanya 

separuh dari kondisi normal. Diameter lebih kecil ini akan menurunkan 

aliran darah plasenta, menyebabkan kondisi hipoksia, yang berujung pada 

respon inflamasi sistemik. Mediator inflamasi yang dikeluarkan kemudian 

merusak sel endotel, menurunkan produksi NO (nitric oxide), dan 

mengganggu keseimbangan prostaglandin. Selanjutnya terjadi 

peningkatan resistensi pembuluh darah yang meningkatkan tekanan 

darah. Kondisi lain yang menyebabkan gangguan pada diameter arteriol 

spiral seperti aterosis dan infark juga berperan dalam perjalanan 

preeklamsia. 

Teori lain yang menjelaskan penyebab preeklamsia adalah disregulasi 

dari toleransi imunologis maternal terhadap antigen paternal dari plasenta 

dan antigen fetus. Teori ini didukung oleh fakta bahwa risiko preeklamsia 

meningkat seiring dengan peningkatan jumlah antigen paternal – misalnya 

pada kehamilan molar. Sebaliknya, perempuan yang pernah hamil dengan 

pasangan sama, memiliki risiko lebih kecil untuk mengalami preeklamsia.

Selain itu, plasenta normal memproduksi substansi bersifat 

proangiogenik dan antiangiogenik selama proses vaskulogenesis. Trofoblas 

pada perempuan yang mengalami preeklamsia memproduksi setidaknya 

dua peptida antiangiogenik yang kemudian memasuki sirkulasi maternal. 

Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan angiogenik, yang dianggap 
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sebagai akibat dari hipoksia uteroplasenta. Penyebab kelebihan produksi 

ini belum diketahui dengan jelas.  Dua peptida tersebut antara lain: 

1. Soluble Fms-like tyrosine kinase (sFlt-1), yaitu suatu varian dari 

reseptor Flt-1 untuk placental growth factor (PlGF) dan vascular 

endothelial growth factor (VEGF). Peningkatan kadar sFlt-1 

maternal menonaktifkan dan mengurangi kadar PlGF dan VEGF 

bebas, yang kemudian berakibat pada disfungsi endotel. 

2. Soluble endoglin (sEng) merupakan suatu molekul yang berasal 

dari plasenta, bekerja menghambat endoglin, yaitu suatu 

koreseptor permukaan untuk famili transforming growth factor 

beta (TGFβ). Soluble endoglin ini menghambat ikatan antara 

berbagai bentuk TGFβ dengan reseptor di endotel, sehingga 

menurunkan vasodilatasi pembuluh darah.

Diagnosis Preeklamsia

Diagnosis preeklamsia meliputi terjadinya hipertensi, yaitu TDS >140 

mmHg dan/atau TDD >90 mmHg pada usia kehamilan lebih dari 20 

minggu pada perempuan yang sebelum kehamilan memiliki tekanan darah 

normal. Peningkatan tekanan darah ini, pada sebagian besar kasus, diikuti 

dengan proteinuria >300 mg per 24 jam. Penghitungan kadar protein 

dalam urin ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga kriteria lain 

dapat diterima sebagai ekuivalennya, yaitu rasio protein/kreatinin >0.3 

(masing-masing dalam mg/dL) pada pemeriksaan urinalisis sewaktu atau 

hasil +1 pada metode dipstik. 

Jika tidak terjadi proteinuria, maka tanda dan gejala ini dapat menjadi 

dasar penegakan diagnosis: trombositopenia baru, gangguan fungsi hati, 

insufisiensi renal, edema paru, atau gangguan visual atau serebral. 

Dahulu dikenal istilah preeklamsia ringan dan berat. Disebut 

preeklamsia ringan apabila tidak muncul gejala berat seperti 

trombositopenia, edema paru, insufisiensi renal, disfungsi hepar, 
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gangguan visual dan serebral. Istilah ini dinilai rancu, karena meski tanpa 

gejala berat tersebut morbiditas dan mortalitas akibat preeklamsia tetap 

tinggi. Sehingga, American College of Obstetricians and Gynecologists 

merekomendasikan penggunaan istilah “preeklamsia tanpa gejala berat” 

untuk menggantikan istilah preeklamsia ringan. Sementara, penggunaan 

istilah preeklamsia berat masih banyak diterapkan untuk menggambarkan 

kondisi preeklamsia dengan gejala berat seperti yang disebutkan di atas. 

Edema dan/atau peningkatan berat badan yang cepat meningkatkan 

kecurigaan terjadinya preeklamsia, namun bukan merupakan suatu 

kriteria diagnostik khusus. Edema dapat terjadi pada 10-15% perempuan 

hamil yang tidak mengalami peningkatan tekanan darah. 

Beberapa ibu hamil mengalami kondisi spesifik yang ditandai dengan 

tampilan hemolisis, peningkatan kadar enzim hepar dan penurunan 

jumlah trombosit. Kondisi ini disebut sebagai sindrom HELLP (Hemolysis, 

Elevated liver enzyme, Low Platelets). HELLP termasuk subtipe dari 

preeklamsia dan memilik prognosis lebih buruk. 

Eklamsia adalah bila terjadi onset baru kejang tonik-klonik pada 

wanita preeklamsia. Pada umumnya didahului oleh kejadian premonitori 

dengan keluhan nyeri kepala hebat dan hiper-refleksia. Namun eklamsia 

dapat juga muncul tanpa gejala pendahuluan. Sebanyak 35% eklamsia 

terjadi pada periode antepartum, 9% intrapartum, dan 28% pasca 

persalinan. Diagnosis banding untuk kondisi ini antara lain pecahnya 

malformasi arteriovena, pecah aneurisma, atau gangguan kejang idiopatik. 

Diagnosis banding tersebut lebih mungkin pada kasus dimana kejang 

muncul setelah 48-72 jam pasca partum atau jika kejang muncul pada 

penggunaan terapi antiepileptik dengan magnesium sulfat.

Perhimpunan
Dokter Hipertensi 
Indonesia
2018



58

Tabel 9. Kriteria Diagnosis Preeklamsia

*Setiap parameter diukur dalam satuan mg/dL. TDS=tekanan darah distolik; 

TDD=tekanan darah diastolik

Disadur dari American College of Obstetricians and Gynecologist. Task Force on 
Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2013;22(5):1122-31
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Kriteria Diagnosis Preeklamsia

§ Tekanan Darah ² TDS >140 mmHg atau TDD >90 mmHg pada dua 

pengukuran setidaknya terpaut 4 jam pada usia 

gestasi lebih dari 20 minggu pada perempuan 

dengan tekanan darah normal sebelum kehamilan.

² TDS >160 mmHg atau TDD >110 mmHg, 

hipertensi dapat dikonfirmasi dalam waktu singkat 

agar pemberian antihipertensif dapat dilakukan 

tepat waktu.

§ Proteinuria ² Protein >300 mg pada urin 24 jam

   atau

² Rasio protein/kreatinin >0,3

² Dipstik protein urin 1+ (hanya digunakan bila 

metode kuantitatif tidak tersedia)

Jika tidak terjadi proteinuria, hipertensi onset baru dengan munculnya tanda di 

bawah ini:

§ Trombositopenia Jumlah trombosit <100.000/mm3

§ Insufisiensi renal Konsentrasi kreatinin serum >1.1mg/dL atau 

peningkatan 2X lipat konsentrasi kreatinin serum dari 

nilai dasar tanpa adanya penyakit ginjal lain.

§ Gangguan fungsi 

hepar

Peningkatan 2X lipat kadar transaminase hepar dalam 

darah 

§ Edema paru

§ Gejala baru serebral 

atau visual 
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Tabel 10. Gejala Berat Preeklamsia

TDS=tekanan darah distolik; TDD=tekanan darah diastolic.

Disadur dari American College of Obstetricians and Gynecologist. Task Force on 

Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2013;22(5):1122-31

Prediksi Preeklamsia

Prediksi Preeklamsia Menggunakan Velosimeter Doppler Arteri Uteri

Penggunaan Doppler arteri uteri untuk prediksi preeklamsia sedang 

diteliti lebih dalam. Doppler arteri uterii secara umum merupakan prediktor 

lebih baik untuk preeklamsia dini daripada preeklamsia saat kehamilan 

matur. Dari beberapa studi didapatkan likelihood ratio positif untuk 

preeklamsia onset dini berada dalam rentang 5 - 20 dan likelihood ratio 

negatif dalam rentang 0.1 - 0.8. Teknik ini memiliki nilai prediktif rendah 

untuk deteksi preeklamsia onset dini dan bervariabilitas tinggi dalam 

pemeriksaan, tergantung dari ekspertise operator.
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Jika ditemukan satu dari gejala di bawah ini, maka diklasifikasikan sebagai 

preeklamsia berat:

§ TDS >160 mmHg dan/atau TDD ≥110 mmHg pada dua pengukuran terpaut 

minimal 4 jam saat pasien sedang dalam kondisi tirah baring (kecuali sedang 

dalam terapi antihipertensif)

§ Trombositopenia < 100.000/mm3

§ Gangguan fungsi hati berupa peningkatan 2X lipat normal kadar enzim hepar 

dalam darah dan/atau nyeri abdomen kuadran kanan atas atau epigastrium 

berat persisten dan tidak respon terhadap pengobatan serta tidak ditemukan 

penyebab lain.

§ Insufisiensi renal progresif (kreatinin serum >1.1 mg/dL atau 2X lipat kadar 

normal tanpa disertai penyakit ginjal lainnya)

§ Edema paru

§ Gangguan visual atau serebral onset baru
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Prediksi Preeklamsia Menggunakan Biomarker Angiogenesis

Biomarker potensial untuk deteksi preeclampsia antara lain adalah 

protein antiangiogenik (soluble fms like tyrosine kinase 1 [sFlt-1] dan 

soluble endoglin) dan protein proangiogenik (placenta growth factor [PlGF] 

dan vascular endothelial growth factor [VEGF]). Penggunaan sFlt-1 

sebagai metode skrining tunggal pada usia gestasi awal tidak berguna 

karena peningkatan konsentrasi hanya 4-5 minggu sebelum onset gejala 

klinis. Sebaliknya, kadar PlGF mulai berkurang 9-11 minggu sebelum 

gejala, kemudian meningkat cepat selama 5 minggu sebelum onset 

penyakit, sehingga penggunaannya selama trimester pertama memiliki 

nilai prediktif cukup baik untuk deteksi preeklamsia onset dini. Nilai 

prediktif ini akan meningkat bila dikombinasikan dengan penanda 

biokimia lain dan/atau pemeriksaan doppler arteri uteri.

Manajemen Preeklamsia

Penentuan manajemen preeklamsia tanpa gejala berat tergantung dari 

hasil evaluasi kondisi ibu dan janin, usia gestasi, ruptur selaput amnion, 

perdarahan antepartum, dan keinginan  pasien. 

Manajemen Antepartum

Evaluasi Awal

Pada saat diagnosis awal, setiap perempuan harus diperiksa hitung 

darah lengkap dengan pemeriksaan kadar kreatinin serum dan enzim 

hepar, dilakukan evaluasi kadar protein urin (dengan metode pengumpulan 

urin 24 jam atau rasio protein/kreatinin), dan anamnesis gejala 

preeklamsia berat. Evaluasi janin meliputi pemeriksaan ultrasonografi 

untuk perkiraan berat janin dan indeks cairan amnion, non-stress test 

(NST), dan profil biofisik jika NST tidak reaktif.  Idealnya, indikasi rawat 

dan terminasi kehamilan meliputi salah satu dari berikut ini: 

§ Usia kehamilan > 37 0/7 minggu
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§ Suspek abrupsio plasenta

§ Usia kehamilan > 34 0/7 minggu dengan kondisi:

- Persalinan progresif atau pecahnya selaput amnion

- Perkiraan berat janin via ultrasonografi < 5 persentile

- Oligohidramnion (indeks cairan amnion persisten < 5 cm)

- Profil biofisik persisten 6/10 atau kurang. (normal 8/10 – 

10/10)

Evaluasi Lanjutan

§ Evaluasi kondisi janin meliputi hitungan tendangan harian, 

ultrasonografi untuk memeriksa pertumbuhan janin setiap 3 

minggu, dan pemeriksaan cairan amnion sedikitnya 1 kali 

seminggu.  Pemer iksaan NST 2 kal i  seminggu juga 

direkomendasikan.

§ Pemeriksaan laboratorium untuk ibu dilakukan sedikitnya 1 kali 

seminggu.

§ Pasien diminta untuk mengasup diet reguler tanpa restriksi garam.

§ Edukasi pasien untuk melaporkan gejala preeklamsia berat setiap 

kunjungan. Pasien juga diedukasi untuk ke rumah sakit jika ada 

gejala menetap, nyeri abdomen, kontraksi, spotting, pecah 

ketuban, serta berkurangnya pergerakan janin. 

Pemberian Terapi Antihipertensi

 Pemberian antihipertensi bertujuan untuk mencegah hipertensi 

gestasional parah dan stroke perdarahan pada ibu. The National Institute 

for Health and Clinical Excellence mengeluarkan panduan bahwa terapi 

diberikan pada tekanan darah >150/100 mmHg. Secara umum, 

hipertensi gestasional ringan dan preeklamsia tanpa gejala berat berisiko 

minimal terhadap perdarahan intrakranial dan gagal jantung kongestif, 

sehingga pemberian antihipertensif tidak dianjurkan. Terapi ini malah 
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dikhawatirkan membahayakan janin terhadap kemungkinan efek samping 

obat, serta penurunan aliran darah ke janin akibat penurunan tekanan 

darah ibu.

Pemeriksaan Ibu dan Janin

Usia kehamilan lebih sama dengan 37 0/7 

minggu

Usia kehamilan lebih sama dengan 34 0/7 

minggu dengan

Tanda persalinan atau pecahnya ketuban

Hasil pemeriksaan ibu dan janin yang 

abnormal

Prediksi BB janin dengan USG kurang dari 

persentil lima

Suspek abruptio placentae

Usia kehamilan kurang dari 37 0/7 minggu

Rawat jalan atau rawat inap

Evaluasi ibu: 2x/minggu

Evaluasi janin:

     -  Dengan preeklamsia: NST 2x/minggu 

     -  Hipertensi gestasional: NST 1x/minggu

Usia kehamilan lebih sama dengan 37 0/7 

minggu

Kondisi ibu atau janin memburuk

Tanda persalinan atau pcahnya ketuban

Terminasi kehamilan

Prostaglandin diberikan jika 

dibutuhkan untuk induksi 

§

§

Atau

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Gambar 3. Manajemen Preeklamsia Tanpa Gejala Berat 

atau Hipertensi Gestasional Ringan
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Gambar 4. Manajemen Preeklamsia Berat
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Metode Persalinan pada Preeklamsia

 Bila terdapat indikasi untuk terminasi kehamilan, persalinan 

pervaginam biasanya dapat dilaksanakan, namun kemungkinannya 

semakin berkurang seiring semakin mudanya usia kehamilan. Dengan 

induksi persalinan, kemungkinan operasi sesar meningkat seiring makin 

mudanya usia kehamilan.

Manajemen Eklamsia

 Selama perawatan, pasien harus diawasi akan tanda dan gejala 

impending eclampsia, yaitu nyeri kepala frontal atau oksipital, pandangan 

kabur, fotofobia, nyeri abdomen di kuadran kanan atas atau epigastrium, 

dan penurunan kesadaran. 

 Pada perempuan dengan eklamsia, magnesium sulfat harus 

dilanjutkan sedikitnya 24 jam setelah kejang terakhir. Pemberiannya 

dengan dosis awal 4-6 g lalu dilanjutkan dengan dosis rumatan 1-2 g per 

jam selama 24 jam. Tatalaksana ekspektan pada kasus eklamsia dikaitkan 

dengan peningkatan manfaat bagi janin namun terkait pula dengan 

peningkatan mortalitas dan morbiditas ibu. Suatu studi menyebutkan, 

pada manajemen ekspektan selama 24-48 jam, dilakukan pemberian 

kortikosteroid untuk pematangan paru janin selama kondisi ibu dan janin 

masih stabil dan pemberian magnesium sulfat dan obat antihipertensi 

dilanjutkan.

Manajemen Sindroma HELLP

 Perkembangan preeklamsia atau eklamsia menjadi Sindroma HELLP 

dapat terjadi antepartum atau postpartum. Kondisi klinis pada sindrom 

HELLP seringkali dikarakteristikkan dengan penurunan mendadak dan 

progresif dari kondisi ibu dan janin. Dikatakan bahwa terminasi kehamilan 

harus dilakukan bila sindrom HELLP muncul pada usia kehamilan >34 

minggu atau lebih awal lagi bila terjadi koagulasi intravaskuler diseminata, 
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infark atau perdarahan hepar, gagal ginjal, edema paru, suspek abrupsio 

plasenta, atau kondisi gawat janin. Jika usia kehamilan di atas 23 6/7 

minggu, disarankan untuk menunda terminasi kehamilan selama 24-48 

jam untuk pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru.
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Intisari 8.   Preeklamsia dan Eklamsia

§ Mekanisme preeklamsia antara lain:

³ Implantasi plasenta dengan invasi trofoblastik abnormal.

³ Kepekaan imunologis antara ibu, plasenta, dan jaringan fetus. 

³ Maladaptasi maternal terhadap perubahan kardiovaskular dan inflamasi 

selama kehamilan.

³ Faktor genetik.

§ Gejala Berat Preeklamsia:

³ TDS > 160 mmHg dan/atau TDD > 110 mmHg 

³ Trombositopenia < 100.000/mm3

³ Gangguan fungsi hati 

³ Insufisiensi renal progresif 

³ Edema paru

³ Gangguan visual atau serebral onset baru

§ Sebagian perempuan hamil menunjukkan gambaran laboratorium spesifik 

yang disebut dengan sindroma HELLP, yang terdiri dari hemolisis, peningkatan 

enzim hati dan trombosit rendah

§ Prediksi Preeklamsia

³ Menggunakan Velosimeter Doppler Arteri Uteri

³ Menggunakan Biomarker Angiogenesis

§ The National Institute for Health and Clinical Excellence mengeluarkan 

panduan bahwa terapi diberikan pada tekanan darah >150/100 mmHg
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TATA LAKSANA HIPERTENSI POSTPARTUM DAN 

PERENCANAAN KEHAMILAN PASCA PREEKLAMSIA

A Sari Sri Mumpuni

Kehamilan adalah status kelebihan volume dan garam kronis sehingga 

meningkatkan curah jantung, edema dan peningkatan tekanan darah. 

Sementara akumulasi garam secara cepat hilang saat proses persalinan, 

keseimbangan garam dan air akan kembali ke keadaan sebelum hamil 

dalam waktu 2 bulan. Pola fisiologis  ini terganggu bila pasien mempunyai 

kondisi seperti preeklamsia, hipertensi kronis, dan penyakit ginjal atau 

jantung.

Penyebab potensial hipertensi pasca partum :

1. Hipertensi kronis (primer atau sekunder)

2. Hipertensi gestasional

3. Preeklamsia, tidak terselesaikan dengan persalinan

4. Kelebihan cairan yang berhubungan dengan asupan cairan atau 

pemberian obat (misalnya obat non-steroid anti-inflamasi untuk 

nyeri postoperatif)

5. Hipertiroid pasca partum.

Tatalaksana Hipertensi Pasca partum

Pengobatan hipertensi pasca partum perlu mempertimbangkan 

etiologi peningkatan tekanan darah dan keinginan pasien untuk menyusui. 

Terapi obat mungkin tidak diperlukan pada beberapa perempuan pasca 

persalinan, terutama jika tekanan darah <150/90 mmHg dan pasien tidak 

mempunyai riwayat atau bukti hipertensi kronis. Selanjutnya, kondisi lain 

seperti nyeri dan/atau cemas perlu diatasi saat konsultasi. Dosis tinggi 

NSAID (Nonsteroidal anti-inflammatory) sering diberikan pasca partum 

untuk mengontrol nyeri dan dapat meningkatkan tekanan darah, terutama 

pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau riwayat cairan berlebih 
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serta diet tinggi garam. Pada kasus seperti ini, asetaminofen dan opioid 

jangka pendek dapat digunakan sebagai pengganti NSAID.

Pada ibu tidak menyusui, pilihan obat sama seperti pasien tidak 

hamil. Umur, faktor risiko individu dan komorbid, riwayat alergi, dan 

intoleransi sebelumnya, juga biaya pengobatan menjadi faktor-faktor 

dalam menentukan pilihan. Jika pasien ingin menyusui, maka ekskresi 

obat antihipertensi dalam air susu ibu (ASI) akan menjadi pertimbangan. 

Namun tes untuk mengukur ekskresi obat dalam ASI belum tersedia; 

karena hanya sedikit data penelitian farmakologi klinik tentang sifat obat 

dalam ASI (Tabel 11).

Terdapat tendensi untuk memberikan obat antihipertensi golongan 

lama (misalnya alfa2-agonis dan beta1 adrenergik bloker selektif) pada ibu 

hamil dan pasca partum, namun saat ini banyak obat baru yang juga aman 

dan lebih efektif dalam pengobatan hipertensi pada ibu menyusui.

