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ABSTRAK
Preeklampsia adalah penyakit kehamilan akibat disfungsi plasenta serta merupakan penyebab kesakitan dan kematian
maternal maupun perinatal di Indonesia. Laktat dehidrogenase (LDH) adalah enzim intraseluler yang dapat menandai
adanya jejas pada sel dan jaringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar LDH pada berbagai derajat
keparahan preeklampsia. Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan kasus kontrol.
Subjek dibagi menjadi 3 kelompok yaitu normotensi, preeklampsia ringan (PER) dan preeklampsia berat (PEB). Data
dianalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis dan Mann Whitney. Hasil penelitian didapatkan perbedaan kadar LDH antara
kelompok normotensi dengan PER (p=0,031) dan antara normotensi dengan PEB (p=0,039) dengan kadar LDH pada PEB
secara bermakna paling rendah dibandingkan dengan PER dan normotensi.
Kata Kunci: Derajat keparahan preeklampsia, laktat dehidrogenase, normotensi, preeklampsia berat (PEB), preeklampsia
ringan (PER)
ABSTRAK
Preeclampsia is a disease in pregnancy due to placental dysfunction and causes maternal and perinatal morbidity and
mortality in Indonesia. Lactate dehydrogenase (LDH) is an intracellular enzyme that may indicate the injury to cells and
tissues. This study aimed to determine the differences in LDH levels in various degrees of preeclampsia severity. The design
of this study was an analytic observational case-control approach. Subjects were divided into three groups, i.e.
normotensive, mild preeclampsia, and severe preeclampsia. Data were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann Whitney.
The results showed differences in the levels of LDH between normotensive group with mild preeclampsia (p=0.031) and
between normotensive with severe preeclampsia (p=0.039). This study showed that LDH levels in severe preeclampsia
were significantly the lowest compared to mild preeclampsia and normotensive.
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PENDAHULUAN
Preeklampsia merupakan penyakit dalam kehamilan yang
ditandai dengan disfungsi plasenta, aktivasi endotel dan
koagulasi yang menyebabkan respon sistemik maternal.
Secara klinis preeklamsia ditegakkan berdasarkan tanda
adanya hipertensi (tekanan darah sistol ≥140mmHg atau
tekanan darah diastol ≥90mmHg), disertai proteinuria
(≥300mg/dl dalam urin tampung 24 jam) pada usia
kehamilan lebih dari 20 minggu atau segera setelah
persalinan (1). Preeklampsia merupakan salah satu
penyebab tingginya angka kesakitan dan kematian
maternal dan perinatal, baik di dunia maupun di
Indonesia. Meskipun penyebab kematian utama maternal
dan perinatal adalah karena perdarahan, namun proporsi
tersebut mulai turun, sedangkan kasus kematian karena
preeklampsia justru semakin meningkat (2). WHO
memperkirakan kasus preeklampsia di negara
berkembang tujuh kali lebih tinggi daripada di negara
maju. Prevalensi preeklampsia di negara maju sebesar
1,3%-6%, sedangkan di negara berkembang sebesar 1,8%18%. Di Indonesia, insiden preeklampsia adalah sebesar
128.273/tahun atau sekitar 5,3% (1).
Mekanisme preeklampsia dikaitkan dengan kelainan pada
