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Suami dan Mertluanya Sinis karena Dia Mandul 

menycbabkan pcrlckatan mngga rahim. uterus disfung~i, kelainan lapisall oInt 

Oleh: dr. TONO OJUWANTONO. OSOG I'crld,atan rongga rahilll dapat rongga rahim dan sebagilinyu. KClld;w 
Discbul itl p:tsangat1 mandul, d~ngan demikian disebabkan oleh kcguguran yang inl yang menyebabkan tidak dikclUiu-kan 

priJ1/er(kcrr berbagai sebab kemandulan dapal terinfeksi, bckas kuret dan luberkulosis sellelur adal;lh apabila dibcrikan oba!
primer) upal disingkap I~h IlIas, misalnya dengan iapisan rongga rahim. Uterus retroflesi obat hOTITlonalllCperti estrogen dan 
pernah ham penggunaan tmdo.I'kopi. yuilu alat yang yang ekstrem ban yak disebuI-sebuI progesteron. 
bersanggmr memungkinkan dokler melihat kcadaan scbagai salah'situ sebal> kemandulan 5, Faktor peritoneum (rnn~gll peru!) 
dihndapkan alat reproduksi wanita dengan';Q~rasi , Julr¢na d~lijr4a\l11lenyebabkan Sebogian besar fll.ktor pcrilOncullI 
kemungkin an yang kc<.'il dan sederhana, Deligan tertekuknya saluran telur sehingga disebabkan oleh endometriosis pelv 
selama 12: diketahllinya bebcrapa faklor penyebab tersumbat. aUlu pertumbuhan selaput lendir rahim tli 
Sedallgkan kemandllian diharapkan dapat . luar tempalnya. Bagaimana cntiol11clrio\is 

3. Faktor tuba (saluran telur) menyebabkan kemandulan. bclum 
hamil, aka • dan proses terjadinya kemandulan. 
Sl'klllJdt'r, mengungbp lebih jelas tentallg sebab 

Pembuahan biasanya lerjadi pada diketahui dengan pasli. Bcbcrapa peneliti 
kemudian I bagian ujung saluran teJur. Kemudian melaporkan adanya perlengketan alat 
kehamilar I Penyebab kemandulan hasil pembuahan ini bergerak menuju genitalia bagian dalam dan faklor-faktor 
bersanggr lma Kemandulan pada istri sering Faktor istri 	 rongga rahim disebabkan o!eh arus imunologi yang menyebabkan 
dihadapk; ill kepada disebabkan oleh bcberapa faklor, kadang I. Faktor vagina getaran ram but getar dan oleh adanya kemandulan. di samping faktor-faklor 
kemungk inan kehamilan kadang faktor lersebul timbul bersama Kemandulan yang berhubungan dengan gerakan saluran telur. Dengan demikian lain yang mempengaruhinya. 
(tidak m~ :makai alaI sama. artinya bila didapatkan kelainan faktor leher rahim dapat disebabkan oleh dapal dikatakan bahwa, gerakan otol Sebagian kedl infeksi banal atnu 
konlraseJ )si) selama 12 pada satu alai reprodllksi, tidak jarang sumbatan saluran leher rahim, lendir salunm telur (peristaltik) dan ujung infeksi spesilik tidak jar-dng juga 
bulan. leher rahim yang abnomlal dan kelainan saluran lelur untuk menangkap lelur serta menyebabkan kemandulan wan ita. didapatkan pula kelainan di alat 

Masal; Ih reproduksi reproduksi lain. posisi. Sedangkan kelainan anatomi leher pengangkutan sel mani hasil pembuahan Beberapa ahli mengemukakan angka 
manusia merupakan rahim yang dapat berperan dalam merupakan salah salu fungsi ulama , kejadian sekilar 5-6%. Ke dua keadaan 
masalah yang menyangkul Faktor suarni kemandulan. yaitu cacal bawaan (atresia), saluran lelur. tersebut (endometriosis dan infeksi) 
dua bela 11 pihak atau suatu Sampai saat ini, faklor tunggal yang polip, penyempitan akibat cedera dan Kelainan saluran lelur yang dapal biasanya tidak mempengaruhi peritoneum 
pasanga';1 yaitu pria dan terpenting dari suami adalah hasil analisis radang menahun. Biasanya sel.mani menyebabkan tertutupnya saluran telur semata-mata, tetapi menycbabkan 
wanita. uangguan pada sel maninya, sehingga faktor suami sudah dapat masuk ke dalam leher rahim antara lain disebabkan oleh perlekatan tcrganggunya keseimbangan fungsional 
sistem I -eproduksi salah seringkali hanya diwakili oleh faktor 1.5-3 menit selelah pengeluaran air mani. rongga panggul karena operasi, radang alat genitalia bagian dalam. 