Tabel 11. Obat Antihipertensi di Ekskresi Dalam ASI
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DRUG
DAILY 
DOSE 
(mg)

AVERAGE 
CONCENTRA-

TION IN 
MILK

MILK TO 
PLASMA 
RATIO

TRANSFER TO 
INFANT

Atenolol 100 0.6 g/ml 3.0 10g/ml, may include 
neonatal depression

Captopril 300 5.0 g/ml 0.1 Not studied

Chlorthalidone 50 0.3 ng/ml 0.05 Not studied

Clonidine 0.15 1.5 ng/ml 1.5 Not studied

Diltiazem 240 200.0 ng/ml 1.0 Not studied

Enalapril 20 1.74 ng/ml 0.01 Not studied

Hydralazine 150 0.8 g/ml 0.5 Not studied

Hydrochlorothiazide 50 100.0 ng/ml 0.4 Not detected (<1 
ng/ml)
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µg=microgram; ng=nanogram; mg=milligram; ml=milliliter; h=hour; d=day

Disadur dari: The Journal of Clinical Hypertension.2009;11(12):726-33

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi obat ke ASI

Efek obat antihipertensi pada neonatus tergantung pada beberapa 

faktor temasuk dosis obat ibu, kecepatan obat sampai ke ASI, konsentrasi 

puncak di ASI, dan mekanisme aksi obat seperti efeknya pada produksi 

ASI. Lebih lanjut, ginjal neonatus dan sistem ekskresi yang belum 

sempurna dapat mengganggu kadar obat dalam darah neonatus.

Perhimpunan
Dokter Hipertensi 
Indonesia
2018

DRUG
DAILY 
DOSE 
(mg)

AVERAGE 
CONCENTRA-

TION IN 
MILK

MILK TO 
PLASMA 
RATIO

TRANSFER TO 
INFANT

Methyldopa 1000 1.0 g/ml 0.3 Plasma level of 0.09 
g/ml; no adverse 
effect noted

Metoprolol 200 1.7 g/ml 3.0 Not studied

Nadolol 80 0.35 g/ml 5.0 Not reported 

Nicardipine 
(intravenous)

4.5-5.5 
mg/h

5.1-18.5 
ng/ml

Not 
reported 

<300 ng/d was 
estimated

Nifedipine 90 10 ng/ml - Not studied 

Nitrendipine 10 5.0 ng/ml 2.5 Not studied

Oxprenolol 160 130 ng/ml 0.3 Not elevated 

Quinapril 
(quinaprilat)

20 27.9 g/L/d 0.12 Estimated at 1.6% 
of maternal dose

Propranolol 160 50.0 ng/ml 0.6 No adverse effects 
noted

Sotalol 160 4 g/ml 5.6 Not studied

Timolol 15 16.0 ng/ml 0.8 Not studied

Verapamil 240 20.0 g/ml 0.4 Not detected in 
infants' plasma
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Obat antihipertensi pada periode pasca partum dan dampak selama 

menyusui

Diuretik

Diuretik sebaiknya dihindari selama kehamilan karena mengganggu 

ekspansi volume plasma yang dapat mengakibatkan hambatan 

pertumbuhan intrauterine. Diuretik tidak dianjurkan pada ibu menyusui. 

Diuretik tiazid dosis tinggi diketahui dapat menurunkan produksi ASI dan 

menekan laktasi, selain itu juga dapat berakibat trombositopenia 

neonates, hipokalemia, dan jaundice, namun hal ini tidak terjadi dengan 

peningkatan frekuensi tiazid ibu menyusui. Diuretik furosemid juga dapat 

menurunkan produksi dan ekskresi ASI. Diuretik hemat kalium seperti 

spironolakton, amilorid dan triamteren mungkin lebih sesuai untuk ibu 

menyusui.

Beta-Bloker

Obat ini tidak memiliki efek teratogenik, namun efek berat badan 

rendah bayi membatasi penggunaan obat ini pada kehamilan. Pada  

periode pasca partum, obat ini sangat berguna pada tatalaksana hipertensi 

pada pasien usia <40 tahun. Beberapa studi menunjukkan beta-bloker 

diekskresi dan berakumulasi di ASI. Beta-bloker meliputi propranolol, 

atenolol dan acebutolol mencapai kadar cukup tinggi di ASI dan ditransfer 

ke neonates dapat menginduksi beta-blokade neonatus. Metoprolol juga 

berakumulasi dalam ASI namun dalam kadar tak bermakna pada bayi 

dengan fungsi liver normal. 

Beta-bloker berguna pada pengobatan tirotoksikosis dan hipertensi 

pada kondisi tiroiditis pasca partum.

Kombinasi alfa-beta-bloker labetalol sangat efektif dan relatif aman 

pada masa menyusui, dapat diberikan pada hipertensi berat saat rawat 

inap. Juga dapat digunakan secara parenteral pada hipertensi urgensi dan 

kemudian dengan mudah dapat diganti ke sediaan tablet. Namun 
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demikian, karena memiliki durasi keja pendek, dianjurkan diberikan 

beberapa kali sehari untuk mengontrol tekanan darah.

Data penggunaan beta-bloker vasodilator seperti carvedilol dan 

nebivolol untuk periode laktasi masih sedikit.

Calcium channel Blockers (CCB)

CCB digunakan pada kehamilan dengan hipertensi dan efektif 

dalam pengobatan hipertensi pasca partum.

§ CCB Dihidropiridin: Nifedipin aman digunakan pada kehamilan 

dan laktasi, Nicardipin tidak dianjurkan ibu menyusui, karena 

konsentrasi di ASI lebih tinggi daripada konsentrasi di plasma 

maternal. Sedangkan amlodipin tidak direkomendasikan untuk ibu 

menyusui karena sedikitnya data. 

§ CCB Nondihidropiridin: Verapamil dan Diltiazem dilaporkan efektif 

sebagai alternatif pengganti beta-bloker dan CCB dihidropiridin 

saat laktasi.

Renin-Angiotensin-Bloker (ACEI dan ARB)

Obat ini tergolong teratogenik, tidak boleh diberikan pada hipertensi 

kehamilan. Saat periode pasca partum, obat ini sangat bermanfaat, 

terutama pada perempuan dengan DM tipe2 atau penyakit ginjal kronik. 

Pemberian kaptopril, enalapril dan quinapril pada periode laktasi, obat 

dapat sampai ke bayi melalui ASI, sehingga golongan obat ini perlu 

diberikan dengan hati-hati pada ibu laktasi, dengan pertimbangan manfaat 

lebih tinggi daripada risiko pada janin.

Alfa-bloker, CNS-active drug (obat kerja sentral) dan Hidralasin

Metildopa merupakan obat yang aman diberikan pada ibu hamil 

dengan hipertensi dan sering diberikan pada periode pasca partum. 

Namun golongan alfa-metildopa merupakan obat antihipertensi lemah, 
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sedangkan pada dosis besar dapat menyebabkan letargi dan gangguan 

kognitif pada ibu sehingga mengganggu saat merawat bayinya.

Alfa1 reseptor-bloker jarang digunakan pada hipertensi pasca partum 

dan hanya sebagai tambahan antihipertensi keempat atau kelima, karena 

sedikitnya data dan pengalaman penggunaan pada ibu menyusui serta tak 

ada data farmakokinetik ekskresi di ASI.

Hidralasin, suatu direct-acting arteriolar vasodilator, sering 

digunakan secara parenteral bagi kenaikan tekanan darah berat pada 

hipertensi pasca partum. Namun, efek antihipertensinya sulit diprediksi, 

memiliki durasi aksi pendek serta menimbulkan refleks takikardia. 

Hidralasin per oral dan parenteral sebaiknya tidak digunakan untuk 

pengobatan rutin hipertensi,  meskipun konsentrasi di ASI rendah.

Rekomendasi

Karena banyak kasus hipertensi pasca partum merupakan akibat dari 

preeklamsia residual, volume berlebih dan/atau dalam terapi NSAID, 

evaluasi ulang pasien dalam 2-4 minggu setelah keluar rumah sakit sangat 

dianjurkan. Pada periode ini, dianjurkan untuk mengukur tekanan darah 

secara mandiri, dan jika didapatkan peningkatan tekanan darah, segera 

konsultasi  ke dokter.

Perencanaan Kehamilan Pasca Preeklamsia

Tujuan utama tatala ksana pasien dengan riwayat preeklamsia adalah 

mengurangi risiko preeklamsia berulang dengan optimalisasi kesehatan 

ibu sebelum konsepsi, untuk deteksi komplikasi obstetrik, serta untuk 

mencapai hasil optimal perinatal dalam kehamilan berikutnya. Tujuan ini 

akan tercapai dengan pendekatan rasional termasuk evaluasi prekonsepsi 

dan konseling, perawatan dini antenatal, kunjungan antepartum lebih 

sering untuk monitor ibu hamil dan pertumbuhan janin, serta 

mengusahakan agar persalinan tepat waktu.
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Prekonsepsi

§ Identifikasi faktor risiko (misalnya diabetes melitus, obesitas, 

hipertensi, dan riwayat keluarga)

§ Evaluasi hasil kehamilan sebelumnya (abrupsio plasenta, 

kematian janin, pertumbuhan janin terhambat dan usia kehamilan 

saat persalinan)

§ Lakukan  pemeriksaan profil metabolik dasar dan urinalisis

§ Optimalisasi kesehatan maternal

§ Suplementasi asam folat

Trimester pertama

§ Lakukan  pemeriksaan :

- Ultrasonografi untuk penilaian usia kehamilan dan ukuran 

janin

- Profil metabolik dasar dan darah lengkap

- Urinalisis dasar

§ Lanjutkan suplementasi asam folat

§ Skrining pemeriksaan trimester pertama lainnya

§ Pada perempuan dengan riwayat preeklamsia dapat berisiko 

terjadi persalinan sebelum usia kehamilan 34 minggu atau 

timbulnya lebih dari satu kehamilan, konsumsi aspirin dosis 

rendah pada akhir trimester pertama dan diskusi rasio risiko dan 

manfaat aspirin dosis rendah dengan grup konseling.

Trimester kedua

§ Edukasi pasien tentang tanda dan gejala preeklamsia dimulai pada 

usia kehamilan 20 minggu, perdalam pemahaman dengan 

lembaran informasi

§ Monitor tanda dan gejala preeklamsia

§ Monitor tekanan darah saat kunjungan prenatal, dengan bidan, 
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atau di rumah

§ Lakukan ultrasonografi pada usia kehamilan 18-22 minggu untuk 

evaluasi anomali janin dan menyingkirkan kemungkinan 

kehamilan mola

§ Rawat inap di rumah sakit  untuk hipertensi kehamilan berat, 

tumbuh kembang janin buruk, atau preeklamsia berulang

Trimester ketiga

§ Monitor tanda dan gejala preeklamsia

§ Monitor tekanan darah saat kunjungan prenatal, dengan bidan, 

atau di rumah

§ Lakukan hal-hal berikut sesuai indikasi situasi klinis :

- Tes laboratorium

- Ultrasonografi serial untuk perkembangan janin dan evaluasi 

cairan amnion      

- Doppler arteri umbilikus dengan non-stress test (NST), profil 

biofisikal atau    keduanya

§ Rawat inap di rumahsakit untuk hipertensi kehamilan berat atau 

preeklamsia berulang

Gejala preeklamsia:

§ Bengkak wajah atau tangan

§ Sakit kepala menetap

§ Penglihatan titik atau perubahan penglihatan

§ Nyeri di kuadran kanan atas atau lambung

§ Mual dan muntah (pada pertengahan kehamilan)

§ Peningkatan berat badan tiba-tiba

§ Sulit bernapas
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Intisari 9. Tatalaksana Hipertensi Pasca Partum dan Perencanaan Kehamilan 

Pasca Preeklamsia

§ Pengobatan hipertensi pasca partum perlu mempertimbangkan etiologi 

peningkatan tekanan darah dan keinginan pasien untuk menyusui 

§ Terapi obat mungkin tidak diperlukan pada pasca partum, terutama bila 

tekanan darah <150/90 mmHg dan pasien tidak mempunyai riwayat atau 

bukti hipertensi kronis

§ Jika pasien ingin menyusui, maka ekskresi obat antihipertensi dalam air susu 

ibu (ASI) akan menjadi pertimbangan 

§ Konseling dan penilaian prekonsepsi sangat dianjurkan, pada perempuan 

dengan riwayat preeklamsia.
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HIPERTENSI TERKAIT  PIL KONTRASEPSI

Amanda Tiksnadi

Pil KB (Keluarga Berencana) merupakan metoda kontrasepsi paling 

banyak digunakan di dunia, termasuk di Indonesia, karena mudah, efektif 

dan reversibel dibanding dengan kontrasepsi hormonal lain. Namun, 

konsumsi pil kontrasepsi dapat meningkatkan risiko hipertensi dan 

penyakit kardioserebrovaskular.

Hipertensi terkait pil kontrasepsi didapatkan pada sekitar 2-5% 

perempuan normotensif, sedangkan pada perempuan hipertensif, 

peningkatan tekanan darah terkait pil kontrasepsi terjadi pada 9-16% 

kasus. Risiko peningkatan tekanan darah terkait pil kontrasepsi ini juga 

berhubungan dengan kebiasaan merokok, usia, riwayat keluarga 

hipertensi, obesitas, riwayat hipertensi kehamilan, nutrisi, dan lama serta 

dosis penggunaan kontrasepsi hormonal.

Patofisiologi

Kegagalan umpan balik sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAA) 

dianggap sebagai dasar hipertensi terkait pil kontrasepsi. Beberapa faktor 

lain adalah penurunan ekskresi angiotensin-2, peningkatan sensitivitas 

arteriol terhadap angiotensin-2 dan noradrenalin, efek langsung etinil 

estradiol dan mestranol terhadap cairan dan elektrolit tubuh terutama 

natrium, perubahan fungsi kardiovaskular, dan gangguan sistim adrenergik 

(misalnya metabolism katekolamin).

Etiologi

Walaupun hormon yang terkandung dalam pil kontrasepsi dapat 

meningkatkan tekanan darah, beberapa faktor risiko lain juga dapat 

meningkatkan tekanan darah antara lain: 
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1. Merokok

Merupakan faktor utama peningkatan tekanan darah pada 

perempuan yang mengkonsumsi pil kontrasepsi. Merokok juga 

meningkatkan pembentukan bekuan darah (blood clots), risiko 

ini terutama pada kelompok perempuan berusia >35 tahun, 

sehingga pil kontrasepsi sebaiknya dihindari pada kelompok 

tersebut.

2. Obat-obatan

Ibuprofen, naproxen, sumatriptan dan beberapa jenis 

antidepresan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya 

hipertensi terkait pil kontrasepsi

3. Riwayat penyakit

Riwayat hipertensi dalam keluarga, riwayat hipertensi selama 

kehamilan, TDD > 80 mmHg, dan obesitas juga merupakan 

faktor risiko tambahan atas terjadinya hipertensi terkait pil 

kontrasepsi.         

Diagnosis dan Diagnosis Banding

Tekanan darah sebaiknya diperiksa sebelum dan setiap 3 bulan 

sesudah terapi pil kontrasepsi. Diagnosis banding hipertensi terkait pil 

kontrasepsi antara lain aldosteronisme primer dan stenosis arteri renalis. 

Kedua kelainan tersebut menunjukkan perubahan biokimiawi serupa 

dengan hipertensi terkait pil kontrasepsi, tetapi dengan manajemen 

berbeda, antara lain dengan intervensi bedah. Untuk menyingkirkan 

diagnosis banding, kadar angiotensin-2 serum dan katekolamin serta 

produk-produk akhirnya (urin 24 jam) perlu diperiksa.

Pil Kontrasepsi

Selain pil dan suntik KB, saat ini tersedia banyak jenis obat 

kontrasepsi di pasaran, seperti contraceptive patch, contraceptive ring, 
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single-rod implantable device. Hal ini tentunya bermanfaat untuk 

pemilihan jenis kontrasepsi terutama bagi kelompok dengan komorbiditas 

khusus. Konseling kontrasepsi efektif meliputi pemahaman terhadap 

keinginan klien, riwayat medis dan juga risiko, keuntungan serta kontra 

indikasi yang mungkin terjadi untuk setiap metoda kontrasepsi.

Keuntungan non-kontraseptif dari agen kontraseptif kombinasi 

hormonal adalah jadwal haid teratur, dismenore berkurang, dan eliminasi 

gangguan disforia premenstrual. Pil kontrasepsi pada umumnya aman 

digunakan, termasuk yang memiliki kondisi medis seperti: hipertensi 

terkontrol, diabetes tanpa komplikasi, depresi, dan penyakit katup jantung 

tanpa komplikasi, tetapi perempuan merokok berusia >35 tahun 

sebaiknya menghindari pil kontrasepsi. Kontrasepsi hormonal estrogen, 

dapat meningkatkan risiko trombosis, harus dihindari bagi perempuan 

dengan riwayat thromboemboli vena, stroke, penyakit jantung, maupun 

gangguan vaskular perifer. 

Bagi perempuan dengan hipertensi, dianjurkan untuk menghindari 

pil kontrasepsi dan menggunakan bentuk metoda kontrasepsi lain.

Penatalaksanaan

Berbeda dengan rekomendasi khusus pada manajemen hipertensi 

selama kehamilan, tidak ada rekomendasi khusus bagi kelompok 

hipertensi terkait pil kontrasepsi, baik dari batas tekanan darah untuk 

inisiasi terapi medikamentosa, target terapi, pil ihan terapi 

medikamentosa, maupun kombinasi terapi.

Pada umumnya tekanan darah kembali normal setelah pil kontrasepsi 

hormonal dihentikan, meskipun ada beberapa laporan hipertensi 

ireversibel dan gagal ginjal. Berdasarkan panduan yang dikeluarkan 

American College of Obstetricians and Gynecologist (ACOG), apabila 

terjadi hipertensi terkait pil kontrasepsi estrogen, disarankan untuk diganti 

dengan pil kontrasepsi yang hanya mengandung progesteron. Progestin, 
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hormon sintetik serupa dengan progesteron, tampaknya tidak 

meningkatkan tekanan darah seperti halnya estrogen.

Apabila tekanan darah tetap tinggi walaupun telah dilakukan 

penyesuaian jenis pil kontrasepsi, maka pil kontrasepsi harus dihentikan. 

Hipertensi tidak terkontrol meningkatkan risiko terjadinya stroke dan 

penyakit kardiovaskular, bahkan pada perempuan muda usia reproduktif. 

Metoda kontrasepsi lain seperti Intra-uterine device (IUD), injeksi 

Medroksiprogesteron (Depo-Provera®) atau implan Etonogestrel 

merupakan alternatif.
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Intisari 10.  Hipertensi Terkait Pil Kontrasepsi

§ Risiko hipertensi terkait pil kontrasepsi ini juga berhubungan dengan: 

³ Kebiasaan merokok

³ Usia

³ Riwayat keluarga hipertensi

³ Obesitas

³ Riwayat hipertensi kehamilan

³ Faktor nutrisi

³ Penggunaan lama obat golongan NSAID dan lain-lain

³ Dosis dan lama penggunaan kontrasepsi hormonal

§ Tekanan darah sebaiknya diperiksa sebelum dan setiap 3 bulan sesudah 

terapi pil kontrasepsi. 

§ Pil kontrasepsi pada umumnya aman digunakan 

§ Perempuan perokok berusia >35 tahun sebaiknya menghindari pil 

kontrasepsi

§ Bagi perempuan hipertensi, dianjurkan untuk menggunakan bentuk metoda 

kontrasepsi selain pil kontrasepsi

§ Pada umumnya tekanan darah kembali normal setelah pil kontrasepsi 

hormonal dihentikan
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Bagian 3. Hipertensi dan Menopause

§ Prevalensi dan epidemiologi hipertensi pasca menopause

§ Etiologi dan patofisiologi hipertensi pasca menopause 

§ Hipertensi terkait terapi hormonal pasca menopause
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PREVALENSI DAN EPIDEMIOLOGI HIPERTENSI 

PASCA MENOPAUSE

Afiatin Makmun 

Pada masa pasca menopause prevalensi hipertensi pada perempuan 

meningkat menjadi lebih tinggi dari laki-laki. Banyak bukti menunjukkan 

hipertensi pada perempuan pasca menopause lebih sulit dikontrol 

dibandingkan dengan laki-laki padahal perempuan lebih patuh terhadap 

pengobatan dan kontrol rutin tekanan darahnya dibandingkan laki-laki. 

Hal ini menjadi permasalahan khusus dalam penanganan hipertensi pada 

perempuan pascamenopause.  

Angka prevalensi hipertensi pada perempuan pascamenopause 

bervariasi berdasarkan hasil beberapa studi yang telah dilakukan. Berikut 

ini kajian pustaka beberapa studi tentang prevalensi dan epidemiologi 

hipertensi pada perempuan pasca menopause.

