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Pengertian Reproduksi:

1. Suatu proses dimana materi genetis suatu 

sel membelah diri menjadi banyak 

mitosis  untuk memperbaiki sel-sel yang 

rusak  kulit, hati, sumsum tulang, dll.

2. Suatu proses dimana materi genetis 

diturunkan dari suatu generasi ke generasi 

berikutnya sehingga keadaan suatu 

spesies dapat dipertahankan  meiosis.



Meiosis 
• Untuk memproduksi sel-sel diploid, sel-sel tubuh 

harus melakukan reproduksi inti sel  mitosis.

• Untuk memproduksi sel-sel haploid, sel-sel 
tubuh melakukan suatu reproduksi intersel 
meiosis.

• Meiosis pada testis yang menghasilkan sperma 
 spermatogenesis.

• Meiosis pada ovarium yang menghasilkan ovum 
 oogenesis.

• Meiosis terdiri dari 2 tahapan: meiosis I 
(pembelahan reduksi) dan meiosis II 
(pembelahan equatorial)



Meiosis I
• Profase I: sentriol membelah, mitotic spindel 

terbentukj, kromatid memendek membentuk 

kromosom. Nukleus dan membran inti 

menghilang. Kromosom-kromosom akan 

berjejer pada pasangan-pasangan 

homolognya. 

• Metafase I: synapsis berjejer berpasang-

pasangan sepanjang bidang equator. 

Terbentuk benang-benang mikrotubuli pada 

maasing-masing sentromer.



 Anafase I: mikrotubuli yang melekat pada 

sentromer untuk menarik masing-masing 

kromosom (2 kromatid) ke salah satu kutub sel. 

 Telofase I: masing-masing kromosom mencapai 

kutub yang berlawanan. Terbentuk membran inti 

diikuti sitokenesis.

Hasil meiosis I: jumlah kromosom sel anak 

setengah dari jumlah sel induknya.



Meiosis I



Meiosis II
• Profase II: kromosom bergerak ke arah equator.

• Metafase II: timbul mitotic yang menghubungkan 
sentromer ke kutub sel.

• Anafase II: sentromer terbelah, masing-masing 
kromatid bergerak menuju kutub sel yang 
berlawanan.

• Telofase II: membran nukleus dibentuk lagi, 
mitotic spindle menghilang. Terjadi sitokenesis.

Hasil: satu sel diploid yang akhirnya akan  
membentuk 4 sel haploid. Pria  4 sel sperma. 
Wanita  1 ovum, 3 polar body.



Meiosis II



SISTEM REPRODUKASI 

PRIA

• Organ –organ genital 

eksterna (penis dan 

skrotum)

• Organ-organ genital 

interna (teste, epididimis, 

vas deferens, prostat, 

vesica seminalis, dan 

kelenjar dulbourethral)







Penis

Penis berbentuk bulat panjang, bagian penis terdiri 
dari 3 masa silindris

• Dua Corpora cavernosa penis 

• Corpus spongiosum penis

Ketiga masa diatas diselimuti oleh jaringan fibrosa 
yang disebut tunica albuginea



PENIS



EJAKULASI 

Pengeluaran air mani 
dari penis sewaktu 

puncak 
persetubuhan.

Hal ini biasanya 
terjadi setelah 
adanya stimulasi 

seksual yang 
mengakibatkan 
ereksi penis. 

mhtml:file://E:\dari fd\ngenet\Ejakulasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.mht!/wiki/Ereksi


SCROTUM

SUATU KANTUNG YANG BERISI 2 TESTES YANG 

MENGGANTUNG DIBAGIAN BAWAH PERUT. 

Pada scrotum terdapat berbagai macam 

otot diantarnya:

• Fasia superficialis

• Septum

• Otot Dartos

• Cremaster



TESTES

• Testes adalah suatu organ dengan ukuran 

2x2,5 cm dan berat kurang lebih 2,5 g.

