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Inflamasi dan Kehamilan 

 

Fisiologi Kehamilan 

 Kehamilan mempengaruhi sistem organ sebagai upaya ibu untuk 

beradaptasi terhadap proses kehamilan dan persalinan.  

 

Tabel  1 Perubahan fisiologi berkaitan dengan kehamilan 

(Sumber: Butterworth dkk, 2013) 
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Efek pada sistem saraf pusat  

Konsentrasi alveolar minimum berkurang secara progresif pada saat 

kehamilan hingga 40%. Konsentrasi alveolar minimum kembali normal pada hari 

ketiga paska-persalinan. Progesteron meningkat hingga 20 kali dari normal pada 

saat trimester tiga dan berperan dalam konsentrasi alveolar mininum karena turut 

memberikan efek sedatif. Konsentrasi analgesik lokal minimum didefinisikan 

sebagai konsentrasi analgesik lokal yang diperlukan untuk memberi efek analgesia 

pada 50% pasien, yang mana konsentrasi ini berkurang 30% pada kehamilan. Hal 

ini dipengaruhi oleh pembesaran pleksus vena epidural akibat terbedungnya vena 

cava inferior oleh uterus yang membesar. Pembesaran pleksus vena epidural 

menyebabkan (1) penurunan volume cairan serebrospinalis, (2) penurunan volume 

ruang epidural, dan (3) peningkatan tekanan ruangan epidural (Butterworth dkk, 

2013; Chesnut dkk, 2014).  

 

Efek pada sistem respirasi 

 Konsumsi oksigen dan ventilasi semenit meningkat secara progresif pada 

saat kehamilan hingga mencapai 50% pada saat trimester tiga. Volume tidal, laju 

respirasi, dan volume cadangan inspirasi meningkat. Tekanan parsial CO2 menurun 

hingga 28-30 mmHg dan terjadi kompensasi penurunan bikarbonat plasma 

sehingga tidak terjadi alkalosis respiratorik. Hiperventilasi menyebabkan 

meningkatnya tekanan parsial oksigen. Kadar 2,3-difosfogliserat meningkat 

mengimbangi efek hiperventilasi terhadap afinitas oksigen. Tekanan parsial 

oksigen pada saturasi oksigen 50% (P50) meningkat dari 27 ke 30 mmHg yang pada 

akhirnya meningkatkan curah jantung sehingga penghantaran oksigen ke jaringan 

bertambah (Butterworth dkk, 2013).  
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Gambar 1 Volume dan kapasitas paru saat kehamilan (Sumber: Chesnut dkk, 

2014) 

 

Tabel  2 Analisa gas darah saat kehamilan (Sumber: Chesnut dkk, 2014) 

 

 

 

 

 

 Pada trimester ketiga dimana isi abdomen mendesak rongga torak, 

dikompensasi dengan bertambahnya diameter anteroposterior dada. Kapasitas vital 

dan closing capacity hanya sedikit terpengaruh namun kapasitas residu fungsional 

berkurang hingga 20% dan baru kembali ke semula setelah 48 jam persalinan. 

Berkurangnya kapasitas residu fungsional terjadi karena bertambahnya volume 

tidal sehingga volume cadangan ekspirasi berkurang. Berkurangnya kapasitas 

residu fungsional dan peningkatan konsumsi oksigen menyebabkan desaturasi 

oksigen yang cepat pada saat periode apnea. Pelebaran kapiler mukosa saluran 

nafas saat hamil menyebabkan peningkatan resiko trauma jalan nafas, perdarahan, 

dan obstruksi sehingga disarankan untuk melakukan laringoskopi dengan hati-hati 

dan menggunakan ukuran pipa endotrakeal yang lebih kecil (6-6.5 mm) (Chesnut 

dkk, 2014). 
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Tabel  3 Efek kehamilan terhadap fungsi mekanik respirasi 

(Sumber: Chestnut dkk, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  4 Perubahan fisiologi respirasi saat kehamilan 

(Sumber: Chesnut dkk, 2014) 
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Gambar 2 Perubahan mekanik respirasi selama kehamilan (Sumber: Chesnut dkk, 

2014) 

Efek pada sistem kardiovaskuler 

Curah jantung dan volume darah meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolik 

dari maternal dan fetal. Peningkatan 55% dari volume plasma dan 45% bobot sel 

eritrosit menyebabkan anemia dilusional dan viskositas darah berkurang. Pada 

umumnya kadar hemoglobin berkisar antara 11 g/dL. Terkait dengan penghantaran 

oksigen ke jaringan, anemia dilusional diimbangi dengan peningkatan curah 

jantung dan pergeseran kurva disosiasi ke kanan. Pada trimester ketiga, volume 

darah meningkat hingga 1000-1500 mL sehingga total volume darah mencapai 90 

ml/kg. Volume darah tidak mencapai normal hingga 1-2 minggu paksa-persalinan. 

Peningkatan curah jantung hingga 40% terjadi akibat peningkatan denyut jantung 

hingga 20% dan isi sekuncup jantung hingga 30%. Peningkatan curah jantung 

terutama terjadi saat persalinan dan tidak berubah dalam 2 minggu paska-persalinan 

(Butterworth dkk, 2013; Chesnut dkk, 2014).   
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Gambar 3(atas) perubahan hemodinamik dibandingkan dengan kondisi tidak 

hamil, (bawah) perubahan curah jantung pada saat hamil 

(sumber: Chesnut dkk, 2014) 

 

Pada kehamilan 20 minggu, uterus yang membesar dapat menekan vena 

cava inferior sehingga mengurangi venous return. Sebanyak 5% ibu hamil 

mengalami hal tersebut yang dikenal dengan sindrom hipotensi supinasi 

(aortocaval compression) ditandai dengan hipotensi, pucat, berkeringat, mual atau 

muntah. Jika hal ini bersamaan dengan efek hipotensi dari anestesi regional atau 

umum maka dapat terjadi asfiksia janin. Obstruksi kronis dari vena cava pada 

trimester ketiga menyebabkan stasis vena, flebitis, dan edema tungkai bawah. 

Kompresi vena cava inferior meningkatkan aliran darah ke pleksus vena vertebra 

termasuk vena epidural. Elevasi diafragma menyebabkan pergeseran posisi jantung 
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dan pada elektrokardiogram terlihat deviasi aksis ke kiri serta perubahan 

gelombang T. pada pemeriksaan fisik terdengar murmur ejeksi sistolik kelas 1 atau 

2, terpisahnya bunyi jantung pertama (S1) dan terdengarnya bunyi jantung ketiga 

(S3) (Butterworth dkk, 2013; Chesnut dkk, 2014).  