Sebuah studi yang dilakukan Staessen di Belgia dengan mengukur 

tekanan darah sebanyak 10 kali pada 3.950 perempuan usia 35-59 tahun 

mendapatkan hasil tekanan darah perempuan pasca menopause lebih 

tinggi dibandingkan dengan pra menopause (132 vs 121 mmHg dan 81 vs 

75 mmHg) dengan prevalensi 40% vs 10% dan setelah penyesuaian 

dengan usia dan indeks massa tubuh odds rationya 2,2.  Beberapa studi 

longitudinal dan potong lintang telah dilakukan sejak tahun 1.947 dengan 

hasil konsisten menunjukkan adanya asosiasi antara menopause dan 

tekanan darah, walaupun tidak semuanya dapat membuktikan apakah 

peningkatan TD sepenuhnya karena menopause atau faktor lain.
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Gambar 5. Perbedaan tekanan darah berdasarkan kelompok umur

Sumber : Journal of Hypertension 2005;23:2269-2276

Sebuah studi besar di Itali dengan nama SIMONA study (Study on 

Hypertension Prevalence in Menopause in the Italian Population), sebuah 

studi potong lintang yang melibatkan 18.326 subjek dengan usia 46–59 

tahun, menunjukkan tekanan darah sistolik (TD) dan tekanan darah 

diastolik (TDD)  secara signifikan sedikit lebih tinggi pada kondisi pasca 

menopause dari pada pra menopause dan perimenopause 

Seiring bertambahnya usia TDS menunjukkan kecenderungan 

menjadi semakin lebih tinggi pada perempuan pra menopause dan pasca 

menopause. TDD cenderung semakin lebih tinggi di kalangan perempuan 

pramenopause. Pada masing-masing kelompok usia, TDS dan TDD secara 

signifikan lebih tinggi pada perempuan pascamenopause dan 

pramenopause (TDS/TDD berbeda sebesar 3.4/3.1 mmHg di usia 46–47, 
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dan 2.6/1.7 mmHg pada usia 48-49 tahun). TDS dan TDD pada 

perempuan perimenopausal nilainya menengah, dan secara signifikan 

berbeda dari kelompok pra menopause pada usia 48-49 tahun (gambar 

5a, b). Pada usia yang lebih tua, TDS dan TDD tidak dipengaruhi kondisi 

menopause, seperti pada kelompok usia 54 tahun atau lebih terlihat hanya 

sedikit perbedaan TDS dan TDD perempuan pra menopause dan 

perimenopause.  

Tabel 12. Persentase Prevalensi Normotensi dan Hipertensi pada 

menopause

Sumber: Journal of Hypertension 2005;23:2269-76

Prevalensi hipertensi (derajat 1, 2 dan 3) secara signifikan lebih tinggi 

pada kelompok pasca menopause dibandingkan peri- dan pramenopause, 

baik secara keseluruhan ataupun pada kelompok usia 46–53 tahun (Tabel 

12). Mulai kelompok usia termuda sampai kelompok usia tertua, 

prevalensi hipertensi meningkat secara independen pada kondisi 

menopause, tetapi tetap secara signifikan lebih tinggi pada kondisi pasca 

Perhimpunan
Dokter Hipertensi 
Indonesia
2018



85

menopause daripada pra menopause sampai usia 51 tahun (Gambar. 5c). 

Setelah usia 56 tahun tidak didapatkan perbedaan bermakna.

Prevalensi hipertensi yang diobati juga meningkat seiring usia, dan 

secara keseluruhan lebih tinggi pada kondisi pasca menopause daripada 

pra menopause (39% versus 21%, p< 0,05) dalam kelompok usia 46–53 

tahun, (35% versus 20%, p < 0,05), pada kelompok usia 46–47, 48–49, 

50–51 dan 52–53 tahun (gambar). Dari semua individu kesadaran 

hipertensi lebih tinggi pada kelompok  pasca menopause daripada pra dan 

perimenopause (65% versus 50% dan 59%, p <0,05), tetapi pada 

individu hipertensi yang tidak diobati kesadarannya agak rendah dan sama 

tiga kelompok menopause (sekitar 13%).  Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa menopause berhubungan dengan tekanan darah yang sedikit lebih 

tinggi dan setelah penyesuaian dengan usia dan IMT hubungan 

menopause dan hipertensi hanya terbukti pada kelompok usia yang lebih 

muda.

Sensus di Amerika Serikat menunjukkan prevalensi hipertensi pada 

perempuan pasca menopause dengan usia >60 tahun sekitar 75%.  

Hipertensi ini sering disertai dengan faktor risiko lain seperti obesitas, 

dislipidemia dan diabetes melitus sehingga komplikasi kelainan 

kardiovaskular lebih besar pada perempuan pasca menopause 

dibandingkan laki-laki yang seumur. 

National Centre for Health and Statistic Health di Amerika Serikat 

juga mencatat prevalensi hipertensi pada pasca menopause lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki seusianya dengan angka 41%. Selain itu hipertensi 

pada perempuan lebih sulit dikontrol (55,9% vs 50,8%) walaupun obat 

yang dipakai sama.

Zhou dan kawan kawan pada tahun 2015 mempublikasikan hasil 

penelitiannya pada 6.324 perempuan usia di atas 35 tahun. Penelitian ini 

mendapatkan prevalensi hipertensi pada perempuan di kota Timur Laut 

Cina sebesar 48,8% dan meningkat seiring bertambahnya usia. Prevalensi 
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hipertensi pasca menopause lebih tinggi dibandingkan dengan pra 

menopause (62,4% vs 29,7% ) dan setelah mengontrol faktor perancu 

didapatkan odd ratio hipertensi pada pasca menopause adalah 1,22 (95% 

CI 1,03–1.46). Disimpulkan  bahea menopause merupakan faktor risiko 

independen untuk terjadinya hipertensi.

Hipertensi pada pasca menopause juga berhubungan dengan 

peningkatan gangguan saraf termasuk gangguan kognitif. Pada satu 

penelitian di daerah pedesaan di Argentina yang melibatkan 1.034 

perempuan dengan usia 18–87 tahun, didapatkan 48,4% di antaranya 

adalah perempuan pasca menopause dan prevalensi hipertensinya 

47,1%. Prevalensi hipertensi meningkat sesuai pertambahan usia dan 

sebaliknya kontrol hipertensi menurun sejalan usia.  Penelitian ini juga 

menunjukkan status kognitif tidak berhubungan dengan usia tetapi bila 

ada hipertensi  maka fungsi kognitif akan menurun secara bermakna.
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Intisari 11. Prevalensi dan Epidemiologi Hipertensi Pasca Menopause

§ Prevalensi hipertensi pada perempuan pasca menopause berkisar 41-75% 

§ Periode pasca menopause merupakan faktor risiko independen untuk 

terjadinya hipertensi
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ETIOLOGI DAN PATOFISIOLOGI HIPERTENSI 

PASCA MENOPAUSE

Rossana Barack

Hipertensi pada perempuan sering kali tidak terdiagnosis dan tidak 

mendapat pengobatan yang adekuat terutama pada perempuan pasca 

menopause yang mempunyai  risiko tinggi penyakit kardiovaskular. 

Mekanisme terjadinya hipertensi pada perempuan pasca menopause 

belum sepenuhnya diketahui. Peranan estradiol endogen pada perempuan 

premenopause merupakan mekanisme penting untuk dapat 

mempertahankan vasodilatasi pembuluh darah agar tekanan darah dapat 

terkontrol. Perjalanan usia dan berkurangnya produksi estrogen endogen 

pasca menopause sejalan dengan meningkatnya tekanan darah sehingga 

memberikan kontribusi besar kejadian hipertensi pada perempuan 

terutama pada usia lanjut. 

Peran vasokonstriktor dan sistem renin-angiotensin (RAS). 

Salah satu mekanisme meningkatnya tekanan darah pada perempuan 

pasca menopause adalah aktivasi sistem renin-angiotensin (RAS). Pada 

perempuan pasca menopause sering didapatkan peningkatan aktifitas 

plasma renin, yang menunjukkan adanya aktivasi sistem renin-

angiotensin. Selain itu diperkirakan komponen genetik pada sistem renin-

angiotensin memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan tekanan 

darah pada perempuan pasca menopause, dan yang telah terbukti adalah 

gen polimorfism renin mempengaruhi hipertensi pada perempuan berusia 

40 -70 tahun dan tidak pada laki-laki. 

Pasca menopause endotelin plasma mengalami peningkatan dan 

diduga juga mempunyai pengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. 

Disfungsi endotel ditandai dengan menurunnya produksi nitric oxide (NO). 

Estradiol akan menstimulasi produksi NO dan bersamaan dengan itu  

Perhimpunan
Dokter Hipertensi 
Indonesia
2018



89

kadar kalsium intraseluler turut meningkat dan akhirnya akan 

mengaktivasi sintesa NO endothelial (eNOS). Sintesa NO ini akan 

menyebabkan pembuluh darah mengalami vasodilatasi dan pada akhirnya 

akan menurunkan tekanan darah. Estradiol juga mempunyai peran 

meningkatkan pengaturan superoxide dismutase yang berfungsi  

membuang superoksida untuk mengurangi stres oksidatif.

Penurunan estradiol pada fase menopause berdampak pada 

mekanisme sistem renin-angiotensin (RAS). Penelitian pada binatang 

memperlihatkan bahwa estradiol menurunkan kadar reseptor angiotensin 

tipe 1 (AT1) dan kadar enzim converting angiotensin, sehingga dapat 

mencegah aktivasi RAS dengan risiko terjadinya efek vasokonstriksi. Suatu 

studi  pada perempuan menopause yang tekanan darahnya normal, 

pemberian  terapi sulih hormon transdermal 12β-estradiol dan terapi oral 

medroksi progesteron  dapat menurunkan tekanan darah tetapi tidak 

memberikan efek penurunan kadar komponen RAS termasuk aktivitas 

plasma renin, angiotensin I atau II, aldosteron maupun aktifitas converting 

angiotensin enzyme. Sebaliknya pemberian reseptor antagonis  AT1 dapat 

memperbaiki disfungsi endotelial yang diukur dengan Flow Mediated 

Dilatation (FMD). Pemberian Calcium Channel Blocker (CCB) tidak 

memberikan efek perbaikan terhadap disfungsi endotel. Hal ini 

memberikan bukti bahwa RAS mempunyai peranan besar pada hipertensi 

pasca menopause.

Peran obesitas dan sindroma metabolik.

Obesitas secara cepat berkembang menjadi epidemik di seluruh dunia 

terutama di  negara maju. Di Indonesia angka berdasarkan Data Riset 

Kesehatan Nasional tahun 2016 menunjukan penduduk dewasa diatas 

usia 18 tahun mengalami obesitas sebesar 20.7%. Angka ini meningkat 

pesat dibanding tahun 2013 yaitu 15.4%. Secara global pada perempuan 

pasca menopause prevalensi obesitas cukup tinggi mencapai 40%. 
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Obesitas meningkat pada pasca operasi dan terapi sulih hormon.

Mekanisme obesitas dapat menyebabkan hipertensi hingga saat ini 

masih sepenuhnya belum dimengerti.  Beberapa studi yang dilakukan 

pada binatang pemberian makanan mengandung lemak tinggi dalam 

jumlah besar dapat meningkatkan tekanan darah. Bila  serabut saraf  di 

ginjal diblok atau dipotong maka tekanan darah binatang percobaan 

ternyata tidak meningkat. Hal ini memperlihatkan sistem  saraf  simpatik 

mempunyai pengaruh yang besar pada kenaikan tekanan darah dengan 

kenaikan berat badan. Obesitas juga dihubungkan dengan peningkatan 

plasma leptin, terlihat dengan pemberian infus leptin maka tekanan darah 

turut meningkat. Leptin diduga juga mempunyai pengaruh besar terhadap 

aktifasi sistem saraf simpatik melalui reseptor-reseptor  melanokortin yang 

berada di hipotalamus. Blokade terhadap reseptor-reseptor tersebut dapat 

menurunkan tekanan darah pada binatang percobaan. Dalam peningkatan 

tekanan darah leptin lebih berpengaruh terhadap perempuan menopause 

daripada perempuan premenopause.  Terdapat bukti bahwa walaupun 

perempuan pasca menopause memiliki berat badan normal, namun 

redistribusi lemak tubuh tetap akan meningkat di sekitar perut. 

Penimbunan lemak disekitar perut mempunyai asosiasi dengan insidens 

penyakit kardiovaskular . 

Obesitas yang muncul bersama dengan kriteria lain sindrom metabolik 

akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular pada perempuan dan 

laki-laki. Penelitian Framingham Offspring, Atherosclerosis Risk in 

Communities, and Cardiovascular Health Cohorts yang berlangsung 

selama  lebih dari 8 tahun menunjukan  bahwa obesitas abdominal saja 

tanpa sindroma metabolik secara signifikan tidak meningkatkan risiko  

penyakit kardiovaskular.

Peran faktor inflamasi.

Menopause dihubungkan dengan meningkatnya kadar protein C-
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reactive, yang merupakan salah satu  indikator  inflamasi. Protein C-

reactive mempunyai efek negatif dimasa yang akan datang terhadap 

perempuan pasca menopause dengan kejadian penyakit kardiovaskular. 

Inflamasi kronis yang ditandai meningkatnya kadar faktor α tumor nekrosis 

(TNF-α) dan inflammatory interleukins (ILs) antara lain IL-6 sering 

didapatkan pada perempuan pasca menopause dengan obesitas. Inflamasi 

kronis juga sering didapatkan pada perempuan dengan hiperandrogenisme 

dan sindroma polikistik ovarium dengan ditemukannya kadar protein C-

reactive; TNF-α dan IL-6 yang tinggi.

Peran faktor asam eikosanoid. 

Asam epoksieikosatrienoik (asam eikosanoid) suatu vasodilator yang 

dihasilkan oleh asam arakhidonat  melalui enzim epoksigenase.  Asam 

arakhidonat  juga dapat menghasilkan suatu zat yang disebut 20-HETE 

melalui enzim omega-hidroksilase. 20-HETE merupakan zat yang bersifat 

vasokonstriktor dan banyak ditemukan pada urin perempuan dengan 

hipertensi dan disfungsi endotel. Androgen diketahui bertanggung jawab 

dalam sintesis 20-HETE melalui efek sintesis pada beberapa subtipe 

omega-hidroksilase yang kemudian menyebabkan hipertensi. Menjelang  

menopause produksi asam eikosanoid  mulai  berkurang dan memberikan 

kontribusi terjadinya hipertensi pasca menopause.

Peran ansietas dan depresi.

Ansietas dan depresi lebih sering ditemukan  pada perempuan. 

Ansietas dan depresi dihubungkan dengan peningkatan kejadian penyakit 

kardiovaskular. Salah satu contoh adalah kelainan bipolar yang dapat 

meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Aktifitas simpatik meningkat 

pada  ansietas dan stres mental kronis akan  menyebabkan tekanan darah 

meningkat. Mekanisme terjadinya hipertensi pada ansietas dan depresi 

sampai saat ini masih belum jelas.
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Gambar 6. Mekanisme Peningkatan Tekanan Darah Pasca Menopause 

Visc = viscocity, Ang=Angitensinogen, NF= Necroting Factor,

TNF=Tumor Necroting Factor.

Sumber : American Journal of Hypertension, Volume 24, Issue 7, 1 July 2011

Intisari 12. Etiologi dan Patofisiologi Hipertensi Pasca Menopause

§ Berbagai faktor berperan dalam mekanisme hipertensi pasca menopause 

antara lain vasokonstriktor dan sistem renin angiotensin, obesitas dan 

sindroma metabolik, inflamasi, penurunan produksi asam eikosanoid, serta 

ansietas dan depresi
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HIPERTENSI DAN TERAPI HORMONAL PASCA MENOPAUSE

Pukovisa Prawiroharjo, Wiji Lestari, Peter Pratama

Sejarah Singkat

Sejarah penggunaan terapi hormonal untuk wanita pasca menopause 

telah mengalami pasang surut. Awalnya terapi hormon menjadi populer 

saat dilaporkan dengan terapi tunggal estrogen mampu mengatasi 

masalah vasomotor (khususnya hot flush dan keringat malam) pada tahun 

1960-an, dengan penurunan frekuensi keluhan sebesar 75%. Studi 

Framingham juga memperkuat posisi terapi hormonal ini (estrogen) 

dengan menyatakan bahwa menopause merupakan faktor risiko 

independen kardiovaskular, yang diduga dapat dihambat oleh terapi 

estrogen sebesar 35-50%. Manfaat lainnya adalah penurunan risiko patah 

tulang panggul akibat osteoporosis (25%) dan memperbaiki profil 

kolesterol (meningkatkan kadar HDL sebesar 9-15%, menurunkan total 

kolesterol sebesar 3% dan LDL sebesar 10-20%).

Namun kemudian muncul laporan bahwa terapi estrogen ini 

meningkatkan risiko kanker endometrium hingga 8,22 kali lipat setelah 

penggunaan 8 tahun yang menyebabkan penggunaannya turun drastis. 

Tahun 1980-an terapi hormonal kembali naik daun dengan ditemukannya 

metode terapi pengganti hormonal dengan penambahan progestin, yang 

dilaporkan dapat menetralisir risiko kanker endometrium pada terapi 

estrogen pada beberapa laporan studi epidemiologis. 

Untuk memastikan manfaat terapi hormonal kombinasi estrogen dan 

progestin pada wanita pasca menopause, pada tahun 1993 sebuah 

Randomized Controlled Trial (RCT) berskala besar dengan 16.608 subjek 

dilakukan oleh Women's Health Initiative (WHI). Namun, penelitian 

cohort ini akhirnya dihentikan pada tahun 2002 (dengan rerata follow-up 

5,2 tahun dari 8,5 tahun yang direncanakan) setelah analisis data awal 

justru menunjukkan peningkatan risiko kardiovaskular (Hazard Ratio [HR] 
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1,29), kanker payudara (HR 1,26), stroke (HR 1,41), dan emboli 

pulmonal (HR 2,13). Sejak saat itu hingga kini, terapi pengganti hormonal 

pada wanita menopause tidak lagi digunakan sebagai pencegahan risiko 

kardiovaskular dan hanya untuk indikasi vasomotor. 

Walaupun demikian, sebuah penelitian menemukan bahwa bila 

wanita yang sudah pernah menjalani terapi hormonal kemudian berhenti, 

risiko kardiovaskular justru meningkat pada tahun pertama, dengan 

standardized mortality rate (SMR, rasio kematian standar) serangan 

jantung 1,26 dan stroke 1,57. Efek protektif baru akan muncul pada tahun 

kedua dan seterusnya (SMR serangan jantung 0,88 dan stroke 0,89). 

Efek Terapi Hormonal Pasca Menopause terhadap Tekanan Darah

Hingga saat ini berbagai penelitian mengenai dampak terapi hormonal 

pasca menopause terhadap tekanan darah masih menunjukkan hasil yang 

bervariasi dan belum ada bukti yang tegas. Pada wanita sehat, progestin 

(levonorgestrel) dilaporkan menyebabkan peningkatan tekanan darah 

(1–2 mg) dan berat badan (0,7 kg). Pada wanita menopause, penelitian 

dengan estrogen tunggal menunjukkan hasil yang bervariasi antara 

menurunkan tekanan darah, tidak berpengaruh, atau meningkatkan. 

Raloxifen (modulator reseptor estrogen selektif) tidak menunjukkan 

pengaruh terhadap tekanan darah, namun tibolon (steroid sintetik dengan 

efek estrogenik dan progestogenik) menyebabkan peningkatan tekanan 

darah sistol sebesar 9 mmHg. Pengaruh terapi kombinasi 

estrogen/progestin terhadap tekanan darah pun tidak konsisten, bervariasi 

antara efek protektif (peningkatan sebesar 7,6 mmHg vs 18,7 mmHg 

kontrol selama 10 tahun, pada Baltimore Longitudinal Study on Aging, 

tidak berpengaruh, atau bahkan peningkatan tekanan darah atau risiko 

hipertensi. Studi RCT WHI menunjukkan bahwa terapi kombinasi memang 

menyebabkan peningkatan tekanan darah sebesar 1–1,5 mmHg, yang 

walaupun bermakna secara statistik namun tidak bermakna secara klinis. 
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Beberapa penelitian menemukan bahwa terapi hormonal kombinasi 

dapat memperbaiki irama sirkadian tekanan darah yang diduga dapat 

mengurangi insidens kardiovaskular yang sering terjadi di malam-pagi 

hari. 

Drospirenon, suatu progestogen generasi baru, menginduksi efek anti-

aldosteron yang mirip seperti progesteron alami, sehingga dapat 

menyebabkan penurunan tekanan darah sistolik (7,6–14,1 mmHg) dan 

diastolik (4,9–7,9 mmHg) setelah penggunaan dosis 2-3 mg selama 4-12 

minggu. 

Joint National Committee (JNC) VII menyatakan bahwa peningkatan 

tekanan darah akibat terapi hormonal tidak perlu ditakuti, namun perlu 

diwaspadai melalui pengukuran pada awal terapi dan setiap 6 bulan.
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STRATEGI TERAPI DAN TARGET TEKANAN DARAH 

PADA PEREMPUAN

Suhardjono

Sampai saat ini penelitian dan panduan pengobatan hipertensi tidak 

ada yang membedakan pengobatan antara laki-laki dan perempuan, 

walaupun ada beberapa kekhususan pada perempuan yang 

mengharuskan kita memberikan perhatian. Secara umum tujuan 

pengobatan hipertensi adalah untuk mencegah kejadian penyakit 

kardiovaskular, menghambat progresivitas penyakit, menurunkan 

mortalitas dan membantu pasien hipertensi hidup dengan kualitas yang 

baik. 

