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PENDAHULUAN

Tuba Falopii yang paten adalah sebuah syarat untuk fertilitas yang normal pada

manusia. Akan tetapi tuba yang paten saja tidak cukup, fungsi tuba yang normal sangat

berperan penting. Tuba falopii memiliki peran penting dalam menangkap ovum dan

ovarium, transpor ovum sperma dan embrio. Tuba falopii pun dibutuhkan dalam

kapasitasi sperma dan pembuahan ovum. Ovum dibuahi di Tuba Falopii, demikian juga

tahap pertama perkembangan embrio yang terjadi dalam 4 hari perjalanan menuju uterus,

maka tuba pun penting untuk nutrisi dan perkembangan embrio. Tuba falopii rentan

terkena infeksi ataupun kerusakan akibat operasi, di mana akan menyebabkan gangguan

fungsinya karena terjadi perubahan fimbrie yang lembut atau bagian di atasnya yaitu pada

endosalping. Kelainan tuba dan peritoneum cukup tinggi pada wanita infertil, yaitu

sekitar 30-35%, maka dan itu patensi tuba harus diinvestigasi dini.1

Riwayat adanya penyakit radang panggul (PID), abortus terinfeksi, apendisitis,

pembedahan tuba, maupun kehamilan ektopik dapat menyebabkan terjadinya kerusakan

tuba. PID merupakan penyebab utama infertilitas yang disebabkan faktor tuba dan juga

sebagai penyebab kehamilan ektopik.

Penelitian-penelitian dengan menggunakan laparoskopi pada wanita dengan PID

menunjukkan, bahwa risiko infertilitas tuba meningkat sesuai dengan jumlah dan derajat

infeksi panggul. Secara keseluruhan, insidensi tersebut sekitar 10-12% setelah satu

episode PID akut, 23-35% setelah dua episode, dan 54-75% setelah tiga episode.2,3

Kemungkinan terjadinya kehamilan ektopik setelah terjadi infeksi panggul meningkat

sekitar enam hingga tujuh kali lipat. Meskipun banyak wanita dengan penyakit tuba

maupun adhesi panggul tidak memiliki riwayat infeksi yang diketahui sebelumnya, bukti

yang ada menunjukkan bahwa silent infeksi merupakan penyebab yang paling mungkin.4

Banyak dan wanita-wanita tersebut ditemukan adanya peningkatan kadar antibodi
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Chlamidia sehingga menunjukkan adanya infeksi Chlamidia sebelumnya. Penyebab

infertilitas tuba lainnya mencakup peradangan yang berkaitan dengan endometriosis dan

trauma pembedahan.

HSG dan laparoskopi merupakan dua metode klasik untuk evaluasi patensi tuba

pada wanita infertil. Kedua metode ini bersifat saling melengkapi satu sama lain, dan

tidak bersifat eksklusif antar keduanya. Masing-masing metode memberikan informasi

yang tidak diberikan metode lainnya, serta memiliki keuntungan dan kerugian. HSG

dapat memberikan gambaran kavum uteri dan menunjukkan struktur internal lumen tuba.

Gambaran ini tidak dapat dievaluasi dengan menggunakan laparoskopi. Namun,

laparoskopi memberikan informasi mengenai anatomi panggul yang tidak dapat diperoleh

bila menggunakan HSG saja, termasuk informasi mengenai adhesi, endometriosis, dan

patologi ovarium.

HSG dilakukan pada pasien rawat jalan dan jauh lebih murah daripada

laparoskopi, selain dapat memberikan nilai terapeutik tertentu. Namun, metode ini

seringkali dirasakan tidak nyaman bagi pasien, melibatkan paparan radiasi, dan memiliki

risiko terjadinya infeksi yang dapat memperburuk fertilitas.

Laparoskopi merupakan metode yang lebih invasif. Umumnya memerlukan

anestesi umum. Metode ini tidak memberikan informasi mengenai kavum uteri, kecuali

dilakukan bersama dengan histeroskopi, dan memiliki risiko penyulit, termasuk jejas

iatrogenik pada usus besar maupun pembuluh darah.

Sonohisterosalpingografi serupa dengan HSG, menggunakan ultrasonografi dan

larutan saline steril, dan merupakan metode alternatif untuk mengevaluasi faktor tuba.

Pada makalah ini akan dibahas prosedur-prosedur untuk mengevaluasi faktor tuba dan

peritoneum.