plasenta yaitu terjadinya infark dan sklerosis arteriol
plasenta. Terdapat dua model teori yang dikembangkan
pada patogenesis preeklampsia, yaitu remodeling arteri
spiralis yang tidak lengkap sehingga berkontribusi
terhadap iskemik plasenta, serta pelepasan antiangiogenik
dari plasenta yang iskemik tersebut ke dalam sirkulasi
maternal yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan
endotel (3). Laktat dehidrogenase (LDH) adalah enzim
intraseluler yang terdapat di hampir semua sel hidup. LDH
dibutuhkan untuk mempertahankan glikolisis dan produksi
adenosina trifosfat (ATP) pada kondisi minim oksigen
dengan cara meregenerasi nikotinamida adenina
dinukleotida bentuk teroksidasi (NAD+) dari nikotinamida
adenina dinukleotida bentuk tereduksi (NADH). LDH
berfungsi mengkatalisis proses reduksi piruvat menjadi
laktat dan menghasilkan NAD+. Produknya, yaitu laktat
merupakan hasil samping dari reaksi ini. LDH
mempengaruhi proses pembentukan asam laktat, dan
kadar LDH serta asam laktat umumnya meningkat jika ada
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kerusakan sel (4). Penelitian yang dilakukan oleh Mari et al.,
menyatakan bahwa semakin parah derajat preeklampsia,
semakin tinggi kadar LDH. Terdapat perbedaan bermakna
derajat keparahan preeklampsia pada pasien yang memiliki
kadar LDH >800 IU/l dibandingkan dengan pasien yang
memiliki kadar LDH <800IU/l. Dinyatakan bahwa laktat
dehidrogenase berpotensi sebagai marker biokimia untuk
menilai derajat keparahan preeklampsia-eklampsia (5).
Penelitian lain juga menyebutkan bahwa semakin parah
derajat preeklampsia, semakin tinggi kadar LDH-nya.
Penelitian kadar LDH pada pasien preeklampsia di
Purwokerto Banyumas Jawa Tengah, khususnya di Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto belum pernah dilakukan sebelumnya. RSUD
Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto merupakan rumah
sakit rujukan di Provinsi Jawa Tengah yang banyak
menerima pasien di wilayah Jawa Tengah bagian selatan
dan barat, dengan karakteristik pasien preeklampsi
memiliki tingkat keparahan dan komplikasi ringan hingga
berat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ini dengan
tujuan untuk mengetahui karakterisasi perbedaan tingkat
kerusakan sel secara sistemik melalui indikator LDH pada
berbagai derajat keparahan preeklampsia di RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto.
METODE
Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik
dengan pendekatan kasus kontrol untuk mengetahui
perbedaan kadar LDH pada berbagai derajat keparahan
preeklampsia di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto. Persetujuan etik diperoleh dari Komisi Etik
Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal
Soedirman Purwokerto.
Pengambilan sampel menggunakan metode nonprobability sampling, dan pemilihan sampel menggunakan
consecutive sampling. Dari pasien yang datang berurutan
dipilih yang memenuhi kriteria hingga jumlah sampel
terpenuhi. Sampel dikelompokkan dalam 3 kelompok,
yaitu kelompok normotensi, preeklampsia ringan (PER),
preeklampsia berat (PEB), dan masing-masing kelompok
diukur kadar LDH darahnya. Berdasarkan perhitungan