Dalam penanganan pasien hipertensi, perlu dilakukan stratifikasi 

penyakit, menjadi hipertensi derajat 1, 2 dan 3 berdasarkan tekanan darah 

kemudian dihubungkan dengan faktor risiko kardiovaskular lain dan 

adanya kerusakan organ target (Tabel 13). Terdapat 2 macam pengobatan 

hipertensi yaitu pengobatan non farmakalogis dengan cara modifikasi gaya 

hidup dan pengobatan farmakologis dengan pemberian obat penurun 

tekanan darah. Pasien dengan risiko tinggi harus segera mendapatkan obat 

penurun tekanan darah. Pasien dengan risiko ringan sebaiknya dimulai 

dengan melakukan perubahan gaya hidup selama 3 bulan, dan apabila 

tekanan darah tetap >140/90 mmHg baru diberikan obat.

Modifikasi gaya hidup

Hipertensi merupakan penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup 

yang menyangkut pola makanan, aktivitas fisik dan kegiatan sehari-hari. 

Intervensi non farmakologik termasuk modifikasi gaya hidup dapat 

mencegah hipertensi dan mempunyai efek menurunkan tekanan darah. 

Modifikasi gaya hidup yang terbukti dapat mencegah dan 

menurunkan tekanan darah adalah menurunkan berat badan pada 
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obesitas hingga mencapai indeks massa tubuh normal, dengan lingkar 

perut 80 cm pada perempuan dan 90 cm pada laki-laki. Obesitas 

merupakan masalah pada perempuan pasca menopause.

 Tidak berbeda dengan laki-laki, untuk mencegah dan mengatasi 

hipertensi pada perempuan dianjurkan untuk untuk melakukan diet sehat. 

Dietary appropriate to stop hypertension (DASH diet) yaitu diit yang 

terdiri dari banyak sayur, buah, rendah produk susu, tinggi serat, rendah 

lemak jenuh, protein nabati, whole grain (tabel 2) dapat menurunkan 

tekanan darah sistolik dan tekanan diastolik masing-masing 6 mmHg dan 

3 mmHg. 

Tabel 13 . Penatalaksanaan hipertensi berdasarkan stratifikasi hipertensi 

dan faktor risiko penyakit kardiovaskular lainnya 
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Faktor risiko lain, 
kerusakan organ 
asimptomatik 
atau penyakit

Tekanan Darah (mmHg)

T D S  t i n g g i 
normal (130-
139) atau TDD 
tinggi normal 
(85-89)

H i p e r t e n s i 
Tingkat 1 TDS 
(140-159) atau 
TDD (90-99)

H i p e r t e n s i 
Tingkat 2 TDS 
(160-179) atau 
TDD (100-109)

H i p e r t e n s i 
Tingkat 3 TDS 
>180 atau TDD 
>110

Tidak ada faktor 
risiko lain

T i d a k  a d a 
intervensi TD

Perubahan gaya 
h i d u p  u n t u k 
beberapa bulan
K e m u d i a n 
konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90

Perubahan gaya 
h i d u p  u n t u k 
b e b e r a p a 
minggu
K e m u d i a n 
konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90

Perubahan gaya 
hidup
S e g e r a 
konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90

1-2 faktor risiko Perubahan gaya 
hidup
T i d a k  a d a 
intervensi TD

Perubahan gaya 
h i d u p  u n t u k 
b e b e r a p a 
minggu
K e m u d i a n 
konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90

Perubahan gaya 
h i d u p  u n t u k 
b e b e r a p a 
minggu
K e m u d i a n 
konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90

Perubahan gaya 
hidup
S e g e r a 
konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90
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Sumber  ABC : Hipertensi : Diagnosis dan Tatalaksana Hipertensi.2015

Beberapa penelitian menunjukkan asupan tinggi natrium 

meningkatkan kejadian hipertensi, dan dengan mengurangi asupan garam 

hingga menjadi 75 mmol/hari (1,8 g/hari), dapat menurunkan tekanan 

darah sistolik 4-5 mmHg. Untuk mencegah hipertensi asupan garam 

adalah kurang dari 100 mmoL/hari atau 2,4 g/hari yang setara dengan 6 g 

garam dapur atau 1 sendok teh. Bagi pasien hipertensi asupan dibatasi 

menjadi 1,5 g/hari atau kurang lebih 3,5-4 g garam per hari.  
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Faktor risiko lain, 
kerusakan organ 
asimptomatik 
atau penyakit

Tekanan Darah (mmHg)

T D S  t i n g g i 
normal (130-
139) atau TDD 
tinggi normal 
(85-89)

H i p e r t e n s i 
Tingkat 1 TDS 
(140-159) atau 
TDD (90-99)

H i p e r t e n s i 
Tingkat 2 TDS 
(160-179) atau 
TDD (100-109)

H i p e r t e n s i 
Tingkat 3 TDS 
>180 atau TDD 
>110

>3 faktor risiko Perubahan gaya 
hidup
T i d a k  a d a 
intervensi TD

Perubahan gaya 
h i d u p  u n t u k 
b e b e r a p a 
minggu
K e m u d i a n 
konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90

Perubahan gaya 
hidup
Konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90

Perubahan gaya 
hidup
S e g e r a 
konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90

Kerusakan organ, 
penyakit  g injal 
kronis tingkat 3, 
atau diabetes

Perubahan gaya 
hidup
T i d a k  a d a 
intervensi TD

Perubahan gaya 
hidup
Konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90

Perubahan gaya 
hidup
Konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90

Perubahan gaya 
hidup
S e g e r a 
konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90

P e n y a k i t 
ka rd iovasku la r 
s i m p t o m a t i k , 
penyakit  g injal 
kronis tingkat >4, 
a t a u  d i a b e t e s 
disertai kerusakan 
organ/faktor risiko 
lain

Perubahan gaya 
hidup
T i d a k  a d a 
intervensi TD

Perubahan gaya 
hidup
Konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90

Perubahan gaya 
hidup
Konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90

Perubahan gaya 
hidup
S e g e r a 
konsumsi obat 
dengan target 
TD <140/90
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Suplementasi kalium dapat menurunkan tekanan darah diberikan bila 

tidak ada kontra indikasi. 

Tabel 14 . Diet Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) 
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Biji-bijian/serealia 

utuh (whole grains)

7-8 p 1 iris/lembar roti

½ gls sereal kering

½ gls nasi, pasta, atau sereal & serat

Sayuran 4-5 p 1 gls sayuran berdaun (mentah)

½ gls sayuran matang

¾ gls jus sayuran

Buah dan jus 4-5 p 1 ptg sedang buah segar

¼ gls buah kering

½ mangkuk buah segar  buah frozen, atau 

buah kalengan

¾ gls jus buah

Susu tanpa atau 

rendah lemak dan 

produk olahannya

2-3 p 1 gls susu, 1 gls yoghurt, atau 1 ptg keju 

(± 45 g)

Daging tanpa lemak, 

unggas, dan ikan

≤�2 p 2 ptg daging, unggas atau ikan

1 butir putih telur

Kacang-kacangan, 

seeds (biji-bijian) dan 

polong-polongan

½ - 1 p ½ gls kacang-kacangan, ½ gls atau 2 sdm 

seeds, 2 sdm selai kacang, ½ gls kedelai 

atau kacang polong matang

Lemak dan minyak 2 – 3 p 1 sdt margarin

1 sdt minyak sayur

1 sdm mayonnaise rendah lemak atau 

salad dressing
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Sumber : ABC Hipertensi : Diagnosis dan Tatalaksana Hipertensi. 2015

 Latihan fisik sedang selama minimal 30 menit setiap hari dapat 

menurunkan risiko hipertensi sebanyak 30-50%. Dianjurkan untuk 

melakukan olah raga aerobik seperti jalan cepat 90-150 menit per minggu. 

Olah raga aerobik dan latihan dengan beban yang dilakukan 3 kali/minggu 

selama 12 minggu dapat mengurangi kekakuan dinding pembuluh darah 

dan menurunkan tekanan darah . 

 Untuk mengurangi risiko kardiovaskular perempuan dengan 

hipertensi harus berhenti merokok, mengontrol gula darah bila ada 

diabetes melitus, serta berupaya untuk menurunkan kolesterol LDL dan 

meningkatkan kolesterol HDL. Perubahan gaya hidup ini tetap 

dilaksanakan, walaupun sudah mendapat obat antihipertensi.

Target Tekanan Darah

 Manfaat penurunan tekanan darah darah sudah lama terbukti 

mengurangi insidens penyakit kardiovaskular, akan tetapi yang masih 

menjadi kontroversial  adalah batas tekanan darah untuk memulai 

pengobatan dan target penurunan tekanan darah yang optimal. Panduan 

hipertensi seperti JNC-7, ESH/ESC 2013 (Eropa), JSH (Jepang) 2014, 
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Pemanis dan gula 5p/minggu 1 sdm gula pasir

1 sdm jelly atau selai

½ gls sorbet, gelatin

1 gls lemonade

Keterangan : 

p = penukar, gls = gelas, ptg = potong, sdg = sedang, sdm = sendok makan, sdt 

= sendok teh

*Oleh karena telur mengandung tinggi kolesterol, batasi asupan kuning telur tidak 

lebih dari 4 butir per minggu

Daftar asupan makanan di atas berdasarkan 2000 kkal/hari.
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Hypertension Canada 2017, InaSH, AHA 2017 merekomendasikan 

tekanan darah 140/90 mmHg sebagai target pengobatan, akan tetapi 

pada yang berisiko tinggi, target tekanan darah lebih rendah dari 140 

mmHg baik pada laki-laki dan perempuan . 

Ada beberapa penelitian baru yang menargetkan tekanan darah lebih 

rendah dari yang direkomendasikan. Studi SPRINT (Systolic blood 

pressure intervention trial) mendapatkan bahwa target tekanan darah 

secara intensif yaitu tekanan sistolik mencapai <120 mmHg dapat 

menurunkan komplikasi kardiovaskular menjadi lebih rendah apabila 

dibanding dengan tekanan darah <140 mmHg, namun pada grup yang 

mendapat terapi intensif lebih banyak ditemukan efek samping. Pada 

subgrup perempuan tidak didapatkan perbedaan yang bermakna antara 

target intensif dengan target standar.

Beberapa penelitian berskala besar melakukan evaluasi target 

penurunan tekanan darah sistolik. Sebuah meta-analisis 123 penelitian 

kontrol acak yang dilakukan Ettehad dkk yang membandingkan target 

tekanan darah <130 mmHg dengan <140 mmHg pada 613.815 pasien 

hipertensi, mendapatkan perbedaan yang bermakna dari kejadian 

kardiovaskular, penyakit jantung koroner, stroke, gagal jantung dan 

mortalitas keseluruhan. Hasil penelitian yang lebih kecil oleh Xie dkk 

dengan sampel 44.989 pasien menunjukkan bahwa target tekanan darah 

yang lebih rendah (tercapai 133/76 mmHg) lebih baik dari pada yang 

standar (tercapai 140/81 mmHg) sehingga kejadian komplikasi 

kardiovaskular infark miokard, stroke, progresifitas albuminuria dan 

retinopati berkurang. Dari hasil penelitian-penelitian  tersebut, tampaknya 

ada kesempatan untuk menurunkan target tekanan darah lebih rendah dari 

140/90 mmHg tetapi dengan berbagai pertimbangan individual termasuk 

menyangkut gender.
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Intisari 14. Strategi Terapi dan Target Tekanan Darah pada Perempuan

§ Pengelolaan hipertensi pada perempuan dimulai dengan stratifikasi untuk 

menentukan besaran risiko penyakit kardiovaskular. 

§ Pasien dengan risiko tinggi harus segera mendapatkan obat penurun tekanan 

darah. 

§ Pasien  dengan risiko ringan sebaiknya dimulai dengan melakukan perubahan 

gaya hidup selama 3 bulan, dan apabila tekanan darah tetap >140/90 mm 

Hg baru diberikan obat
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PILIHAN TERAPI FARMAKOLOGIS PADA PEREMPUAN

Siska Suridanda Danny

Berbagai uji klinis dan meta-analisis mengenai terapi farmakologis 

untuk menurunkan tekanan darah (TD) pada pasien hipertensi secara 

konsisten menunjukkan bahwa pengendalian TD dapat memperbaiki 

morbiditas dan mortalitas kardiovaskular jangka panjang baik pada 

perempuan maupun laki-laki. Panduan nasional maupun internasional 

untuk penatalaksanaan hipertensi memberikan rekomendasi 

pengendalian tekanan darah yang serupa antar gender dan sebagian besar 

tidak memasukkan stratifikasi risiko sesuai jenis kelamin. Sampai saat ini 

tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal manfaat 

pengendalian TD terhadap luaran klinis. Studi INDANA (Individual Data 

Analysis of Antihypertensive), sebuah meta-analisis dari 7 uji klinis besar 

yang mempelajari data dari 20.802 perempuan dan 19.975 laki-laki, 

mendapatkan tidak ada perbedaan bermakna dalam manfaat 

pengendalian TD antara jenis kelamin. Kesimpulan yang serupa juga 

diperoleh dari penelitian BP-Lowering Treatment Trialists' Collaboration 

(melibatkan 87.349 perempuan dan 103.268 laki-laki) yang mempelajari 

berbagai aspek terapi farmakologis hipertensi, antara lain membandingkan 

terapi obat dengan plasebo, regimen terapi obat yang intensif dengan 

kurang intensif, serta membandingkan satu jenis obat dengan yang 

lainnya. Penurunan TD tampaknya sebanding pada kedua jenis kelamin 

dan tidak ada perbedaan terkait gender dalam hal kejadian kardiovaskular. 

Tidak dijumpai pula perbedaan efek jenis obat antihipertensi yang 

digunakan pada perempuan dan laki-laki. Dengan demikian tidak ada 

perbedaan yang spesifik antar gender dalam hal pemilihan obat 

antihipertensi, yang penting adalah target penurunan TD tercapai.

Interaksi jenis kelamin dengan kejadian kardiovaskular pada pasien 

hipertensi masih belum sepenuhnya dimengerti. Pengaruh gender 
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terhadap kejadian kardiovaskular pada penggunaan obat antihipertensi 

tertentu tampak pada studi ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering 

Treatment to Prevent Heart Attack), yang mengamati bahwa angka stroke 

pada perempuan yang mendapatkan lisinopril lebih tinggi daripada laki-

laki walaupun pada pengamatan jangka panjang perbedaannya menjadi 

tidak signifikan. Analisis subgrup pada penelitian lain, yakni VALUE 

(Valsartan Antihypertensive Long-Term Use Evaluation) mengamati 

bahwa kejadian kardiovaskular lebih tinggi pada perempuan yang 

mendapatkan terapi valsartan dibanding amlodipin. Sebaliknya, studi LIFE 

(Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension) 

menyimpulkan bahwa penggunaan losartan lebih bermanfaat dalam hal 

mengurangi stroke dan infark miokard akut pada perempuan dibandingkan 

laki-laki. 

Terdapat beberapa perbedaan dasar antara perempuan dan laki-laki 

yang dapat mempengaruhi farmakodinamik dan farmakokinetik obat. 

Ukuran tubuh perempuan umumnya lebih kecil sehingga volume distribusi 

lebih rendah. Proporsi lemak tubuh lebih tinggi pada perempuan sehingga 

mungkin dapat mempengaruhi distribusi obat yang berjenis lipofilik. Selain 

itu perempuan lebih rentan mengalami efek samping obat dibandingkan 

laki-laki. Beberapa pilihan obat yang dapat digunakan untuk terapi 

hipertensi pada perempuan adalah sebagai berikut:

Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACEI)

 Golongan ACEI merupakan salah satu terapi lini pertama 

hipertensi pada perempuan dan laki-laki. Obat golongan ACEI diberikan 

kepada pasien hipertensi usia muda dan pasien hipertensi  dengan 

penyakit penyerta seperti diabetes melitus, penyakit jantung iskemik dan 

penyakit ginjal kronik. Secara fisiologis estrogen menghambat kerja sistem 

renin-angiotensin sehingga efek kardioprotektif estrogen endogen pada 

perempuan mungkin dipengaruhi oleh penghambatan pada sistem ini. 
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Kadar ACEI di dalam plasma lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang 

mungkin disebabkan oleh berat badan yang lebih rendah. Perbedaan 

terkait gender dalam penggunaan berbagai jenis ACEI sejauh ini belum 

ditemukan. Penurunan TD oleh ACEI sebanding antara perempuan dan 

laki-laki. Obat ini tidak boleh diberikan pada perempuan yang sedang 

hamil atau sedang merencanakan kehamilan karena terdapat risiko 

terjadinya efek samping terhadap janin. Efek samping obat golongan ACEI 

adalah batuk, dan perempuan memiliki risiko terjadinya batuk hampir 3 

kali lipat dari laki-laki.

Angiotensin Receptor Blockers (ARB)

ARB merupakan pilihan jika pasien mengalami intoleransi terhadap 

ACEI, misalnya mengalami efek samping batuk yang tidak dapat 

ditoleransi. Indikasi dan kontraindikasi kedua obat ini kurang lebih sama. 

Walaupun konsentrasi obat ini di plasma lebih tinggi daripada laki-laki, 

efek penurunan TD tampaknya tidak berbeda

Calcium Channel Blockers (CCB)

CCB menghambat kanal kalsium di jantung dan pembuluh darah 

sehingga menurunkan resistensi perifer dan curah jantung. Secara umum 

CCB merupakan pilihan utama pada pasien hipertensi berusia lebih tua, 

dengan kekakuan arteri sebagai penyebab utama. Tidak terdapat bukti 

bahwa efektivitas obat ini berbeda antara perempuan dan laki-laki. Efek 

samping CCB berupa edema tungkai lebih sering dijumpai pada 

perempuan.

Diuretika

 Diuretika merupakan salah satu obat hipertensi yang banyak 

digunakan. Diuretika bekerja dengan cara mengurangi volume 

ekstraselular dan resistensi pembuluh darah. Efektivitas diuretik golongan 
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tiazid sebagai antihipertensi tampaknya tidak berbeda antara perempuan 

dan laki-laki. Efek samping diuretika yakni hiponatremia atau hipokalemia 

lebih sering dijumpai pada perempuan, sedangkan artritis gout lebih 

banyak ditemukan pada  laki-laki. Observasi pada kelompok pasien 

perempuan pasca menopause menyimpulkan bahwa penggunaan tiazid 

berhubungan dengan pengurangan risiko terjadinya fraktur osteoporosis. 

Dengan manfaat tersebut, diuretika cocok diberikan sebagai obat 

antihipertensi  kepada perempuan pasca menopause

Beta bloker

 Pada uji eksperimental hormon seks dapat memodulasi pengaturan 

reseptor beta adrenergik di jantung dan pembuluh darah. Pada pasien 

dengan defisiensi estrogen, ekspresi reseptor beta-1 mengalami 

peningkatan. Perbedaan regulasi terkait jenis kelamin ini dijumpai baik 

pada beta bloker yang kardioselektif maupun non kardioselektif. Kadar 

obat metoprolol dan propranolol di dalam plasma lebih tinggi pada 

perempuan, dan perempuan yang mendapatkan terapi beta bloker 

tampaknya mengalami penurunan TD sistolik dan denyut nadi yang lebih 

nyata dibandingkan laki-laki. Beta bloker merupakan salah satu pilihan 

obat yang dapat digunakan pada perempuan hamil.
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Intisari 15. Pilihan Terapi Farmakologis Pada Perempuan

§ Meta analisis dari berbagai studi obat antihipertensi menunjukkan bahwa 

semua jenis obat antihipertensi memberikan manfaat yang sama dalam 

menurunkan tekanan darah pada laki-laki dan perempuan 

§ Inisiasi pengobatan dan pemilihan obat antihipertensi pada perempuan tidak 

berbeda dengan laki-laki, kecuali pada kondisi khusus seperti kehamilan

§ Dalam pemil ihan obat antihiper tensi pada perempuan harus 

mempertimbangan efek samping dan manfaat khusus yang dapat diperoleh 

seperti efek tiazid pada perempuan pasca menopause 
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KOMPLIKASI HIPERTENSI PADA PEREMPUAN

Tunggul D Situmorang, Eka Harmeiwaty

Komplikasi hipertensi pada perempuan secara keseluruhan sama 

dengan laki-laki, walaupun ada beberapa penelitian yang menyebutkan 

komplikasi lebih banyak ditemukan pada laik-laki. Dari studi Framingham 

komplikasi kardiovaskular pada perempuan meningkat dengan 

bertambahnya usia dan menjadi lebih tinggi dari laki-laki pada pasca 

menopause. Selain faktor hormonal, perempuan mempunyai komorbid 

atau faktor risiko kardiovaskular lebih banyak daripada laki-laki, yang akan 

mempengaruhi terjadinya komplikasi dan menjadi faktor penyulit dalam 

pengobatan hipertensi

Tekanan darah sistolik (TDS) dan pulse pressure (PP) meningkat pada 

perempuan berusia lebih dari 45 tahun,  namun tekanan darah sistolik 

(TDD) lebih rendah pada semua umur dibandingkan dengan laki-laki pada 

usia yang sama. PP yang tinggi merupakan prediktor independen 

komplikasi kardiovaskular, dan hipertensi sistolik terisolasi merupakan 

faktor risiko mortalitas  penyakit kardiovaskular dan renal. 