• Memiliki kapsul yang terdiri dari 2 lapisan:

 tunika vaginalis

Tunica albuginea





Testes 

• Sewaktu bayi testes berkembang di 

dalam rongga abdomen, pada umur 7 

bulan testes turun melalui canalis 

inguinalis dan masuk ke dalam 

scrotum. Bila testes tidak berhasil 

turun ke dalam scrotum, maka testes 

tetap berada dalam abdomen keadaan 

ini disebut cryptorechidism



SPERMATOGENESIS





SEL SERTOLI

• Memberi nutrien 

• Membentuk blood-tester barrier

• Bekerja sebagai pembersih dengan 

memfagositosis zat-zat sisa selama 

spermatogenesis

• Memproduksi androgen

• Memproduksi inhibin



SEL LEYDIG

Sel ini berada diantara tubulus 

seminiferus yang fungsi 

utamanya memprodusi 

hormon testosteron.





EPIDIDIMIS

Fungsi utama epididimis ialah 
sebagai tempat penyimpanan 

dan pematangan 
spermatozoa. Sewaktu 

orgasme dan ejakulasi, otot 
polos epididimis berkontraksi, 

mendorong sperma menuju 
ductus deferen dan urethra. 
Umur spermatozoa didalam 

epididmis kurang lebih 1 bulan



Duktus Deferen

Pada daerah ekor epididimis, duktus 

epididimis berlanjut menjadi duktus 

deferen yang berpenampung lebih besar 

dan tidak bergulung-gulung, panjangnya 

44 cm 

Fungsi duktus deferen ialah untuk 

menyimpan spermatozoa sampai 

berbulan-bulan dan medorong sperma 

tersebut menuju duktus ejakulatorus dari 

urethra sewaktu ejakulasi



Urethra

Saluran untuk mengeluarkan air seni 
atau air mani. Pada pria panjangnya 
19-22 cm dan terdiri dari 3 bagian

Urethra prostatika

Urethra membranose

Urethra spingiosa



Kelenjar – Kelenjar Tambahan

•Vesika seminalis

•Kelenjar prostat

•Kelenjar bulbourethra



Air Mani

Air mani ialah suatu campuran dari 

hasil sekresi kelenjar-kelenjar 

tambahan dengan spermatozoa 

yang dikeluarkan oleh ductus 

deferen

Jumlah sperma 60-100 juta/cc dan 

setiap kali dapat diejakulasikan 3,5 

cc semen



Air mani yang normal memiliki 

beberapa kriteria:

• Berupa cairan yang sedikit kental, 
warna putih kadang-kadang kuning

• Lebih dari 60% sperma bergerak aktif

• Jumlah sperma 50-100 juta/cc, bila 
dibawah 20 juta/cc menunjukan 
infertilisasi

• Jumlah sperma yang normal harus 
lebih besar 70%



Spermatid Cord

• Ductus defferens yang keluar dari 

scrotum menuju canalis inguinalis 

dibarengi oleh pembuluh vena, limpha 

arteri, syaraf dan otot 

• Untuk keperluan KB, ductus defferens 

dalam spermatid cord dapat dipotong. 

Metode ini disebut vasektomi



SISTEM REPRODUKSI 
WANITA ( )

 Organ- Organ Genet al i a Ekst erna

 Organ- Organ Genet al i a Int erna



Organ- Organ 

Genet al i a Ekst erna
1. Vul va

a.  Mons Pubi s

b.  Labi a Mayora

c.  Labi a Mi nora

d.  Cl i t or i s

e.  Vest i bul um :  - Lubang Vagi na

- Lubang Uret hra

2.  Kel enj ar Payudara



a. Mons Pubis

 Jaringan lunak

 Agak menonjol

 Tertutup kulit berambut

 Letaknya di atas 
simphisis pubis



b. Labia Mayora

o 2 lipatan kulit berambut

o Memanjang dari Mons Pubis menuju 

bawah belakang

o Homolog dengan scrotum pada pria



c. Labia Minora

 2 lipatan kulit yang kecil  dan tipis

 Letak di sebelah medial dari labia      

mayora

 Mengandung banyak kelenjar minora

 Sedikit kelenjar keringat

 Tidak berambut



d. clitoris

• Organ erect i l  

• Berbent uk si l i ndr i s

• Di sebel ah depan l abi a mi nora

• Di t ut up ol eh sel aput  kul i t  
l abi a mi nora  preput i um



e. vestibulum

1. Lubang Vagina

 Terletak di sebelah bawah

 Terdapat muara kelenjar Bartolin

 Terdapat Hymen (selaput dara)