DIAGNOSIS KELAINAN TUBA

Histerosalpingografi

Histerosalpingografi paling baik dilakukan pada hari kedua hingga kelima setelah

bersih haid untuk meminimalisasi risiko terjadinya infeksi, interferensi darah dan bekuan

darah intrauterin, dan mencegah kemungkinan dilakukannya HSG pada sikius konsepsi
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yang tidak diketahui. HSG tidak memerlukan persiapan khusus, tetapi pramedikasi

dengan NSAID (sekitar 30 menit sebelum prosedur) dapat membantu mengurangi nyeri

yang ditimbulkan prosedur ini. Analgesik dan sedatif yang lebih poten umumnya tidak

diperlukan. Penyulit infeksi yang ditimbulkan oleh HSG relatif jarang terjadi, bahkan

pada wanita dengan risiko tinggi pun kejadianya hanya 1-3%. pemberian antibiotik

profilaksis rutin dapat dipertimbangkan untuk mencegah infeksi pasca prosedur.

Antibiotik (doksisiklin 100 mg dua kali sehari selama lima hari dimulai 1-2 han sebelum

HSG) dapat diberikan ketika terdapat kecurigaan tinggi adanya penyakit tuba, dan

diindikasikan apabila HSG menunjukkan adanya obstruksi tuba distal karena peningkatan

risiko mencapai 10 %, dan pengobatan ini dapat mencegah infeksi klinis. HSG sebaiknya

dihindari beberapa minggu setelah episode PID untuk meminimalisir risiko penyulit

infeksi.5

Teknik dasar dalam melakukan HSG cukup standar. Pemeriksaan dilakukan

menggunakan fluoroskopi dengan jumlah film yang terbatas. Umumnya HSG hanya

memerlukan 20-30 detik waktu fluoroskopi dengan pajanan radiasi minimal, dan

memiliki risiko yang sangat rendah. Biasanya hanya 3 film yang diperlukan (satu scout,

satu film untuk dokumentasi kontur uterus dan patensi tuba, serta film postevaluasi untuk

mendeteksi area lokulasi kontras). Film tambahan diperlukan jika uterus menghalangi

tuba atau ketika kavum uteri tampak abnormal. Jika tidak diperlukan, maka film

tambahan hanya sedikit memberi informasi tambahan dan meningkatkan pajanan radiasi.

Kontras dapat diberikan menggunakan kanula atau menggunakan kateter balon.

Umumya, pemberian kontras dengan kateter dapat mengurangi waktu fluoroskopik dan

volume kontras, kurang mengakibatkan nyeri, dan lebih mudah dilakukan. Injeksi kontras

secara perlahan (umumnya 3-10 mL) dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman

yang ditimbulkan oleh HSG.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai keuntungan dan kerugian relatif

penggunaan media kontras yang larut dalam minyak dengan kontras yang larut dalam air.

Pendukung media kontras larut dalam air berpendapat, bahwa media kontras larut dalam

minyak terlalu kental (viscous) untuk menunjukkan struktur tuba internal (memiliki

signifikansi prognostik), sulit terdispersi dalam panggul (oleh karenanya, tidak dapat
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mendeteksi adhesi adneksa), serta memiliki risiko yang signifikan (reaksi granulomatosa,

intravasasi, dan embolisme). Pihak yang mendukung digunakannya media kontras larut

dalam minyak berpendapat, bahwa reaksi granulomatosa, embolisasi, dan intravasasi

jarang terjadi dan relatif ringan, dan berbagai penelitian menemukan, bahwa media larut

dalam minyak dapat meningkatkan fertilitas wanita dengan tuba paten pada bulan-bulan

berikutnya setelah HSG. Hash dan meta-analisis yang mencakup 6 percobaan klinis acak

dan 6 percobaan klinis dengan kontrol non-acak menunjukkan, bahwa media kontras larut

dalam minyak memiliki nilai terapeutik. Apabila dibandingkan dengan tanpa pengobatan,

media larut dalam minyak meningkatkan angka kehamilan setelah HSG (OR=1,80;

Cl1,29-2,50) sedangkan media larut dalam air tidak menunjukkan hal demikian

(OR=0,87; Cl=O,50-1,52). Apabila dibandingkan secara langsung, media larut dalam

minyak lebih baik (OR=1,92; C11,60-2,29). Namun demikian, pada suatu percobaan

klinis acak yang besar, tidak ditemukan perbedaan angka kehamilan pada wanita yang

dilakukan HSG menggunakan media yang larut dalam air, larut dalam minyak, maupun

keduanya. Jadi, kedua media tersebut dapat digunakan.9
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Gambar 1. Hidrosalping yang tampak dari pemeriksaan histerosalpingografi

HSG dapat menunjukkan patensi tuba bilateral (60-75%) maupun unilateral (15-

25%) serta oklusi tuba bilateral (12-25%). Dapat terjadi hasil positif palsu (bukan

merupakan patensi yang sebenarnya) dan negatif palsu (bukan obstruksi yang

sebenarnya), dengan hasil positif palsu lebih sering ditemukan. lnjeksi kontras dapat

menyebabkan spasme kornual (kontraksi uterus yang secara transien menutup segmen

interstisial dan mencegah perfusi distal) yang dapat disalahartikan sebagai oklusi

proksimal. Meskipun observasi tersebut dapat menunjukkan adanya suatu obstruksi

proksimal unilateral yang sebenarnya, penempatan kateter yang memungkinkan kontras

melalui jalur yang memiliki resistensi terkecil merupakan penyebab yang lebih sering.