 

Tabel  5 Pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler pada ibu hamil 

(sumber: Chesnut dkk, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Tekanan vena femoral dan antecubitus pada posisi supinasi (Sumber: 

Chesnut dkk, 2014) 
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Gambar 5 Kompresi aorta dan vena cava inferior pada posisi supinasi (kiri) dan 

posisi lateral (kanan) (Sumber: Chesnut dkk, 2014) 

Efek pada renal dan gastrointestinal 

Aliran darah ke ginjal dan laju filtrasi glomerulus meningkat pada saat 

kehamilan, sehingga kreatinin serum serta nitrogen urea darah berkurang masing-

masing sebesar 0.5-0.6 mg/dL dan 8-9 mg/dL. Penurunan ambang filtrasi tubular 

untuk glukosa dan asam amino berkurang sehingga seringkali didapatkan glikosuria 

ringan (1-10 g/hari) atau proteinuria (<300 mg/hari). Osmolalitas plasma berkurang 

sebanyak 8-10 mOsm/kg. refluks gastroesofageal dan esofagitis adalah hal yang 

umum terjadi pada kehamilan akibat berkurangnya motilitas gaster dan perubahan 

posisi gaster oleh uterus. Hal ini diperberat dengan pemberian opioid dan 

antikolinergik (Chesnut dkk, 2014). 

 

Tabel  6 Perubahan fisiologi gastrointestinal saat kehamilan (Sumber: Chesnut 

dkk, 2014) 
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Efek pada hepar 

Secara keseluruhan, fungsi hepar dan aliran darah ke hepar tidak berubah; 

sedikit peningkatan serum transaminase dan laktat dehidrogenase terjadi pada 

trimester ketiga. Kadar alkali fosfatase sedikit meningkat akibat sekresi oleh 

plasenta. Penurunan kadar albumin akibat ekspansi volume plasma menyebabkan 

tekanan onkotik koloid berkurang. Penurunan 25-30% aktivitas 

pseudokolinesterase terjadi mulai trimester ketiga sehingga menyebabkan 

pemanjangan efek kerja suksinilkolin. Kadar progesteron yang tinggi menghambat 

pelepasan kolesistokinin sehingga pengosongan kantung empedu terhambat, 

ditambah dengan perubahan komposisi asam empedu berisiko terbentuknya batu 

empedu pada saat kehamilan (Butterworth dkk, 2013). 

 

Efek pada sistem hematologi 

Kehamilan berkaitan dengan hiperkoagulabilitas yang berguna saat 

kehilangan darah pada saat persalinan. Kadar fibrinogen dan faktor pembekuan VII, 

VIII, IX, X dan XII meningkat, hanya faktor pembekuan XI yang berkurang. 

Akselerasi fibrinolisis terjadi pada trimester ketiga (Butterworth dkk, 2013; 

Chesnut dkk, 2014).  

 

Tabel  7 Parameter hematologi pada saat kehamilan 

(Sumber: Chesnut dkk, 2014) 
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Gambar 6 Perubahan volume darah saat kehamilan (Sumber: Chesnut dkk, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Penurunan hemoglobin saat kehamilan (Sumber: Chesnut dkk, 2014) 

 

Tabel  8 Kadar protein plasma saat kehamilan (Sumber: Chesnut dkk, 2014) 
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Tabel  9 Perubahan faktor koagulasi saat kehamilan 

(Sumber: Chesnut dkk, 2014) 

 

Efek pada sistem metabolik 

Terjadi perubahan metabolik dan hormonal saat kehamilan. Perubahan 

metabolisme karbohidrat, lemak dan protein berkaitan dengan pertumbuhan janin. 

Perubahan ini menyerupai kondisi saat lapar, dimana kadar glukosa darah dan asam 

amino rendah sementara kadar asam lemak bebas, keton, dan trigliserida tinggi. 

Meskipun hamil menyerupai kondisi diabetogenik, namun kadar insulin stabil 

selama kehamilan. Sekresi human placenta lactogen atau dikenal dengan human 

chorionic somatomammotropin oleh plasenta bertanggung jawab atas resistensi 

insulin relatif. Hiperplasia sel beta pankreas terjadi sebagai respon permintaan 

insulin yang tinggi. Sekresi human chorionic gonadotropin dan estrogen 

menyebabkan hipertrofi tiroid meskipun kadar T4 dan T3 meningkat namun kadar 

free T4 tetap normal (Chesnut dkk, 2014).  
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Efek pada muskuloskeletal 

Peningkatan kadar relaksin saat kehamilan membantu mempersiapkan 

servik untuk menipis dan melebar, mencegah kontraksi uterus, dan relaksasi 

simfisis pubis dan sendi pelvis. Kelemahan tulang vertebra meningkatkan resiko 

cedera dan nyeri punggung saat kehamilan (Butterworth dkk, 2013; Chesnut dkk, 

2014). 

 

Gambar 8 Perubahan postur tubuh saat kehamilan (Sumber: Chesnut dkk, 2014) 

 

Inflamasi 

Tubuh manusia berevolusi dalam lingkungan yang terkadang bersahabat, 

terkadang tidak. Kelangsungan hidup didasarkan pada prinsip menjaga tubuh dalam 

kondisi homeostatis. Setiap agresi memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri agar 

tetap kompatibel dengan kelangsungan hidup. Sistem kekebalan memegang 

peranan utama dalam menjaga homeostasis yang mendeteksi dan bereaksi terhadap 

perubahan lingkungan yang dialami tubuh.  

Sistem kekebalan tubuh memainkan peran penting dalam kelangsungan 

hidup dengan memberi perlindungan terhadap patogen infeksius yang berpotensi 
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mematikan di lingkungan kita, serta dari sel-sel kanker. Sistem kekebalan mampu 

mengenali patogen dan memicu eliminasi patogen melalui respon imun bawaan dan 

kemudian adaptif.  

Imunitas bawaan, juga disebut imunitas alami atau asli, adalah garis 

pertahanan pertama dan merujuk pada mekanisme per sistem pertahanan lindungan 

yang ada bahkan sebelum infeksi. Komponen utama adalah membran epitel (yang 

menghalangi patogen), sel fagosit (neutrofil dan makrofag), sel dendritik, sel 

pembunuh alami (NK) dan beberapa protein plasma, termasuk sistem komplemen. 

Reaksi seluler yang paling penting dari imunitas bawaan adalah peradangan. Proses 

peradangan dimediasi oleh sel dendritik dan NK, di mana sel-sel fagositik direkrut 

dan diaktifkan untuk menghilangkan agen aggressor (Cruz dkk, 2017). 

