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ABSTRAK

Preeklampsia masih merupakan penyebab mortalitas dan morbiditas pada kehamilan. Salah satu etiologi memburuknya kondisi
preeklamsi adalah melalui proses inflamasi. Penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh metilprednisolon terhadap ekspresi GRE
sebagai indikator  anti inflamasi endotel pada mencit model preeklamsia. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental
laboratorium pada mencit coba dengan rancang bangun cross sectional. Dilaksanakan di Laboratorium Hewan Percobaan dan
Laboratorium  in vitro Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Subyek penelitian dibagi dalam tiga kelompok secara
acak,  kelompok pertama terdiri dari mencit bunting biasa sebagai kontrol (KI). Kelompok kedua adalah kelompok mencit model
preeklamsia dengan diberikan injeksi Anti Qa-2 agar terjadi iskemia plasenta(KII). Kelompok ketiga adalah kelompok mencit model
preeklamsia yang diberikan injeksi Anti Qa-2 dan dilanjutkan dengan diberikan metilprednisolon 2x0,5mg/kgbb dan 2x0,25mg/kgbb
(KIII). Dilakukan pengambilan sampel jaringan endotel arteri uterina, untuk mengetahui perbedan ekspresi GRE. Dari uji statistik
Anova didapatkan perbedaan bermakna gambaran ekspresi GRE antara ketiga kelompok dengan p = 0,0001 (p<0,05).  Dengan
menggunakan uji statistik Anova, pada kelompok KI  terdapat ekspresi GRE yang lebih tinggi secara bermakna, bila dibandingkan
kolompok KII, dengan nilai p = 0,0001 (p<0,05). Untuk kelompok KI dan KIII tidak ada perbedaan  ekspresi GRE, didapatkan nilai
p = 0.09 (p>0,05). Pada kelompok KII terdapat  ekspresi GRE yang lebih rendah secara bermakna, dibandingkan dengan kelompok
KIII, dengan nilai p = 0.002 (p<0,05). Kesimpulan : Pemberian metilprednisolon berpengaruh signifikan terhadap peningkatan
indikator anti inflamasi endotel mencit model preeklamsia dan memungkinkan peluang terapi baru pada preeklamsia. (MOG
2014;22:22-30)

Kata kunci: Preeklamsia, Glukokortikoid Response Element, metilprednisolon, anti inflamasi

ABSTRACT

Preeclampsia is the cause of mortality and morbidity in pregnancy. One etiology of  worsening preeclampsia is by the inflammatory
process. The purpose of this research  is to learn the effect of methylprednisolone on the GRE expression  as an indicator of anti-
inflammatory  in  endothelial mice model of preeclampsia.  This study is an experimental research laboratory  with cross sectional
design. Carried out in the   Animal Experiment’s laboratory   of  Airlangga University. The  subjects were divided randomly into
three groups, the first group consists of the normal pregnant mice as controls. The second group is  group model of preeclampsia
with given injection   Anti- Qa-2 due to placental ischemia. The third group is  group model of preeclampsia with given injection
Anti- Qa-2 and followed by given methylprednisolone 2 x 0,5mg/kg body weight and 2 x 0,25mg/kg body weight. Sampling performed
endothelial uterine artery  tissue,  to determine the GRE expression. ANOVA statistical test are significant differences obtained
picture GRE expression among  three groups with p = 0.0001 (p < 0.05). By using ANOVA statistical test, GRE expression in group I
is significantly  higher than group II   with p = 0.0001 (p < 0.05).  There is no difference in  GRE expression for group I and group
III, with  p = 0.09 (p > 0.05). In group II  there is significantly lower  GRE expression   than group III with p = 0.002 (p < 0.05) .
Conclusions :  Methylprednisolone significantly influence the GRE expression as an indicator  anti inflammatory in endothelial mice
models of preeclampsia and the new opportunity treatment for preeclampsia. (MOG 2014;22:22-30)
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PENDAHULUAN

Preeklampsia saat ini masih me-rupakan salah satu
penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal
selain perdarahan dan infeksi. Prevalensi pre-eklampsia
berkisar antara 4,4–17,5% dengan rata-rata 4,6%.1