Seringkali tuba yang tidak tervisualisasi adalah normal. HSG positif palsu dapat terjadi

ketika kontras yang memasuki hidrosalping yang terdilatasi mengalami pengenceran

sehingga tampak blush yang dapat disalahartikan sebagai tanda patensi tuba. Adhesi
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peritubuler disekeliling tuba yang normal dan paten dapat mensekuestrasi kontras yang

keluar dan tuba sehingga mengakibatkan lokulasi yang dapat disalahartikan sebagai

obstruksi distal.

Apabila dibandingkan dengan laparoskopi (metode baku emas) sebagal uji patensi

tuba, HSG hanya memiliki sensitivitas sedang (dapat mendeteksi patensi ketika tuba

terbuka), namun memiliki spesifitas yang tinggi (akurat ketika patensi terdeteksi) dalam

populasi infertil umum.10 lmplikasi klinisnya adalah ketika HSG menunjukkan obstruksi,

masih terdapat kemungkinan yang relatif besar (sekitar 60%) bahwa tuba tersebut

sebenarnya terbuka. Namun, ketika HSG menunjukkan adanya patensi, maka hanya

sedikit kemungkinan bahwa tuba mengalami oklusi yang sebenarnya (sekitar 5%).

Meskipun demikian, terdapat variasi interpretasi hasil HSG antar pemeriksa. Oleh

karenanya, jika dokter yang mengobati tidak melakukan HSG, maka diperlukan tinjauan

pribadi dan reinterpretasi film sebelum membuat rekomendasi pengobatan maupun

evaluasi tambahan. Seperti yang telah diperkirakan, kemungkinan kehamilan yang

independen terhadap terapi paling baik jika HSG menunjukkan patensi tuba bilateral, dan

lebih rendah secara signifikan bila tidak satupun dan tuba yang nampak terbuka, dan

hanya sedikit berkurang ketika hanya satu tuba mengalami patensi. Observasi ini dapat

membantu apabila mempertimbangkan perlunya laparoskopi sebelum memutuskan

rencana terapi.

Laparoskopi

Laparoskopi secara umum dianggap sebagai tes definitif faktor tuba. Hal-hal

mengenai penjadualan, penggunaan antibiotik, dan risiko infeksi sama dengan HSG.

Laparoskopi diagnositik umumnya dilakukan dengan anestesi umum, namun dapat saja

dilakukan dengan sedasi dalam dan anestesi lokal. Laparoskopi operatif untuk

pengobatan penyakit umumnya memerlukan anestesi umum. Dengan pengecualian

tertentu, inspeksi panggul yang sistematik dan menyeluruh dapat menentukan lokasi dan

derajat penyakit. Pemeriksaan harus mencakup uterus, cul-de-sac anterior dan posterior,

permukaan dan fossae ovarium, serta tuba fallopii. lnjeksi blue dye yang encer melalui

kanula yang dilekatkan pada serviks atau pada manipulator intrauterin memungkinkan
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evaluasi patensi tuba (kromotubasi). Indigo carmine dye lebih disukai dibanding

methylene blue yang terkadang dapat mengakibatkan methemoglobmnemia akut (orang

dengan defisiensi G6PD berisiko terhadap komplikasi mi). Seperti halnya HSG, injeksi

lambat cairan dapat membantu mengurangi kejadian hasil positif palsu. Harus dibuat

dokumentasi foto temuan operatif sebagai alat bantu konseling pascaoperatif dan untuk

rujukan

selanjutnya.