 

Gambar 9 Sistem Kekebalan Innate dan Adaptif (Sumber : 

https://www.researchgate.net) 

 

Kekebalan adaptif, juga disebut kekebalan spesifik atau didapat, terdiri dari 

mekanisme yang diinduksi oleh pengenalan antigen patogen spesifik. Sistem imun 

adaptif dimediasi terutama oleh limfosit, yang berdasarkan fungsinya dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis: imunitas humoral, dimediasi oleh limfosit B dan 

antibodi yang disekresikan; dan imunitas seluler atau seluler, yang sebagian besar 

dimediasi oleh limfosit T dan sitokinnya, yang memainkan peran penting dalam 
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aktivasi, regulasi, dan komunikasi sel imun. Selain memberi peran dalam 

pertahanan inang terhadap agen infeksi dan sel tumor, respons inflamasi sangat 

penting untuk pemulihan jaringan setelah cedera jaringan akibat kecelakaan atau 

pembedahan. Gangguan regulasi proses inflamasi ini dapat meningkatkan 

kerentanan inang terhadap infeksi, mempercepat pertumbuhan dan metastasis sel 

kanker residual, dan mengakibatkan komplikasi pasca operasi, seperti gangguan 

penyembuhan luka dan infeksi yang menyebabkan sepsis diikuti oleh kegagalan 

organ multipel dan kematian. Penekanan sistem imun perioperatif pada pasien 

bedah berhubungan dengan stres neuroendokrin melalui aktivasi sistem saraf 

otonom dan aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA). Pelepasan hormon yang 

diinduksi stres pembedahan seperti katekolamin (norepinefrin dan epinefrin), 

hormon adrenokortikotropik dan kortisol, melalui sistem saraf otonom dan HPA, 

memediasi efek penghambatan pada fungsi kekebalan tubuh, seperti 

monosit/makrofag dan sel-T dalam mengekspresikan β2-adrenoreseptor dan 

reseptor glukokortikoid, yang memicu pensinyalan seluler untuk menghambat 

produksi sitokin proinflamasi. Sitokin seperti interleukin (IL) -1, IL-6, dan tumor 

necrosis factor (TNF) -α dari monosit / makrofag dan limfosit yang diaktifkan oleh 

tindakan bedah dapat merangsang HPA. Oleh karena itu, sistem neuroendokrin, 

serta sitokin proinflamasi dan anti-inflamasi, secara sinergis menekan sistem 

kekebalan pada periode perioperatif (Loix dkk, 2011; Hirota, 2011; Cruz dkk, 

2017). 

Selain respon stres bedah, manajemen tekanan darah intraoperatif, transfusi 

darah, hiperglikemia, hipotermia, nyeri pasca operasi, dan anestesi, yang semuanya 

dikelola oleh ahli anestesi selama intervensi bedah, dapat menyebabkan 

imunosupresi perioperatif. Agen anestesi dan manajemen anestesi diduga merusak 

beberapa aspek dari proses respons inflamasi, baik secara tidak langsung dengan 

memodulasi respons stres atau secara langsung dengan mengganggu fungsi sel 

imun. Obat-obatan anestesi menginduksi analgesia dengan mempengaruhi 

transmisi impuls saraf dan memodulasi stres pembedahan dengan bekerja pada 

poros HPA, sehingga mempengaruhi efek imunomodulatornya. Baru-baru ini, 

banyak penelitian telah menunjukkan bahwa, di samping penekanan kekebalan 
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yang disebabkan oleh stres pembedahan, anestesi dan agen analgesik yang biasa 

digunakan dalam pembedahan dan dalam perawatan intensif dapat secara langsung 

mempengaruhi fungsi sel-sel imunokompeten (Cruz dkk., 2017) 

 

Gambar 10 Pengaruh Stres Pembedahan dan Imunosupresif (Sumber: Cruz dkk., 

2017) 

 

Respons peradangan yang disebabkan oleh agresi memungkinkan proses 

pertahanan dan penyembuhan (demam, eradikasi patogen, penyembuhan luka, dll). 

Namun, aktivasi kekebalan yang berlebihan diikuti oleh efek sekunder yang 

berbahaya. Sebagian besar komplikasi terlihat setelah cedera (SiRS, ALi, ARDS, 

TRALi, dll) adalah konsekuensi dari respon inflamasi yang tidak terkendali. Selain 

itu, komplikasi dari keadaan septik sering disebabkan oleh peradangan itu sendiri. 

Suntharalingam dkk, menggambarkan hal ini dengan menyuntikkan mediator 

inflamasi ke hewan coba sehat mereka mengamati komplikasi yang sama seperti 

yang terlihat pada keadaan septik yang parah. Studi ini menggambarkan efek 

paradoksal dari respon inflamasi yang berlebihan (Loix, 2011). Keseimbangan 

respon imun yang memadai terhadap perubahan homeostatis sangat penting. Sistem 

kekebalan tersusun dari dua kekuatan yang berlawanan yang saling bersaing yaitu 

komponen pro-inflamasi dan anti-inflamasi. Asosiasi kedua faktor ini menentukan 

tingkat respons inflamasi. Keragaman rangsangan yang dapat dialami oleh tubuh 
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menyiratkan bahwa respons imun pada awalnya tidak spesifik, yang disebut 

kekebalan bawaan (innate immunity). Pada fase kedua, ada ingatan tentang agresi, 

yang akan mengarah pada respons spesifik jika diperlukan yang disebut dengan 

kekebalan adaptif (adaptive immunity) (Loix dkk, 2011; Hirota, 2011). 

 

Gambar 11 Reaksi adaptif terhadap stres terdiri dari berbagai sistem yang saling 

berinteraksi dan memodulasi respons imun (Sumber : Loix dkk, 2011) 

 

Untuk menjaga respons terhadap stres seakurat mungkin, sistem kekebalan 

berada di bawah pengaruh entitas lain seperti sistem otonom atau endokrin. Sekali 

distimulasi, respons imun menghasilkan modulasi sistem ini, yang membuka ke 

loop umpan balik baru, mengarahkan tubuh ke keseimbangan baru. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, peradangan adalah wajib dalam proses menjaga 

homeostasis setelah agresi tubuh. Secara lokal, peradangan membuat penyembuhan 

luka dan pemberantasan patogen. Selain efek lokal ini, ada aktivasi peradangan 

sistemik, yang dikaitkan dengan kerusakan jaringan dan komplikasi berbahaya jika 

berlebihan. Setiap agresi yang dialami tubuh manusia dimulai pada tingkat lokal 

dengan mengganggu penghalang alami (kulit, mukosa usus, lendir, dll). Langkah 

pertama ini diikuti oleh aktivasi sel-sel inflamasi lokal. Setiap proses agresif 

dikenali oleh makrofag. Sel-sel ini mengaktifkan proses inflamasi dengan 

membebaskan mediator yang disebut sitokin. Sitokin proinflamasi bertindak 

dengan menyebarkan sinyal inflamasi, menarik neutrofil ke lokasi agresi. In situ, 

neutrofil teraktivasi mengerahkan aktivitas bakterisida mereka dengan memfagosit 



 

17 
 

benda asing, melepaskan radikal bebas dan membebaskan sitokin baru. Selain 

proses lokal ini, jaringan sitokin juga mempromosikan perubahan sistemik: 

Trombosit diaktifkan oleh sitokin dan mempromosikan diapedesis neutrofil dengan 

membentuk mikrotrombi. Produksi leukosit yang bersirkulasi ditingkatkan, 

monosit mengalami perubahan menjadi makrofag yang matang. Sitokin juga 

mempengaruhi sistem lain (sistem endokrin dan otonom), untuk menyesuaikan 

tubuh dengan gangguan yang disebabkan oleh agresi (Loix  dkk, 2011; Hirota, 

2011; Kock, 2013). 

