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PENDAHULUANPENDAHULUAN
• DEFINISI

Kemandulan adalah ketidakmampuan sepasang suami 
istri untuk mencapai kehamilan setelah selama 1 tahun 
melaksanakan hubungan seksual secara teratur dan 
tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Kemandulan primer adalah istilah yang digunakan jika 
pasangan suami istri sama sekali belum pernah memiliki 
anak. Jika sebelumnya pasangan suami istri pernah 
memiliki anak (minimal 1 kali kehamilan), tetapi 
kehamilan berikutnya belum berhasil dicapai, maka 
digunakan istilah kemandulan sekunder.

Penyebab Kemandulan pada Penyebab Kemandulan pada 
Wanita (40Wanita (40--50%)50%)

• Tubafalopi yang rusak atau tersumbat
Penyebab kemandulan pada wanita yang sering 
terjadi adalah tubafalopi yang rusak atau 
tersumbat, sehingga sel telur dan sperma tidak 
bisa bertemu. Penyebabnya antara lain adalah 
karena penyakit menular seksual 
seperti chlamydia dan gonorrhea. Selain itu, 
jaringan-jaringan yang terbentuk setelah operasi 
kandungan juga bisa menyebabkan masalah 
infertilitas. 

EndometriosisEndometriosis
•

Endometriosis adalah kondisi di mana jaringan 
endometrial yagn seharusnya ada di dalam 
rahim tumbuh pada organ di luar rahim, seperti 
ovarium, tubafalopi, atau di mana saja di sekitar 
perut. Jaringan yang tidak berada pada 
tempatnya itu menyebar dan bereaksi seperti 
jaringan endometrial lainnya, yaitu berdarah 
ketika wanita haid. Hal ini menimbulkan rasa 
sakit dan banyak darah keluar saat menstruasi.

EndometriosisEndometriosis

• Penyakit ini sebenarnya tidak terlalu 
berbahaya, tetapi ia memiliki karakteristik 
seperti tumor yang terus tumbuh, dan 
dapat merusak tubafalopi dan ovarium. 
Endometriosis dipercaya dapat 
mempengaruhi kesuburan karena ia 
melepaskan semacam racun yang dapat 
mengurangi potensi sel telur untuk 
dibuahi.

Ovarium yang rusakOvarium yang rusak

• Ovarium yang rusak juga menyebabkan 
kemandulan. Penyakit seperti peradangan 
pinggul, endometriosis, atau luka akibat operasi 
dapat membuat ovarium berada pada posisi 
membuat ‘penghalang’ terhadap semacam 
organ berbentuk jari pada tubafalopi 
(disebutfimbriae) yang berguna untuk memungut 
sel-sel telur saat wanita berovulasi. Meskipun 
salah satu atau kedua tubafalopi masih sehat, 
ovarium yang menghubungkannya bisa sulit 
diakses, sehingga sel telur yang dibentuk tidak 
bisa diangkat oleh fimbriae.
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Ovulasi (masa subur) yang tidak Ovulasi (masa subur) yang tidak 
normalnormal

•
Masa subur yang tidak normal juga merupakan 
penyebab kmandulan. Beberapa wanita tidak berovulasi 
sama sekali, sementara wanita yang lain berovulasi 
terlalu cepat atau terlambat dalam siklus haid mereka, 
sehingga kehamilan tidak bisa terjadi atau tidak bisa 
bertahan. Kualitas dari sel telur wanita juga menjadi 
salah satu penyebab mengapa pasangan bisa hamil. 
Wanita juga bisa mandul karena penyakit, infeksi, atau 
operasi yang telah merusak rahimnya—kerusakan itu 
bisa berbentuk tumor atau luka pada dinding rahim, 
sehingga embrio tidak bisa menempel di situ. 

Rahim yang tidak normalRahim yang tidak normal

•
Ketidaknormalan bentuk dan ukuran rahim 
juga bisa menyebabkan seseorang sulit 
hamil. Wanita terkadang lahir dengan 
bentuk rahim yang tidak lazim, sebagai 
akibat dari beberapa obat yang 
dikonsumsi ibu mereka saat hamil. Contoh 
klasiknya adalah rahim berbentuk “T” yang 
dimiliki wanita yang ibunya 
minumdiethylstilbestrol (DES) saat hamil. 

Cairan pada leher rahim yang Cairan pada leher rahim yang 
agresifagresif

•
Beberapa wanita tidak dapat memproduksi 
cairan (semacam enzim) pada rongga leher 
rahim yang berkualitas. Padahal cairan ini 
dibutuhkan agar sel sperma bisa masuk ke 
rahim dan terus ke tubafalopi, di mana 
pembuahan terjadi. Produksi dari cairan agresif 
ini terjadi karena alergi terhadap sperma 
pasangannya. Akibatnya ia menjadi semacam 
antibodi yang menghancurkan atau membuat 
sperma lumpuh. 

