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  DUGAAN PLASENTA INVASIF ABNORMAL (ABNORMALLY INVASIVE PLACENTA / AIP) 

  Laporan Ultrasound 
  Faktor demografi dan risiko 

 
Tanggal : _ _ / _ _ / _ _ _ _    Usia gestasi :  _ _ minggu _ _ hari 

Paritas        Moda konsepsi : Spontan  IVF  

Jumlah operasi SC sebelumnya      Jumlah operasi SC klasik     

Jumlah evakuasi operatif sebelumnya (termasuk terminasi kehamilan)  

Ada dugaan / diagnosis kehamilan pada scar operasi Caesar di trimester pertama ?  Ya   Tidak    Tidak tahu  

Riwayat operasi uterus sebelumnya (mis. myomektomi, ablasi endometrium)           Ya   Tidak    Tidak tahu  

Riwayat AIP                  Ya   Tidak    Tidak tahu  

Placenta previa pada ultrasound                 Ya   Tidak    Tidak tahu  

 Jika ya : Anterior placenta previa  < 2 cm dari os interna               Meliputi os interna  

  Posterior placenta previa  < 2 cm dari os interna               Meliputi os interna  
 

Tanda-tanda ultrasound 

Panjang cervix (tanpa funnel atau jaringan plasenta)     mm 

Parameter dan definisi ultrasonografi grayscale Ya Tidak Ragu 

Tidak jelas ‘clear zone’ 
- Hilang atau iregularitas bidang hypoechoik pada myometrium di bawah placental bed (‘clear zone’) 

   

Penipisan myometrial 
- Menipisnya myometrium yang meliputi plasenta sampai < 1 mm sampai tidak terdeteksi  

   

Placenta lacunae abnormal 
- Terdapat banyak lacunae dengan beberapa besar dan iregular, sering mengandung aliran turbulensi yang 
tampak dengan grayscale 

   

Interupsi dinding kandung kencing 
- Hilang interupsi dinding kandung kencing yang terang (band hiperechoik atau ‘garis’ di antara serosa uterus 
dan lumen kandung kencing 

   

Penonjolan plasenta 
-  Deviasi serosa uterus dari bidang yang diharapkan, disebabkan oleh penonjolan abnormal jaringan plasenta 
ke organ sekitar; serosa uterus tampak intak namun bentuk garis luar / outline terdapat distorsi 

   

Massa exofitik fokal 
- Jaringan plasenta tampak menembus serosa uterus dan terdapat perluasan sesudahnya; sering terlihat di 
dalam kandung kencing yang terisi 

   

Parameter dan definisi ultrasonografi color Doppler Ya Tidak Ragu 

Hipervaskularitas uterovesical 
- Banyak signal color Doppler tampak di antara myometrium dengan dinding posterior kandung kencing; hal 
ini mungkin menjadi indikasi adanya banyak pembuluh darah yang sangat rapat di regio tersebut 
(demonstrasi flow multidirectional dan artefak aliasing) 

   

Hipervaskularitas subplacental 
- Banyak signal color Doppler tampak di dasar plasenta; hal ini mungkin menjadi indikasi adanya banyak 
pembuluh darah yang sangat rapat di regio tersebut (demonstrasi flow multidirectional dan artefak aliasing) 

   

Pembuluh darah penghubung / bridging vessels 
- Pembuluh darah tampak meluas dari plasenta, melintasi myometrium dan menembus serosa sampai ke 
kandung kencing atau organ lainnya; sering berjalan dengan arah tegak lurus terhadap myometrium 

   

Pembuluh darah suplai lacuna plasenta / feeder vessels 
- Pembuluh darah dengan aliran darah kecepatan tinggi berasal dari myometrium sampai lacuna plasenta, 
menyebabkan turbulensi pada saat aliran masuknya 

   

Keterlibatan parametrial Ya Tidak Ragu 
- Dugaan invasi ke parametrium    

 

   Signifikansi Klinik Hasil Pemeriksaan Ultrasound 

   Probabilitas AIP signifikan secara klinik  Tinggi  Sedang  Rendah  

   Ekstensi dari AIP     Fokal  Difus      