Sementara laporan lainnya menyebutkan angka
kejadiannya 5-7% dari wanita hamil.2 Penyebab

kematian maternal di seluruh rumah sakit di Indonesia
tahun 2011 didominasi oleh perdarahan (27%) dan
eklampsia 23%.3 Pre-eklampsia adalah gangguan multi
sistem organ pada kehamilan ditandai tekanan darah ≥
140/90 pada  dua kali pengukuran selisih 6 jam  dan
adanya proteinuria ≥ 300 mg dalam 24 jam urin
tampung atau dengan dipstick ≥ ± 2, terjadi pada
kehamilan setelah 20 minggu dengan tekanan darah
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sebelumnya normal.4,5 Pre-eklampsia menimbulkan
komplikasi baik pada ibu maupun janin seperti edema,
gangguan faal hemostasis, gangguan pada ginjal dan
hati serta sindroma HELLP.  Pada janin mengakibatkan
prematuritas,  IUGR sampai dengan IUFD.

Preeklampsia adalah suatu sindro-ma akibat
ketidakmampuan trofoblast menginvasi desidua
sehingga menyebabkan gangguan perkembangan
plasenta, perfusi plasenta dan menurunnya pengiriman
zat gizi ke janin, menyebabkan gangguan multiorgan
yang penyebabnya belum diketahui ditandai dengan
peningkatan resistensi pembuluh darah, peningkatan
agregasi trombosit, pengaktifan sis-tem koagulasi dan
disfungsi endotel.

Ada beberapa teori mengenai ter-jadinya preeklamsia,
diantaranya adalah iskemia plasenta, maladaptasi imun,
gangguan invasi trofoblas, dan gangguan angio-
genesis. Iskemia plasenta menyebabkan keluarnya stres
oksidatif dan reaksi imunologis akibat dari maladaptasi
imun ibu ter-hadap reaksi penolakan pada allograf
janin. Selain itu proses inflamasi juga bisa
menyebabkan preeklampsia. Monosit dan neutrophil
yang terikat pada sel sinsitiotrofoblast mengakibatkan
peningkatan produksi TNF-α, IL-12, dan radikal bebas.
Secara khusus TNF-α mengakibatkan dis-fungsi sel
endotel dan menyebabkan ke-bocoran mikrovaskuler.
Peningkatan jumlah TNF-α, IL-6 dan IL-12
mengakibatkan peningkatan reaksi T helper-1 sehingga
menyebabkan abortus, IUGR dan pre-eklampsia.6

Penelitian  pada tikus dengan penurunan tekanan
perfusi ke uterus didapatkan peningkatan kadar  sitokin
proinflamasi TNFα dan IL-6.7 Hasil penelitian yang
lain  menunjukkan peranan TNF-α sebagai sitokin
proinflamasi pada preeklampsia dimana kadar serum
TNF-α didapatkan lebih tinggi  yaitu 14 pg/ml pada
preeklampsia dibandingkan dengan kehamilan normal
yaitu 5,71 pg/ml.8

Meskipun kemajuan perawatan perinatal telah
berkembang namun frekuensi preeklampsia tidak
berubah. Penelitian preeklampsia telah meluas dalam
dekade terakhir namun belum menghasilkan pe-
ningkatan dalam hal metode prediksi,   pencegahan
maupun terapi penyakit. Hambatan utama adalah
pemahaman yang kurang tentang patofisiologi ter-
jadinya preeklampsia.5

Kortikosteroid atau dikenal juga sebagai gluko-
kortikoid adalah obat yang digunakan sebagai anti
inflamasi  poten. Penggunaan kortikosteroid  paling
sering adalah untuk terapi asma, dimana kortikosteroid
inhalasi adalah anti inflamasi lini pertama  digunakan
untuk terapi. Telah ditemukan mekanisme kerja
kortikosteroid sebagai antiinflamasi pada asma maupun

penyakit inflamasi  lain melalui mekanisme transkripsi
gen mau-pun signal sel pada proses inflamasi.9

Kortikosteriod (GC) masuk kedalam membran sel dan
berikatan dengan reseptor glukokortikoid (GR) dalam
sitoplasma.