Laparoskopi memberikan gambaran panoramik terhadap anatomi reproduktif

panggul dan pembesaran dan permukaan uterus, ovanium, tuba, dan peritoneum. Oleh

karenanya, laparoskopi dapat mengidentifikasi penyakit okiusif tuba yang Iebih ringan

(aglutinasi fimbria, fimosis), adhesi pelvis atau adneksa, serta endometriosis yang dapat

mempengaruhi fertilitas yang tidak terdeteksi oleh HSG. Hal yang terpenting adalah

laparoskopi membenikan peluang untuk mengobati penyakit tersebut pada saat

ditegakkannya diagnosis. Lisis adhesi ringan atau adhesi fokal, dan ablasi maupun eksisi
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endometriosis superfisial merupakan prosedur yang relatif mudah yang dapat dilakukan

oleh sebagian besar dokter bedah. Prosedur-prosedur seperti eksisi endometrioma

ovarium, isis adhesi yang ekstensif yang melibatkan cul-de-sac dan usus besar, eksisi

maupun ablasi endometriosis invasif dan diseminata, serta fimbnioplasti dan

salpingoneostomi memerlukan tingkat keahlian dan pengalaman yang Iebih tinggi.11

Walaupun laparoskopi merupakan prediktor fertilitas yang lebih baik dan HSG, prosedur

ini bukanlah tes yang sempurna untuk diagnosis patologi tuba. Kromotubasi intraoperatif

memiliki celah kesalahan hasil negatif palsu yang sama dengan HSG. Hasil positif palsu

pada laparoskopi jarang terjadi, namun tetap dapat terjadi, terutama pada kasus pada

mana tuba fallopi terhalang oleh adhesi. Patensi tuba pada HSG hampir selalu dapat

dikonfirmasi dengan laparoskopi, namun obstruksi tuba yang terdeteksi HSG seringkali

tidak dapat dikonfirmasi pada laparoskopi. Sesuai perkiraan, laparoskopi merupakan

prediktor kehamilan yang independen terhadap terapi yang lebih baik daripada HSG

karena informasi yang didapat lebih akurat. Prognosis paling baikdiperoleh ketika kedua

tuba fallopii paten, prognosis buruk bila keduanya terhalang, dan prognosis sedang ketika
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hanya satu tuba yang terbuka. Karena banyak obstruksi yang terdeteksi oleh HSG bukan

merupakan obstruksi sebenarnya, dan hanya sedikit yang tidak dapat dildentifikasi oleh

laparoskopi, maka prognosis yang terkait dengan okiusi tuba unilateral dan bilateral yang

didiagnosis menggunakan laparoskopi lebih buruk secara signifikan dibandingkan bila

diagnosis yang sama hanya ditegakkan oleh HSG.

Sonohisterosalpingografi

Sonohisterosalpingografi telah diketahui memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dan HSG

untuk mendeteksi patologi intrauterin. Sonohisterosalpingografi telah dipandang sebagai

cara untuk mengevaluasi patensi tuba pada saat yang sama, seperti HSG.

Sonohisterosalpingografi bergantung pada observasi akumulasi cairan pada cul-de-sac

sebagai indikasi patensi tuba. Namun, teknik mi tidak memberikan informasi mengenai

anatomi tuba dan tidak dapat menentukan apakah hanya satu atau kedua tuba yang



Disampaikan pada Competency Course of Sono HSG and Transvaginal Ultrasonography on
Infertility, 22-23 Juli 2012

mengalami patensi. Suatu media kontras sonografis yang mengandung surfaktan yang

menghasilkan gelembung mikro ketika distimulasi oleh ultrasonografi (tidak tersedia di

Amerika ) dapat memperbaiki sensitivitas dalam mendeteksi patensi tuba, namun

pencitraan dua dimensi bidang sagital dan transversal masih tidak adekuat untuk

memvisualisasikan anatomi tuba tiga dimensi.

Kemajuan teknologi dalam ultrasonografi telah meningkatkan kemampuan

sonohisterosalpingografi lebih jauh. Ultrasonografi transvaginal tiga dimensi telah

menyediakan sarana untuk menghasilkan gambaran koronal, dan teknik doppler telah

memperbaiki visualisasi gerakan cairan melalui tuba fallopii. Meskipun demikian,

bahkan dengan kemajuan kemajuan ini, kecil kemungkinan sonohisterosalpingografi

dapat menggantikan HSG konvensional dalam waktu dekat. Penelitian yang

membandingkan hasil antara sonohisterosalpingografi dengan HSG dan laparoskopi

masih belum memberikan hasil yang konsisten. Tuba fallopii masih sulit untuk

tergambarkan dengan ultrasonografi, dan sonohisterosalpingografi memiliki celah

kesalahan tersendiri. Sonohisterosalpingografi berpeluang untuk menjadi alternatif HSG,

namun saat ini hal tersebut belum tercapai.11
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PENYEBAB KERUSAKAN TUBA INFEKSI

Infeksi panggul adalah penyebab utama subfertilitas tuba. Kerusakan tuba karena infeksi

dapat disebabkan oleh penyakit infeksi menular seksual (IMS), setelah keguguran,

terrninasi kehamilan, sepsis puerperalis, dan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim

(AKDR). Tingkat keparahan subfertilitas tuba setelah infeksi panggul tergantung pada

besarnya dan keparahan episodenya. Walaupun terrdapat riwayat penyakit radang

panggul yang simptomatik yang berpotensi terjadinya kerusakan tuba, kebanyakan wanita
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dengan infertilitas tuba tidak melaporkan atau mengeluhkan hal tersebut. Bahkan pada

wanita dengan bukti serologis positif setelah infeksi klamidia atau gonokokus, mereka

tidak waspada terhadap infeksi tersebut.

