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Abstrak
Keguguran berulang merupakan masalah yang membebani para klinisi dikarenakan 50%
etiologinya belum diketahui, sementara sebagian besar keguguran sporadis diduga karena
kelainan kromosom akibatnya hingga kini belum ada pengelolaan yang memuaskan. Kasus
keguguran berulang diperkirakan terjadi pada 1% dan 12-15% kejadian keguguran spontan.
Kejadian sesungguhnya mungkin lebih besar dan akan bertambah dengan meningkatnya usia
dan riwayat keguguran sebelumnya. Faktor predisposisi antara lain kelainan genetik, kelainan
anatomi, infeksi, kelainan hematologi, kelainan endokrin, kelainan imunologi, lingkungan dan
faktor pria. Bagi pasien yang mengharapkan keturunan, keguguran berulang dapat membuat
suasana duka yang berkepanjangan sehingga dukungan psikologis dan konseling yang adekuat
amat dibutuhkan.

Pendahuluan
Begitu suatu kehamilan diketahui oleh pasangan suami istri, masing-masing calon orang

umumnya menerima dan mulai merencanakan segala sesuatu untuk kedatangan anggota baru
mereka. Jika kehamilan itu gugur, “kehilangan” ini sering dianggap sebagai suatu “kematian
dalam keluarga” dan pasangan benar-benar berduka. Gugurnya kehamilan dapat menimbulkan
kesedihan yang berlarut-larut pada pasangan, terlepas dari jumlah anak yang sudah dimiliki
dalam keluarga atau penyebab gugurnya kehamilan tersebut.

Musibah dan duka yang dialami mungkin akan lebih mudah untuk diterima dan diatasi jika
mereka secara sadar dan mau memahami apa yang terjadi. Pasangan yang berduka ini dapat
membaca informasi tentang apa yang dialami dan sumber-sumber yang bisa dipercaya atau
berkonsultasi dengan klinisi, medis, paramedis dan psikolog yang profesional dibidangnya.

Keguguran adalah terhentinya kehamilan secara spontan sebelum janin dapat bertahan hidup
diluar rahim yaitu hingga usia kehamilan 20 minggu.1-7Keguguran merupakan komplikasi
kehamilan sering terjadi, yang umunya diawali dengan gejala perdarahan dari jalan lahir, yang
dapat disertai mules atau kram dibagian bawah perut. Diperkirakan satu dari sembilan
kehamilan dapat berakhir pada trimester pertama kehamilan.1 Prevalensi keguguran adalah
sekitar 15% pada kehamilan terbukti secara klinis,1-7 dan sampai 30% pada “kehamilan kimia”7

Keguguran dapat terjadi secara acak atau berulang hingga 3 kali berturut-turut. Keguguran
berulang (Recurrent Pregnancy Lost, RPL) adalah istilah klasik yang digunakan dalam kasusu-
kassus tiga atau lebih keguguran spontan, dengan prevalensi 1% dan pasangan yang berusaha
untuk hamil.1-7 Dalam beberapa tahun terakhir, istilah ini didefinisikan kembali untuk
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