Penyebab Kemandulan Pada PriaPenyebab Kemandulan Pada Pria
sekitar 30sekitar 30--40%40%

• Tersumbatnya saluran sperma
Penyebab kemandulan pada pria sering sulit untuk 
ditelusuri. Salah satu penyebab paling jelas adalah 
tersumbatnya saluran sperma. Pada umumnya hal ini 
terjadi karena penyakit menular seksual. Penyumbatan 
yang mudah diidentifikasi adalah yang disebabkan oleh 
vasektomi. Operasi mudah dilakukan untuk 
menghubungkan kembali saluran sperma setelah 
vasektomi. Tetapi beberapa pria—terutama mereka 
yang sudah lebih dari sepuluh tahun divasektomi—akan 
tetap tidak bisa membuahi karena sistem tubuh mereka 
sudah membentuk semacam reaksi kekebalan yang 
membunuh sperma mereka.

VaricoceleVaricocele

•
Penyebab umum kemandulan pada pria 
lainnya adalah varicocele, sekumpulan 
vena yang membesar di sekitar testikel 
yang menghalangi sperma berfungsi, 
dengan meningkatkan temperatur tubuh di 
skrotum. Padahal agar testikel dapat 
memproduksi sperma yang sehat, 
temperatur di skrotum harus lebih rendah 
daripada temperatur di seluruh tubuh. 

Testikel yang tidak normalTestikel yang tidak normal

• Idealnya, testikel harus terhubung ke skrotum, dan 
proses ini terjadi beberapa saat setelah pria dilahirkan. 
Tapi pada beberapa kasus, testikel tidak terhubung ke 
skrotum sampai bertahun-tahun. Pada beberapa 
keadaan, mungkin dibutuhkan operasi untuk 
memperbaiki hal ini ketika si anak masih kecil, untuk 
mencegah kerusakan pada testis yang menyebabkan 
kemandulan. Pada kasus-kasus langka, pertumbuhan 
yang tidak normal pada testis atau saluran sperma juga 
bisa disebabkan karena kecelakaan, penyakit, atau 
ketidaknormalan karena keturunan.
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Next…Next…

• Obat-obatan atau bahan kimia tertentu 
pada lingkungan kita juga bisa 
menghambat fungsi dan proses produksi 
sperma. Pada seperti pada wanita, obat-
obatan yang dikonsumsi pria juga bisa 
menyebabkan sistem reproduksi pria tidak 
normal. 

Stimulasi hormonStimulasi hormon

•
Selain itu, beberapa pria juga mengalami 
kekurangan hormon yang penting yang 
dibutuhkan untuk memproduksi sperma.

MerokokMerokok

• Beberapa riset membuktikan bahwa pada 
pria perokok kualitas dan kuantitas 
spermanya sangat rendah. Pada analisis 
sperma yang dilakukan, jumlah sperma 
yang dihasilkan sangat sedikit dan 
pergerakannya pun sangat lambat. 

NarkobaNarkoba

• Penyalahgunaan obat obatan terbukti 
akan meningkatkan kemungkinan seorang 
pria menjadi mandul. Hal ini diakibatkan 
oleh karena kandungan zar kimia yang 
terdapat dalam obat tersebut

Next…Next…

• Sebagaimana kita tahu, skrotum sebagai 
pembungkus testis mempunyai mekanisme unik 
dalam mempertahankan suhu optimal testis. 
Saat suhu sekitar panas, skrotum akan melar 
untuk mengurangi panas, sebaliknya pada saat 
suhu sekitar dingin maka skrotum akan 
mengkerut untuk memanaskan testis. 
Mekanisme inilah yang terganggu bila kita 
menggunakan celana yang terlalu ketat dan 
terlalu lama bersepeda.

Olah raga yang salahOlah raga yang salah

• Olah raga memang sangat bagus untuk 
meningkatkan kesuburan pria asal dilakukan 
dengan benar. Sayangnya banyak olah ragawan 
yang mengabaikan kesehatan testis dalam 
berolah raga. Tingkah laku yang salah ini antara 
lain penggunaan celana yang terlalau ketat dan 
terlalu lama berolah gara menggunakan sepeda. 
Kedua hal ini akan menyebabkan gangguan 
sirkulasi panas pada testis sehingga 
menyebabkan gangguan pada kinerja testis.
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StressStress

• Stress yang menghinggapi kaum adam 
mempunyai peranan juga dalam masalah 
kemandulan. Stress akan menyebabkan 
gangguan metabolisme tubuh yang 
selanjutkan akan berpengaruh pada 
seluruh organ tubuh termasuk testis.

• Arigato 