Setelah berikatan dengan kortiko-steroid maka akan
terjadi perubahan pada struktur GR, terjadi pelepasan
molekul chaperon sehingga bagian GR yang ber-fungsi
untuk menembus membran inti terbuka. Akibatnya
secara cepat ikatan GR yang sudah teraktivasi dengan
GC mem-bentuk GR-GC kompleks masuk kedalam inti
sel dan berikatan dengan DNA pada promoter region
kortikosteroid responsive gen yang disebut
Glucocorticoid Response Element (GRE). Dua molekul
GR akan berikatan membentuk homodimer dan ber-
ikatan pada GRE akan membawa perubah-an pada
transkripsi gen. Interaksi antara GR dengan GRE
secara normal akan me-ningkatkan transkripsi gen atau
trans-aktivasi, terutama pada gen penyandi anti
inflamasi seperti IL-10.

Metilprednisolon merupakan salah satu golongan
kortikosteroid sintetis yang sering digunakan sebagai
terapi antiinflamasi, dan juga indikasi terapi kortikoste-
roid yang lain, seperti alergi, gangguan sistem imun,
dan penyakit lupus. Peran metilprednisolon sebagai
anti inflamasi terbukti pada penelitian yang dilakukan
oleh Nugroho yaitu pada mencit model preeklampsia
setelah diberi metilprednisolon didapatkan ekspresi
AP-1 sebagai pe-tanda inflamasi pada sel endotel
pembuluh darah, ekspresinya tidak berbeda bermakna
dibanding mencit bunting biasa.10

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin
mengetahui jalur lain terhadap pengaruh pemberian
antiinflamasi metilprednisolon terhadap proses
inflamasi preeklamsia, terutama pada endotel pem-
buluh darah, yang sering berhubungan dengan
manifestasi klinis preeklamsia yaitu dengan melakukan
pengamatan pada endo-tel pembuluh darah tepi hewan
coba mencit model preeklamsia. Pada penelitian ini
dilakukan pengamatan efek pemberian kortikosteroid
metilprednisolon terhadap jumlah ekspresi GRE
sebagai indikator gen penyandi anti inflamasi pada
endotel pembuluh darah tepi hewan coba mencit (Mus
musculus) model preeklamsia.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian Eksperimental
Analitik (eksplanatorik) dengan rancang bangun Cross
Sectional. Subyek penelitian dibagi menjadi 3 kelom-
pok, kelompok pertama adalah kelompok mencit tanpa
diberi perlakuan (KI), kelompok kedua adalah
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kelompok mencit yang mendapat perlakuan menjadi
model preeklamsi, diberikan injeksi Anti Qa-2,
sehingga terjadi iskemia plasenta dan disfungsi endotel
(KII). Kelompok ketiga adalah kelompok mencit yang
mendapat perlakuan menjadi model preeklamsia dan
mendapat metylprednisolon 2 x 0,5 mg iv, dilanjutkan
metylprednisolon 2 x 0,25 mg iv keesokan harinya
(KIII).

Anti Qa-2, adalah zat yang diguna-kan dalam
perlakuan pada mencit, agar menjadi model pre-
eklamsia. Berfungsi menghambat ekspresi Qa-2 pada
mencit, yang homolog dengan HLA pada manusia.
Sehingga menghambat invasi trophoblas, dan
menjadikan kondisi iskemia plasenta pada mencit
model preeklamsia.

Pada hari ke14 masa bunting mencit, dari ketiga
kelompok diambil sampel endotel pembuluh darah dari
pembuluh darah arteri uterina, kemudian dilakukan
peme-riksaan imunohistokimia. Pada sampel endotel
pembuluh darah kemudian dilakukan pemeriksaan
ekspresi GRE pada endotel tersebut, dengan fluoro 3
double staining dan diamati dengan mikroskop
confocal tipe FV 1000 merk Olympus di Laborat-orium
Patologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas
Airlangga menggunakan kit mice monoclonalantibodi
anti GRE dan counter staining dengan comma-sie blue
sehingga didapatkan warna coklat pada GRE yang
teraktivasi (terekspresi). Jumlah ekspresi GRE
teraktivasi diamati dengan pembesaran mikroskop
1000 kali, dan dihitung jumlahnya, dengan metode
(Immuno Reactive Score/IRS) dengan skala 0 untuk

ekspresi paling lemah, sampai 12 untuk ekspresi paling
kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah ekspresi GRE dari penelitian didapatkan hasil
seperti pada Tabel 1. Untuk mengetahui perbedaan
jum-lah ekspresi GRE antara satu kelompok dengan
kelompok lain dalam penelitian ini digunakan uji
parametrik Anova. Dengan hasil ada perbedaan
bermakna antara rerata jumlah ekspresi GRE antara
kelompok KI, yaitu mencit bunting biasa dibandingkan
dengan kelompok KII yang mendapat perlakuan
menjadi model preeklamsia. Dengan nilai p=0,0001
(p<0,05). Tidak ada perbedaan bermakna antara rerata
jum-lah ekspresi GRE antara kelompok kontrol dengan
rerata jumlah ekspresi GRE kelom-pok mencit model
preeklamsia dengan pemberian metilprednisolon.