Seluruh proses inflamasi diatur oleh produksi sitokin anti-inflamasi. Hasil 

sitokin pro dan antiinflamasi memodulasi respons inflamasi dalam ruang dan waktu 

untuk memfasilitasi proses penyembuhan dan pemulihan homeostasis. Ini adalah 

ringkasan singkat dari apa yang disebut respon imun bawaan. Ada juga respon imun 

spesifik berdasarkan produksi antibodi spesifik antigen. dalam pengaturan ini, 

makrofag menghadirkan antigen patogenik ke limfosit yang menghasilkan antibodi 

spesifik. Ini adalah respon imun spesifik atau didapat (Loix dkk, 2011; Hirota, 

2011). 

 

Gambar 12 Kekebalan bawaan: makrofag bertindak sebagai sensor dengan 

mengenali proses agresif. Dengan memproduksi sitokin, mereka memulai respons 

imun. neutrofil tertarik keluar dari kapiler dan bergabung dengan tempat agresi. 

Neutrofil melepaskan kandungan bakterisida dan menghasilkan sitokin lain yang 

memodulasi respons imun dalam ruang dan waktu. Ketamin berinteraksi dengan 

respons imun pada tingkat yang berbeda (Sumber: Loix dkk, 2011) 
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Tabel  10 Peranan Sitokin (Sumber: Loix dkk, 2011) 

 

Pada akhir tahun sembilan puluhan, efek dari beberapa agen anestesi pada 

produksi sitokin telah dijelaskan. Efek thiopentone, etomidate, midazolam, fentanyl 

dan ketamine telah diamati pada leukosit sukarelawan manusia yang 

diimunostimulasi. Produksi sitokin dipengaruhi oleh pemberian semua obat ini. 

Rasio antara interleukin-6 (pro-inflamasi) dan interleukin 10 (anti-inflamasi) 

digunakan untuk mengevaluasi kekuatan respon inflamasi. (Loix dkk, 2011; Hirota, 

2011). 

Prostaglandin adalah faktor peradangan yang sangat penting. Prostaglandin 

yang sama dapat memiliki aksi yang bertentangan secara diametral dalam fungsi 

lokalisasi atau genesis pada peradangan. Sebelumnya, Pge2 digambarkan sebagai 

penghambat neutrofil, namun juga diketahui memiliki sifat proinflamasi dengan 

merangsang produksi nFĸB oleh endothelium. Cox-2 juga memiliki sifat pro-

inflamasi dengan menonaktifkan iĸB-α yang merupakan penghambat ekspresi 

nFĸB. Cox-2 endotel dan produksi Pge2 yang mendasari memainkan peran pro-

inflamasi secara lokal yang wajib untuk memulai proses penyembuhan. Tindakan 

lokal cox-2 ini benar-benar menentang efek anti-inflamasi pada leukosit. Dualitas 

aksi cox-2 ini sangat penting. memang, obat antiinflamasi non steroid (nSAiD) 

digunakan dalam praktik saat ini untuk mengurangi peradangan lokal dengan 

menghambat cox-2, dengan membatasi aksi prostaglandin lokal. Tetapi 

penghambatan cox-2 ini memiliki efek yang bertentangan secara diametral pada 

leukosit. Cox-2 adalah penggerak leukosit. Sebagai salah satu jenis neutrofil, 

makrofag juga memiliki peranan penting dalam sistem pertahanan seluler host 
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terhadap infeksi dan cedera jaringan. Makrofag dapat menghancurkan 

mikroorganisme dan sel tumor yang menyerang selama proses inflamasi dengan 

mengadopsi reaksi seperti kemotaksis, fagositosis, produksi oksidan, dan pelepasan 

sitokin inflamasi (Loix dkk, 2011; Hirota, 2011; Kock, 2013).  

Sistem kekebalan tubuh pasien yang menjalani operasi dipengaruhi oleh 

kerusakan jaringan, kerusakan jaringan, anestesi, nyeri pasca operasi, dan stres 

psikologis, yang mungkin memiliki pengaruh buruk pada hasil pasca operasi. 

Trauma bedah dapat menyebabkan sistem kaskade sitokin yang kompleks dengan 

efek berbeda pada pasien inang; misalnya, beberapa sitokin proinflamasi dalam 

sistem kekebalan dirangsang secara berlebihan, sementara beberapa imunitas yang 

dimediasi sel ditekan. Beberapa efek yang tidak diinginkan, seperti hipotensi, syok, 

dan kegagalan organ multipel, dapat terjadi dan menempatkan pasien dalam bahaya 

besar jika respons proinflamasi berlebihan. Disarankan bahwa ada interaksi dan 

regulasi antara sitokin nosiseptif dan proinflamasi. Oleh karena itu, penting untuk 

melemahkan rasa sakit pasca operasi, kemudian mengurangi penindasan respon 

imun yang dimediasi limfosit, dan melemahkan reaksi sitokin proinflamasi 

terhadap pembedahan dengan melakukan manajemen nyeri yang efektif untuk 

mengurangi respons stres bedah selama periode pasca operas (Loix dkk, 2011; 

Kock, 2013)i. 