2. Lubang Urethra (saluran air seni)

 Terletak diantara clitoris dan vagina

 Terdapat muara kelenjar Skene



Gambar Organ- Organ 

Genet al i a Ekst erna



PAYUDARA



 Terl et ak di  ant ara i ga ke 2- 6

di  depan ot ot  pect oral i s mayor

Kel enj ar Payudara dan ot ot  pect oral i s 

mayor           di pi sahkan ol eh sat u l api san 

j ar i ngan i kat

Terdi r i  at as 15- 20 l obus yang di pi sah-

pi sahkan ol eh j ar i ngan l emak

Set i ap l obus di bagi  l agi  ol eh j ar i ngan 

i kat  menj adi  l obul us- l obul us



• Setiap lobulus terdapat kumpulan kelenjar 
berbentuk tubuluss alveolar, derivat dari 

kelenjar keringat  alveoli

• Saluran-saluran kelenjar payudara pada satu 

lobus berkumpul menjadi ductus mamilaris

• Dekat putting susu saluran ini melebar menjadi 

sinus lactiferus (ampula)

• Fungsinya sebagai tempat penampungan air 

susu.

• Kemudian dilanjutkan menjadi ductus lactiferis 

yang bermuara di putting susu.

• Disekitar alveoli dan ductus mamilaris terdapat 

otot polos (myoepithelium) yang dapat 

berkontraksi.



• Kulit sekitar putting susu berwarna 
kehitaman dan kasar  aerola mamae.

• Hitamnya aerola karena adanya pigmen 

melanin dan kasarnya karena terdapat 

muara-muara kelenjar sebasea.

• Besarnya payudara seorang wanita 

bergantung pada jumlah lemaknya.





Fungsi  ut ama

Payudara

Sekresi Ej eksi

Lakt asi

Prol act i n



• Kulit sekitar putting susu berwarna 
kehitaman dan kasar  aerola mamae.

• Hitamnya aerola karena adanya pigmen 

melanin dan kasarnya karena terdapat 

muara-muara kelenjar sebasea.

• Besarnya payudara seorang wanita 

bergantung pada jumlah lemaknya.



 Sewaktu kehamilan, kadar hormon estrogen dan 
progesteron meningkat, kelenjar payudara sangat 
berkembang dan siap memproduksi ASI

 Hypothalamus mengeskresikan PiF (Prolactin 
Inhibin Factor), maka tidak terjadi sekresi air susu

 Setelah persalinan, kadar kua hormon menurun, 
kada PiF menurun, kadar PrF (Prolactin Releasing 
Factor) meningkat, produksi prolactin bertambah 

sekresi ASI

 Selama menyusi rangsanagn isapan mulut bayi 
terhadap putting susu merangsang reseptor raba 
dan tekanan sehingga menimbulkan impuls syaraf 
menuju hypothalamus.



Hypothalamus mengadakan 2 reaksi terhadap 
impuls-impuls, yaitu :

 Meningkatkan produksi PrF, sehingga sekresi 
prolactin bertambah. Maka bila ibu terus 
dirangsang oleh hisapan bayi pada putting susunya, 
AI dapat diproduksi bertahun-tahun

 Meneruskan impuls-impuls tersebut ke 
neurohypophyse, sehingga melepaskan hormon 
oxitocin  myopithelium sekitar alveoli 

berkontraksi, ASI didorong bergerak menuju ductus 
mamilaris dan ampula, maka terhisaplah ASI oleh 
bayi.



Laktogenesis I

Pada fase terakhir kehamilan, payudara wanita 

memasuki fase Laktogenesis I. 
Saat itu payudara memproduksi kolostrum, 

yaitu berupa cairan kental yang kekuningan. 

Pada saat itu, tingkat progesteron yang tinggi 

mencegah produksi ASI sebenarnya 

Laktogenesis II

Saat melahirkan, keluarnya plasenta 

menyebabkan turunnya tingkat hormon 

progesteron, estrogen, dan HPL secara tiba-

tiba, namun hormon prolaktin tetap tinggi. Hal 

ini menyebabkan produksi ASI besar-besaran 

yang dikenal dengan fase Laktogenesis II.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kolostrum
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Melahirkan&action=edit&redlink=1


Laktogeneses III
Sistem kontrol hormon endokrin mengatur 
produksi ASI selama kehamilan dan beberapa 
hari pertama setelah melahirkan. Ketika 
produksi ASI mulai stabil, sistem kontrol 
autokrin dimulai.