Tabel 1. Kriteria preeklamsia dalam urin tampung 24 jam atau dengan pemeriksaan kualitatif ≥1+ pada sampel urin acak
Tekanan Darah Sistolik
Preeklampsia Ringan (PER)

≥140 mmHg

Tekanan Diastolik
≥90 mmHg

Preeklampsia Berat (PEB) disertai salah satu
kriteria berikut ini :
a). Trombosit <100.000/mm3;
b). Peningkatan kadar enzim hepar ≥2x dari
normal;
c). Kreatinin serum >1,1 mg/dl (insufisiensi
ginjal) atau pengeluaran urin <500 ml dalam
24 jam (oligouria);
d). Edema paru atau sianosis;
≥ 160 mmHg
≥110 mmHg
e). Gangguan serebral atau gangguan
penglihatan dengan onset baru;
f). Nyeri berat persisten pada kuadran kanan
abdomen atau regio epigastrik.
Kriteria normotensi adalah kehamilan ≥20
minggu tanpa preeklampsia atau eklampsia
dengan tekanan sistolik 100-140 mmHg dan
tekanan diastolik 60-90 mmHg tanpa
proteinuria.
Keterangan: Diagnosis preeklampsia ditetapkan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi berdasarkan POGI 2016 (1)

Terdapat Proteinuria
300 mg/dl

300 mg/dl
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sampel untuk studi kasus kontrol, besar sampel setiap
kelompok adalah sebesar 13 (6). Untuk mengantisipasi
adanya drop out, maka jumlah sampel ditambah sebesar
10% menjadi 14 orang untuk masing-masing kelompok.
Pemeriksaan LDH menggunakan sampel darah responden
yang diambil di vena ante kubiti sebanyak 3cc. Darah
kemudian disentrifugasi, diambil serumnya dan diukur
kadar LDHnya menggunakan metode Elisa (Bioassay
Technology Laboratory).
Data dianalisis secara univariat dan bivariat. Usia
responden dianalisis menggunakan uji ANOVA, status
paritas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov,
sedangkan usia kehamilan dan kadar LDH menggunakan
uji Kruskal-Wallis. Kadar LDH diuji lebih lanjut
menggunakan Mann Whitney untuk mengetahui
perbedaan antar kelompok. Hasil analisis dianggap
bermakna bila p<0,05.
HASIL
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan
bermakna rerata usia ibu pada ketiga kelompok
normotensi, PER dan PEB (p=0,104). Kelompok
normotensi memiliki rerata usia terendah (28,64±5,44),
sedangkan kelompok PEB memiliki rerata usia tertinggi
(33,93±8,11). Pada kelompok PEB, terdapat 1 orang
berusia 19 tahun dan 1 orang berusia 47 tahun. Hasil
analisis statistik juga menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan bermakna usia kehamilan antara kelompok
normotensi, PER dan PEB (p=0,408). Pada kelompok PEB,
rerata usia kehamilan adalah 35,86±3,94 minggu,
sedangkan pada kelompok normotensi, rerata usia
kehamilannya 37,50±2,77 minggu. Pada penelitian ini,
status paritas juga tidak ada perbedaan bermakna antara
ketiga kelompok tersebut (p=0,916) (Tabel 2).

Tabel 2. Karakteristik responden penelitian

Variabel
Usia ibu (tahun)
Min-maks
Usia kehamilan
(minggu)
Status paritas
1
2/>

Normotensi
(n=14)

PER (n=14)

PEB (n=14)

p

28,64 ± 5,44 31,43 ± 5,19 33,93 ± 8,11 0,104a
21 - 38
20 - 38
19 - 47
37,50 ± 2,77 36,36 ± 4,52 35,86 ± 3,94 0,408b
0,916c
6
8

2
12

5
9

Keterangan:
a : nilai p tidak ada perbedaan signifikan dengan uji ANOVA
b : nilai p tidak ada perbedaan signifikan dengan uji Kruskal-Wallis
c : nilai p tidak ada perbedaan signifikan dengan uji KolmogorovSmirnov

Uji Kruskal-Wallis (Tabel 3) menemukan adanya
perbedaan rerata kadar LDH antar kelompok dengan
kadar tertinggi adalah kelompok normotensi
(183,53±20,78), diikuti kelompok PER (172,58±13,61) dan
terendah adalah kelompok PEB (167,63±26,40). Uji Mann
Whitney menunjukkan bahwa kadar LDH pada kelompok
normotensi secara bermakna memang lebih tinggi bila
dbandingkan dengan kelompok PER (p=0,031) dan PEB
(0,039). Meskipun kadar LDH pada kelompok PER lebih
tinggi bila dibandingkan PEB namun perbedaan tersebut
tidak bermakna secara statistik (0,783).
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Tabel 3. Rerata Kadar LDH pada Berbagai Derajat Keparahan
Preeklampsia
Derajat Keparahan

Rerata ± SD

P (KruskalWallis)

Mann
Whitney
a
b
b

Normotensi
183,53±20,78
PER
172,58±13,61
0,049*
PEB
167,63±26,40
Keterangan:
* : nilai p<0,05 berbeda bermakna dengan uji Kruskal-Wallis
a : nilai p tidak ada perbedaan signifikan dengan uji ANOVA
b : nilai p tidak ada perbedaan signifikan dengan uji Kruskal-Wallis
c : nilai p tidak ada perbedaan signifikan dengan uji KolmogorovSmirnov