Komplikasi hipertensi pada dasarnya disebabkan gangguan pada 

pembuluh darah yang dimulai dari disfungsi sel endotel (endothelial 

dysfunction), yang menyebabkan aterosklerosis   pembuluh darah besar, 

sedang dan kecil termasuk kapiler di seluruh organ tubuh. Organ penting 

yang mengalami dampak kerusakan komplikasi hipertensi (organ target) 

antara lain otak, jantung, ginjal, mata, dan pembuluh darah tepi. 

Prehipertensi (tekanan darah <140/90 mmHg) lebih cenderung 

menyebabkan disfungsi endotel dan komplikasi kardiovaskular pada 

perempuan dibandingkan laki-laki. 
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Komplikasi otak

Hipertensi kronik akan mempengaruhi fungsi serebral, dengan 

mengubah berbagai faktor yang berperan mengatur sirkulasi di otak 

termasuk fungsi autoregulasi, neurovascular coupling dan fungsi endotel. 

Berbagai penelitian menunjukkan faktor risiko hipertensi pada stroke lebih 

banyak ditemukan pada perempuan daripada laki-laki, dan menurut hasil 

penelitian kohort Women's Health Initiative (WHI) perempuan 

prehipertensi mempunyai risiko stroke 93 % dibandingkan dengan 

perempuan normotensi. 

Proses aterosklerosis akan menyebabkan penebalan tunika intima dan 

terbentuknya  plak di pembuluh darah karotis yang merupakan risiko 

terjadinya stroke iskemik. Hipertensi juga menyebabkan arteriolosklerosis 

pembuluh darah penetrasi di otak yang dikenal sebagai cerebral small 

vessel disease (CSVD). Arteriosklerosis terjadi karena lipohialinosis. 

Perubahan patologis CSVD dapat dideteksi dengan pemeriksaan 

neuroimaging berupa white matter hyperintensities lessions (WMLHs), 

infark lakunar, enlargement of perivascular space (EPVS), cerebral 

microbleeds (CMBs) dan atrofi serebri. CSVD merupakan prediktor stroke 

iskemik, perdarahan intraserebral,  gangguan kognitif dan demensia.

Komplikasi jantung

Hipertensi yang tidak terkontrol menyebabkan berbagai perubahan 

struktur miokardium, vaskularisasi koroner dan sistim konduksi di jantung. 

Perubahan ini mengakibatkan left ventricle hypertrophy (LVH), penyakit 

jantung koroner, disfungsi sistolik dan diastolik miokard. Gambaran klinis 

komplikasi muncul sebagai angina, infark miokard, aritmia  dan gagal 

jantung kongestif. Pengaruh hipertensi lebih besar terhadap terjadinya 

gagal jantung dibandingkan dengan infark miokard. Hipertensi 

meningkatkan risiko gagal jantung menjadi 2 kali lipat pada laki-laki dan 3 

kali lipat pada perempuan. Mortalitas dalam 5 tahun sesudah terjadinya 
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gagal jantung akibat hipertensi cukup tinggi berkisar 69%. Pengobatan 

hipertensi dapat menurunkan insidens gagal jantung hingga 50%.

Diperkirakan LVH terjadi pada 15-20% pasien hipertensi. LVH mudah 

dideteksi dengan pemeriksaan EKG atau ekokardiografi. LVH berhubungan 

erat dengan derajat dan durasi hipertensi dan risikonya meningkat 2 kali 

bila disertai obesitas. LVH karena hipertensi ditemukan pada 13% laki-laki 

dan 20% perempuan. Gangguan irama jantung seperti fibrilasi atrium 

(AF), takikardia supraventrikuler (SVT) dan takikardia ventrikuler (VT) 

sering ditemukan pada pasien hipertensi dengan LVH dan gagal jantung. 

Pasien hipertensi dengan LVH mempunyai risiko AF 3 kali lipat. Selain LVH 

aktivasi Renin Angiotensin Aldosteron System (RAAS) mempengaruhi 

terjadinya AF pada hipertensi. Hipertensi meningkatkan risiko AF 80% 

pada perempuan dan 70% pada laki-laki. AF merupakan faktor risiko 

utama terjadinya emboli ke serebral yang menyebabkan stroke iskemik. 

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan LVH merupakan faktor risiko 

independen kematian mendadak pada hipertensi. Pemberian semua 

golongan antihipertensi (kecuali vasodilator) dapat memperbaiki fungsi 

ventrikel kiri.

Hasil telaah berbagai Randomized Clinical Trial (RCT) dan studi 

prospektif observasional menunjukkan hubungan yang erat antara 

hipertensi dan penyakit jantung koroner (PJK). Risiko PJK akibat hipertensi 

lebih tinggi pada perempuan. Hasil penelitian Women's Ischemia 

Syndrome Evaluation (WISE) pada perempuan yang menjalani angiografi 

koroner menunjukkan peningkatan TDS dan PP yang  merupakan faktor 

risiko PJK  yang potensial pada perempuan pasca menopause.

Komplikasi ginjal 

Hipertensi merupakan faktor risiko terjadinya chronic kidney disease 

(CKD) dan mempengaruhi progresivitas perjalanan penyakitnya. 

Penurunan fungsi ginjal berhubungan dengan tingginya tekanan darah. 
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Tekanan darah yang tidak dapat dikendalikan merupakan faktor risiko CKD 

yang sama pada perempuan dan laki-laki. Sebuah penelitian yang 

melakukan pemeriksaan filtrasi glomerulus pada 3782 perempuan dengan 

hipertensi menemukan CKD pada hampir 50% perempuan yang berusia 

lebih 64 tahun. 

Mikroalbuminuria merupakan pertanda dini gangguan ginjal dan 

penyakit kardiovaskular. Hipertensi dapat mengakselerasi peningkatan 

albuminuria dan menurunkan fungsi filtrasi glomerulus (GFR). Ekskresi 

albumin meningkat di urin disebabkan oleh peningkatan tekanan 

hidrostatik di glomerulus dan meningkatnya permeabilitas membran 

basalis glomerulus. Prevalens proteinuri pada hipertensi esensial berkisar 

antara 4–16%. Sebuah penelitian yang mencakup 11343 pasien 

hipertensi tanpa diabetes menunjukkan prevalensi mikroalbumin pada 

usia rerata 57 tahun laki laki adalah 32% dan 28% pada perempuan. 

Prevalensi akan meningkat dengan bertambahnya usia, derajat hipertensi 

yang berat serta durasi hipertensi. Pengobatan hipertensi dengan golongan 

Angiotensinogen Conver ting Enzyme Inhibitors (ACEI) dan 

Angiotensinogen Receptor Blocker (ARB) dapat menurunkan ekskresi 

albumin.

Romundstad dkk melakukan penelitian dengan skala yang besar pada 

pasien hipertensi dan menemukan hubungan antara mikroalbuminuria 

dan mortalitas keseluruhan akibat penyakit kardiovaskular lebih bermakna 

pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Penemuan ini 

menunjukkan bahwa perempuan dengan hipertensi mempunyai toleransi 

lebih baik terhadap mikroalbuminuria. 

Perempuan pre menopause mempunyai risiko tinggi terjadinya LVH 

dan mikroalbuminuria namun mempunyai risiko kejadian kardiovaskular 

lebih rendah 
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Komplikasi mata 

Tekanan darah yang tidak terkontrol juga akan berdampak buruk pada 

mata. Komplikasi hipertensi yang sering ditemukan pada mata adalah 

retinopati. Arteriol di retina yang mudah dilihat dengan pemeriksaan 

funduskopi memiliki anatomi dan fisiologi yang sama dengan 

mikrosirkulasi di serebral dan koroner dan dianggap sebagai jendela untuk 

mendeteksi gangguan vaskular pada arteriol sistemik. Retinopati sangat 

penting dalam statifikasi hipertensi. Beberapa penelitian menunjukkan 

kejadian retinopati hipertensi sedikit lebih tinggi pada perempuan. 

Selain retinopati, tekanan darah yang tinggi juga dapat menyebabkan 

anterior ischaemic optic neuropathy, oklusi vena retina, retinal arteriolar 

emboli arteriol retina, age related maculopathy (AMD) and glaukoma. 

Pada hipertensi maligna bisa terjadi edema papil yang merupakan tanda 

awal dari neuropati optika. Neuropati optika yang berat karena hipertensi 

dapat menyebabkan kebutaan. 

Komplikasi pembuluh darah perifer 

Komplikasi hipertensi pada pembuluh darah perifer seringkali 

diabaikan. Claudicatio intermittent merupakan salah satu penyakit 

pembuluh darah arteri perifer (peripheral arterial disease; PAD) yang 

ditemukan pada 2-5% pasien hipertensi dan merupakan prediktor 

kematian penyakit kardiovaskular. Claudicatio intermittent meningkatkan 

risiko kematian 2 hingga 5 kali lipat. Hipertensi pada PAD seringkali 

disertai dengan dislipidemia dan gangguan hemostasis yang akan 

meningkatkan risiko trombosis. Risiko PAD pada perempuan adalah sama 

dengan laik-laki, namun PAD pada perempuan seringkali asimtomatik 

sehingga sering tidak diketahui sehingga tidak mendapatkan pengobatan. 

PAD dapat dideteksi dengan pemeriksaan ankle-brankhial index (ABI).  

Latihan (exercises) dapat mengurangi gejala penyakit.
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Komplikasi pada kehamilan

Preeklamsia telah terbukti meningkatkan risiko menjadi hipertensi 

sebesar 4x dan risiko PJK di kemudian hari sebesar 2x dibandingkan 

dengan perempuan yang tidak mengalami  hipertensi pada kehamilan. 

Preeklampsia juga merupakan risiko tinggi terjadinya Penyakit Ginjal 

Tahap Akhir (PGTA). Hipertensi pada kehamilan akan meningkatkan risiko 

bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR). Bayi dengan BBLR 

merupakan predisposisi kelainan kardiovaskular dan penyakit autoimun 

seperti Systemic Lupus Erythematosus dan Rheumatoid Arthiritis di 

kemudian hari. Pemeriksaan antenatal yang teratur merupakan salah satu 

upaya untuk mendeteksi hipertensi pada kehamilan.
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HIPERTENSI PADA PEREMPUAN 

DENGAN DIABETES MELITUS 

Pringgodigdo Nugroho

Epidemiologi

Prevalensi hipertensi pada pasien dengan diabetes melitus (DM) tipe 1 

semakin meningkat dengan bertambahnya usia, yaitu 5% pada 10 tahun, 

33% pada 20 tahun, dan mencapai 70% pada 30 tahun. Hipertensi pada 

DM tipe 1 seringkali menjadi penanda awitan nefropati diabetik pada 

pasien. Sementara itu, prevalensi hipertensi pada DM tipe 2 yang baru 

terdiagnosis mencapai 40% (20-60%). Hipertensi pada DM tipe 2 

biasanya berhubungan dengan resistensi insulin dan merupakan salah 

satu manifestasi klinis pada sindrom metabolik selain obesitas sentral dan 

dislipidemia. Diabetes melitus meningkatkan risiko terjadinya penyakit 

jantung koroner sebesar 4 kali pada perempuan, sedangkan pasien dengan 

DM dan hipertensi mengalami peningkatan risiko terjadinya penyakit 

kardiovaskular sebesar 2 kali jika dibandingkan pada pasien hipertensi 

tanpa DM.

Etiologi dan Patofisiologi

Beberapa etiologi yang dapat mempengaruhi hipertensi dan DM pada 

pasien antara lain faktor genetik, obesitas, inflamasi dan stres oksidatif, 

resistensi insulin, aktivitas fisik, stres mental, dan aktivasi sistem saraf 

simpatis (sympathetic nervous system, SNS). Secara genetik, gen yang 

mengkode adrenomedullin, angiotensin, apolipoprotein, dan -adducin 

berpengaruh terhadap hipertensi dan DM. Faktor lingkungan yang 

berpengaruh antara lain asupan garam yang tinggi, merokok, konsumsi 

alkohol dan lemak tidak tersaturasi berlebih, aktivitas fisik yang kurang, 

dan stres mental.
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Riwayat diabetes gestasional, malnutrisi yang terjadi pada fetus, 

intrauterine growth restriction (IUGR), dan berat badan lahir berlebih juga 

dapat menjadi faktor risiko terjadinya hipertensi dan DM. Faktor risiko 

terjadinya IUGR antara lain nutrisi maternal yang kurang, merokok, 

pajanan terhadap stres, infeksi, dan faktor lingkungan lainnya. IUGR 

berhubungan dengan penurunan jumlah nefron, pengaturan natrium dan 

air yang kurang efektif, disfungsi endotel, serta gangguan pada regulasi 

neuroendokrin dan aktivitas aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal yang 

menjadi faktor risiko peningkatan tekanan darah. Pada IUGR juga terjadi 

penurunan jumlah sel beta pankreas yang menyebabkan penurunan 

produksi insulin dan gangguan pada perkembangan jaringan otot yang 

menginduksi terjadinya resistensi insulin, sehingga menjadi faktor risiko 

terjadinya DM.

Obesitas dipengaruhi oleh adanya ketidakseimbangan antara asupan 

dan kebutuhan energi, disfungsi pada pusat makan yang ada di otak, dan 

variasi genetik. Gen yang berhubungan dengan obesitas antara lain FTO 

(obesitas dan asupan makan yang berlebih, lebih sering ditemukan pada 

individu yang kurang melakukan aktivitas fisik), GNDPA 2 (obesitas sentral 

pada populasi China), BCDIN3D/FAIM 2, SH2B1, dan KCTD15, serta 
 CRTC3 (memperlambat oksidasi lemak). Pada pasien dengan DM dan 

hipertensi, ditemukan peningkatan C-reactive protein (CRP) sebagai salah 

satu parameter inflamasi. Inflamasi berhubungan dengan aktivasi sistem 

renin-angiotensin-aldosteron (RAAS). Peningkatan angiotensin II 

menginduksi inflamasi vaskular dan stres oksidatif, melalui stimulasi 

NADH/NADPH oksidasi, aktivasi Rho/Rho kinase, protein kinase C (PKC), 

dan mitogen-activated protein kinase (MAPK), serta menurunkan faktor 

transkripsi proinflamasi seperti nuclear factor-B (NF-B) yang 

menyebabkan pembentukan dan sekresi reactive oxygen species (ROS), 

interleukin-6 (IL-6), kemokin, dan molekul adhesi.

Resistensi insulin terjadi pada pasien dengan DM tipe 2, serta pada 
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separuh pasien hipertensi esensial, yang menjadi faktor risiko DM pada 

pasien hipertensi. Resistensi insulin dapat disebabkan oleh faktor genetik 

dan lingkungan (termasuk obesitas). Aktivasi RAAS juga dapat 

menyebabkan resistensi insulin melalui aktivasi reseptor tipe 1 angiotensin 

II yang menginduksi pembentukan ROS pada adiposit, otot skeletal, dan 

jaringan kardiovaskular pada pasien obesitas. Asam lemak bebas juga 

menginduksi resistensi insulin dan meningkatkan stres oksidatif. 

Mekanisme stres mental menginduksi terjadinya hipertensi dan DM 

kemungkinan berhubungan dengan aktivitas sistem saraf simpatis ginjal 

(renal sympathetic nerve activity, RSNA) dan kontrol tekanan darah oleh 

barorefleks. Sementara itu, aktivitas fisik berhubungan dengan DM dan 

hipertensi melalui toleransi glukosa atau perubahan pada berat badan. 

Berikut ini merupakan patofisiologi hipertensi dan DM yang saling 

berhubungan.

Manifestasi Klinis

Karakteristik peningkatan tekanan darah pada pasien dengan DM 

yaitu nondipping dan tekanan darah sistolik yang lebih meningkat 

dibandingkan tekanan darah diastolik (hipertensi sistolik terisolasi). 

Nondipping berhubungan dengan resistensi insulin, overaktivitas SNS 

(disebabkan oleh disfungsi baroreseptor) dan RAAS (karena kerusakan 

pada ginjal yang disebabkan oleh DM), hiperinsulinemia, gangguan 

pengaturan natrium, dan gangguan pada metabolisme glukosa. 

Peningkatan tekanan darah sistolik yang lebih dominan terjadi karena 

kekakuan arteri yang terjadi secara cepat pada pasien dengan DM. Faktor 

yang menyebabkan kekakuan arteri pada pasien DM antara lain perubahan 

matriks ekstraselular pada tunika media dan adventisia pada arteri akibat 

glikasi nonenzimatik dan cross-linkage kolagen, serta perubahan tonus 

vaskular yang disebabkan oleh penurunan nitric oxide (NO).

Pasien yang mengalami DM dan hipertensi secara bersamaan 
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memiliki risiko penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi. Hal ini 

berhubungan dengan gangguan hemodinamik, shear stress, hipertensi 

sistolik terisolasi, dan kekakuan arteri. Faktor-faktor ini menyebabkan 

pasien mengalami early vascular aging (EVA). Faktor risiko lain yang dapat 

mempercepat terjadinya EVA yaitu inflamasi kronis, hiperlipidemia, dan 

merokok.

Gambar 7. Patofisiologi Hipertensi dan Diabetes Melitus

RAAS: renin-angiotensin-aldosterone system; SNS: sympathetic nervous system; 

VSMC: vascular smooth muscle cells
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Tata Laksana

Berbagai panduan tatalaksana, antara lain American Diabetes 

Association (ADA) 2003, Joint National Committee (JNC) 8, dan 

American Academy of Family Physician (AAFP) 2008, merekomendasi 

tatalaksana terhadap hipertensi terdiri atas tatalaksana nonfarmakologi 

dan farmakologi. Pemeriksaan tekanan darah direkomendasikan untuk 

dilakukan pada saat pasien kontrol rutin, termasuk pemeriksaan tekanan 

darah saat duduk dan berdiri untuk melihat adanya neuropati otonom. 

Target tekanan darah yang direkomendasikan oleh ADA 2003 dan AAFP 

2008 yaitu <130/80 mmHg dengan penurunan tekanan darah yang 

bertahap. Penurunan tekanan darah hingga tekanan darah diastolik (TDD) 

<60 mmHg tidak dianjurkan, terutama pada pasien dengan penyakit 

jantung koroner.

Tatalaksana nonfarmakologi dilakukan dengan modifikasi gaya hidup, 

antara lain dengan menurunkan berat badan, asupan garam (<2300 mg), 

berhenti merokok, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, dan 

aktivitas fisik selama 30-45 menit. Penurunan berat badan sebanyak 1 kg 

dilaporkan berhubungan dengan penurunan mean arterial pressure (MAP) 

sebesar 1 mmHg, serta memperbaiki kadar glukosa darah dan profil lipid. 

Berdasarkan studi uji klinis, penurunan asupan garam dari 4600 mg 

menjadi 2300 mg berhubungan dengan penurunan TDD sebesar 2-3 

mmHg dan tekanan darah sistolik (TDS) sebesar 5 mmHg, namun 

penelitian serupa pada pasien hipertensi yang juga mengalami DM belum 

diketahui. Modifikasi gaya hidup direkomendasikan hanya dilakukan 

selama maksimal 3 bulan, jika setelahnya tekanan darah tidak mencapai 

target, maka tatalaksana dilanjutkan dengan tatalaksana farmakologi.

Tatalaksana farmakologi yang direkomendasikan adalah dengan 

pemberian obat golongan penghambat ACE (ACE-I) atau penyekat reseptor 

angiotensin (ARB). Penghambatan terhadap sistem RAAS dilaporkan 

dapat memperbaiki aliran darah ke otot, menurunkan asam lemak bebas, 
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meningkatkan sinyal terhadap insulin, meningkatkan kadar adiponektin 

plasma, menurunkan aktivitas SNS, serta adanya efek terhadap 

peroxisome proliferator-activated receptor- (PPAR-) melalui 

penghambatan angiotensin II. 

Selain itu, penyekat beta dilaporkan meningkatkan risiko DM sebesar 

28% pada pasien dengan hipertensi. Berbeda dari panduan yang 

direkomendasikan oleh AAFP 2008, ADA 2003, dan ACC/AHA 2017, 

target tekanan darah yang direkomendasikan oleh Joint National 

Committee (JNC) VIII adalah <140/90 mmHg, dengan pilihan 

antihipertensi yang direkomendasikan pada pasien selain ras kulit hitam 

antara lain golongan diuretik tiazid, ACE-I, ARB, atau CCB dalam dosis 

tunggal atau kombinasi.
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Diagnosis hipertensi (TD >130/80 mmHg pada 2 kali pemeriksaan)

Modifikasi gaya hidup (dilanjutkan selama tatalaksana)
Jika TD >140/90 mmHg, tambahkan tatalaksana farmakologi

Evaluasi setiap bulan

TD >130/80 mmHg

Mulai dengan ACE-I, titrasi hingga separuh dosis maksimal, 
jika dapat ditoleransi Evaluasi kadar kalium dan fungsi ginjal

ARB dapat dipilih jika pasien tidak dapat toleransi ACE-I
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Gambar 8. Alur Tatalaksana Hipertensi pada Pasien dengan Diabetes Melitus 

berdasarkan AAFP 2008

ACE-I: angiotensin converting enzyme inhibitor; CCB: calcium-channel blocker; 

GFR: glomerular filtration rate; HCT: hydrochlorothiazide; TD: tekanan darah
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TD >130/80 mmHg

Tambahkan diuretik

§  HCT sampai dosis 25 mg/hari

§  Diuretik kuat pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal 
2    (GFR < 50 ml/min/1,73 m )

§  Evaluasi kadar kalium, natrium, dan fungsi ginjal

Tambahkan penyekat beta atau CCB

§  Penyekat beta untuk pasien dengan penyakit jantung koroner, 

    angina, atau riwayat infark miokard atau gagal jantung

§  Hati-hati pada pemberian kombinasi CCB nondihidropiridin dan 

    penyekat beta  efek bradikardia dan blokade jantung

§  Evaluasi denyut nadi

TD >130/80 mmHg

TD >130/80 mmHg

Tambahkan antihipertensi golongan lain

§  Berikan CCB jika pasien sudah mendapat penyekat beta, berikan 

    penyekat beta jika pasien sudah mendapat CCB

§  Antihipertensi lain: penyekat alfa, hidralazin, atau golongan lain

§  Evaluasi kepatuhan dan rujuk kepada subspesialis hipertensi atau 

    nefrologis
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Intisari 17. Hipertensi pada Perempuan dengan Diabetes Melitus

§ Perempuan dengan  hipertensi dan  DM memiliki risiko 2 kali lebih tinggi 

untuk terkena penyakit kardiovaskular daripada pasien hipertensi tanpa DM, 

tidak berbeda dengan laki-laki .