Didapatkan hasil p = 0,09 (p>0,05) . Dan terdapat per-
bedaan bermakna antara jumlah ekspresi GRE antara
kelompok KII dengan ke-lompok KIII. Dengan nilai
hasil p = 0,002 (p<0,05). Hasil pemeriksaan ini
menunjukkan  bahwa GRE terekpresi positif baik pada
sel endotel. Slide A dan B diatas masing-masing
menunjukkan  gambaran  tanpa ekspresi GRE, dan
ekspresi GRE dengan kuantitas kecil (panah),
sedangkan  slide C menunjukkan ekspresi dengan
kuantitas dan kualitas yang besar. (pewarnaan immuno
histokimia, Pembesaran 1000x; mikroskop Nikon
H600L; camera DS Fi2 300 megapixel)

Tabel 1. Hasil pembacaan ekspresi GRE ketiga kelompok pada akhir penelitian
Huruf superskrip yang berbeda, menunjukkan perbedaan yang bermakna
(p<0,05).

No
Ekspresi
GRE

KI KII KIII Nilai p

1 Rerata 6,0a 1,8b 4,6a 0,0001

2 Simpangan
Baku

1,8 1,4 2,1

3 Minimum 4 0 3

4 Maksimum 9 3 9
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Gambar 1A-C. Ekspresi GRE

Preeklampsia terjadi setelah minggu ke-20 kehamilan
merupakan penyakit dengan etiologi heterogen.
Preeklampsia merupakan penyakit akibat gangguan
plasenta dan membaik setelah keluarnya plasenta.
Sejumlah faktor resiko diduga meningkatkan resiko
preeklampsia adalah penyakit pembuluh darah,
gangguan autoimun,  faktor genetik,  diabetes melitus,
primipara dan kehamilan kembar. Meskipun etiologi
masih terus dikembangkan namun semua mengarah ke
disfungsi endotel. Respon imunitas ibu yang berlebihan
terhadap janin mengakibatkan kegagalan invasi

trofoblast, tidak efektifnya remodelling arteri spiralis
sehingga menyebabkan tingginya resistensi pembuluh
darah dan berkurangnya perfusi plasenta. Akibatnya
terjadi hipoksia plasenta yang mengakibat-kan
keluarnya sitokin inflamasi dan debris plasenta ke
dalam sirkulasi ibu dan menyebabkan gejala sistemik
pada ibu.

Meskipun etiologi masih terus di-kembangkan namun
semua mengarah ke disfungsi endotel. Penyebab awal
pre-eklampsia masih belum diketahui, perkembangan

C
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terbaru menjelaskan mekanis-me molekuler yang
melatarbelakangi terjadinya preeklampsia diantaranya
hipoksia plasenta, disfungsi endotel, teori inflamasi dan
genetik.

Sitokin adalah protein pe-rantara yang dikeluarkan oleh
sel-sel imun yang berfungsi mengatur fungsi sel imun
lain. Sitokin  disekresikan oleh sel inflamasi dan sel
imun begitu juga growth factor, onkogen, kemokin dan
faktor ter-larut lainnya yang mempengaruhi diferen-
siasi pertumbuhan dan viabilitas dari sel. Beberapa
jenis sitokin terbukti meningkat pada preeklampsia dan
dapat digunakan sebagai penanda terjadinya pre-
eclampsia.12,13

Telah menjadi kesepakatan bahwa preeklampsia adalah
hasil adanya trofo-blast. Syncytiotrofoblast yang
terbentuk dari lapisan epitel dari vili adalah bagian dari
trofoblast yang berhubungan langsung dengan darah
ibu. Gejala preeklampsia ditandai oleh adanya
perubahan dari aliran darah akibat disfungsi endotel
pada ibu. Ada 2 penyebab besar yaitu maternal dan
plasental. Pada plasental preeklampsia berkembang
akibat kondisi hipoksia dan stres oksidatif.  Pre-
eklampsia akibat dari disfungsi plasenta  menyebabkan
perubahan dari sistem maternal yang mengubah status
preklinis menjadi status klinis. Tidak adekuatnya
plasentasi ini menyebabkan hipoksia dan pada akhirnya
menimbulkan gejala pada ibu seperti hipertensi,
proteinuria, koagulo-pati, dan kerusakan fungsi hati.14

