


PERUBAHAN SELAMA 

KEHAMILAN
1. Perubahan Fungsi 1. Perubahan Fungsi 

Perubahan HormonalPerubahan Hormonal

Perubahan MekanikalPerubahan Mekanikal

Pembesaran uterus yang menyebabkan tekanan Pembesaran uterus yang menyebabkan tekanan 

organ, payudara menyebabkan perubahan postur dan  organ, payudara menyebabkan perubahan postur dan  

posisi tubuhposisi tubuh

2. Perubahan anatomi2. Perubahan anatomi2. Perubahan anatomi2. Perubahan anatomi

PayudaraPayudara

Uterus Uterus 

ServixServix

VaginaVagina

PerineumPerineum

OvariumOvarium



SISTEM REPRODUKSI

Physiologic Change Clinical Significance

• Endometrium

- Proliferasi untuk persiapan 

implantasi ovum

- Pengaruh stimulasi 

estrogen. Stimulasi 

inadekuat dapat 

menyebabkan aborsi secara 

- Endometrium mensekresi 

blastosit  yang menyebabkan 

terjadinya konsepsi

menyebabkan aborsi secara 

dini

- Implantasi terjadi karena 

pengaruh estrogen & 

progesteron yang adekuat 

untuk mempertahankan 

endometrium 



Physiologic Change Clinical Significance

• Ovarium

Berespon terhadap 

pembentukan korpus 

luteum

Berhentinya produksi ovum, 

korpus luteum tetap ada 

dan memproduksi hormon 

sampai minggu 10 – 12 yang 

akhirnya diambil alih oleh 

plasentaplasenta

• Tuba Fallopii 

-Memfasilitasi fertilisasi 

ovum oleh sperma

- Mengontrol transportasi 

telur ke dalam uterus

-Dengan stimulasi estrogen 

& progesteron, cairan 

dalam oviduct memberi 

respon untuk kapasitasi  

sperma

- Mempersiapkan untuk 

penanaman telur dalam 

endometrium



Physiologic Change Clinical Significance

• Servix

Peningkatan vaskularisasi, 

kebiruan, pelunakan, 

edema, hiperplasia, mukosa 

tebal, meningkatnya 

sekresi mukosa, servis 

- Pengaruh estrogen 

menyebabkan terjadinya 

perubahan servix yang 

dikenal dengan tanda 

Chadwick & Goodell

- Servix mulai menjadi 
sekresi mukosa, servis 

menjadi lebih pendek, tebal 

& elastis

- Servix mulai menjadi 

lunak sekitar 8 minggu 

berhubungan dengan 

meningkatnya 

vaskularisasi, edema dan 

hiperplasia dari kelenjar-

kelenjar pada servix. 

Kelenjar- kelenjar mukus 

servix berproliferasi dan 

menyebabkan servix 

mengalami pembengkakan.



• Terbentuknya mukus plug 

memproteksi uterus dari 

kontaminasi bakteri pada vagina. 

• Pada akhir masa kehamilan, 

mucus plug tersebut akan lepas 

disertai dengan keluarnya sedikit disertai dengan keluarnya sedikit 

darah yang dikenal dengan bloody 

show. Kejadian ini sering 

mendahului proses persalinan tapi 

tidak memprediksi dimulainya 

proses kelahiran



Physiologic Change Clinical significance

• Payudara 

Peningkatan ukuran, 

nodularitas dan lebh 

sensitif

- Pengaruh estrogen & 

progesteron 

menyebabkan 

pembesaran payudara

- Dalam bulan kedua - Dalam bulan kedua 

kehamilan, kedua 

payudara wanita hamil 

menjadi lebih padat, 

besar dan lebih tegang

- Puting susu mendatar 

dan areola 

hiperpigmentasi



Physiologic Change Clinical significance

• Vagina 

Terjadi hiperemia dan 

warna menjadi gelap 

(Tanda Chadwick), 

hipertrofi dan 

hiperplasia 

Pengaruh estrogen 

menyebabkan 

hipervaskularisasi & 

hiperplasia pada 

vaginahiperplasia 

menyebabkan vagina 

menjadi lebih tebal, pH 

4,0 – 6,0 ; leukorhoe 

vagina



Physiologic Change Clinical Significance

• Uterus

- Menjadi lunak, lebih globular dan 

terjadi peningkatan ukuran besar 

& volumenya untuk 

mengakomodasi pertumbuhan 

janin, plasenta & cairan amnion

- Pada umumnya posisi uterus 

berputar ke sisi kanan ketika 

keluar dari rongga panggul. 

Mekanisme Kerja 

hormon estrogen & 

progesteron

keluar dari rongga panggul. 