Proses menyusui sering menghambat ovulasi, 
Proses penghambatan ovulasi berasal dari 
isapan mulut bayi terhadap putting susu 
menghambat GnRF (Gonatropin Releasing 
Factor), menghambat LH sehingga ovulasi 
dihambat.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Autokrin&action=edit&redlink=1


ASI
(Air Susu Ibu)

ASPI
(Air Susu Sapi)

Diproduksi dari bahan-
bahan yang berasal dari 
darah ibu.
Mengandung 1,6% 
protein, 3,8% lemak dan 
7% laktosa dengan 
energi 700 kalori/liter
Mengandung Vitamin dan 
mineral ideal yang sangat 
fisiologis
Mendekatkan hubungan 
fisiologis ibu-bayi
Mengurangi penyakit 
infeksi

Mengandung 3,4% 
protein, 3,6% lemak, dan 
4,8% laktosa dengan 
sejumlah vitamin dan 
mineral.
Mengandung protein 
casein yang lebih banyak
Kandungan karbohidrat 
sedikit
ASPI cocok untuk anak 
sapi tidak untuk bayi
ASPI yang akan 
diberikan pada bayi perlu 
dilakukan perubahan zat-
zat yang dikandungnya. 



Keuntungan untuk bayi:

ASI adalah makanan alamiah yang disediakan 
untuk bayi anda. Dengan komposisi nutrisi yang 
sesuai untuk perkembangan bayi sehat. 

ASI mudah dicerna oleh bayi. 

Jarang menyebabkan konstipasi.

Nutrisi yang terkandung pada ASI sangat 
mudah diserap oleh bayi. 

ASI kaya akan antibody(zat kekebalan tubuh) 
yang membantu tubuh bayi untuk melawan 
infeksi dan penyakit lainnya.. 



ASI dapat mencegah karies karena mengandung 
mineral selenium.
Dari suatu penelitian di Denmark menemukan bahwa

bayi yang diberikan ASI samapi lebih dari 9 bulan 
akan menjadi dewasa yang lebih cerdas. 
Hal ini diduga karena Asi mengandung DHA/AA. 

Bayi yang diberikan ASI eksklusif sampai 4 bln 
akan menurunkan resiko sakit jantung bila mereka 

dewasa
ASI juga menurunkan resiko diare, infeksi saluran 
nafas 

bagian bawah, infeksi saluran kencing, dan juga 
menurunkan resiko kematian bayi mendadak

Memberikan ASI juga membina ikatan kasih sayang 
antara ibu dan bayi. 



Keuntungan untuk ibu:
• Memberikan ASI segera setelah melahirkan 
akan meningkatkan kontraksi rahim, 
yang berarti mengurangi resiko perdarahan. 

• Memberikan ASI juga membantu memperkecil 
ukuran rahim ke ukuran sebelum hamil. 

• Menyusui (ASI) membakar kalori sehingga 
membantu penurunan berat badan lebih cepat. 

• Beberapa ahli menyatakan bahwa terjadinya 
kanker payudara pada wanita menyusui sangat 
rendah.



http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Scheme_female_reproductive_system-en.sv


• Letak :

Pada organ pelvis di kiri-

kanan uterus

• Struktur :

Ephitel germinal

Tunica albuginea

Stroma :  cortex dan 

medulla

• Fungsi ?

Menghasilkan ovum 

(melalui proses 

oogenesis)

Produksi hormon : 

estrogen dan progesteron

OVARIUM









• Letak ?

• Bentuk ?

• Bagian-

bagiannya ?



• Struktur 

mikroskopis



• Fungsi :

Tempat terjadinya menstruasi

Implantasi dan berkembangnya janin

Mengeluarkan janin selama persalinan

• Hormon-hormon yang berperan :

 estrogen

 progesteron

 relaxin







• Letak :

antara rahim dan vulva

• Bentuk :

seperti tabung, ± 10 cm

• Fungsi :

 alat bersetubuh

 jalan lahir pada persalinan

 saluran keluarnya darah menstruasi



• Puncak perasaan

Regangan dan tekanan pada puncak vagina dan cervix, 

rabaan, sentuhan pada labia minora dan clitoris, disertai 

rangsang rabaan pada payudara, penglihatan, 

pendengaran, dan pembauan.