Kerja kortikosteroid menekan reaksi inflamasi pada
tingkat molekuler terjadi melalui mekanisme genomik
dan non-genomik. Glukokortikoid (GC) berdifusi pasif
dan berikatan dengan reseptor gluko-kortikoid (GR) di
sitosol. Ikatan GC-GR mengakibatkan translokasi
kompleks ter-sebut ke inti sel untuk berikatan dengan
sekuens DNA spesifik, yaitu glucocorticoid response
elements (GRE). Ikatan GC-GR dengan sekuens DNA
(GRE) menga-kibatkan aktivasi proses transkripsi.
Meka-nisme nongenomik GC terjadi melalui aktivasi
endothelial nitric oxide synthetase (eNOS)  me-
nyebabkan lebih banyak pelepasan nitric oxide (NO),
suatu mediator antiinflamasi.15 Imunosupresi secara
genomik terjadi melalui aktivasi annexin-1 (lipocortin-
1) dan mitogen-activated proteinkinase (MAPK)
phosphatase 1. Selain itu, GC juga me-ningkatkan
transkripsi gen anti-inflamasi secretory leukopro-
teaseinhibitor (SLPI), interleukin-10 (IL-10) dan
inhibitor-nuclear factor-kB (IkB-a). Annexin-1
menghambat pelepasan asam arakhidonat sehingga
produksi mediator inflamasi menurun (prostaglandin,
tromboksan, prosta-siklin, dan leukotrien).

Pada pengamatan didapatkan rerata ekspresi GRE pada
endotel pembuluh darah kelompok mencit model

preeklamsia sebesar 1,8±1,4  lebih rendah bila di-
bandingkan dengan ekspresi GRE pada endotel
pembuluh darah kelompok mencit bunting biasa yaitu
6,0±1.8 secara uji statistik juga didapatkan perbedaan
yang bermakna dengan nilai p<0,05.

Hal ini sesuai dengan hipotesa awal bahwa dengan
adanya proses iskemia pla-senta pada kelompok mencit
model pre-eklamsia, akan mengakibatkan stimulus
inflamasi secara sistemik, termasuk di dalam endotel
pembuluh darah. Adanya peningkatan proses inflamasi
tersebut ditandai dengan rendahnya kadar ekspresi
GRE pada kelompok mencit model preeklamsia.

Pada preeklampsia ditandai dengan meningkatnya
sitokin-sitokin  inflamasi. Sitokin ini menginduksi
resistensi terhadap glukokortikoid endogen dengan
mengu-rangi afinitas ikatan antara GR α terhadap GRE.
Glukokortikoid endogen seringkali tidak dapat
menekan secara efektif respon inflamasi. Kegagalan
kortikosteroid endogen untuk menekan inflamasi
berkaitan dengan tidak adekuatnya kadar dan lama-nya
paparan kortikosteroid atau berkaitan dengan resistensi
jaringan pada kortiko-steroid.16

Ekspresi GRE yang rendah menyebabkan ber-
kurangnya aktivasi produk-si protein anti inflamasi IL-
10. Defisiensi produksi IL-10 ditemukan pada pasien
dengan preklampsia. Interleukin 10 adalah sitokin anti
inflamasi pada kehamilan yang fungsinya meng-
hambat upregulasi MMP-2 dan MMP-9 dan
meghambat TH-1. Ekspresi IL-10 dan IL10R1
meningkat selama tahap awal  kehamilan  sehat,
menunjukkan keter-libatan aktivitas IL-10 dalam
pembentukan dan pemeliharaan kehamilan

Menurunnya kadar IL-10 pada jaringan endometrium
atau plasenta berhubungan dengan abortus spontan
berulang dan komplikasi kehamilan seperti pre-
eklampsia, menunjukkan bahwa IL-10 memainkan
peran penting dalam pemeliharaan kehamilan. IL-10
di-keluarkan oleh makrofag desidua dan  sel T jaringan
endometrium.17 IL-10 dapat disekresikan oleh
makrofag janin di plasenta, hal ini kemungkinan
bertujuan untuk mengenalkan sistem kekebalan sel
trofoblast terhadap ancaman NK sel seperti induksi
HLA-G, pengurangan MHC class II pada permukaan
sel trofoblast dan penghambatan efek sitokin ibu pada
sel trofoblast.

