
PERDARAHAN 

TRIMESTER I



� Abortus

� Mola hidatidosa



ABORTUS



DEFENISI

� Pengeluaran hasil konsepsi 
sebelum janin dapat hidup 
di luar kandungan

� Pengakhiran kehamilan Pengakhiran kehamilan 
sebelum janin mencapai 
berat 500 gram atau 
kurang dari 20 minggu



DIAGNOSIS

� Keluhan pervaginam setelah terlambat 
haid

� Rasa mules (+)



Etiologi

� Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi

� Kelainan pada plasenta

� Penyakit ibu

� Kelainan traktus genitalis� Kelainan traktus genitalis



PATOLOGI

Perdarahan desidua basalis

Nekrosis jaringan sekitar

Hasil konsepsi terlepas

Uterus berkontraksi

Hasil konsepsi keluar



KLASIFIKASI

� Abortus imminens

� Abortus insipien

� Abortus inkompletusAbortus inkompletus

� Abortus Kompletus

� Abortus servikalis

� Abortus habitualis

� Missed abortion

� Abortus infeksius



KOMPLIKASI

� Perdarahan 

� Perforasi

� Infeksi

� Syok� Syok



MOLA HIDATIDOSA



DEFENISI

� Suatu kehamilan yang perkembangannya 
tidak normal dimana tidak ditemukan 
adanya janin dan hampir seluruh villi 
korialis mengalami perubahan hidropik.



Klasifikasi

� Complete mole

� Partial mole



Faktor resiko

� Sosio ekonomi rendah

� Umur < 20 tahun atau 
> 35 tahun

� Paritas tinggi� Paritas tinggi



Gejala 

� Mual 

� Muntah

� Pusing

Lebih hebat



Diagnosis

� Amenorhoe

� Perdarahan pervaginam

� Uterus lebih besar dari usia gestasi

� Tanda kehamilan (-)� Tanda kehamilan (-)



Terapi

� Perbaikan KU

� Pengeluaran jaringan mola

� Terapi profilaksis dengan sitostatika

� Pemeriksaan tindak lanjut� Pemeriksaan tindak lanjut



PERDARAHAN ANTE PARTUM



DEFENISI

� Perdarahan pada jalan lahir setelah 
kehamilan 22 minggu



PLASENTA PREVIA

� Adalah plasenta yang letaknya abnormal 
yaitu pada segmen bawah rahim sehingga 
menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir



Klasifikasi

� Totalis

� Partialis

� Marginalis



Gambaran Klinik

� Perdarahan tanpa rasa nyeri

� Perdarahan dapat terjadi saat penderita 
tidur atau beraktifitas

� Perdarahan pertama biasanya banyak, � Perdarahan pertama biasanya banyak, 
perdarahan berikutnya lebih banyak

� Darah berwarna merah segar



Diagnosis

� Anamnesis ; perdarahan jalan lahir 
setelah 22 minggu, tanpa rasa nyeri

� Pemeriksaan luar ; presentasi janin 
belum masuk PAP

� Pemeriksaan inspekulo; untuk � Pemeriksaan inspekulo; untuk 
mengetahui apakah perdarahan 
berasal dari ostium uteri eksternum 
atau dari kelainan serviks & vagina

� Penentuan letak plasentatidak 
langsung; USG, radiografi



Penanganan

� Jika perdarahan terjadi sebelum 36 
minggu atau TBJ belum mencapai 2500 
gram dan persalinan belum mulai, 
persalinan dapat ditunda sampai janin 
dapat hidup di luar kandungandapat hidup di luar kandungan

� Rujuk pasien ke rumah sakit



SOLUTIO PLASENTA

� Adalah terlepasnya plasenta yang 
letaknya normal pada korpus uteri 
sebelum janin lahir



Klasifikasi

� Solutio plasenta ringan

� Solutio plasenta sedang

� Solutio plasenta berat



Diagnosis

� Sakit perut terus-menerus

� Nyeri tekan pada uterus

� Uterus tegang terus menerus

� Perdarahan pervaginam� Perdarahan pervaginam

� Syok

� DJJ (-)

� Ketuban berwarna kemerahan



Komplikasi

� Perdarahan

� Kelainan pembekuan darah

� Oliguria

� Gawat janin sampai kematian� Gawat janin sampai kematian



Penanganan

� Transfusi darah

� Pemecahan ketuban

� Infus Oksitosin

� Sc, jika perlu� Sc, jika perlu