• Terjadi kontraksi ritmik otot-otot sekitar vagina dan 

daerah pelvis bagian bawah



Ialah suatu peristiwa dan  

berkembangnya individu baru 
didalam alat reproduksi wanita 
akibat bersenyawanya 

sperma dan  ovum



Fertilisasi

Capitasi

Pelepasan  lapisan glikoprotein  yang 
melapisi acrosom.

Pelepasan enzim-enzim yang terdapat 
dalam acrosom, yaitu hyalurodinase dan  
acrosin yang terlepas dari kepala sperma 
untuk mencernakan asam hyaluronat dan 
zona pellucida yang berada disekitar 
ovum.





• meiosis II

Membentuk satu pronukleus betina dan  
polar bodi.

- ekor sperma menghilang  

- kepala sperma membentuk pronukleus     
jantan 

- terbentuk zigot yang haploid



Kehamilan 
 Fertilisasi 

Nidasi

 Perkembangan janin 

 Kelahiran



Tahap Perkembangan Zygot

 Blastomer = 4 kali pembelahan membentuk 16 
sel.

 morula = bola padat yang penuh dengan sel-sel.

 Blastocsyt = rongga yang berisi blasatocoel. 
Sebelah luar terdapat trophectoderm, sebelah 
dalam inter cell mast.



• nidasi 

Terbenamnya blastocyt didalam 
lapisan  endometrium.

tropecoderem             placenta 
anak

inter cell mass             embrio



Hormon yang berperan

HCG 

bertindak sebagai LH yang akan 
mempertahankan corpus luteum agar 
tetap hidup.

 Estrogen dan  Progestereon

merangsang pertumbuhan myometrium, 
payudara, lemak tubuh, menghalangi 
menstruasi, menurunkan kadar FSH.



Kehamilan  diluar kandungan

Merupakan nidasi yang tidak terjadi 
dirahim tetapi dicervix, atau diperitonium.

Menyebabkan :

pecahnya tuba dan pendarahan tuba, 
yang paling berbahaya  pada umur 
kehamilan 6-8 minggu.





Kembar 

 Kembar identik

Berasal dari ovum dan sperma yang  
berlainan.

 Kembar non identik

Berasal dari ovum dan  sperma yang 
sama.

Pecahnya  blastomer atau morula atau 
inner cell mass dan  masing-masing 
berkembang menjadi satu individu.







Bayi tabung

Fertilisasi yang terjadi diluar tubuh ibu.

Prosedur:

Setelah menstruasi             Diinjeksi FSH        Ovum yang 
diovulasi            

Dihisap melalui irisan dibawah pusar            Diberi sperma           

Zygote pada stadium 16 sel            Dipindahkan 
kerahim ibu            Terjadi kehamilan







Transfer embrio

 Transfer morula (sebagai donor) kerahim 
orang lain  sebagai recipien  untuk dibesarkan 
sampai dilahirkan.

 Prosedur :

Siklus ovarium donor dan  resipien disikronkan            
morula ditransver kerahim resipien            terjadi 
nidasi dan  kehamilan 



Perkembangan embrio

 Terbentuk rongga amnion yang diisi cairan  
amnion.

 Terbentuk lapisan endoderm, ektoderm, 
mesoderm.

 Endoderm memperbanyak diri membentuk yolk 
sac.

 Mesoderm terpecah menjadi mesoderm parietal 
dan mesoderm parietal, terbentuk rongga ekstra 
embrionik coelom.



 Ektoderm akan  membembetuk kulit, rongga, mulut, 
anus, dan jaringan ikat lainnya.

 Endoderm berkembang menjadi saluran  pencernaan, 
saluran pernafasan .

 Mesoderm sebagian berkembang menjadi organ 
urogenital.

 Evaginasi endoderm bersama mesoderm viseral 
membentuk saluran pernafasan, pankreas, hati.

 Vaginasi ektoderm membentuk otak dan medulla spinalis.