Inflamasi dalam kehamilan 

Terdapat anggapan saat ini yang menyiratkan bahwasanya proses kehamilan 

akan diikuti oleh supresi dari system kekebalan tubuh sehingga menyebabkan 

kelemahan system imun dan juga meningkatnya kemungkinan sang ibu terjangkit 

penyakit infeksi. (Mor, Cardenas, Abrahams, & Guller, 2011). Fungsi kekebalan 

tubuh manusia terutama terletak pada bagaimana system kekebalan tubuh tersebut 

merespon terhadap adanya factor pathogen yang datang dari luar tubuh. Respon 

tubuh manusia yang sehat akan mengkoordinasikan berbagai macam migrasi sel-

sel dan zat inflamasi untuk mengenali mikroorganisme penyerang dan 

menghancurkannya. Pada seorang ibu hamil, pada lapisan decidua terdapat banyak 

sekali sel-sel pertahanan tubuh manusia, sebut saja seperti natural killer cell (sel 

NK) dan sel T. Meskipun sel B tidak banyak didapatkan dari lapisan tersebut, sel T 
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mencakup hingga 3-10% dari sel pertahanan tubuh desidua. Pada saat trimester 

pertama kehamilan, sel NK, sel dendrit, dan makrofag menginfiltrasi lapisan 

desidua dan menyelimuti sel-sel tropoblas, dan pada saat hilangnya sel-sel imun 

tersebut dari lapisan desidua, membantu mengakhiri kehamilan ibu dengan cara 

menghentikan pertumbuhan dari plasenta (Mor dkk., 2011). Meskipun fungsi utama 

dari sel NK dalam kehamilan belum diketahui secara menyeluruh, namun penelitian 

baik secara in vitro maupun in vivo menunjukkan bahwa tidak ada nya sel NK pada 

lapisan desidua akan menyebabkan gagalnya sel tropoblas dalam menjangkau 

vaskularisasi didalam vaskularisasi endometrium sehingga plasenta tidak terbentuk 

baik dan menghentikan kehamilan (Hanna et al., 2006). Hal yang sama juga terlihat 

pada efek tidak adanya sel dendrit pada awal kehamilan, tidak ada nya sel dendrit 

pada lapisan desidua mencegah implantasi blastocyst dan tidak terbentuknya 

lapisan desidua. Dari contoh dua sel pertahanan tubuh tersebut dapat disimpulkan 

bahwa fungsi pertahanan tubuh dalam kehamilan memiliki peranan yang sangat 

penting dalam proses perkembangan kehamilan ibu, yaitu dalam memfasilitasi dan 

menjaga kehamilan tetap berjalan baik (Mor dkk, 2011). 

Penyebab utama fungsi pertahanan tubuh ibu sehingga dapat memfasilitasi 

terjadinya implantasi tropoblas tidak lepas dari peranan sang ibu dan juga bakal 

janin tersebut. Sel-sel tropoblas memiliki kemampuan untuk menginduksi sel 

kekebalan untuk mengeluarkan sitokin seperti IL-6, IL-8, MCP-1, dan GRO-a yang 

dapat menguntungkn sel tropoblas itu sendiri untuk berkembang. Tropoblas juga 

merangsang agar monosit dapat mendekat, sehingga proses imun untuk 

memfasilitasi berkembangnya tropoblas tersebut lebih efisien. 
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Gambar 13 Hubungan tropoblast dengan monocyte. Tampak monocyte berkumpul 

mendekat mengarah pada tropoblas (Mor dkk, 2011). 

 

Proses awal kehamilan yaitu implantasi dari embryo dimulai dengan 

perjalanan blastocyst ke ruang endometrium uteri yang diikuti oleh menempelnya 

pada permukaan epitel endometrium. Awal implantasi dari blastocyst ditandai 

dengan tingginya kadar penanda inflamasi T helper 1 dan sitokin diantaranya IL-6, 

IL-8, dan TNF a. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sitokin-sitokin 

tersebut dikeluarkan oleh sel imun yang di rangsang oleh tropoblas, namun dapat 

pula dikeluarkan oleh sel endometrium itu sendiri (Dekel, Gnainsky, Granot, & 

Mor, 2010). Pada saat awal kehamilan ini, jumlah lekosit sangatlah banyak hingga 

mencakup 30-40% dari keseluruhan sel kompartemen desidual. Sel-sel pertahanan 

tubuh utama yang terdapat pada utero-plasenta adalah terutama oleh sel NK 65-

70%, dan 100-20% makrofag. Sel NK desidual sangat berperan dalam 

mengembangkan vaskularisasi yang bertanggung jawab agar lapisan desidua 

berkembang adekuat. Bahkan peningkatan sel NK terlihat berlangsung sangat 

signifikan pada saat fase paska ovulasi, yang menunjukkan besarnya peranan tipe 

sel ini dalam mempersiapkan endometrium bilamana terjadi ovulasi. Sitokin-
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sitokin yang diproduksi oleh sel NK maupun sel dendrit juga menyebabkan 

terjadinya degradasi Mucin 1 Carbohydrate (MUC1) sehingga mengakibatkan 

blastocyst dapat tertanam pada area tertentu pada uterus. Sel-sel ini tetap berkumpul 

pada desidua sepanjang proses kehamilan berlangsung. Tipe sel lain yang juga 

dalam jumlah cukup signifikan yaitu sel T yang berkisar hingga 20% total 

keseluruhan sel imun pada saat kehamilan. Proses imun pada seorang ibu hamil 

sangat kompleks dan merupakan hasil interaksi  dari kombinasi cetusan dan respon 

yang berasal baik dari sang ibu maupun dari bakal janin  (Mor dkk, 2011). 

Sel-sel embrionik yang melakukan kontak langsung dengan sel dari ibu 

adalah sel-sel tropoblas, yang berasal dari lapisan trophectoderm yang menyelimuti 

blastocyst (Morelli, Mandal, Goldsmith, Kashani, & Ponzio, 2015). Aktifitas 

bagaimana endometrium merespon adanya sel embrionik dan memfasilitasi 

terjadinya implantasi dan berkembangnya sel embrionik tersebut merupakan suatu 

respon system imun dalam kehamilan, dan menjawab pertanyaan bahwasanya 

system imum dalam kehamilan tidaklah ditekan, melainkan kebalikannya 

merupakan suatu respon yang aktif berfungsi dan dikontrol secara baik (Mor & 

Cardenas, 2010) 

Kehamilan merupakan suatu proses melanjutkan keberlangsungan suatu 

organisme, dan merupakan factor yang penting dalam mencegah kepunahan 

organisme tersebut. Arti penting kehamilan secara nyata terlihat pada terbentuknya 

proses adaptasi manusia pada saat mengalami kehamilan yang secara mendasar 

terjadi peningkatan ketahanan tubuh terhadap resiko serangan dari luar tubuh. 

Terlepas dari peranan system kekebalan tubuh dalam awal proses kehamilan, 

peningkatan pada system kekebalan tubuh manusia, yang notabene merupakan 

system yang paling penting untuk menghadapi serangan infeksi untuk melindungi 

sang ibu dan juga janinnya, merupakan salah satu respon adaptasi yang penting 

untuk melindungi sang ibu juga calon janin yang dikandungnya (Graham dkk, 

2017; Mor dkk, 2011).  