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis menempati penyebab separuh kasus penyakit radang

panggul akut di negara maju. Di lnggris, Chlamidia trachomatis adalah agen paling sering

ditemukan pada penyakit infeksi Menular Seksual (IMS). lnfeksi Chlamydia seringkali

tidak terdiagnosis karena tidak bergejala atau gejala infeksinya hanya sedikit. lnfeksi

Chlamydia yang simtomatik maupun asimtomatik dapat menyebabkan kerusakan saluran

reproduksi. Pada wanita, infeksi ini dapat berupa uretritis, servisitis, endometritis, dan

salpingitis yang bisa menyebabkan perlengketan pada daerah sekitar tuba. Perlengketan

ini menyebabkan subfertilitas, kehamilan ektopik, dan nyeri panggul kronik.

Keterlambatan pengobatan meningkatkan risiko sekuele dan transmisi infeksi pada

pasangan seksualnya.5,6

Gonorrhea

Gonorrhea khususnya sering didapatkan pada wanita muda di kota dengan status

sosial ekonomi yang rendah dan memiliki banyak pasangan seksual. Penyakit ini berupa

infeksi lokal traktus genital bawah, atau infeksi invasif pada traktus genital atas, atau

sebagai penyakit yang menyebar dengan manifestasi sistemik, dapat pula ditemukan yang

asimtomatik. Pada 30-50% pasien dengan gonokokus positif pada isolasi, bersamaan

dengan itu ditemukan pula infeksi Chlamydia.5

Tuberkulosis Genital

Tuberkulosis genital dapat menyebabkan penutupan tuba sederhana, abses tubo-

ovarium, atau perlengketan panggul yang tebal (Frozen pelvis).



Disampaikan pada Competency Course of Sono HSG and Transvaginal Ultrasonography on
Infertility, 22-23 Juli 2012

Sepsis post partum

Sepsis post partum (post-aborsi dan infeksi puerperalis) mungkin berhubungan

dengan salpingitis dan endometritis. Endometritis yang disertal jaringan sisa kehamilan

kemudian diikuti dengan kuretase dapt menyebabkan pelepasan endometrium;

perlengketan intra uterus (sinekia) dapat terjadi, kemudian bisa menyebabkan oklusi

kavum uterus secara parsial atau menyeluruh. Hal ini tidak umum namun penting sebagai

penyebab infertilitas (sindrom Asherman), dan pasien umumnya mengalami

oligomenorrhea atau amenorrhea walau pasien memiliki kadar hormon yang normal.

Alat Kontasepsi Dalam Rahim (AKDR)

Infeksi traktus genital atas yang berhubungan dengan AKDR hanya terjadi

sementara waktu saat prosedur pemasangan alat. Risikonya meningkat pada 20 hari

pertama setelah insersi. Setelah 1 bulan setelah pemasangan AKDR, risiko infeksinya

kecil. Hanya sedikit terjadi infertilitas setelah pencabutan AKDR, biasanya karena

komplikasinya, ditandai dengan menorrhagia.

Perlengketan perihepatik (tanda panah) dapat dilihat pada Iaparoskopi biasanya

berbubungan dengan infeksi gonore panggul dan Chiamydia (sindroma Fitz-Hugh-

Curtis).
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ENDOMETRIOSIS

Mekanisme endometriosis terhadap infertilitas masih belum diketahui dengan

jelas, tetapi hubungan diantara keduanya sudah diakui oleh banyak peneliti. Lebih kurang

50% lebih wanita penderita endometriosis menderita infertilitas, hal ini menunjukkan

betapa kompleksnya kejadian infertilitas pada endometriosis. Penyakit ini diderita oleh

10% wanita pada masa reproduksinya dan ternyata mempengaruhi hampir di setiap

tahapan proses konsepsi. Hal ini banyak dibuktikan oleh Barnhart dan kawan kawan

melalui 22 penelitian meta analisisnya dibandingkan dengan reproductive outcome

setelah IVF baik oleh sebab endometriosis atau sebab obstruksi Iainnya. Gangguan terjadi

pada kualitas oosit, maturasi embrio, interaksi embrio dengan endometrium.

Telab diketahui fertility rates menurun pada endometriosis sedang sampai berat

menurut AFS karena kelainan antominya, tetapi kejadian infertilitas pada endometriosis

minimal dan ringan mekanismenya masih sedikit diketahui dan tetap diperdebatkan.