§ Faktor2 yang mempengaruhi perkembangan hipertensi pada DM antara lain 

genetik, obesitas, inflamasi dan stres oksidatif, resistensi insulin, aktivitas 

fisik, stres mental, dan aktivasi sistem saraf simpatis.

§ Karakteristik peningkatan tekanan darah pada pasien DM adalah terjadinya 

nondipping dan hipertensi sistolik terisolasi. 

§ Pasien DM memiliki kecenderungan mengalami kekakuan arteri  lebih cepat 

yang menyebabkan  terjadi peningkatan tekanan darah terutama tekanan 

darah sistolik.

§ Target tekanan darah pada pasien DM menurut JNC VIII adalah <140/90 

mmHg yang dapat dicapai dengan perubahan gaya hidup dan pemberian obat 

antihipertensi, terutama golongan ACE-I atau ARB.
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HIPERTENSI PADA PEREMPUAN DENGAN GAGAL JANTUNG

Adrianus Kosasih

Gagal jantung merupakan sindroma klinis dengan gejala dan tanda 

akibat abnormalitas struktural dan/atau fungsional jantung  sehingga 

curah jantung berkurang dan/atau peningkatan tekanan di dalam jantung. 

Penyakit jantung koroner dan hipertensi merupakan faktor risiko utama 

untuk terjadinya gagal jantung. Penyebab gangguan struktural jantung lain 

yang dapat berakibat gagal jantung diantaranya diabetes melitus, kelainan 

katup jantung, penyakit perikardium, kardiomiopati dan lain-lain. Pada 

perempuan gagal jantung lebih erat korelasinya dengan hipertensi, 

sedangkan penyakit jantung koroner dan gagal jantung lebih erat 

korelasinya pada laki-laki.

Pada banyak kasus, gangguan fungsi jantung terutama akibat 

gangguan fungsi pompa ventrikel ditandai dengan penurunan fraksi ejeksi 

(heart failure with reduced ejection fraction/HFrEF). Namun gejala gagal 

jantung dapat pula timbul pada individu dengan fraksi ejeksi yang normal 

atau mendekati normal (>50%), volume ventrikel kiri normal, dan 

memiliki gangguan fungsi diastolik. Kondisi ini dinamakan heart failure 

with preserved ejection fraction (HFpEF).  Kondisi HFpEF harus 

dibedakan dengan gagal jantung yang disebabkan karena kelainan lain 

seperti masalah katup, masalah perikardium atau gagal jantung curah 

tinggi dengan fraksi ejeksi juga di atas 50%.

HFpEF merupakan suatu kondisi yang lebih sering ditemukan pada 

perempuan dibandingkan laki-laki. Di samping itu, pasien HFpEF pada 

umumnya berusia lebih tua, hipertensi dan memiliki berat badan lebih 

dibandingkan pasien HFrEF yang lebih berhubungan erat dengan laki-laki 

dan penyakit jantung koroner.

Insiden dan prevalensi gagal jantung lebih rendah pada perempuan 

pada semua kelompok umur. Namun karena peningkatan insiden yang 
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tajam dengan makin bertambahnya usia, dan jumlah perempuan usia tua 

dalam populasi secara proporsi lebih besar, sehingga jumlah total laki-laki 

dan perempuan yang menderita gagal jantung kurang lebih sama.

Di negara maju, prevalensi penyakit jantung koroner dan diabetes 

melitus sebagai penyebab gagal jantung makin meningkat, sedangkan 

hipertensi dan gangguan katup semakin berkurang. Hal ini merupakan 

hasil dari usaha deteksi dini dan terapi. Prevalensi gagal jantung di negara 

maju berkisar 1-2% populasi dewasa. Prevalensi dipengaruhi kelompok 

umur dimana pada kelompok umur semakin lanjut, prevalensi semakin 

tinggi (>10% pada kelompok umur >70 tahun). Risiko untuk menderita 

gagal jantung pada saat berusia 55 tahun adalah 33% pada laki-laki dan 

28% pada perempuan.

Prognosis gagal jantung pada perempuan umumnya lebih baik 

dibandingkan pada laki-laki. Pada penelitian Framingham didapatkan 

harapan hidup 5 tahun pada periode 1990-1999 adalah 60% pada 

perempuan dan 46% pada laki-laki. Pada populasi umum, prognosis 

pasien gagal jantung hipertensif lebih buruk dibandingkan individu 

normotensif, namun tekanan darah lebih tinggi pada awal tatalaksana 

gagal jantung merupakan prediktor harapan hidup lebih baik.  HFpEF 

memiliki prognosis lebih baik dibandingkan HFrEF.

Hipertensi dan Gagal Jantung

Hipertensi merupakan faktor risiko dapat dimodifikasi dengan 

prevalensi tertinggi pada gagal jantung. Karena selain meningkatkan 

beban jantung, hipertensi juga merupakan faktor risiko timbulnya penyakit 

jantung koroner. Hipertensi akan meningkatkan risiko gagal jantung pada 

semua kelompok umur dan risiko ini berhubungan dengan besarnya 

peningkatan tekanan darah. Individu dengan tekanan darah >160/100 

mmHg memiliki risiko dua kali lipat untuk terkena gagal jantung dibanding 

individu dengan tekanan darah <140/90 mmHg.
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Tata Laksana Hipertensi pada Gagal Jantung

Tata  laksana  h ipe r tens i  dengan gaga l  j an tung  harus 

mempertimbangkan tipe gagal jantung merupakan disfungsi sistolik 

dengan gangguan kontraktilitas jantung merupakan gangguan utama; atau 

disfungsi diastolik dengan gangguan pengisian fase diastolik akibat 

kekakuan ventrikel.

Guideline ACC 2017 merekomendasikan tekanan darah diturunkan 

ke <130/80 mmHg pada pasien hipertensi untuk menurunan insiden 

gagal jantung. Batas ini juga direkomendasikan untuk menurunkan 

tekanan darah pada pasien gagal jantung yang menderita hipertensi.

Heart Failure with Reduced Ejection Fraction (HFrEF) 

Terapi antihipertensi pada kondisi fraksi ejeksi berkurang ditujukan 

untuk menurunkan preload (beban awal) dengan diuretik dan menurunkan 

afterload (beban akhir) dengan vasodilator. Selain itu, preparat 

neurohormonal untuk gagal jantung juga diketahui meningkatkan 

kontraktilitas. Obat-obat ini dapat menurunkan tekanan darah sehingga 

dapat pula digunakan untuk tata laksana hipertensi pada pasien gagal 

jantung. 

Pada umumnya, pasien dengan HFrEF diterapi dengan preparat 

golongan ACEI (atau sebagai alternatif dapat digunakan ARB atau 

angiotensin receptor-neprilysin inhibitor/ARNI), beta bloker, MRA 

(mineralokortikoid  reseptor antagonis) dan diuretik jika terdapat tanda-

tanda hipervolemia. 

Renin-angiotensin antagonis

ACEI pada pasien HFrEF akan meningkatkan curah jantung, 

mengurangi tanda dan gejala bendungan, menurunkan progresifitas 

disfungsi jantung, dan menurunkan mortalitas kardiovaskular. Obat ini 

juga bermanfaat pada kondisi disfungsi ventrikel kiri yang belum 
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menunjukkan tanda dan gejala gagal jantung (asimtomatik).

Pada umumnya, dosis ACEI dimulai pada dosis yang rendah (misalnya 

lisinopril 5mg sekali sehari) kemudian dititrasi naik (lisinopril 10-20 

mg/hari). Pada pasien dengan tekanan darah tinggi, dosis ACEI dapat 

dimulai pada dosis yang lebih tinggi.

Pada penggunaan awal ACEI, fungsi ginjal harus diawasi karena 

adanya risiko peningkatan kreatinin plasma, terutama pada pasien-pasien 

dengan laju filtrasi glomerulus tergantung angiotensin II, seperti pada 

pasien-dengan diuretik dosis tinggi. Pada pasien-pasien ini juga harus 

diperhatikan efek first dose hypotension yang sering terjadi pada 

penggunaan ACEI.

ARB dapat diberikan pada pasien tidak toleran ACEI atau karena 

alasan tertentu sudah menggunakan ARB. Penggunaan ARB tidak boleh 

dikombinasikan dengan ACEI. Namun terdapat bukti bahwa kombinasi 

ARB dengan suatu neprilysin inhibitor memiliki manfaat dan dapat 

digunakan untuk menggantikan ACEI atau ARB pada pasien-pasien yang 

masih simtomatik.

Beta bloker

Beberapa beta-bloker (carvedilol, metoprolol dan bisoprolol) 

meningkatkan harapan hidup penderita gagal jantung. Selain menurunkan 

tekanan darah, beta-bloker juga mengurangi angina pada penyakit jantung 

iskemik dan mengontrol kecepatan denyut nadi pada penderita fibrilasi 

atrial.. Penggunaan beta-bloker pada pasien gagal jantung biasanya 

dimulai pada dosis  rendah untuk kemudian dititrasi sesuai dosis yang 

dianjurkan atau ditoleransi.

Mineralocorticoid receptor antagonist (MRA)

Spironolacton 25 mg/hari dan eplerenone 50 mg/hari meningkatkan 

harapan hidup penderita gagal jantung lanjut atau pada pasien-pasien 
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dengan disfungsi ventrikel kiri yang baru terjadi akibat infark miokardium.

Diuretik

Diuretik merupakan pilihan dalam mengatasi kelebihan volume cairan 

pada gagal jantung adalah golongan loop diuretik. Penegeluaran cairan 

berlebih akan menurunkan tekanan pengisian jantung dan dapat 

menurunkan tekanan darah.

Obat antihipertensi lain

Kombinasi Hidralasin/nitrat  dilaporkan efektif pada orang kulit hitam 

dengan tatalaksana terapi standar. Namun regimen ini memerlukan dosis 

harian multipel dan berpotensi memiliki efek samping lebih banyak 

dibandingkan ACEI.

Calcium channel blocker (CCB)

Tidak ada peran khusus obat golongan ini pada tata laksana gagal 

jantung, bahkan pada beberapa studi CCB memiliki efek kurang baik pada 

fungsi jantung pasien gagal jantung. Tetapi bila telah menggunakan terapi 

gagal jantung maksimal, atau yang dapat ditoleransi, dan pasien masih 

hipertensif, dapat digunakan amlodipin atau felodipin. Kedua obat ini tidak 

mengganggu fungsi jantung dan tidak meningkatkan mortalitas.

Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (HFpEF)

Terapi medikamentosa pada kasus-kasus HFpEF masih belum jelas. 

Obat-obat neurohormonal seperti ACEI, ARB dan beta-bloker efektif pada 

HFrEF, namun tidak menurunkan morbiditas dan mortalitas pada HFpEF. 

Terapi pada pasien HFpEF terutama lebih diarahkan pada kondisi-kondisi 

penyerta (misalnya hipertensi) dan gejala (misalnya edema).

Menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi akan 

menurunkan laju perkembangan gagal jantung. Obat antihipertensi yang 
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digunakan harus disesuaikan dengan penyakit-penyakit penyerta lain 

misalnya diabetes melitus atau penyakit paru obstruktif kronik. Namun 

demikian, obat hipertensi golongan tertentu tampaknya memiliki efek 

spesifik dalam pencegahan gagal jantung. Chlorthalidone menurunkan 

insiden HFpEF lebih baik dibandingkan amlodipine, lisinopril dan 

doksasosin. Sedangkan chlortalidone dan lisinopril memiliki efektif sama 

dalam menurunkan insiden HFrEF.

Beberapa kondisi dapat menyebabkan eksaserbasi gejala gagal 

jantung pada HFpEF dan harus dihindari atau diatasi. Kondisi tersebut 

diantaranya adalah takikardia, krisis hipertensi, iskemia miokardium dan 

fibrilasi atrial.

Beberapa hal yang dianjurkan dalam tata laksana HFpEF adalah:

§ Rehabilitasi jantung. Olah raga pada rehabilitasi jantung adalah 

satu-satunya intervensi yang menunjukkan perbaikan kapasitas 

latihan dan kualitas hidup pasien-pasien HFpEF.

§ Menurunkan berat badan pada pasien obesitas. Dibandingkan 

pasien HFpEF yang tidak obesitas, pasien dengan berat badan 

berlebih memiliki gejala gagal jantung lebih berat termasuk 

hipervolemia, hemodinamik abnormal dan kapasitas fungsional 

lebih buruk.

Tata laksana medika mentosa pada HFpEF dengan hipertensi

Tata laksana medikamentosa HFpEF sendiri masih belum memiliki 

patokan jelas. Obat yang dianjurkan adalah MRA (spironolakton) terutama 

pada pasien-pasien HFpEF yang menunjukkan bukti jelas gagal jantung 

seperti peningkatan BNP (brain natriuretic protein). Terapi lainnya adalah 

diuretik pada kondisi hipervolemia. Penggunaan diuretik harus sangat hati-

hati karena pasien HFpEF sangat sensitif terhadap kekurangan volume dan 

dapat menjadi hipotensif.

Obat-obatan golongan lain juga digunakan untuk mengontrol 
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hipertensi. ACEI, ARB dan beta-bloker dapat digunakan untuk mengatasi 

hipertensi pada pasien-pasien HFpEF. Beta-bloker juga membantu 

mengatasi takikardia dan iskemia yang dapat menjadi pencetus 

eksaserbasi gagal jantung. Pada HFpEF penggunaan obat-obat golongan 

nitrat organik, phosphodiesterase-5-inhibitor (PDE-5i) atau digoksin 

(kecuali untuk kontrol laju jantung pada pasien fibrilasi atrial) tidak 

dianjurkan.
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Intisari 18.  Hipertensi pada Perempuan dengan Gagal Jantung

§ Gagal jantung pada perempuan berkorelasi lebih erat dengan hipertensi, 

sedangkan pada laki-laki berkorelasi lebih erat dengan penyakit jantung 

koroner 

§ Prognosis gagal jantung pada perempuan umumnya lebih baik dibandingkan 

pada laki-laki. 

§ HFpEF merupakan suatu kondisi yang lebih sering ditemukan pada 

perempuan 
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HIPERTENSI PADA PEREMPUAN 

DENGAN PENYAKIT GINJAL KRONIK

Maruhum Bonar H Marbun

 

Epidemiologi Hipertensi pada Penyakit Ginjal Kronik

Jumlah pasien dengan penyakit ginjal kronik (PGK), termasuk pasien 

yang baru menjalani dialisis, semakin meningkat. Data Indonesian Renal 

Registry 2016 menunjukkan sebanyak 14.869 penduduk Indonesia 

menjalani hemodialisis. Angka ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya 

yaitu 9.382 penduduk. Data ini tidak membedakan prevalensi 

berdasarkan gender, sehingga belum ada data mengenai seberapa besar 

jumlah perempuan di Indonesia yang menjalani hemodialisis.

Hipertensi merupakan prediktor yang kuat untuk terjadinya penyakit 

ginjal tahap akhir (PGTA). Suatu penelitian berdasarkan skrining massal 

oleh Tozawa terhadap 98.759 penduduk pasien mendapatkan bahwa 

sebanyak 400 subjek (231 laki-laki dan 169 perempuan) mengalami 

PGTA. Tekanan darah sistolik dan diastolik merupakan faktor risiko yang 

signifikan untuk terjadinya PGTA baik pada laki-laki maupun perempuan.

Prevalensi dari hipertensi sendiri meningkat seiring dengan penurunan 

LFG. Sebaliknya, kontrol tekanan darah pada pasien dengan PGK juga 

lebih sulit. 

Tabel 15. Prevalensi Hipertensi berdasarkan Nilai Estimasi LFG

Perhimpunan
Dokter Hipertensi 
Indonesia
2018

Estimasi LFG (mL/menit/1,73 m2) Prevalensi (%)

>60

50-59

40-49

30-39

<30

67

82

88

91

92
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Khusus pada perempuan, hipertensi yang terjadi saat kehamilan 

maupun preeklamsia harus diwaspadai adanya komplikasi gagal ginjal 

kronik di kemudian hari. Suatu penelitian kohort oleh Ayansina dkk pada 

tahun 2016 menunjukkan adanya efek jangka panjang penyakit ginjal 

kronik pada perempuan yang mengalami hipertensi pada kehamilan dan 

preeklamsia. Sebanyak lebih dari 80.000 pasien diikutsertakan pada 

penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dengan 

preeklamsia 2 kali lebih tinggi dan pasien dengan hipertensi pada 

kehamilan 1,3 kali lebih tinggi untuk mengalami PGK di kemudian hari 

dibandingkan perempuan yang tidak mengalami kondisi tersebut.

Patogenesis Hipertensi pada PGK

Beberapa faktor berpengaruh terhadap peningkatan risiko hipertensi 

pada pasien PGK, antara lain: 

§ Penurunan LFG menyebabkan hipervolemia dan retensi natrium, yang 

diperparah dengan konsumsi natrium dan cairan berlebih.

§ Peningkatan aktivitas renin-angiotensin-system (RAS) akibat iskemia 

pada ginjal yang merupakan stimulus poten untuk sekresi renin dan 

akhirnya meningkatkan resistensi vaskular.

§ Peningkatan aktivitas saraf simpatis akibat peningkatan kadar 

Angiotensin-II dalam darah.

§ Hiperparatiroidisme sekunder, dimana kondisi ini menyebabkan 

peningkatan kadar kalsium intraseluler, sehingga terjadi vasokonstriksi 

dan peningkatan tekanan darah. 

§ Uremia akibat PGK merangsang refleks neural yang menstimulasi 

pusat kardiovaskular pada batang otak.

§ Akumulasi Endotelin-1 yang merupakan vasokonstriktor poten sebagai 

akibat dari penurunan clearance ginjal. 

§ Terapi dengan eritropoietin dapat meningkatkan tekanan darah.

§ Gangguan sintesis nitric oxide dan vasodilator lainnya.
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Patogenesis PGK pada Hipertensi

Hipertensi dapat terjadi pada pasien PGK. Sebaliknya, hipertensi 

kronis yang terjadi selama bertahun-tahun akan menyebabkan perubahan 

struktur pada pembuluh darah ginjal dan glomerulus sehingga 

menyebabkan terjadinya PGK (Glomerulosklerosis Hipertensif/ 

hipertensive nephrosclerosis). Gambar berikut menjelaskan terjadinya 

penyakit ginjal kronik pada pasien dengan hipertensi kronik

Target Tekanan Darah pada Pasien PGK

Berbagai pedoman klinis merekomendasikan target tekanan darah 

kurang dari 140/90 mmHg pada pasien PGK tanpa proteinuria (ekskresi 

protein 500-1000 mg/hari atau lebih) dan kurang dari 130/80 mmHg 

pada pasien PGK dengan proteinuria.

Sementara untuk pasien PGTA yang menjalani hemodialisis (HD), 

Kidney Disease Outcome Quality Initiative merekomendasikan target TD 

sebelum HD 140/90 mmHg dan sesudah HD 130/80 mmHg. Kontributor 

utama dari hipertensi pada pasien HD ini adalah kelebihan cairan 

ekstraseluler. Pemberian terapi jangka panjang dan HD rutin dapat 

meningkatkan kontrol hipertensi, mengurangi jumlah obat antihipertensi 

yang digunakan, dan menurunkan risiko kardiovaskular.
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Gambar 9. Patofisiologi Glomerulosklerosis Hipertensif

Manajemen Hipertensi pada PGK

1.  Modifikasi Gaya Hidup

§ Restriksi konsumsi garam menjadi kurang dari 2 gram per hari. 