DISKUSI
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat
perbedaan bermakna usia ibu antar kelompok
normotensi, PER dan PEB, meskipun usia pada pada
kelompok normotensi paling rendah dan tertinggi pada
kelompok PEB. Studi yang dilakukan Bilano et al.,
menyatakan bahwa usia lebih dari 30 tahun lebih berisiko
terjadi preeklampsia/eklampsia dibandingkan dengan usia
dibawah 30 tahun (7). Penelitian Luealon & Phupong
menyebutkan bahwa usia >35 tahun lebih berisiko terjadi
preeklampsia. Hal ini berkaitan dengan kerusakan progesif
endotel vaskular karena proses penuaan maternal dan
obstruksi arteriol spiralis maternal akibat atherosis, yang
kemudian dapat menginduksi preeklampsia (8). Pada PEB,
ditemukan satu orang ibu dengan usia kurang dari 20
tahun (19 tahun). Studi sebelumnya menyebutkan bahwa
usia ibu merupakan faktor risiko yang masih kontroversial
dan belum bisa dipastikan hingga sekarang (9).
Preeklampsia dianggap sebagai penyakit pada kehamilan
pertama. Risiko preeklampsia meningkat pada wanita yang
terpapar sperma terbatas dibandingkan dengan wanita
yang telah lama terpapar sperma dengan pasangan yang
sama. Disebutkan bahwa terdapat efek protektif dari
paparan sperma jangka panjang dengan pasangan yang
sama. Hal ini menjelaskan bahwa usia muda kurang dari 20
tahun juga berisiko mengalami preeklampsia
dibandingkan dengan wanita yang berusia lebih dari 20
tahun (10).
Meskipun secara statistik tidak bermakna, terdapat
kecenderungan perbedaan usia kehamilan menurut
derajat preeklampsia. Rerata usia kehamilan ibu dengan
PEB (35,86 minggu) lebih pendek dibandingkan dengan
PER (36,86 minggu) dan usia kehamilan ibu dengan PER
lebih pendek dibandingkan ibu dengan normotensi (37,50
minggu). Pada penelitian ini, ibu dengan PER dan PEB
memiliki usia kehamilan kurang dari 37 minggu dan usia
kehamilan kurang dari 37 minggu merujuk pada kondisi
kelahiran preterm (11). Penelitian sebelumnya
membandingkan luaran kelahiran pada preeklampsia juga
menunjukkan bahwa ibu dengan sindroma HELLP memiliki
usia kehamilan lebih pendek dibandingkan dengan
preeklampsia berat (12). Penelitian lain juga membuktikan
bahwa ibu dengan preeklampsia berisiko 4 kali lipat
melahirkan preterm dibandingkan dengan ibu yang tidak
preeklampsia (13). Studi oleh Murti et al., juga menyatakan
bahwa usia kehamilan semakin pendek seiring dengan
semakin parahnya preeklampsia (14). Disebutkan bahwa
preeklampsia merupakan salah satu etiologi kelahiran
preterm (11). Pada preeklampsia, terjadi insufisiensi
plasental yang menyebabkan abnormalitas transport
nutrisi uretroplasental, kerusakan plasenta dan hal
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tersebut berkaitan dengan komplikasi kehamilan, salah
satunya yaitu persalinan preterm (15).

mengalami jejas/kerusakan akan melepaskan LDH ke
ekstraseluler (23).

Pada penelitian ini, tidak terdapat perbedaan status
paritas antar kelompok normotensi, PER dan PEB. Hasil ini
sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan
bahwa paritas tidak berkaitan dengan preeklampsia (16).
Menariknya pada penelitian ini, perbandingan jumlah ibu
antara kelompok normotensi, PER dan PEB berdasarkan
status paritas memiliki kecenderungan hasil yang berbeda
dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini
menunjukkan bahwa kejadiaan PER dan PEB lebih banyak
terjadi pada ibu yang melahirkan sebanyak dua kali atau
lebih (multipara) dibandingkan dengan ibu yang baru
melahirkan satu kali (nullipara). Sedangkan penelitian lain
menyebutkan bahwa rerata paritas kelompok normotensi
lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok preeklampsia
(17). Penelitian ini tidak meneliti riwayat preeklampsia
pada kehamilan sebelumnya pada ibu yang berstatus
multipara. Banyaknya ibu multipara yang mengalami
preeklampsia ringan dan berat mungkin disebabkan
karena adanya riwayat preeklampsia sebelumnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Hernández-Díaz et al.,
menyatakan bahwa terjadi peningkatan risiko
preeklampsia jika seorang ibu pernah menderita
preeklampsia pada kehamilan sebelumnya (18).