Fungsi utama dari system imun adalah melindungi tubuh dari pathogen, dan 

fungsi ini sangat bergantung pada system imun bawaan yang mengkoordinasikan 

sel-sel pertahanan tubuh untuk memantau dan mengenali adanya mikroorganisme 
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yang menyerang. Sel tropoblas juga dapat mengenali mikroorganisme dan 

mencetuskan respon imun dan juga bahkan mengeluarkan peptide antimikroba, 

yang selanjutnya secara aktif memproteksi dirinya dari pathogen. Suatu 

penelitiantelah menunjukkan bahwa tropoblas mengekspresikan antimicroba 

human beta defensisn 1 dan 3 (Mor & Cardenas, 2010). Tropoblas juga 

mengekspresikan TLR-3, TLR-7, TLR-8, dan TLR-9 yang merupakan juga respond 

terhadap mikroorganisme pathogen. Melalui TLR-3, tropoblas meningkatkan 

produksi dan sekresi IFN-b dan merupakan lini pertama tubuh dalam menghadapi 

serangan virus. Mekanisme ini juga merupakan potensi dari tubuh sang ibu 

mencegah terjadinya transmisi virus  seperti HIV kejanin melalui plasenta selama 

kehamilan (Mor & Cardenas, 2010). 

Beberapa sitokin yang dapat dikeluarkan oleh plasenta pada saat kehamilan 

menghadapi ancaman infeksi antara lain TNFa, IFNy, IL-12 dan kadar IL-6 yang 

tinggi. Akan tetapi produksi bermacam-macam sitokin ini juga berpotensi merusak 

plasenta itu sendiri dan menyebabkan terjadinya kehamilan atau kelahiran 

dini/premature. Reaksi inflamasi ringan terhadap suatu infeksi pada umumnya tidak 

akan menyebabkan berakhirnya proses kehamilan yang berlangsung, dan bahkan 

dapat merangsang system kekebalan tubuh bukan dari ibu saja tapi juga dari janin 

yang dikandung. Fetal inflammatory response syndrome (FIRS) merupakan suatu 

keadaan dimana meskipun tidak ditemukannya mikroorganisme langsung yang 

menyerang sang janin, janin dengan infeksi plasenta dapat memiliki kandungan 

yang tinggi akan sitokin antiinflamasi seperti IL-1, IL-6, IL-8, dan TNFa, seperti 

yang terlihat pada gambar. 
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Gambar 14 Peran plasenta sebagai modulator dari respond janin dan ibu terhadap 

infeksi. Inflamasi pada plasenta dapat menyebabkan respon imun baik oleh ibu 

maupun oleh bayi (Mor & Cardenas, 2010). 

 

Interleukin-1 β 

 

Peradangan adalah respon penting dari sistem kekebalan tubuh bawaan 

terhadap infeksi dan cedera. Respon ini dikoordinasikan oleh molekul pensinyalan 

yang mengatur proses seluler di permukaan sel dan reseptor sitosolik untuk 

menetralisir infeksi atau memperbaiki cedera jaringan. Kelompok sitokin 

interleukin-1 (IL-1) dan reseptor yang sesuai merupakan salah satu komponen 

sinyal utama dari peradangan. Secara umum dilaporkan bahwa ada 11 anggota 

keluarga ligan IL-1 dan 10 anggota keluarga reseptor IL-1. Konsep protein dan gen 

keluarga awalnya muncul dari analisis evolusi. Definisi ini telah diperluas hingga 

memungkinkan keluarga untuk memiliki protein serupa namun secara fungsional 

tidak memiliki keturunan yang sama (Sanchez dkk, 2016; Auty dkk, 2018).  
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Gambar 15 Sejarah evolusi keluarga reseptor IL-1 (Sumber: Auty dkk, 2018) 
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Memahami sejarah evolusi ligan dan reseptornya dapat memberikan 

wawasan kritis dalam hal relevansi biologis dan merupakan syarat untuk kerangka 

kerja penelitian yang efektif. Interaksi struktural antara IL-18 dengan IL-18Rα, dan 

IL-33 dengan IL-1RL1, mengambil contoh hubungan IL-1β dengan IL-1R1, sebuah 

pendekatan yang mengasumsikan kesamaan dalam struktur hubungan karena nenek 

moyang yang sama dari ligan dengan reseptornya. Sembilan anggota keluarga ligan 

IL-1 terbentuk melalui serangkaian duplikasi gen dari prototipe IL-1. Dengan cara 

ini, IL-1β, IL-1α, IL-36α, IL-36β, IL-36γ, IL-36RA, IL-37, IL-38, dan IL-1RA 

merupakan anggota keluarga dengan leluhur bersama yang sama. Masalah 

tambahan dari evolusi keluarga ligan IL-1 adalah retensi dari IL-1β oleh IL-1α. IL-

1β dan IL-1α keduanya memberi sinyal melalui reseptor IL-1 tipe 1 (IL-1R1) dan 

keduanya diproduksi sebagai prekursor dalam sel sistem kekebalan tubuh bawaan 

dalam menanggapi stimulus inflamasi seperti misalnya LPS, atau HMGB1 (Gibson 

dkk, 2014; Sanchez dkk, 2016).  

Baik IL-1β dan IL-1α melalui proses yang tidak biasa. Pro-IL-1β 

dihidrolisis langsung oleh protease caspase-1 dalam sitosol setelah aktivasi oleh 

kompleks inflammasom multi-molekul. Proses penyusunan pro-IL-1α diperkirakan 

diatur oleh calpains dan secara tidak langsung diatur oleh kompleks inflammasome 

/ caspase-1. Sementara mekanisme aktivasi ini mungkin tampak sangat berbeda, 

keduanya memiliki kesamaan dalam homeostasis membran termasuk efluks kalium 

yang penting dalam proses inflamasi dan influks kalsium yang penting dalam 

aktivasi calpain. Oleh karena itu IL-1β dan IL-1α dianggap sebagai sitokin 

inflamasi yang serupa yang dilepaskan setelah permeabilisasi membran dan 

kematian sel. IL-1β diketahui memiliki peran khusus sebagai sitokin inflamasi, 

sementara IL-1α berfungsi sebagai sitokin ekstraseluler dan intraseluler. Pro-IL-1α 

berbeda dari pro-IL-1β dalam hal pro-IL-1α berlokasi terutama di inti sel karena 

mengandung NLS (nuclear localisation sequence) yang tidak dimiliki oleh pro-IL-

1β. IL-1α, yang merupakan duplikat gen IL-1β, memiliki fungsi yang tumpang 

tindih meskipun memiliki urutan sekuens yang relatif berbeda (Sanchez dkk, 2016; 

Auty dkk, 2018). 
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Peranan IL-1β dalam kehamilan 

 