Pasien PGK memiliki kesulitan untuk meregulasi kadar natrium 

dalam darah, dimana natrium ini berperan secara langsung dalam 

peningkatan tekanan darah dan secara tidak langsung 

memperparah kerusakan ginjal melalui stimulasi pelepasan 

reactive oxygen species dan sitokin inflamasi lainnya. 
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Hipertensi kronis

Penyempitan arteri dan arteriol 

aferen

Penurunan aliran darah 

glomerulus

Nefron lain mengkompensasi 

dengan vasodilatasi arteriol

preglomerulus

Glomerulosklerosis Hipertensif

Iskemia glomerulus

Sklerosis pada beberapa

glomerulus

 

Hipertensi intraglomerulus dan 

hiperfiltrasi

Hiperplasia myointima, 

arteriolosklerosis hyalin pada 

arteriol aferen dan interlobular
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§ Restriksi konsumsi asam urat. Hiperurisemia dapat menyebabkan 

kerusakan vaskuler pada ginjal yang kemudian berakibat pada 

hipertensi. 

§ Latihan fisik. Dianjurkan untuk latihan aerobik seperti jalan cepat 

selama 30 menit lima hari dalam seminggu. 

§ Penurunan berat badan. Target Indeks Massa Tubuh (IMT) yang 

direkomendasikan adalah dalam kisaran 20-25 kg/m2. 

Penurunan berat badan terbukti memiliki efek dalam menurunkan 

tekanan darah sistolik dan diastolik serta menurunkan kadar 

aldosteron dalam darah.

§ Berhenti merokok 

§ Batasi asupan alkohol 

2.  Terapi Farmakologis

§ ACEI/ARB

Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI)/angiotensin 

receptor blocker (ARB) merupakan golongan obat antihipertensi 

yang direkomendasikan bagi pasien PGK. Sifatnya yang 

menghambat RAAS bermanfaat untuk menurunkan tekanan 

intraglomerulus, sehingga menurunkan progresivitas peningkatan 

tekanan darah sistemik serta mengurangi proteinuria. ACEI/ARB 

ini akan menurunkan LFG sehingga pada awal pemberian terapi, 

akan terjadi peningkatan kadar kreatinin serum hingga 30%. 

Peningkatan yang lebih dari 30% perlu dievaluasi lebih lanjut dan 

dapat disebabkan oleh kontraksi volume, penggunaan obat 

nefrotoksik seperti obat antiinflamasi non steroid (OAINS), dan 

stenosis arteri renal bilateral. Pada pasien yang mengkonsumsi 

golongan obat ini juga perlu dimonitor kadar kalium darahnya. Jika 

kadar kalium mencapai >5.5 mEq/L, pemberian dosisnya dapat 

dikurangi atau bahkan dihentikan. Pemberian ACEI tidak boleh 

digabung dengan ARB dan sebaliknya, karena dapat 
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memperburuk kadar kreatinin serum dan terbukti meningkatkan 

angka kebutuhan dialisis. 

§ Diuretik

Pemberian diuretik dianjurkan untuk pasien PGK untuk mengatasi 

retensi volume dan natrium, kecuali pada pasien dengan penyakit 

ginjal polikistik karena sifat diuretik yang menstimulasi renin 

malah menstimulasi pertumbuhan kista. Golongan diuretik yang 

biasa diberikan adalah thiazid, karena sifatnya yang 

meningkatkan potensi dari obat antihipertensi lainnya dan juga 

mengurangi risiko hiperkalemia. Pemberian loop diuretic seperti 

furosemide dapat diberikan sebagai tambahan atau pengganti 

thiazid jika PGK sudah mencapai stadium 4 atau 5 dan/atau bila 

terjadi edema. Potassium-sparing diuretics dihindari karena 

dapat meningkatkan risiko hiperkalemia. 

§ Calcium channel Blocker (CCB)

Golongan obat ini mengurangi kontraksi dinding vaskular yang 

dependen terhadap kalsium sehingga mengurangi resistensi 

vaskular, namun sekaligus menstimulasi sistem saraf simpatetik 

sehingga terjadi takikardia. Penghambat kanal kalsium non-

dihidropiridin (diltiazem, verapamil) lebih banyak dipilih karena 

kerjanya di arteriol eferen sehingga terjadi reduksi permeabilitas 

glomerulus. Golongan ini bekerja lebih baik jika dikombinasikan 

dengan ACEI/ARB.

§ Penghambat beta

Diberikan pada pasien dengan komorbid seperti gagal jantung 

kongestif, pasca infark miokardium, atau takiaritmia. 

§ Penghambat aldosteron

Agen yang digunakan antara lain spironolakton dan eplerenone. 

Memiliki efek menurunkan protein dalam urin, namun 

meningkatkan risiko terjadinya hiperkalemia.
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§ Direct Renin Inhibitor (DRI)

Direct renin inhibitor, yaitu aliskiren, memberikan efek terapeutik 

dengan cara menghambat perubahan prorenin menjadi renin di 

ginjal.

§ Penghambat alfa

Penghambat alfa perifer seperti prazosin digunakan sebagai terapi 

tambahan pada pasein yang telah diberikan ACEI, ARB, diuretik, 

penghambat kanal kalsium, penghambat beta dan gagal atau 

tidak dapat ditoleransi. Obat ini juga dapat memberi efek 

menguntungkan pada pasien PGK yang mengalami hiperplasia 

prostat jinak. Sementara penghambat alfa sentral seperti 

metildopa dan klonidin digunakan untuk menangani hipertensi 

resisten pada pasien PGK. 

§ Vasodilator direk

Contohnya adalah hidralazin dan minoksidil, bekerja langsung 

merelaksasi dinding vaskular. Minoksidil biasa digunakan pada 

pasien dengan hipertensi resisten, namun efek sampingnya 

(retensi cairan berat, nyeri kepala, takikardia, hirsutisme, dan 

efusi perikardial) membuatnya jarang digunakan. Bisa 

dikombinasikan dengan penghambat beta dan loop diuretic untuk 

menangani efek sampingnya.
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Gambar 10. Algoritma penanganan hipertensi pada PGK dengan 
proteinuria

*dosis diuretik harus dititrasi perlahan untuk mencegah hipotensi
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Intisari 19. Hipertensi pada Perempuan dengan Penyakit Ginjal Kronik

§ Tekanan darah sistolik dan diastolik merupakan faktor risiko yang signifikan 

untuk terjadinya PGTA baik pada laki-laki maupun perempuan.

§ Perempuan dengan preeklamsia 2 kali lebih tinggi dan pasien dengan 

hipertensi pada kehamilan 1,3 kali lebih tinggi untuk mengalami PGK di 

kemudian hari dibandingkan perempuan yang tidak mengalami kondisi 

tersebut.

§ Target tekanan darah <140/90 mmHg pada pasien PGK tanpa proteinuria 

(ekskresi protein 500-1000mg/hari atau lebih) dan <130/80 mmHg pada 

pasien PGK dengan proteinuria.

§ Target tekanan darah pada pasien hemodialisis (HD) adalah 140/90 mmHg 

sebelum HD dan 130/80 mmHg sesudah HD.
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HIPERTENSI PADA PEREMPUAN DENGAN PENYAKIT 

JANTUNG KORONER

Celly Anantaria Atmadikoesoemah

Sejak awal dideskripsikan oleh Herrick (1912), penyakit jantung 

koroner (PJK) dianggap penyakit laki-laki. Namun ternyata sejak tahun 

1984 dilaporkan mortalitas PJK pada perempuan lebih tinggi dari laki-laki, 

meskipun telah banyak kemajuan di bidang kedokteran (gambar 11). 

Kurangnya perhatian terhadap PJK pada perempuan berakibat kejadian ini 

tetap understudied, underdiagnosed dan undertreated, sehingga kini PJK 

merupakan penyebab kematian tertinggi pada perempuan baik di Amerika 

Serikat maupun di seluruh dunia. 

Gambar 11. Trend mortalitas PJK pada laki-laki dan perempuan di Amerika 

Serikat dari tahun 1979 - 2011.

(Dikutip dari Mehta LS et al. Acute myocardial infarction in women: A scientific 

statement from the american heart association. Circulation. 2016;133:916-47).

Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko dari aterosklerosis, 

sehingga meningkatkan insiden penyakit vaskular perifer, penyakit 
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serebrovaskular, penyakit ginjal, gagal jantung dan PJK. Prevalensi 

hipertensi sebagai faktor risiko dari infark miokard akut (IMA) berkisar 

antara 31-59%. Hipertensi, sebagai kontributor kejadian IMA, umum 

ditemukan pada pasien perempuan dan merupakan faktor risiko mayor 

atas terjadinya infark miokard dengan nilai population-attributable risk 

(PAR) sebesar 36%. Hal ini berarti bahwa menunjukkan risiko IMA dapat 

diturunkan sebesar 36% bila hipertensi dapat ditiadakan. 

Pada perempuan usia lanjut banyak ditemukan hipertensi sistolik 

terisolasi. Perempuan dengan TDS >185 mmHg memiliki risiko kematian 

kardiak 3x lipat dari perempuan dengan TDS <135 mmHg. Walaupun 

begitu, survei menunjukkan kesadaran, penatalaksanaan dan 

pengendalian penyakit hipertensi pada perempuan masih tetap rendah. 

Profil pasien Hipertensi dengan IMA

Dua pertiga pasien IMA di Amerika Serikat menderita hipertensi. 

Dilaporkam bahwa sebagian besar populasi hipertensi adalah perempuan 

dengan diabetes, berusia lanjut dan bukan perokok. 

Tabel 18 menunjukkan faktor risiko terkait gender pada pasien IMA. 

Perempuan dengan IMA memiliki lebih banyak komorbid dibandingkan 

laki-laki; meliputi obesitas, hipertensi, dan penyakit ginjal. Komorbid ini 

lebih banyak didapatkan pada perempuan berusia < 55 tahun. 

Tabel 16. Prevalensi komorbid pada pasien dengan IMA 
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Usia lebih muda Usia lebih tua Semua usia

Lebih 

prevalen 

pada 

perempuan

US: <65 tahun

Ÿ Perokok aktif

Ÿ Riwayat keluarga PJK

US: >55 tahun

Ÿ Diabetes

US

Ÿ Hipertensi

Ÿ Usia lanjut

Ÿ Hiperlipidemia

Ÿ Gagal jantung 

kongrestif
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US: <55 tahun

Ÿ Penghasilan rendah

Ÿ Diabetes

Ÿ Hipertensi

Ÿ Penyakit paru

Ÿ Pernah PKV

Ÿ Depresi

Ÿ Ansietas

Ÿ Dislipidemia dan 

obesitas

Ÿ Angina

Ÿ Stroke

Ÿ Gagal jantung kongestif

Ÿ Kapasitas fungsional 

rendah 

Ÿ Kualitas hidup rendah

Cina: <60 tahun

Ÿ Hipertensi, diabetes

Kanada: <55 tahun

Ÿ Diabetes, gagal jantung, 

gagal ginjal, keganasan

Jerman

Ÿ Usia lanjut

Ÿ Diabetes

Ÿ Hipertensi

Ÿ Insufisiensi 

renal

Cina

Ÿ Usia lanjut

Vietnam

Ÿ Usia lanjut

Ÿ Hiperlipidemia

Ÿ Hipertensi

Ÿ Diabetes

Lebih 

prevalen 

pada laki-

laki

US: <65 tahun

Ÿ PJK obstruktif

Cina: <60 tahun

Ÿ Perokok aktif

US: ≥65 tahun

Ÿ Perokok aktif 

Cina: <60 tahun

Ÿ Pernah IMA

US

Ÿ Pernah IMA

Ÿ Pernah 

revaskularisasi

Vietnam

Ÿ Perokok aktif

PJK=Penyakit jantung koroner; PKV=Penyakit kardiovaskular; 

IMA=Infark miokard akut

Disadur dari: Circulation. 2016;133:916-947
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Angina dan IMA sering dijumpai pada pasien hipertensi sebagai akibat 

hubungan klinis tertentu. Aterosklerosis arteri difus akan memicu 

pembentukan kolateral, sehingga membatasi perluasan nekrosis dan 
 berakibat terjadinya Non ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI),

 sebagaimana telah dipaparkan oleh Dumaine dkk.Komorbid hipertensi juga 

berkaitan dengan pelepasan enzim jantung lebih rendah, diduga akibat 

hipertrofi ventrikel kiri (HVKi) yang memberi proteksi terhadap nekrosis 

transmural. 

Meskipun banyak data epidemiologi menunjukkan hubungan 

prevalensi hipertensi dan sekuele IMA, namun pengaruh hipertensi 

terhadap prognosis pasien IMA belum jelas. Beberapa data masih 

bertentangan (table 19).  Dilaporkan bahwa hipertensi merupakan faktor 

independen terhadap mortalitas, namun studi lain gagal menunjukkan 

perbedaan bermakna pada luaran jangka panjang pada pasien hipertensi 

dibandingkan dengan non-hipertensi.

Table 17. Studi Hipertensi dan IMA
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Peneliti/
tahun/
asal

Desain 
penelitian

Jumlah 
Pasien

Riwayat 
HTN (%)

Follow 
up

Luaran

Majahalme 
dkk./ 
2003/USA 

Registri 890 64.4 Jangka 
panjang

Adverse-event pasien HTN 
sama dengan non HTN

Ivanusa 
dkk./2008/
Croatia

Retrospektif
/
Registri

436 47.2 In-
hospital

Luaran in hospital pasien IMA 
dengan HTN lebih baik 
daripada normotensi

Kang 
dkk./2009/
Korea 

Registri 8568 48.5 Jangka 
panjang

Pasien HTN pada saat IMA 
memiliki hubungan dengan 
peningkatan mortalitas in-
hospital yang lebih tinggi; 
riwayat HTN tidak 
berhubungan secara bermakna 
dengan peningkatan mortalitas
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Peneliti/
tahun/
asal

Desain 
penelitian

Jumlah 
Pasien

Riwayat 
HTN (%)

Follow 
up

Luaran

Thune 
dkk./2008/
USA 

Registri 14703 53.8 Jangka 
panjang

Riwayat HTN secara 
independen meningkatkan 
gagal jantung dan komplikasi 
kematian pada pasien dengan 
risiko tinggi IMA; 6 bulan 
setelah IMA risiko tinggi, 
peningkatan tekanan darah, 
yang merupakan faktor risiko 
yang dapat dimodifikasi, 
berhubungan dengan 
peningkatan risiko stroke dan 
kejadian kardiovaskular    

Dumaine 
dkk./2006/
USA 

Uji acak 
(analisa 
post-hoc)

15414 71.3 Jangka 
panjang

HTN secara independen 
merupakan penanda  cardiac 
adverse outcome jangka 
pendek maupun jangka 
panjang pada pasien IMA Non 
ST elevasi

Abrignani 
dkk./2005/
Italy 

Registri 4994 27.6 In-
hospital

Pasien HTN yang megalami 
IMA pertama kali memiliki 
luaran inhospital yang lebih 
baik dibandingkan pasien 
normotensif pada kelompok 
yang dipasangkan berdasarkan 
usia dan jenis kelamin

Gustafsson 
dkk./1998/
Denmark 

Retrospektif
/Registri

6676 23 Jangka 
panjang

HTN merupakan faktor risiko 
sedang terhadap mortalitas 
pasien infark yang berusia < 
65 tahun

Irma 
dkk./2004/
Denmark 

Registri 3326 25 In-
hospital

Setelah IMA, survival rate 
pasien dengan HTN identik 
dengan pasien tanpa HTN bila 
diberikan tatalaksana medis 
kontemporer

Bener 
dkk./2005/
Qatar 

 5390 37 In-
hospital

Hubungan kuat antara HTN 
dan IMA
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HTN=hipertensi, IMA=Infark miokard akut, 

Disadur dari: Blood pressure. 2011;20:20-26

Pada tahun 2016, American Heart Association (AHA) mengeluarkan 

pernyataan mengenai hal ini. Dalam waktu 12 bulan setelah kejadian IMA, 

mortalitas pada perempuan cenderung lebih tinggi. Rerata angka kejadian 

gagal jantung dan stroke juga lebih tinggi pada perempuan. Hal ini 

sebagian disebabkan oleh meningkatnya faktor risiko PJK, termasuk 

hipertensi.
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Peneliti/
tahun/
asal

Desain 
penelitian

Jumlah 
Pasien

Riwayat 
HTN (%)

Follow 
up

Luaran

Ali 
dkk/2010/ 
Qatar

Registri 8171 49.4 In-
hospital

Mortalitas inhospital pasien 
HTN lebih tinggi bila 
mengalami IMA ST elevasi, 
namun tidak pada IMA Non ST 
elevasi maupun angina tidak 
stabil; insidens komplikasi 
gagal jantung lebih tinggi pada 
pasien HTN tanpa melihat 
jenis IMA

Intisari 20. Hipertensi pada perempuan dengan penyakit jantung koroner

§ Penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian utama pada 

perempuan.

§ Morbitas  dan mortalitas  IMA dalam 1 tahun pada perempuan lebih tinggi 

dari laki-laki.

§ Hipertensi merupakan faktor risiko utama PJK pada perempuan dan risiko 

ini dapat diturunkan hingga  36% bila hipertensi dapat dikendalikan
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HIPERTENSI PADA PEREMPUAN DENGAN STROKE 

Eka Harmeiwaty, Rakhmad Hidayat

Perempuan memiliki angka harapan hidup yang lebih lama daripada 

laki-laki, dan kejadian stroke meningkat seiring dengan pertambahan usia, 

sehingga perempuan mempunyai risiko stroke dalam jangka waktu lebih 

panjang.  Risiko stroke pada perempuan <60 tahun lebih rendah daripada 

laki-laki secara keseluruhan yaitu 0.9, tetapi menjadi sama besar ketika 

perempuan berumur 60-79 tahun. Stroke mempunyai dampak lebih buruk 

pada perempuan dan pemulihannya juga lebih sulit sehingga kualitas 

hidup perempuan pasca stroke lebih rendah dibandingkan pada laki-laki.

Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama stroke pada 

perempuan dan laki-laki. Risiko stroke mulai meningkat pada tekanan 

darah >115/75 mmHg. Sekitar 77% pasien yang terkena stroke pertama 

kali memiliki tekanan darah diatas 140/90. Menurut Atherosclerosis Risk 

In Communities  Study, bila tekanan darah sistolik (TDS) >160 mmHg 

dan atau tekanan darah diastolik (TDD)  >95 mmHg  maka  risiko stroke 

menjadi 4 kali lipat dibandingkan  dengan tekanan darah normal. Dari 

studi kohort Women's Health Initiative (WHI) didapatkan perempuan 

berusia >63 tahun dengan prehipertensi mempunyai risiko stroke 93 % 

dibandingkan perempuan normotensi. Dalam klasifikasi yang sama 

perempuan dengan hipertensi sedang mempunyai risiko stroke lebih tinggi 

dari laki-laki. Terapi sulih hormon pada perempuan dengan hipertensi akan 

meningkatkan risiko stroke terutama pada perempuan usia tua. Hipertensi 

pada kehamilan juga meningkatkan risiko stroke pada perempuan. 

Preeklamsia meningkatkan risiko stroke 2 kali lipat. 

Hipertensi dapat menyebabkan stroke iskemik dan stroke hemoragik 

termasuk perdarahan subarahnoid. Penurunan tekanan darah secara nyata 

akan menurunkan risiko stroke pada pemberian semua golongan obat 

antihipertensi.  Penurunan TDS 10 mmHg akan menurunkan risiko stroke 
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38% pada perempuan. Uji klinis menunjukkan bahwa penurunan tekanan 

darah hipertensi sistolik terisolasi pada perempuan diatas 60 tahun dapat 

mengurangi risiko stroke iskemik dan hemoragik sebesar 36%. Data 

Women's Health Iniative cukup mengejutkan karena 77% hipertensi pada 

perempuan usia tua yang mempunyai risiko stroke tinggi tidak terkontrol. 

Dengan demikian penatalaksanaan hipertensi pada perempuan usia tua 

harus mendapat perhatian khusus dalam upaya pencegahan stroke.

Efek farmakologi obat-obat antihipertensi dalam menurunkan risiko 

stroke sudah banyak diteliti, namun hingga saat ini belum ada yang 

meneliti secara khusus pada perempuan. Panduan dan rekomendasi untuk 

penanganan hipertensi pada stroke akut dan upaya preventif stroke tidak 

ada yang membedakan berdasarkan gender, kecuali pada kehamilan.

Tatalaksana hipertensi pada stroke akut

Hipertensi ditemukan pada 75% pasien yang mengalami stroke akut 

dan separuh diantaranya diketahui memiliki tekanan darah tinggi 

sebelumnya.  Walaupun tekanan darah akan turun secara spontan dalam 

minggu pertama namun ada 1/3 bagian dengan tekanan darah yang masih 

tinggi dan akan memperburuk prognosis. Penurunan tekanan darah secara 

spontan sering ditemukan pada stroke iskemik akut. Data dari 

International Stroke Trial menunjukan adanya hubungan U-shaped antara 

TDS dan keluaran. TDS yang rendah dan tinggi merupakan faktor 

independen yang mempengaruhi kematian dan tingkat ketergantungan 

pasien stroke. Selain itu TDS yang tinggi juga meningkatkan risiko stroke 

berulang.

Pada stroke akut bisa terjadi hipertensi reaktif yang disebabkan 

banyak faktor antara lain, rasa nyeri, infeksi, retensi urin, stres, aktivasi 

kortisol, peningkatan natriuretic peptide, RAAS, aktivasi sistem 

neuroendokrin simpatik, gangguan baroreseptor dan peningkatan tekanan 

intrakranial (TIK). 
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Pada stroke akut terjadi perubahan pada tekanan perfusi serebral. 