Selain perubahan anatomi yang diakibatkan perlekatan dan obstruksi tuba, diduga

pengaruh negatif cairan peritoneal dan folikular terhadap maturasi oosit dan motilitas

sperma, maturasi abnormal oosit, variasi hormonal dan pengaruh endometriosis terhadap

reseptivitas uterus untuk implantasi embrio (Gambar 1).
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Perubahan Anatomi Penyebab Infertilitas

Perubahan anatomi penyebab infertilitas perlekatan akibat reaksi peradangan.

Pada endometriosis sedang sampal berat mengakibatkan perlekatan organ abdomen dan

pelvik yang dapat terlihat saat taparoskopi atau laparotomi. Adhesi peritubular dan

periovarium juga fibrosis dinding tuba mengakibatkan menurunnya motilitas tuba dan

ovulasi oosit. Perlekatan ringan tuba dan perlekatan intratuba mengganggu transport oosit

ke dalam kavum uteri.

Sayangnya pencitraan radiografi tidak dapat dipercaya dan distorsi anatomi hanya

dapat didiagnosis secara adekuat ketika pembedahan dilakukan. Endometrioma dapat

didiagnosis dengan USG atau MRI tetapi dampaknya terhadap fungsi dan struktur tuba

beragam dan pengaruhnya terhadap fertilitas sulit diprediksi.
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Faktor Imunologis

Beberapa komponen cairan peritoneal seperti faktor pertumbuhan, hormon, dan

sitokin dapat ditemukan dengan kadar yang berbeda pada wanita penderita endometriosis

ataupun normal. Komponen-komponen tersebut diyakini berperan dalam perkembangan

penyakit dengan cara membuat lingkungan sekitarnya menjadi lebih baik bagi lesi

ectopik tertanam pada peritoneum. Keadaan lingkungan tersebut juga juga berpengaruh

terhadap motlitas sperma, maturasi oosit, fertilisasi, kelangsungan hidup embrio dan

fungsi tuba. (gambar 1 dan 2)

Makrofag Dalam Cairan Peritoneum

Cairan peritoneum mengandung juga endometrialurasi oosit, fertilisasi, dan sel

imun yang didominasi makrofag (80-98%) dan sedikit limfosit. Meningkatnya

macrophage migration factor (MIF) yang berperan meningkatkan akumulasi dan
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aktivitas makrofag dapat menjelaskan peningkatan makrofag pada penderita

endometriosis dengan infertilitas. Makrofag pada endometriosis ringan meningkatkan

aktivitas asam fosfatase dan netral protease yang akan melepaskan subsrat aktif dan

proses enjimatik pada cairan peritoneum sehingga terjadi infertikitas. Akibatnya terjadi

peningkatan aktivitas fagositosis terhadap sperma dan meningkatnya kadar nitrit oksid

(NO) sintetase yang berpengaruh toksis terhadap embrio dengan cara menghambat

implantasi embrio dan berpengaruh negatifterhadap fungsi sperma.

Pengaruh Cairan Peritoneum Pada Motilitas Sperma

Beberapa faktor pada cairan peritoneum ternyata berpengaruh terhadap motilitas

sperma, antara lain kadar tinggi NO menurunkan motilitas sperma. Transferin dan HS-

glikoprotein dan autoantibodinya meningkat kadarnya pada wanita endometriosis dan

akan menurunkan motilitas sperma, juga merusak jaringan dan mengakibatkan perlekatan

jaringan.

Pengaruh Peritoneum Terhadap Interaksi Sperma-Oosit

Keadaan lingkungan peritoneum juga diduga mempengaruhi interaksi sperma-

oosit. Penelitian pada Hamster dan tikus memperlihatkan bahwa cairan peritoneum

penderita endometriosis menurunkan interaksi sperma-oosit. Brium diketahui faktor apa

saja yang menurunkan ikatan sperma kepada oosit. Nitrous oksid yang diproduksi

makrofag dan glikodelin endometrium diduga berperan sebagai mediator.

Pengaruh Cairan Peritoneum Terhaciap Maturasi Oosit

Transferin berpengaruh terhadap FSH yang menginduksi diferensiasi sel

granulosa, sehingga teriadi disfungsi ovarium, yaitu anovulasidan fase luteal yang

inadekuat. Endometriosis berat mengalami penurunan vascular endothelialgrowth factor

(VEGF) pada sel granulosa. VEGF adalah faktor angiogenik dan mitotik yang potensial

menghambat maturasi oosit bila kadarnya menurun. Selain itu TNFa ditemukan kadarnya

meningkat pada sel granulosa, sehingga berpengaruh kapasitas fertilisasi oosit, mungkin
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karena mengaktifkan produksi sitokin, regulasi ovulasi dan melalui jalur metabolik dan

apoptotik.