Proteom cairan servikovaginal (CVF / cervicovaginal fluid) mencerminkan 

kondisi lingkungan biokimia lokal dan dipengaruhi oleh perubahan fisik yang 

terjadi pada serviks dan selaput janin. Tes standar emas saat ini untuk memprediksi 

kelahiran prematur adalah deteksi fibronektin janin (fFN> 50 ng / mL) di CVF 

dengan sensitivitas rendah dan nilai prediktif negatif tinggi.  Karena persalinan 

prematur memerlukan intervensi medis, diperlukan biomarker alternatif untuk 

memprediksi persalinan prematur dengan sensitivitas yang lebih baik dan nilai 

prediktif positif yang tinggi. Pengembangan tes diagnostik persalinan prematur 

menghadapi banyak tantangan, termasuk kesulitan dalam memperoleh cukup 

sampel prospektif dari wanita yang kemudian melahirkan prematur. Tantangan 

lainnya adalah dalam hal menemukan dan memvalidasi biomarker. Saat persalinan 

prematur dan matur mengalami pematangan serviks, aktivasi miometrium, dan 

ruptur membran yang menyebabkan kelahiran, dihipotesiskan bahwa biomarker 

yang memprediksi persalinan matur berpotensi dapat digunakan dalam persalinan 

prematur. Penelitian oleh Heng JY, dkk (2014) menyebutkan bahwa inhibitor 

interleukin 1 (IL-1), antagonis reseptor IL-1 (IL-1ra), secara signifikan menurun 

pada CVF manusia sehubungan dengan persalinan spontan matur. Diakui secara 

luas bahwa persalinan manusia adalah proses inflamasi akut. Peningkatan kadar 

leukosit sirkulasi ibu, masuknya leukosit, dan ekspresi sitokin proinflamasi, 

termasuk IL-1, di serviks, miometrium, dan membran janin sebelum atau selama 

proses kelahiran telah dilaporkan. IL-1ra menghambat respon biologis yang 

diinduksi oleh IL-1 dengan cara berkompetisi dengan reseptor permukaan sel 

(reseptor IL-1 tipe 1 dan 2) tanpa mengaktivasi sel target. Konsentrasi IL-1 dan IL-

1ra dalam cairan servikovaginal telah banyak diteliti sebagai prediktor persalinan 

prematur dan matur dan pada umumnya yang diteliti adalah IL-1β (Heng JY dkk, 

2014; England dkk, 2014).  

Dari usia kehamilan 24 hingga 35 minggu, IL-1β dan IL-1ra tampaknya 

mempertahankan ekspresi dasar yang relatif konsisten. IL-1ra dapat berperan dalam 

meredam respon proinflamasi IL-1 selama periode kehamilan ini untuk 
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mempertahankan ketenangan rahim. Harus ditekankan bahwa bioavailabilitas IL-

1ra beberapa ribu kali lebih besar daripada bioavailabilitas gabungan IL-1α dan IL-

1β. Konsentrasi IL-1α dan IL-1β tetap tidak berubah pada akhir kehamilan, 

sementara IL-1ra menunjukkan penurunan linier yang signifikan dengan mendekati 

persalinan. Korelasi yang signifikan antara ketiga sitokin ini memberikan bukti 

saling ketergantungan biologis yang sudah mapan. IL-1ra juga ditemukan menurun 

secara signifikan saat mendekati persalinan spontan dan menunjukkan penurunan 

serupa saat persalinan 3 hingga 4 kali lipat. Hasil total protein CVF dapat sangat 

bervariasi di antara wanita. Sejumlah penelitian telah meneliti efek biologis IL-1 

selama proses kelahiran dan peningkatan serum, jaringan kehamilan, dan cairan 

ketuban. Proses persalinan terkait dengan peningkatan konsentrasi IL-1β. Kadar 

konstan IL-1 dan penurunan IL-1ra saat persalinan menyebabkan peningkatan efek 

aksi IL-1 di miometrium, serviks, dan membran janin saat bioavailabilitas IL-1ra 

mulai berkurang. Kadar IL-1ra lebih rendah pada wanita dengan KPD dan kontraksi 

reguler yang terjadi > 1 jam setelah dibandingkan dengan wanita dengan onset 

persalinan spontan dengan membran utuh. Selain itu, kami baru-baru ini 

menemukan bahwa IL-1ra menurun secara signifikan sebesar 40% pada CVF 

wanita yang kemudian mengalami KPD prematur dibandingkan dengan kontrol 

yang sesuai dengan gestasi (Heng JY dkk, 2014; England dkk, 2014).  

Fisiologi nifas yang kompleks menghalangi kemungkinan untuk 

menemukan biomarker tunggal yang secara andal memprediksi persalinan. Oleh 

karena itu, uji diagnostik multipel biomarker dengan sensitivitas dan spesifisitas 

yang lebih baik akan lebih andal dalam memprediksi persalinan. Selain itu, 

remodeling serviks, aktivasi miometrium, dan ruptur membran yang umum terjadi 

pada persalinan matur dan persalinan prematur diperkirakan berpotensi untuk 

membuat biomarker persalinan matur juga implementatif untuk persalinan 

prematur. Dibandingkan dengan masing-masing sitokin individu, kombinasi ketiga 

sitokin untuk memprediksi persalinan adalah lebih baik. Untuk kehamilan matur di 

mana persalinan diharapkan tepat waktu, tes yang sangat spesifik dengan nilai 

prediktif negatif yang tinggi dapat menjadi indikator yang berguna dari kegagalan 

persalinan yang selalu membutuhkan intervensi medis. IL-1b memprediksi 
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persalinan matur dalam 7 hari pengambilan sampel dengan sensitivitas 76%, 

Spesifisitas 55%, 50% PPV, dan 79% NPV (Heng JY dkk, 2014; Sanchez dkk, 

2016).  

Kombinasi dari 3 biomarker (Il-1a, IL-1b, dan IL-1ra) untuk memprediksi 

persalinan spontan lebih baik dibandingkan biomarker tunggal. Tes diagnostik yang 

ideal harus tidak terpengaruh terhadap variasi fenotipik yang tinggi antara wanita 

yang disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, kondisi kesehatan, dan gaya 

hidup. Berkenaan dengan CVF, tes diagnostik apa pun juga tidak boleh dipengaruhi 

oleh mikroflora vagina, semen, dan perdarahan vagina. Mikroflora vagina bagian 

atas tidak memengaruhi konsentrasi IL-1 dan IL-1ra CVF pada saat kehamilan 

matur. Mikroflora antara kehamilan 24 dan 35 minggu tidak mempengaruhi 

konsentrasi IL-1ra, sedangkan IL-1b meningkat secara signifikan ketika Candida 

spp terdeteksi. Meskipun IL-1a dan IL-1b menunjukkan sedikit atau tidak ada 

perubahan, konsentrasi IL-1ra tetap cukup konstan sepanjang kehamilan diikuti 

oleh penurunan cepat pada hari-hari terakhir sebelum persalinan spontan. 