Pada penelitian ini pada kelompok mencit
preeklampsia didapatkan nilai eks-presi GRE  lebih
rendah dibandingkan kelompok mencit bunting biasa
sesuai de-ngan hipotesa awal. Oleh karena ekspresi
GRE  rendah sehingga produksi sitokin-sitokin anti
inflamasi juga rendah  mengakibatkan seperti produksi
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inhibitor Ikβ rendah. Dengan rendahnya hambatan
terhadap Nfκβ menyebabkan naiknya produksi Nfkβ.
Seperti kita ketahui Nfkβ diperlukan untuk produksi
sitokin-sitokin proinflamasi diantaranya adalah TNF-α
menyebabkan disfungsi endotel.

Hal ini juga memperkuat penelitian sebelumnya yang
juga menggunakan men-cit sebagai model preeklamsia.
Pada pe-nelitian model preeklamsi dengan hewan coba
mencit tersebut, pada kelompok mencit yang mendapat
perlakuan anti Qa-2, didapatkan penurunan kadar
ekspresi Qa-2 pada plasenta, dan pada kelompok
mencit ini didapatkan iskemia plasenta dan gangguan
fungsi endotel, sesuai dengan karakteristik preeklamsia
pada manusia.18

Pada percobaan menggunakan mencit model
preeklampsia, pada kelom-pok mencit yang mendapat
perlakuan anti Qa-2 didapatkan tingginya nilai kadar
AP-1 pada endotel. Seperti kita ketahui AP-1
merupakan indikator adanya inflamasi. Adanya
iskemia plasenta mengakibatkan proses inflamasi
menyebar secara sistemik ke seluruh tubuh, termasuk
juga pada endotel pembuluh darah.10

Terjadinya iskemia plasenta juga akan meningkatkan
produksi sinsitio-trofoblas debris, yang akan merubah
ke-seimbangan sitokin inflamasi T-Helper1 (TH-1) dan
T-Helper2 (TH-2), dimana TH-1 berfungsi sebagai pro
inflamasi, dan TH-2 sebagai supresor inflamasi. Pada
kehamilan normal, didapatkan kadar TH-2 lebih
dominan, menandakan rendahnya proses inflamasi,
sedangkan pada iskemia plasenta dan penderita
preeklampsia di-dapatkan kadar TH-1  lebih dominan,
menandakan adanya proses pro-inflamasi yang lebih
dominan.19

Produk dari proses inflamasi ini dapat masuk dalam
peredaran darah ibu, dan menyebar ke seluruh tubuh.
Me-ngakibatkan adanya proses inflamasi sis-temik,
peningkatan debris apoptosis plasenta pada
preeklamsia ini juga memegang peranan pada
patogenesis ter-jadinya rangsangan respon imun. Untuk
mempertahankan homeostasis seluler diperlukan
mekanisme yang mengatur pembersihan debris seluler.
Mekanisme pem-bersihan debris seluler akibat
apoptosis ini bersifat fisiologis aktif yang mempe-
ngaruhi respon imun dan sel. Sel yang ber-tanggung
jawab terhadap proses ini adalah makrofag. Pada
preeklamsia, makrofag  teraktivasi mensekresi sitokin
pro-inflamasi antara lain TNF- dan IFN-, sitokin ini
merangsang apoptosis trofoblast ekstravillous.

Debris-debris masuk dalam sirkulasi maternal
merangsang respon inflamasi sistemik, menyebabkan
leukosit berikatan dengan debris-debris tersebut.

Keadaan  ini menyebabkan terjadi aktivasi dari leukosit
dan aktivasi endotel. Pada penelitan lain juga
menunjukkan partikel dari sitotrofo-blas meng-
akibatkan inflamasi yang terjadi pada endotel dengan
beberapa mekanisme, diantaranya gangguan stres
oksidatif, dan peningkatan jumlah netrofil.20

Proses ini pula yang terjadi pada mencit model
preeklamsia yang kami teliti, adanya iskemia plasenta
mengakibatkan proses inflamasi yang menyebar secara
sistemik ke seluruh tubuh, termasuk juga pada endotel
pembuluh darah, yang ditandai dengan penurunan
indikator anti inflamasi GRE pada sampel pembuluh
darah yang kami ambil.