Pengaruh Cairan Peritoneum Terhadap Implantasi

Wanita infertil dengan endometriosis stadium I dan II ternyata mengandung kadar

tinggi antifosfolipid antibodi daripada stadium III dan IV sehingga menganggu implantasi

Pengaruh Toksik Cairan Peritoneum Terhadap Embrio

Meningkatnya IL-6, Il-1 yang diproduksi makrofag dan antifosfolipid antibodi

berpengaruh toksik terhadap embrio

Disregulasi Endokrin

Harlow dan kawan-kawan melaporkan bahwa pada penderita endometriosis

terjadi penurunan steroidogenesis sel granulosa sehingga menganggu maturasi oosit dan

ovarian reserve. Pada defek luteal terjadi defek luteolisis sehingga produksi progesteron

berlebihan

Defek Implantasi

Wanita infertilitas dengan endometriosis minimal atau ringan alasan terjadinya

infertilitas tidak jelas tidak seperti endometriosis dengan kelainan anatomi. Satu alasan

yang mungkin dapat menjelaskan infertilitas adalah abnormalitas saat melekat, menyusuk

dan invasi implan serta gangguan desidualisasi endometrium untuk kelangsungan hidup

embrio, bahkan pada kasus-kasus dengan tuba falopii paten, sikius haid yang teratur dan

fertilitas pria normal. Diduga terjadi kelainan biokimia pada endometrium. Meskipun

secara histologi endometrium tampak normal, beberapa peneliti mengidentifikasi

perbedaan secara molekular pada endometrium eutopik penderita endometriosis antara

lain ekspresi komplemen C3, tidak terjadinya upregulated gen HOX, down regulation

integrin, meningkatnya radikal bebas

Endometriosis adalah kelainan multifaktorial yang berdampak pada fertilitas.

Perubahan lingkungan lokal pada rongga abdomen mengganggu interaksi sperma-oosit
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dan maturasi dan kelangsungan hidup oosit, perubahan hormonal, kelainan pada lokasi

implantasi memberikan kondisi subfertilitas pada penderita endometriosis minimal dan

ringan. Pendekatan baru genomik dan proteonemik pada masa yang akan datang dengan

ditemukannya markermarkerakan membuka cakrawla pengelolaan endometriosis baik

diagnosis, prediksi fetilitas bahkan terapi.

Pembedahan

Komplikasi Pasca Pembedahan

Riwayat laparotomi diakui sebagai faktor risiko terjadinya subfertilitas tuba,

namun riwayat apendisitis perforasi pada masa anak-anak tidak memiliki efek negatif

jangka panjang pada kesuburan wanita.

Sterilisasi

Orang yang berubah pikiran setelah ditubektomi dan menginginkan hamil

kembali dapat menjalankan rekonstruksi tuba falopii ataupun fertilisasi in vitro. Hasil dan

pemulihan dengan proses ini tergantung pada metode yang digunakan saat sterilisasi

(klip, ring, diatermi, atau eksisi), lokasi sterilisasi, panjang tuba yang tersisa saat ini dan

faktor ovulasi dan sperma.

PENCEGAHAN KERUSAKAN TUBA

Melakukan hubungan seksuai yang aman sangat penting dalam mengurangi MS

dan sekuelenya. Penapisan wanita dalam usia reproduksi untuk infeksi Chlamydia

menunjukkan penurunan prevalensi dan angka kejadian penyakit radang panggul. Terapi

agresif pada pasien dengan radang panggul menurunkan kejadian sekuelenya.7

Pasangan seksual pasien harus diobati secepat mungkin untuk menurunkan risiko

reinfeksi. Penatalaksanaan pasien yang sedang abortus harus dengan strategi yang baik

untuk meminimalisir risiko penyakit radang panggul post aborsi. Wanita yang sedang

dilakukan pemeriksaan dalam rahimnya (histeroskopi, Histerosalpingo-kontras sonografi,

Histerosalpingografi) harus diskrining untuk Chlamydia atau diberikan antibiotik

profilaksis.
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____________________________________

Antibiotik yang sesuai untuk profilaksis setelah prosedur invasif pada uterus : 5

- Doksisiklin 2 x 100 mg p.o selama 1 minggu

- Ofloksasin 2 x 100 mg p.o + Clindamycin 4 x 450 mg p.o atau Metronidazole 2 x

500 mg p.o 1 minggu

KESIMPULAN

Kelainan tuba dan peritoneum merupakan salah satu penyebab infertilitas yang

sangat penting karena insiden kelainan ini cukup tinggi pada wanita infertil, yaitu sekitar

30-35%.1 Riwayat adanya penyakit radang panggul (PID), abortus terinfeksi, apendisitis,

pembedahan tuba, maupun kehamilan ektopik dapat menyebabkan terjadinya kerusakan

tuba.