Perubahan-perubahan ini mungkin merupakan indikasi dari keseimbangan 

inflamasi yang bergeser dalam jaringan kehamilan sebelum onset persalinan 

(Gibson dkk, 2014; Heng JY dkk, 2014).  

 

Interleukin 6 

 

Kerusakan jaringan akibat pembedahan akan mengakibatkan pelepasan 

glutamate yang mensensitisasi pathway nyeri di sentral dengan mengaktivasi 

reseptor NMDA di medulla spinalis sehingga mengakibatkan terjadinya sensasi 

nyeri yang lebih hebat. Respon inflamasi dihubungkan dengan pelepasan sejumlah 

sitokin proinflamasi, dimana IL-1β, IL-6, dan TNF-α merupakan mediator utama 

selama fase akut. IL-6 dilepaskan ke dalam plasma pada periode awal pasca operasi. 

Hal ini menggambarkan kerusakan jarigan berkaitan dengan kemampuan 

makrofag/monosit dan fibroblast untuk melepaskan IL-6, bukan IL-1β, dan TNF-α 

(Kartalov dkk, 2012).  
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Manipulasi pembedahan akan mengakibatkan peningkatan konsentrasi 

citokin pro-inflamasi dan akan mempengaruhi respon imun. Sitokin proinflamasi 

secara tidak langsung memodulasi nyeri melalui pelepasan berbagai substan seperti 

nitric oxide, radikal bebas oksigen, dan prostaglandin yang menyebabkan terjadinya 

sensitisasi perifer dan sentral serta terjadinya hiperalgesia. Produksi citokin pro 

inflamasi yang berlebihan akibat manipulasi pembedahan dan pembiusan akan 

memicu respon inflamasi yang berat dan komplikasi pembedahan. Pada prosedur 

radikal prostatektomi, seringkali disertai dengan respon inflamasi yang hebat. 

Cytokine proinflamasi yang meningkat seperti tumor necrosis factor-alpha (TNF-

α), interleukin-6 (IL-6), and IL-8 (Kartalov dkk, 2012).  

Pada kehamilan terjadi respon inflamasi saat embrio menempel pada 

endometrium dan membentuk plasenta. Il-6 dibentuk oleh permukaan basal sel 

uterus dan sel stroma yang diinduksi oleh sitokin IL-1α. Pada trimester pertama, 

IL-6 terdeteksi dalam kadar banyak di jaringan desidua, plasenta, membran fetal, 

dan cairan amnion dengan sumber penghasil utamanya adalah sitotrofoblas, 

sinsitiotrofoblas, dan trofoblas pada plasenta. IL-6 bekerja pada sinsitiotrofoblas 

untuk mencetuskan dihasilkannya HCG dan laktogen plasenta, dalam hal ini IL-1 

dan TNFα bekerja bersama IL-6. Pada masa gestasi, IL-6 yang terutama dihasilkan 

oleh sel endotelial di jaringan desidua dan plasenta menyebabkan terjadinya 

angiogenesis dan remodeling pembuluh darah yang mendukung kebutuhan plasenta 

di masa gestasi. Pada masa persalinan atau partus, kadar IL-6 yang tinggi dideteksi 

pada cairan amnin dan serum. IL-6 mengalami peningkatan drastis yang mana 

berkontribusi pada proses persalinan normal bersama sitokin lainnya. Hal ini juga 

yang menjadi dasar pemikiran bahwa IL-6 berperan dalam proses terjadinya 

persalinan prematur. Saat lipopolisakarida dari dinding sel bakteri diberikan secara 

sistemik, kadar IL-6 meningkat dan memicu terjadinya persalinan prematur (Prins 

dkk, 2012).   
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Interleukin-10 

 

Sitokin proinflamasi seperti IL-1, IL-6, TNFα, IL-18, MCP-1, dan MIP-1α 

terlibat dalam mekanisme terjadinya persalinan prematur akibat adanya reaksi 

inflamasi intraamniotik (IAI) yang kemudian menyebabkan kontraksi uterus oleh 

prostaglandin. Sementara IL-10 adalah sitokin anti-inflamasi yang terlibat dalam 

respon balik negatif terhadap inflamasi (Gotsch F dkk, 2008).  

Sumber utama IL-10 adalah sel Th2 teraktivasi namun sel-sel lain juga 

terlibat dalam produksi IL-10, termasuk Th1, sel-B yang terstimulasi, monosit yang 

diaktifkan LPS, makrofag, sel dendritik dan sel T. Jaringan gestasional seperti 

sitotrofoblas, sinsitiotrofoblas, korion dan desidua, mengekspresikan mRNA IL-10 

dan menghasilkan IL-10. IL-10 adalah sitokin antiinflamasi pleiotropik yang 

bertindak dalam downregulation dengan menghambat produksi IL-1β, IL-6 dan 

PGE2 oleh koriodesidua. Namun demikian, IL-10 meningkatkan produksi sitokin 

dan matriks metalloproteinase dalam amnion. IL-10 juga bertindak sebagai sitokin 

anti-inflamasi dalam plasenta dengan menghambat produksi sitokin inflamasi 

seperti IFN-γ, IL-1α, IL-1b, GM-CSF, G-CSF, TNFα, IL-6, IL-8 dan IL-12 β. Lebih 

khusus, efek IL-10 pada membran janin tergantung pada lokasi jaringan. Pada tikus, 

IL-10 yang diberikan secara eksogen mengurangi kehilangan janin dan hambatan 

pertumbuhan yang disebabkan oleh LPS, sedangkan IL-10 eksogen telah terbukti 

menghambat kontraksi intrauterin pada monyet. Selain itu, IL-10 telah terbukti 

memperpanjang kehamilan dan mengurangi kematian janin dalam model tikus 

ketika diberikan sendiri atau dalam kombinasi dengan antibiotik. Untuk alasan ini 

pemberian IL-10 telah diusulkan sebagai agen anti-inflamasi dalam pengobatan 

persalinan prematur (Gotsch F dkk, 2008; Puchner dkk, 2011). 

IL-10 telah terdeteksi dalam cairan ketuban selama trimester kedua 

kehamilan. IL-10 dapat dideteksi dalam cairan amniotik dan kadarnya tidak 

berubah sepanjang kehamilan dari pertengahan trimester hingga aterm. Produksi 

basal IL-10 oleh koriodesidual menurun setelah onset persalinan. Hal ini mungkin 

terkait dengan peningkatan produksi IL-6 dan PGE2 (Puchner dkk, 2011).  
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