Membran embrionik

1. Allanthois, mengandung pembuluh darah.

2. Yolk sac, pemberi makanan bagi embrio.

3. Amnion, cairan amnion berfungsi melindungi janin dari 
guncangan.

4. Chorion, berubah menjadi placenta.





Perkembangan janin

 ovum panjang 0.2 mm

4 minggu panjangnya o,6 cm

20 minggu panjanggya 25 cm, berat 330 gram

40 minggu panjangnya 50 cm, berat 3.200 
garm























perubahan pada tubuh ibu 
selama kehamilan

Menstruasi tidak datang lagi.

Berat badan bartambah.

Volume darah dan detak jantung 
bertambah.

Tubuh garis-garis pada kulit.

Puting susu menghitam.

Payudara membesar.



Persalinan dan kelahiran

 Kadar hormon progesteron menurun.

 Kadar prostaglandin dari endometrium meningkat, 
memperkuat kontraksi myometrium.

 Kontraksi myometrium menyebabkan fetus terdorong 
kebawah, membuka saluran servix, impuls menuju ke 
hypotalamus dan hypophyse posterior menyebabkan 
neurohypopyse melepaskan hormon oxitocin.

 Oxitocin merangsang kontraksi myometrium sampai bayi 
dilahirkan.

 Relaxin melemaskan ligamen tulang pelvic sehingga bayi 
mudah dilahirkan.



Endometrium ibu hamil

 Disebut decidua.

 Decidua terbagi menjadi :

1. Decidua basalis, terletak antara embrio dan 
dinding rahim.

2. Decidua capsularis, terletak diantara embrio 
dan rongga rahim.

3. Decidua parietalis, mencakup sisa decidua 
pada rahim.



Penentuan kelamin

Sel pria mengandung 22 pasang 
kromosom (autosom)+ xx (sex 
kromosom).

Sel wanita mengandung 22 pasang 
kromosom (autosom) + xy (sex 
kromosom).



Pengontrolan kelahiran

1. Penghentian kemungkinan kehamilan.

 Kastrasi,

 Sterilisasi,

2. Kontrasepsi.

 Cara alamiah,

 Cara kimiawi,

 Cara mekanis.



 Kastrasi

Pengangkatan gonad melalui operasi.

 Sterilisasi

Pencegahan pertemuan ovum dan sperma 
melalui operasi.





Cara alamiah

 Berpuasa hubungan, ejakulasi diluar 
vagina, istribra berkala.

Cara kimiawi 

 Pil kb

Cara mekanis

 Pemakaian kondom

 IUD





Kelainan-kelainan klinik

Sexually Transmitted Disease:

1. Syphilis

2. Gonorrhoea

3. Non Gonococcal Urethritis 
(NGU)

4. Herpes Simplex Genitalis



Syphilis

• Penyakit menular, disebabkan bakteri 

berbentuk spiral yang disebut treponema 

pallidum. 

• Ditularkan melalui hubungan seksual atau 

badaniah yang intim (misalnya ciuman), 

melalui luka, transfusi darah segar, dari 

ibu ke fetus. 



Syphilis dibagi menjadi beberapa 

stadium:

1. Syphilis primer

2. Syphilis sekunder

3. Syphilis laten

4. Syphilis Tertier

Pengobatan: antibotik  penisilin

Untuk mengetahui terkenan syphilis atau 
tidak  tes darah  VDRL



syphilis

menimbulkan borok



Gonorrhoea 

Penyakit infeksi akut yang menyerang 

selaput lendir dari urethra, cervix, rectum 

(kadang-kadang), phyrinx, dan mata.

Disebabkan oleh Neisseria Gonorrhoea 

gram negatif  diplococcus

Masa tunas: 2-14 hari

Gejala: sakit bila buang air kecil, keputihan 

berwarna kuning hijau, infertil.





Non Gonococcal Urethritis (NGU)

• Peradangan urethra juga cervix.

• Disebabkan Chlamydia trachomatis, 

Ureaplasma urealyticin, dll.

