
ECTOPIC PREGNANCY



Pengertian Ectopic Pregnancy

 Setiap kehamilan yang terjadi apabila embrio 

berimplantasi pada daerah di luar cavum uteri. 

 seringkali menyebabkan kematian dari induk terutama 
pada trimester pertama

 jarang ada yang berkembang sampai dilahirkan





Faktor Resiko Ectopic Pregnancy

a. Kerusakan pada tuba fallopii

b. Usia lanjut (infertilitas)

c. Perubahan Kadar Hormon E2 dan P4 (terutama 

pada induksi superovulasi)

d. Pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim (Human)

e. Riwayat aborsi spontan



FAKTOR RESIKO ECTOPIC 

PREGNANCY

a. KERUSAKAN TUBA FALLOPII  terhambatnya 

transportasi ovum

 Karena pembedahan abdominal

 Infeksi post-operasi pelvis (Chlamydia sp.)

 Salphingitis kronis (rusaknya myosalping yang 

menyebabkan hilang/berkurangnya silia tuba)

 adhesi perituba (endosalping rusak dan 

menyebabkan silia berkurang)



FAKTOR RESIKO ECTOPIC 

PREGNANCY

b. USIA LANJUT  motilitas silia tuba berkurang, 

transportasi ovum terhambat  

c. PERUBAHAN KADAR HORMON 

d. PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI DALAM 

RAHIM

e. RIWAYAT ABORSI SPONTAN



MACAM ECTOPIC PREGNANCY



MACAM ECTOPIC PREGNANCY

a. Tuba Fallopii (95%)

1. Ampulla 

2. Isthmus

3. Infundibulum

4. Fimbrae

b. Ovarii

c. Cervix



MACAM ECTOPIC PREGNANCY

d. Peritoneal cavity (terjadi apabila kemampuan 

fimbrae untuk menangkap ovum lemah, sehingga 

ovum jatuh ke dalam rongga peritoneal)

e. Pars Interstitial 

f. Intra Mural

g. Intra Ligament





GEJALA KLINIS

 Nyeri abdominal pada trimester pertama 

kebuntingan (sakit yg amat sangat)

 Nyeri pada daerah pelvis

 Perdarahan

 Takikardi

 Shock

 Kolaps 



DIAGNOSA 

- pemeriksaan USG untuk mengetahui letak janin

- X-Ray (pada hewan kecil)

- Pemeriksaan kadar hormon (β-HCG)

- Biopsi endometrium

- laparoskopi



PENANGANAN

- Surgical

- Non Surgical



MULTIPLE GESTATION



PENGERTIAN

 Kehamilan dengan lebih dari 1 fetus pada 

waktu yg sama (Multifetal)

 Pada manusia  hamil kembar/twin 

(duplet,triplet,quadriplet,dst.)

 Pada hewan  umum terjadi



Proses terjadinya Multiple Gestation

 Dizygot 

Fetus berasal dari dua buah ovum atau lebih yang 
terovulasi dan masing-masing ovum terbuahi oleh 
sperma.

 Monozygot

Fetus berkembang dari 1 buah ovum yang dibuahi 
lebih dari 1 sperma (Supernumerary sperm). 
Dimana pada fase pembelahannya (saat morula) 
kemudian membelah menjadi 2 embrio yang 
berkembang sendiri-sendiri



Proses (Monozygot)

Ovulasi (1 
ovum)

Fertilisasi
Pembelahan 
Sel (mitosis)

Membelah 
menjadi 2 

embrio

Implantasi 
pada tempat 
yang berbeda

Berkembang 
menjadi fetus

pada waktu tertentu



Monozygot

 Sering menyebabkan kembar siam 

 Pembelahan / pemisahan menjadi 2 individu 

tergantung waktu;

 < 72 hours: Dichorionic, diamniotic

 4-8 days: Monchorionic, diamniotic

 8-13 days: Monochorionic, monoamniotic

 > 13 days: conjoined twins



PROSES (Dizygot)

Ovulasi lbh dri 
1 ovum

Fertilisasi 
(msg2 ovum)

Pembelahan 
sel msg2 zygot Implantasi

Perkembangan 
Embrio



Dizygot

 Dichorionic – separate chorion (placenta)

 Diamniotic – separate amnion (amniotic sac)



Causa Multiple Gestation 

 Breed

 Fertilisasi In Vitro

 Obat-obatan fertilitas (gonadotropin)



Multiple Gestation pada hewan

 Umum terjadi pada hewan beranak banyak, seperti 

: tikus, kelinci, kucing, anjing

 Pada hewan yang secara normal beranak tunggal, 

kehamilan kembar dapat membawa kelainan 

freemartin pada sapi (KEMBAR JANTAN-BETINA)

Kemajiran 



MULTIPLE GESTATION IN CAT



Multiple Gestation pada hewan

 Pada umumnya terjadi karena fertilisasi lebih dari 

1 ovum, tpi bisa juga terjadi karena pembelahan 

dari ovum yg dibuahi lbih dari 1 sperma.

 Pada hewan beranak banyak, fetus akan terbagi 

merata pada masing-masing cornua uteri (Saat 

implantasi)





TERIMA KASIH 