Penurunan tekanan darah yang cepat akan menurunkan aliran darah 

serebral yang akan memperluas infark atau perihematom iskemia. 

Sebaliknya  tekanan darah yang tinggi akan menyebabkan ekspansi 

hematom dan meningkatkan risiko transformasi hemoragik pada stroke 

iskemi.

Tekanan darah pada stroke iskemik akut segera diturunkan bila 

terdapat komorbid yang memerlukan penurunan tekanan darah seperti 

pada infark miokard akut, gagal jantung, diseksi aorta, pasca perdarahan 

intraserebral, preeklamsia/eklamsia. Idealnya penurunan tekanan darah 

bersifat individual, namun secara umum penurunan 15%-20% masih 

dapat mempertahankan perfusi serebral tetap optimal. Tekanan darah 

pada pasien stroke iskemik  harus diturunkan dengan hati-hati hingga TDD 

<185 mmHg dan TDS <110 mmHg bila akan mendapatkan terapi 

fibrinolitik dan dipertahankan dalam 24 jam pertama setelah pemberian 

obat tersebut. Beberapa studi observasional menunjukan risiko 

perdarahan pada pemberian alteplase meningkat pada tekanan darah yang 

tinggi dan variasi tekanan darah yang ekstrim. Target yang sama juga 

berlaku bagi pasien stroke iskemik yang direncanakan terapi intra arterial 

(mechanical thrombectomy with stent or retrieval). Untuk menurunkan 

tekanan darah dengan cepat obat diberikan melalui intravena. Dari semua 

golongan obat yang direkomendasikan untuk menurunkan tekanan darah 

secara cepat hanya golongan nikardipin yang beredar di Indonesia.

Diawal tahun 2018 AHA mengeluarkan rekomendasi baru untuk 

memberikan atau memulai kembali obat antihipertensi pada pasien stroke 

iskemik akut bila tekanan darah >140/90 mmHg dengan  klinis neurologis 

yang stabil pada saat perawatan.

Dari hasil beberapa penelitian penurunan tekanan darah yang intensif 

pada perdarahan intraserebral adalah aman dan menunjukan perbaikan 

fungsi serebral. Bila pasien stroke hemoragik datang dengan tekanan darah 
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150-220 mmHg dan tidak ada kontraindikasi disarankan untuk 

menurunkan tekanan darah secara intensif mencapai 140/90 mmHg. Dan 

bila tekanan darah >220 mmHg maka harus dipertimbangkan penurunan 

tekanan darah yang lebih agresif disertai monitoring tekanan darah lebih 

ketat.

Tatalaksana hipertensi pada pencegahan sekunder stroke 

Pengendalian hipertensi pasca stroke akut sangat penting dalam 

pencegahan stroke berulang, baik pada perempuan dan laki-laki. Hasil 

meta-analisis terhadap 10 penelitian acak-klinis membuktikan pemberian 

obat antihipertensi dapat menurunkan risiko stroke iskemik dan stroke 

hemoragik berulang termasuk mencegah TIA. Obat antihipertensi 

diberikan bila TDS >140 mmHg dan TDD >90 mmHg. Secara 

keseluruhan semua golongan obat hipertensi dapat menurunkan risiko 

stroke berulang, namun penurunan yang paling besar diperoleh pada 

diuretik (indapamide) yang diberikan sebagai obat tunggal atau 

dikombinasi dengan ACEI. Golongan ARB disebutkan mempunyai efek 

neuroprotektif selain menurunkan risiko stroke. 

Karena penelitian yang terbatas, belum ada rekomendasi target 

pencapaian penurunan tekanan darah dan pemilihan regimen obat dalam 

upaya pencegahan stroke berulang. 

Kepatuhan untuk mengkonsumsi obat antihipertensi sangat penting 

dalam pencegahan stroke. Penghentian obat antihipertensi akan 

meningkatan risiko stroke lebih tinggi pada perempuan.
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Intisari 21: Hipertensi pada Perempuan dengan Stroke 

§ Selama kehidupannya perempuan memiliki risiko stroke lebih lama daripada 

laki-laki 

§ Kualitas hidup pasca stroke pada perempuan lebih rendah daripada laki-laki

§ Hipertensi merupakan salah satu faktor utama penyebab stroke pada wanita

§ Penurunan tekanan darah pada perempuan akan mengurangi risiko stroke 36-

38 % (prevensi primer)

§ Tidak ada perbedaan tatalaksana hipertensi pada stroke akut dan pasca stroke 

pada perempuan dan  laki-laki
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HIPERTENSI PADA PEREMPUAN DENGAN OBESITAS

Ria Bandiara

Obesitas telah menjadi masalah epidemi kesehatan dengan beban 

biaya tinggi di dunia. Pada tahun 2008 biaya kesehatan untuk obesitas 

dan penyakit terkait obesitas menghabiskan dana 147 juta dolar di 

Amerika Serikat, dan diperkirakan pada tahun 2020 biaya medis terkait 

obesitas menjadi 2 kali lipat yakni sekitar 344 juta dolar atau 21% dari 

total anggaran kesehatan. Komorbiditas terkait obesitas termasuk diabetes 

melitus tipe-2 dan penyakit kardiovaskular (PKV). Hipertensi merupakan 

faktor risiko utama dari PKV. Peningkatan prevalensi hipertensi berkaitan 

dan sebagian besar disebabkan oleh peningkatan prevalensi obesitas. Saat 

ini <70% kasus hipertensi esensial berkaitan dengan obesitas.

Tingkat populasi obesitas tidak sama antara laki-laki dan perempuan. 

Data dari studi NHANES (National Health and Nutrition Examination 

Survey ), REGARDS (Reasons for Geographic and Racial Differences in 

Stroke), dan Jackson Heart menunjukkan bahwa perempuan memiliki 

prevalensi obesitas lebih tinggi. Di seluruh dunia, prevalensi obesitas pada 

perempuan lebih tinggi terutama di negara-negara Timur Tengah dan Afrika 

Utara. Obesitas kelas III ( indeks masa tubuh/IMT>40) didapatkan > 50% 

pada perempuan. 

Obesitas merupakan faktor risiko penting bagi PKV, dan penyebab 

kematian pada kedua jenis kelamin, sedangkan hipertensi juga merupakan 

prediktor utama untuk kejadian dan mortalitas PKV. Dampak obesitas 

terhadap  tekanan darah (TD), yang berdampak pula terhadap PKV, lebih 

besar pada perempuan. Penelitian di Jepang, pada populasi orang Amerika 

dan yang lainnya menunjukkan bahwa  hipertensi berkaitan lebih erat 

dengan obesitas pada perempuan. Studi CARDIA (The Coronary Artery 

Risk Development in Young Adults) melaporkan terdapat penurunan TDS 

meskipun tidak bermakna pada perempuan dengan IMT stabil, sedangkan 
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pada perempuan dengan peningkatan IMT terjadi peningkatan TDS 

bermakna sekitar 9,8 – 12,5 mmmHg.

Beberapa data memperlihatkan umur sebagai faktor risiko PKV 

terutama pada  perempuan pasca menopause. Pada umur muda (<50 

tahun), risiko hipertensi lebih rendah pada perempuan, namun menjadi 

berbalik pasca menopause, hal ini memperkuat dogma perempuan 

terproteksi dari hipertensi sebelum menopause. Walaupun demikian 

proteksi ini berkurang pada perempuan muda obes, dan seiring 

peningkatan IMT, kejadian hipertensi makin meningkat, sehingga pada 

perempuan obesitas risiko hipertensi tidak terkait premenopausal, dan 

saat ini telah menjadi masalah kesehatan masyarakat.

Mekanisme hipertensi pada perempuan dengan obesitas

Pemahaman mekanisme obesitas dapat berakibat hipertensi penting 

untuk penatalaksanaan hipertensi pada populasi obesitas. Beberapa 

mekanisme obesitas terkait hipertensi ternyata berbeda antara perempuan 

dan laki-laki. Hipertensi terkait obesitas bergantung pada hiperaktifasi 

sistem saraf simpatis dan berakibat peningkatan curah jantung serta 

pelepasan renin dan aldosteron. Tonus simpatik pada obesitas diatur 

sebagian oleh deposit adiposa lokal. Perempuan dengan segala umur 

memiliki massa jaringan adiposa lebih banyak dibandingkan laki-laki, 

walaupun akan terjadi perubahan pola distribusi seiring menopause. 

Perempuan sebelum menopause memiliki deposit adiposa subkutan lebih 

banyak dibanding viseral. Massa adipose viseral berkaitan dengan 

peningkatan aktivitas saraf simpatis otot lebih besar daripada massa 

adiposa di lokasi berbeda, sehingga peningkatan adiposa viseral pada 

perempuan pasca menopause berkaitan dengan peningkatan tonus sistem 

saraf simpatis.

Mekanisme hiperaktivasi simpatis pada obesitas tampaknya 

disebabkan oleh pelepasan substansi dari jaringan adiposa seperti 
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adipokin, sitokin inflamasi dan asam lemak bebas, selanjutnya 

mengaktifkan neurotransmisi otonom baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dengan mempengaruhi sensitivitas insulin. Selain itu 

angiotensin-II (Ang II) dan aldosteron disintesis dalam jaringan adiposa, 
+akan meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan retensi Na .

Leptin adalah adipokin dengan peran penting dalam regulasi TD pada 

obesitas. Perempuan memiliki kadar leptin dan ekspresi reseptor leptin 

(ObR) lebih tinggi dari laki-laki setelah disesuaikan dengan usia, IMT, dan 

persentase lemak tubuh; menunjukkan adiposa pada perempuan 

melepaskan leptin lebih banyak per gram nya.  Jaringan adiposa subkutan 

merupakan penghasil leptin poten dibanding viseral, dan kadar leptin pada 

perempuan berhubungan terbalik dengan rasio pinggang-pinggul. Jaringan 

adiposa perempuan terutama di subkutan, hal ini mungkin berakibat kadar 

leptin lebih tinggi pada perempuan obes dibandingkan dengan laki-laki 

obes.

Mekanisme leptin mengakibatkan hipertensi pada perempuan belum 

jelas. Pada tikus defisiensi PTP1b (protein tyrosine phosphatase 1b) 

didapatkan peningkatan sensitivitas terhadap reseptor leptin melalui 

mekanisme umpan balik negatif. Antagonis reseptor leptin menghambat 

hipertensi baik pada tikus betina kurus defisiensi PTP1b maupun tikus 

betina gemuk agouti hiperleptinemia, menunjukkan sinyal leptin berperan 

dalam peningkatan TD pada perempuan obes. Walaupun terdapat 

peningkatan kadar leptin pada perempuan, namun kadar leptin dan 

obesitas tidak berhubungan dengan peningkatan aktivasi saraf simpatis 

pada perempuan. 

Ditemukan sebuah jalur baru leptin sebagai mediator hipertensi pada 

perempuan obes melalui aktivasi aksis reseptor aldosteron-

mineralokortikoid seperti pada gambar 14. Efek periferal dari aktivasi MR 

di luar peran retensi natrium di ginjal, ditemukan berkaitan dengan 

hipertensi dan disfungsi pembuluh darah pada laki-laki dan perempuan 
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obes. Peningkatan kadar aldosteron berhubungan dengan jaringan adiposa 

dan IMT terutama pada perempuan. Didapatkan korelasi kadar aldosteron 

dengan leptin pada pasien hipertensi obes, reseptor leptin berhubungan 

dengan aldosteron sintase (CYP11B2) di korteks adrenal, dan aktivasi 

reseptor leptin meningkatkan ekspresi CYP11B2 serta produksi 

aldosteron. Riset lain pada tikus betina defisiensi PTP1b dan tikus agouti 

hiperleptinemia, menunjukkan dengan pemberian spironolakton dapat 

memulihkan fungsi endotel. Jadi hipertensi pada perempuan obes akibat 

leptin tinggi terjadi melalui mekanisme aldosteron-dependent dan 

disfungsi endotel, sehingga salah satu terapi pilihan hipertensi pada 

perempuan obes dapat diberikan antagonis MR.

Gambar 14. Skema mekanisme leptin menginduksi hipertensi pada laki-laki 

dan perempuan. 

Disadur dari: Hypertension. 2017;71

Perempuan pramenopause dengan obesitas tidak terlindungi dari 

hipertensi. Beberapa penelitian menunjukkan IMT tinggi meningkatkan TD 
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lebih besar pada perempuan dibandingkan laki-laki. Estrogen, merupakan 

hormon vasoprotektif pada perempuan,  secara khas meningkat pada 

obesitas, namun tanpa perlindungan kardiovaskular. Pada perempuan 

premenopause obes terjadi patofisiologi kontradiksif, hal ini disebabkan 

kemungkinan terjadi keseimbangan offset efek leptin yang menyebabkan 

prehipertensi, mendukung dugaan adanya hubungan yang erat antara 

leptin dan estrogen pada siklus menstruasi. Selain itu pada perempuan 

obes didapatkan korelasi kuat dengan hormon testoteron.

Sistem Renin Angiotensin berperan penting dalam patofisiologi 

hipertensi terkait obesitas baik pada laki-laki dan perempuan. Angiotensin 

II merupakan vasokonstriktor dan menyebabkan retensi garam, juga 

merangsang adrenal untuk memproduksi aldosteron. Pada perempuan 

obes, berperan pula jalur non klasik dari sistem renin angiotensin ini 

terutama angotensin vasoprotektif yaitu melalui aktivasi angiotensin (1-7). 

Pada penelitian hewan tikus terbukti peningkatan jaringan adiposa 

menghasilkan peningkatan aktivasi angiotensin (1-7) walaupun 

angiotensin II menurun. Pada model tikus betina  obes juga terlihat kadar 

estrogen dapat meningkatkan produksi angiotensin (1-7), menunjukkan 

jalur ini berperan sebagai protektor ketika teraktivasi pada perempuan 

premenopause dan sistem ini terganggu pada perempuan premenopause 

obes dan hipertensi.

Penatalaksanaan hipertensi pada perempuan obes

Tujuan terapi untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas PKV pada 

perempuan obes terkait hipertensi dengan pengendalian faktor risiko. Hal 

ini melibatkan perubahan gaya hidup, terapi farmakologis dan terkadang 

diperlukan tindakan operasi. Pengobatan harus berdasarkan patofisiologi 

dan modifikasi penanda faktor risiko PKV.

Berapa target tekanan darah yang akan dicapai pada hipertensi terkait 

obesitas untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas PKV? Beberapa 
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panduan merekomendasikan penurunan tekanan darah lebih rendah 

untuk individu obesitas dibanding populasi normal. Rekomendasi ini 

sebagian disebabkan oleh beberapa faktor risiko yang terkait dengan 

obesitas dan sindrom metabolik, dan juga dikaitkan dengan fakta bahwa 

hipertensi pada pasien obesitas terbukti lebih sulit dikendalikan daripada 

hipertensi pada populasi non obes, namun belum ada bukti kuat untuk 

mendukung penurunan TD jauh melampaui ambang batas 140/90 

mmHg.

Perubahan gaya hidup pada perempuan obes terkait hipertensi

Penatalaksanaan hipertensi pada perempuan obes sangat penting 

dengan pengelolaan gaya hidup seperti penurunan berat badan, pada 

akhirnya akan meningkatkan respon terhadap obat antihipertensi, 

sehingga secara independen menghasilkan efek bermanfaat terhadap 

faktor risiko PKV. Perubahan gaya hidup seperti peningkatan aktivitas fisik, 

pengurangan berat badan dan asupan garam, dan suplementasi minyak 

zaitun dapat sangat membantu dalam mencegah hipertensi terkait 

obesitas, menurunkan  tekanan darah dan mengurangi  risiko 

kardiovaskular.

Dari beberapa penelitian secara konsisten didapatkan dengan 

menurunkan berat badan 1 kg dapat menurunkan tekanan darah sistolik 1 

mmHg dengan pemantauan hingga 2 sampai 3 tahun. Dalam jangka 

panjang, penurunan berat badan per 10 kg dapat menurunkan TDS sekitar 

6 mmHg. Program intervensi untuk hipertensi dengan obesitas perlu 

mengkombinasikan diet, aktivitas fisik dan modifikasi perilaku, dengan 

tujuan untuk mencapai perubahan jangka panjang dalam hal kesehatan 

terkait perilaku.

Dalam jangka pendek, banyak variasi diet pengurangan energi dapat 

menurunkan berat badan, termasuk diet dengan kalori sangat rendah, 

defisit seimbang (pengurangan protein, lemak, dan karbohidrat), 
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perubahan dalam nutrisi tertentu (rendah lemak, rendah karbohidrat, 

indeks glikemik rendah, protein tinggi). Dari beberapa meta-analisis dan 

ulasan sistematis membandingkan berbagai cara diet ini, tidak didapatkan 

diet spesifik mendukung pengurangan berat badan. Salah satu uji coba 

klinis yang terkenal dan diadopsi oleh JNC7 adalah diet DASH (Dietary 

Approach to Stop Hypertension), diet ini menyarankan pasien hipertensi 

dengan obesitas untuk konsumsi makanan berserat dengan kalium, 

kalsium, magnesium tinggi,  serta rendah garam dan lemak jenuh. 

Makanan yang disarankan termasuk sayuran, buah-buahan, produk susu 

rendah lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, unggas, dan ikan serta hindari 

garam, daging merah, makanan manis dan minuman manis.

Untuk aktivitas fisik, latihan aerobik dapat menurunkan berat badan 

dan tekanan darah, tetapi bila hanya melakukan latihan fisik saja, 

penurunan berat badan hanya sekitar 1,6 kg dalam 6-12 bulan dengan 

intensitas sedang; dan dalam 4-52 minggu hanya menurunkan TDS 

sebesar 3 mmHg dan TDD 2.4 mmHg. Bila latihan fisik dikombinasi 

dengan restriksi kalori, maka pengaruh terhadap penurunan berat badan 

dan tekanan darah lebih bermakna.

Terapi Farmakologi

Dilaporkan bahwa dalam pengobatan hipertensi pada perempuan 

obes, jika tidak disertai penurunan berat badan bermakna, untuk 

mencapai target TD sebagian besar memerlukan 2 atau 3 obat 

antihipertensi dan monoterapi hanya efektif sebesar 18.4%. Rata-rata 

jumlah obat per pasien dalam penelitian ini adalah 2.4, hasil ini berlaku 

sama pada perempuan dengan obesitas abdominal dan perifer. 

Pengamatan ini ditambah dengan beberapa uji klinis hipertensi, dan 

menunjukkan kebutuhan 2 atau lebih regimen obat antihipertensi untuk 

mendapatkan kontrol TD yang optimal, terutama pada kelompok berisiko 

tinggi termasuk populasi obesitas. 
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Saat ini belum ada panduan khusus pendekatan farmakologis untuk 

mengatasi hipertensi terkait obesitas. Pemilihan obat antihipertensi pada 

perempuan obes sebaiknya didasarkan pada patofisiologi hipertensi terkait 

obesitas. Obat dengan target sistem renin angiotensin dapat  menjadi 

pilihan rasional karena pelepasan Ang II dan aldosteron dari jaringan 

adiposa.

Terapi lini pertama untuk pasien hipertensi terkait obesitas pada 

perempuan meliputi penghambatan angiotensin II oleh ARB atau ACE-I.  

Sesuai penjelasan diatas, hipertensi-obesitas memerlukan terapi 

kombinasi antihipertensi untuk mencapai target tekanan darah. Kombinasi 

ARB atau ACEI dengan CCB terbukti efektif dalam menurunkan tekanan 

darah dan CCB tidak terkait dengan penambahan berat badan ataupun 

efek samping perubahan lipid.

Regimen lain yang sering diresepkan termasuk penghambat 

adrenergik dan diuretik tiazid yang berkhasiat pada banyak pasien 

obesitas. Pada perempuan pascamenopause, diuretik tiazid dapat 

menurunkan risiko fraktur tulang. Telah dijelaskan pula berdasarkan 

patofisiologi dapat juga diberikan terapi lain seperti antagonis 

mineralokortikoid reseptor (spironolakton) untuk perempuan  obes dengan 

hipertensi

Selain obat antihipertensi, perlu juga dilakukan terapi medik terhadap 

obesitas sendiri. Beberapa target terapi telah teridentifikasi untuk 

keseimbangan energi baik asupan maupun keluaran energi. Untuk 

menghambat penyerapan nutrien dan menekan nafsu makan, seperti obat 

anti-obesitas yang menginduksi malabsorbsi lemak dengan cara 

menghambat lipase.
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Intisari 22.  Hipertensi pada Perempuan dengan Obesitas

§ Prevalensi obesitas lebih tinggi pada perempuan

§ Pengendalian hipertensi pada pasien obesitas lebih sulit daripada pasien 

non obes 

§ Perempuan pramenopause dengan obesitas tidak terlindungi dari hipertensi 

§ Program intervensi hipertensi terkait obesitas dengan strategi kombinasi 

diet, aktivitas fisik dan modifikasi perilaku.

§ Diet DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension) menyarankan pasien 

hipertensi dengan obesitas untuk konsumsi makanan berserat dengan kalium, 

kalsium, magnesium tinggi,  serta rendah garam dan lemak jenuh.
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