Keadaan ini (posisi dextrorotation) 

mungkin disebabkan oleh 

terdapatnya kolon rektosigmoid di 

daerah sisi kiri. Ketika uterus 

membesar, dinding uterus akan 

mencapai daerah dinding 

abdominal anterior dan 

berlawanan tempat dengan sisi 

usus di dalam abdomen



KARDIOVASKULAR

Penilaian Perubahan yang 

terjadi

Cardiac output Meningkat 30-50%, 

mencapai maksimum 1 -

2 trimester & tetap 

tinggi sampai persalinantinggi sampai persalinan

Tekanan Darah Menurun 5-10 mmHg 

systolic selama 24 

minggu pertama 

kehamilan

Menurun 10-15 mmHg 

diastolic selama 24 

minggu pertama 

kehamilan



Sistem Pernafasan

Physiologic Change Clinical 

significance

Peningkatan 

estrogen

Penurunan 

resistensi pulmonar 

melalui 

peningkatan peningkatan 

jaringan konektif

Peningkatan 

progesteron

Penurunan resitensi 

pulmonar melalui 

relaksasi otot lunak

Hiperventilasi & 

alkalosis respiratity 

dapat terjadi



Genitourinaria

Physiologic Change Clinical 

significance

Perubahan 

mekanikal

- Pembesaran 

Penurunan 

kapasitas kandung - Pembesaran 

uterus 

menyebabkan 

penekanan pada 

kandung kemih

- Vesicoureteral 

dapat terjadi

kapasitas kandung 

kemih, 

menyebabkan 

peningkatan 

frekuensi berkemih

Hal ini bisa 

menyebabkan 

penumpikan urine 

selama 24 jam 



Physiologic Change Clinical significance

- Penekanan kandung 

kemih oleh 

presentasi

Resiko terjadi ISK 

lebih besar

Circulatory 

Adaptation

Aliran darah renal 

GFR meningkat 50 %

Aliran darah renal 

meningkat pada 

trimester III

Pengaruh Hormonal

Pengaruh estrogen 

dapat menyebabkab 

retensi cairan pada 

akhir kehamilan

Ditemukan edema 

fisiologis



Physiologic Change Clinical signifiicance

- Pengaruh 

progesteron 

meningkatkan ukuran 

ginjal

- Sekresi aldosteron 

oleh adrenal & 

sekresi estrogen dari 

Kehilangan sodium & 

elektrolit dalam urine 

Terjadi reabsorbsi 

NaCl & air oleh 
oleh adrenal & 

sekresi estrogen dari 

plasenta 

menyebabkan :

Dilatasi ureter & 

pelvis ginjal

NaCl & air oleh 

tubulus ginjal

Sekresi urine 

menurun pada akhir 

kehamilan; retensi 

cairan meningkat



Gastro Intestinal
Physiologic Change Clinical significance

Perubahan Mekanikal

- Pembesaran uterus 

menyebabkan 

penekanan pada 

lambung & usus

- Pergeseran posisi 

Hiatal hernia dapat 

terjadi

- Pergeseran posisi 

lambung & usus; 

apendix bergeser ke 

atas dan lateral

- Pembesaran uterus 

menyebabkan 

penekanan pembuluh 

darah sekitar perineum

Dapa menyebabkan 

konstipasi & heart 

burn

Dapat menyebabkan 

hemoroid & varices



Physiologic Change Clinical Significance

Pengaruh Hormonal

- Penurunan tonus & 

mobilitas otot halus GI. 

Pengosongan lambung 

meningkat 

(progesteron)

Refluk esophagus, 

konstipasi & nausea

(progesteron)

- Peningkatan absorbsi 

air oleh kolon 

(estrogen)

- Hipersalivasi 

Konstipasi

Ptyalism



Sistem Integumen

• Hiperpigmentasi sering ditemukan 

pada abdomen, leher & payudara 

ibu hamil

• Aktivitas berbagai kelenjar 

sebasea  keringat serta folikel –sebasea  keringat serta folikel –

folikel rambut meningkat selama 

kehamilan berhubungan dengan 

pengaruh hormonal



Pengaruh Endokrin

• Fungsi plasenta sebagai kelenjar endokrin 
utama selama masa kehamilan 
menghasilkan 4 hormon yang sangat 
penting dalam mempertahankan 
kehamilan. 

• Villi Korionik awal setelah terjdai 
implantasi ovum adalah mengeluarkan implantasi ovum adalah mengeluarkan 
sekresi hCG yang memperpanjang masa 
hidup korpus luteum

• Hasil tersbut adalah kontinuitas produksi 
estrogen & progesteron yang penting 
dalam mempertahankan lapisan 
endometrium