HSG hanya memiliki sensitivitas sedang (dapat mendeteksi patensi ketika tuba

terbuka), namun memiliki spesifitas yang tinggi (akurat ketika patensi terdeteksi) dalam

populasi infertil umum. Implikasi klinisnya adalah ketika HSG menunjukkan obstruksi,

masih terdapat kemungkinan yang relatif besar (sekitar 60%) bahwa tuba tersebut

sebenarnya terbuka. Namun, ketika HSG menunjukkan adanya patensi, maka hanya

sedikit kemungkinan bahwa tuba mengalami oklusi yang sebenarnya (sekitar 5%).

Laparoskopi secara umum dianggap sebagai tes definitif faktor tuba. Laparoskopi

memberikan gambaran panoramik terhadap anatomi reproduktif panggul dan pembesaran

dan permukaan uterus, ovarium, tuba, dan peritoneum. Oleh karenanya, laparoskopi

dapat mengidentifikasi penyakit okiusif tuba yang lebih ringan (aglutinasi fimbria,

fimosis), adhesi pelvis atau adneksa, serta endometriosis yang dapat mempengaruhi

fertifitas yang tidak terdeteksi oleh HSG. Hal yang terpenting adalah laparoskopi

memberikan peluang untuk mengobati penyakit tersebut pada saat ditegakkannya

diagnosis.

Chlamydia trachomatis merupakan penyebab utama PID. Sejumlah penelitian

menemukan, bahwa tes antibodi chiamydia sama akuratnya dengan HSG, atau bahkan

sama dengan laparoskopi untuk deteksi patologi tuba, termasuk oklusi tuba, hidrosalping,



Disampaikan pada Competency Course of Sono HSG and Transvaginal Ultrasonography on
Infertility, 22-23 Juli 2012

dan adhesi pelvis. Kinerja tes antibodi chiamydia untuk tujuan ini bervariasi sesuai

metodologi pengukuran yang digunakan. Peranan tes antibodi chlamydia dalam evaluasi

wanita infertil masih belum dapat dipastikan. Tes antibodi chlamydia dapat berguna

sebagai tes pendahufuan untuk menyeleksi wanita yang memerlukan evaluasi dini atau

evaluasi yang lebih terinci. Jika digunakan sebagai sarana skrining dini, maka tes antibodi

chiamydia positif dapat memberikan tanda adanya kemungkinan faktor tuba yang

berkaitan dengan infeksi chlamydia sebelumnya.

Poin-poin penting Subfertilitas Tuba

• Masalah pada tuba falopii bertanggung jawab hingga sepertiga kasus subfertilitas

wanita

• Kerusakan berat pada tuba falopil dapat terjadi setelah infeksi atau laparotomi

• Pemberian antibiotik profilaksis saat prosedur instrumentasi uterus adalah efektif

untuk mengurangi penyakit radang panggul dan kerusakan tuba

• Kerusakan tuba tidak bisa disingkirkan walaupun tanpa riwayat penyakit radang

panggul

• Berat dan derajat keparahan episode penyakit radang panggul berkorelasi kuat dengan

derajat kerusakan tuba

• Pemeriksaan titer serum antibodi Chlamydia berguna untuk mengidentifikasi pasien

dengan kemungkinan yang besar untuk kerusakan tuba

• Sonohisterosalpingografi adalah pemeriksaan yang berguna untuk mengkonfirmasi

patensi tuba dan untuk menilai rongga uterus dan morfologi ovarium tanpa paparan

sinar X.

• Histerosalfingografi adalah prosedur yang sederhana, aman dan tidak mahal dengan

sinar X dan kontras untuk menilai rongga uterus dan tuba falopii.

• Laparoskopi dan Tes Dye Hydrotubation berguna tialam diagnosis perlengketan tuba

dan endometriosis dan sebagai pilihan pemeriksaan yang akurat untuk

penatalaksanaan optimal dan menentukan prognosis

• Sonohisterosalpingografi, histerosalfingografi dan kromopertubasi per laparoskopi

memainkan peran penunjang dalam investigasi subfertilitas pada wanita.
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• Fertilisasi in vitro lebih efektif daripada terapi pembedahan tuba pada semua kasus

kerusakan tuba, di mana hanya cocok untuk kasus perlengketan tuba, pengembalian

tuba setelah sterilisasi, dan beberpa kasus anastomosis tubo-kornu.
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