• Masa inkubasi: 7-29 hari

• Gejala: pada pria berupa rasa sedikit perih saat 

buang air kecil, gatal-gatal pada urethra, pada 

pagi hari terdapat sedikit cairan sekret pada 

lubang urethra dan kadang-kadang mengotori 

celana dalam (morning drop)



• Pada wanita sering tanpa gejala (carrier), 
kadang-kadang terasa perih bila buang air 
kecil. Sering infeksi menjalar ke tuba 
sehingga wanita menjadi infertil.

• Pengobatan: antibiotik  tetracyclin



Herpes Simplex Genitalis

• Disebabkan: virus herpes simplex type II

• Menyerang: kulit di daerah genitalia luar, 

anus, dan vagina

• Ditularkan: biasanya melalui hubungan 

sex

• Gejala: gatal-gatal, pedih dan kemerahan 

pada kulit di daerah kelamin.

• Pengobatan: Acylovir





Penyakit-penyakit lainnya

Vulvovaginatis

• Peradangan vulva dan vagina

• Gejala: keputihan

• Disebabkan: Gardnerella   

vaginalis, bakteri Gonorrhoea 

chlamidia, protozoa

Trichomonas vaginalis, jamur 

Candida albicans, virus herpes, 

Candyloma accuminata (tumor).



Vulvovaginitis

Candida albicans



Prostatitis 
• Peradangan pada prostat yang sering disertai dengan 

peradangan pada urethtra.

• Gejala: pembengkakan yang dapat manghambat urethra 
sehingga timbul rasa nyeri dan sulit buang air kecil. 
Penyumbatan urethra yang kronis dapat menimbulkan 
pembendungan, infeksi, dan kerusakan pada kandung 
kemih dan ginjal.



Hypertropic Prostat

• Pembesaran kelenjar prostat

• Penyebab: belum diketahui, diduga 
berhubungan dengan proses ketuaan dan 
perubahan-perubahan hormon

• Gejala: penyumbatan urethra yang 
mengakibatkan pembendungan dan infeksi 
kandung kemih dan ginjal. Sulit dan sakit jika 
buang air kecil, ingin kencing terus-terusan, 
kerusakan ginjal.

• pengobatan: operasi





Tumor/kanker prostat





Infertilitas 

• Ketidakmampuan untuk menghasilkan 
keturunan

• Pada pria, disebabkan oleh: ganggguan 
spermatogenesis, tersumbatnya saluran 
sperma, gangguan pada deposit sperma

• Pada wanita: gangguan pembentukan 
ovum, gangguan atau penyumbatan pada 
tuba fallopii, gangguan pada rahim dan 
cervix, gangguan sistemik.



Impotensi 

 Ketidakmampuan ereksi 
ataupun mempertahankan 
ereksi penis pada 
hubungan kelamin yang 
normal.

 Disebabkan: gangguan 
produksi hormon 
testosteron, kelainan 
psikis, diabetes mellitus, 
kecanduan alkohol, obat-
obatan, gangguan sistem 
syaraf. 



Gangguan menstruasi

• Dysmenorrhoea: nyeri  disebabkan prostaglandin 

yang disekresikan endometrium, saluran cervix yang 

menyempit, tumor rahim, endometriosis, peradangan 

daerah pelvis.

pengobatan  antiprostaglandin 

• Premenstrual syndom: gangguan emosi, lesu, sakit 

kepala, bengkak-bengkak tungkai, rasa perih, nyeri 

pada payudara. Terjadi sebelum menstruasi.

Penyebab: estrogen tinggi, progesteron rendah, 

gangguan metabolisme karbohidrat, gangguan psikis.



• Terdapat jaringan endometrium di luar rahim (di ovarium, 

peritonium, usus besar, kandung kemih) akibat 

pengaliran balik darah menstruasi melalui tuba.

Gejala: nyeri menstruasi karena jaringan endometriosis 

akan diluluhkan bersama menstruasi. Endometriosis 

sering disertai infertilitas.

Pengobatan: operasi ataupun dengan penggunaan 

hormon-hormon progesteron.



Tumor Payudara
• Jinak  fibroadenoma

• Ganas  Kanker payudara

• Pengobatan: operasi, sinar radio akltif, obat-obatan.



Kanker cervix
• Karena infeksi herpes virus type II dan human papilloma virus.

• Pengobatan: operasi, sinar radio aktif, obat-obatan.



Terima kasih



TERIMAKASIH