BRYAN PET'ERSON satu pit lak sering mani inL Faktor mani ditemukan 40-50% Penerobosan sel-sel mani ini dipengaruhi usus buntu. tubcrkulosis atau radang Pada akhimya penyebab kemandulan 

NY. NIA dalang berobat sendirian. orang pintar tetapi belum membawa menyebabkan tergan ggunya sislem sebagai penyebab pasangan mandul. Oleh pula oleh beberapa faklor yaitu akibat penyakil hubungan seksllal. pada pasangan mandul merupakan 
reproduksi pasangan! nya, sehingga karena ilU, setiap suami dengan pasangan dia menccrilerakan keluhannya hasil. Dia dan suaminya ingin diperiksa 	 kekentalan, keasaman lendir. adanya Beberapa peneliti mendapatkan faktor kesaluan dari pasangan lersehut. dengan 

sudah 21alllln mcnikah belum sampai lunlas untuk mengelahui 	 ensim pcoleolilik, ada lidaknya protein saluran telur sebagai penyebab demikianpcnanganannya dilujukan penanganannya haru s melibalkan ke dua mandul harus diperiksa air maninya. Barn 
dikaruillai allak (sambi! penyebab kemandulannya, bila tidak belah pihak dari pas angan lersebut. Oleh selelah hasil analisis rnaninya normal. asing (imunogloblilin) dan berbagai kemandulan berkisar 30AO%. kepada pasangan wami istri. Penyebab 

menitikl.;an air mala ia meneerilerakanl berhasil pasangan terse but bersedia karena ilu dalam me :nangani pasangan perhatian dialihkan kepada istrinya. kuman dalam lendir leher rahim yang kemandulan pada alat reproduksi suami 
dall menuanya mulai sinis dan mengikuti program bayi tabung keluhnya. 	 dapat melumpuhkan sel mani. 4. Faktor ovarium (indung telur) saat ini berkisar pada masalab analisa sel mandul, bila didapa t gangguan pada salah Mani pria normal terdiri dari 2 bagian. 

mengancam akan meneal Keluhan-keluhan tersebut sering 	 . Faktor indung lelur sebagai penyebab mani. Sedangkan pada alaI reproduksi salu pihak. maka pe meriksaan lengkap yaitu semen (cairan mani) yang 
pasangan terse but p erlu dilakukan agar dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi pria, memberikan 	 didapalkan dari pasangan mandul dengan 2. Faktor uterus (rahim) kemandulan merupakan faktor penyebab istri penyebab kemandulan sering 

s.::gala maeam problem tambahan yang lidak terjadi kesalal lan-kesalahan dalam dan spenllatozoa (sel mani) yang Nidasi ovum yang tdah dibuahi terjadi terbanyak \sekitar 54%). Sebagian besar tumpang tindih, untllk itu diperlllkan 
berkcmbang di keJuarganya. Berdasarkan di selaput lendir rongga rahim disebabkan lidak keluamya alau lidak pemeriksaan pada lI1asing-masillg alat penanganan selanjl Iinya. dihasilkan oleh fubl/Ii seni/eri feSf;.f
b.:berapa penelitian tidak setiap Kemajuan dalam 1 ilmu dan teknologi di (saluran buah pelir). (endometrium) bagian atas, dan hal inl dihasilkannya sel telur. reproduksi tcrsebuL + 
perkawinan dianugrahi keturunan. Kiraj 	 tidak dapat berlangsung apabila ada Tidak keluamya sel telur dapal Penlllis adalall dokler Imgilm Olwerfribidang kedokleran saat ini temyata SpermalO~oa dikatakan normal bila 
kira 10-20% perkawinan mengalami banyak mengunda' ng harapan baru bagi konsemrasinya lebih dan 40 juta per kelainan rahim seperti polip. tumor olot menyebabkan gejala klinis berupa : Gil/ekologi Rllmah Sakif 1)1/1111/1 Simll 

k.::sulitan untuk memperoleh anak. tereiptanya cara-Cl Ira pemeriksaan milimeler, dengan bentuk dan gerak yang rahim atau akibat infeksi sehingga Amenorhea. hirsulisme, per<i<lrahlln Tl'Ilf!,gaF(/ 8(11'(1( 
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