Menariknya, hasil penelitian ini berbeda dengan
penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kadar
LDH berpotensi sebagai marker keparahan preeklampsia
(19,21). Hasil ini mungkin karena kapasitas oksidatif sel
tidak mengalami penurunan, kadar oksigen cukup,
sehingga terjadi penurunan kadar LDH pada pasien PEB
dan PER dibandingkan normotensi. Asumsi lain yaitu
proses keparahan preeklampsi baik PER maupun PEB
sudah melewati ambang batas maksimal. Penelitian yang
dilakukan oleh Purnomo mengenai kadar asam laktat
setelah latihan, menyatakan bahwa waktu berpengaruh
terhadap kadar asam laktat. Kadar asam laktat menurun
bermakna pada 60 menit setelah latihan dibandingkan
dengan kadar asam laktat setelah 5 menit latihan. Hal ini
diasumsikan sebanding dengan kadar LDH, yaitu kadar LDH
sudah melewati ambang maksimal, sehingga hasil yang
didapatkan pada penelitian ini tidak sejalan dengan
penelitian sebelumnya (24). Perlu batasan waktu yang
akurat dalam pemeriksaan kadar LDH sehingga
penggunaannya sebagai marka derajat keparahan benarbenar tepat. Pada penelitian ini, pemeriksaan kadar LDH
dilakukan setelah penanganan kegawatdaruratan pada
pasien. Berkaitan dengan LDH sebagai marka
preeklampsia disarankan pengambilan dan
pemeriksaannya dilakukan segera setelah kedatangan
pasien di tempat pelayanan kesehatan. Keterbatasan
penelitian ini adalah tidak meneliti kadar asam laktat
maupun piruvat yang juga berpengaruh pada kadar LDH.
Perlu dilakukan studi dengan mengukur pula kadar asam
laktat dan piruvat selain LDH. Selain itu, penelitian ini juga
tidak meneliti faktor lain yang berperan dalam
preeklampsia seperti riwayat preeklampsia sebelumnya,
obesitas dan riwayat penyakit ibu.

Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan bermakna
kadar LDH pada derajat keparahan preeklampsia.
Kelompok normotensi memiliki kadar LDH paling tinggi,
diikuti kelompok PER dan yang paling rendah adalah
kelompok PEB. Hasil penelitian ini berbeda dengan
penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kadar
LDH pada PEB lebih tinggi dibanding PER dan kadar LDH
pada PER lebih tinggi dibandingkan normotensi (19-21).
LDH adalah enzim intraseluler yang ditemukan di hampir
semua sel hidup. Pada manusia, LDH ditemukan di sel
darah merah, jantung, otot rangka dan otak. LDH
berfungsi mengkatalisis proses reduksi piruvat menjadi
laktat (22). Sel menghasilkan ATP dari glikolisis. Glikolisis
merupakan proses pembentukan piruvat dari oksidasi dan
pemecahan glukosa. Piruvat yang dihasilkan dari proses
glikolisis kemudian akan ditransfer ke mitokondria untuk
memulai siklus Kreb. Jalur ini berjalan jika sel memiliki
kapasitas oksidatif yang cukup. Jika kapasitas oksidatif sel
tidak mencukupi, maka NADH yang dihasilkan dari
glikolisis akan mengalami reoksidasi melalui perubahan
piruvat menjadi laktat yang dikatalisis oleh LDH (22). LDH
adalah enzim yang secara normal ada di dalam tubuh
manusia dalam jumlah minimal. Sel dan jaringan yang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar LDH pada
PEB secara bermakna paling rendah dibandingkan dengan
PER dan normotensi. Hal ini berbeda dengan penelitian
sebelumnya yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan
kadar LDH pada PEB dibandingkan PER dan normotensi.
Studi lebih lanjut perlu untuk meneliti kadar asam laktat
maupun piruvat yang juga berperan pada kadar LDH.
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