Pada pengamatan, didapatkan re-rata ekspresi GRE
pada endotel pembuluh darah kelompok mencit
bunting model preeklamsia yang mendapat metilpred-
nisolon sebesar 4,6± 2,1.  Nilai ini lebih tinggi bila
dibandingkan dengan ekspresi GRE pada endotel
pembuluh darah kelompok mencit bunting model pre-
eklamsia yaitu 1,8±1,4. Dari ujistatistik  didapatkan
perbedaan  bermakna dengan nilai p<0,05.

Hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa dengan
adanya pemberian metilprednisolon, akan memperbaiki
proses inflamasi yang terjadi pada mencit model
preeklamsia. Dengan perbaikan kondisi tersebut, akan
menjadikan perbedaan bermakna ekspresi GRE pada
kelompok mencit model preeklamsia saja, dengan
kelompok mencit model pre-eklamsia yang mendapat
metilprednisolon.

Dengan adanya hasil penelitian ini, selain
membuktikan adanya proses infla-masi pada endotel
pembuluh darah proses preeklamsia, juga mem-
buktikan adanya pengaruh kortikosteroid metal-
prednisolon, terhadap menurunnya proses inflamasi
tersebut.

Ehrchen dkk. melaporkan bahwa glukokortikoid
meningkatkan ekspresi gen monosit yang diketahui
sebagai apoptosis sel fagositosis. Selain berfungsi
meningkatkan pembersihan apoptosis netrofil,
glukokortikoid meningkatkan apoptosis fagositosis
bakteri. Ehrchen membuktikan bahwa glukokortikoid
meningkatkan migrasi monosit sebagai anti inflamasi
dengan peningkatan pembersihan debris debris pada
lokasi infeksi.21

Hormon glukokortikoid diproduksi secara alami oleh
kortek adrenal menghambat proses inflamasi yaitu
dengan mengaktifkan heat shock protein yang ada pada
sitoplasma, kemudian bergabung dengan reseptor
glukokortikoid. Kompleks GC-GR α ini berikatan
dengan GRE dan ikatan ini mengganggu aktivitas NF-
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κb kompleks GC-GR-GRE ini memediasi gangguan
transkipsi dengan 5 cara yaitu: berikatan dengan p65
sehingga menghambat aktivitas NF-κb, menginduksi
transkipsi protein  IkBα, menghambat degradasi IkBα
dan mensintesis IL-10, merusak TNF α dan
berkompetisi dengan GR-α koaktivator seperti CREB
binding protein dan steroid reseptor coactivator-1.16

Pada pengamatan, didapatkan rerata eks-presi GRE
pada endotel pembuluh darah kelompok mencit
bunting biasa sebesar 6,0±1.8  lebih tinggi bila
dibandingkan dengan ekspresi GRE pada endotel
pembuluh darah kelompok mencit bunting model
preeklamsia yang mendapat metilprednisolon yaitu
4,6±2,1 saat dila-kukan uji statistik tidak didapatkan
perbedaan  bermakna dengan nilai p>0,05.

Hal ini sesuai dengan hipotesa awal bahwa dengan
adanya pemberian metil-prednisolon, akan mem-
perbaiki proses inflamasi yang terjadi pada mencit
model preeklamsia. Dengan perbaikan kondisi tersebut.
Akan menjadikan ekspresi GRE pada kelompok mencit
model preeklamsia yang mendapat metilprednisolon
mendeka-ti kadar eskpresi GRE pada mencit bunting
biasa.

SIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan bahwa pada model
preeklamsia terjadi proses inflamasi yang terdapat pada
endotel, yang ditandai dengan menurunnya penanda
anti inflamasi yaitu kadar GRE pada endotel pembuluh
darah model preeklamsia. Selain itu dari penelitian ini
juga didapatkan hasil dengan pemberian kortikosteroid
terdapat peningkatan GRE pada mencit preeklampsia.
Dengan adanya hasil tersebut memberikan peluang
baru untuk pemberian kortikosteroid sebagai terapi
tambahan pada kasus preeklamsia.
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