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Definisi

• Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi 
di luar rahim (uterus)

• Hampir 95% kehamilan ektopik terjadi di berbagai 
segmen tuba Faloppii, dengan 5% sisanya 
terdapat di ovarium, rongga peritoneum atau di 
dalam serviks

• Apabila terjadi ruptur di lokasi kehamilan, maka 
akan terjadi keadaan perdarahan masif dan nyeri 
abdomen akut  kehamilan ektopik terganggu



Epidemiologi

• Kejadian kehamilan ektopik diperkirakan 1-2% dari 
seluruh jumlah kehamilan

• Prevalensi kehamilan ektopik adalah 1 dari 40 
kehamilan atau diperkirakan terjadi pada 25 dari 1000 
kehamilan

• Kejadian kehamilan ektopik 85-90% ditemukan pada 
wanita multigravid

• Angka kematian akibat kehamilan ektopik di Amerika 
lebih banyak ditemukan pada wanita kulit hitam 
dibandingkan wanita kulit putih

• Usia di atas 40 tahun memiliki risiko sebesar 2.9 kali 
untuk mengalami kehamilan ektopik



Patofisiologi

• Kehamilan normal, sel telur akan difertilisasi di 
tuba fallopi dan ditransportasikan ke uterus 
melalu tuba fallopi

• Abnormalitas dari morfologi atau fungsi dari 
tuba fallopii memiliki peran penting untuk 
terjadinya kehamilan ektopik

• Diduga bahwa kerusakan mukosa tuba akibat 
jaringan parut dapat diakibatkan oleh kejadian 
infeksi atau trauma



Tanda dan Gejala

• Perdarahan pervaginam dari bercak hingga 
berjumlah sedang

• Kesadaran menurun

• Pucat

• Hipotensi dan hipovolemia

• Nyeri abdomen dan pelvis

• Nyeri goyang porsio

• Serviks tertutup



Diagnosis

• Pada anamnesis didapatkan riwayat terlambat haid , 
nyeri abdomen dan perdarahan per vaginam

• Pada keadaan lanjut, pasien dapat mempunyai gejala 
akut abdomen, pucat, dan bahkan kehilangan 
kesadaran

• Pemeriksaan genitalia umumnya mendapatkan tanda 
perdarahan pervaginam, dan pada pemeriksaan dalam 
didapatkan tanda berupa nyeri tekan pada daerah 
adneksa, nyeri goyang portio dan penonjolan dari 
cavum Douglas (jika perdarahan intra-abdomen sudah 
cukup banyak)



Pemeriksaan Penunjang

• Pemeriksaan darah perifer lengkap untuk 
mendiagnosis terjadinya anemia, dan 
menyingkirkan kemungkinan adanya infeksi 
(leukositosis)

• Pemeriksaan hormon hCG pada urine untuk 
memastikan kehamilan



Penatalaksanaan

A. Tatalaksana Umum
• Restorasi cairan tubuh dengan cairan kristaloid NaCl 0,9% atau Ringer 

Laktat (500 mL dalam 15 menit pertama) atau 2 L dalam 2 jam pertama.
• Segera rujuk ke rumah sakit.
B. Tatalaksana Khusus
• Segera uji silang darah dan persiapan laparotomi 
• Saat laparotomi, lakukan eksplorasi kedua ovarium dan tuba fallopii:
• Jika terjadi kerusakan berat pada tuba, lakukan salpingektomi (eksisi 

bagian tuba yang mengandung hasil konsepsi)
• Jika terjadi kerusakan ringan pada tuba, usahakan melakukan 

salpingostomi untuk mempertahankan tuba (hasil konsepsi dikeluarkan, 
tuba dipertahankan)

• Sebelum memulangkan pasien, berikan konseling untuk penggunaan 
kontrasepsi. Jadwalkan kunjungan ulang setelah 4 minggu. Atasi anemia 
dengan pemberian tablet besi sulfas ferosus 60 mg/hari.
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