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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Testis

2.1.1 Anatomi Testis

Sistem reproduksi pria yang pada penelitian ini menggunakan mencit terdiri

atas testis, sluran kelamin, kelenjar tambahan dan penis. Testis dikelilingi

oleh simpai tebal jaringan ikat kolagen, yaitu tunika albuginea. Tunika

albuginea menebal pada permukaan posterior testis dan membentuk

mediastinum testis, tempat septa fibrosa mempenetrasi organ tersebut dan

membagi kelenjar menjadi sekitar 250 kompartemen piramid atau lobulus

testis. Testis berkembang secara retroperitoneal pada dinding dorsal rongga

abdomen embrional. Testis bergerak selama perkembangan fetus dan

akhirnya tertahan dikedua sisi skrotum pada ujung funikulus spermatikus.

Karena bermigrasi dari rongga abdomen, setiap testis membawa serta suatu

kantong serosa, yaitu tunika vaginalis yang berasal dari peritoneum. Tunika

ini terdiri atas lapisan parietal di luar dan lapisan visceral di bagian dalam,

yang membungkus tunika albuginea pada sisi anterior dan lateral testis

(Mescher, 2011).
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2.1.2 Histologi Testis

Testis terdiri atas 900 lilitan tubulus seminiferus, yang masing-masing

mempunyai panjang rata-rata lebih dari setengah meter, dan merupakan

tempat pembentukan sperma (Guyton, 2007). Setiap lobus testis juga

terdapat sel interstisial (sel Leydig) yang berfungsi mensekresikan

testosteron. Setiap tubulus seminiferus merupakan suatu gelung berkelok

yang dihubungkan oleh suatu segmen pendek dan sempit, yaitu tubulus

rektus, dengan rete testis, yakni suatu labirin saluran berlapis epitel yang

tertanam di mediastinum testis seperti yang dapat terlihat pada gambar 1.

Sepuluh hingga dua puluh duktus efferen menghubungkan testis dengan

kaput epididimidis (Mescher, 2011).

Gambar 1. Histologi Testis Mencit (Junqueira & Carneiro 2007)
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2.1.3 Fisiologi Testis

Fungsi reproduksi pada pria dapat dibagi menjadi tiga subdivisi utama

yaitu spermatogenesis, kinerja kegiatan seksual pria, dan pengaturan

fungsi reproduksi pria dengan berbagai hormon. Testis terdiri atas tubulus

seminiferus dan merupakan tempat pembentukan sperma. Sperma

kemudian dialirkan kedalam epididimis, suatu tubulus lain yang juga

berbentuk lilitasn dengan panjang sekitar 6 meter. Epididimis bermuara ke

dalam vas deferens, yang membesaar kedalam ampula vas deferens tepat

sebelum vas deferens memasuki korpus kelenjar prostat (Guyton, 2007).

Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus selama masa seksual aktif

akibat stimulasi oleh hormon gonadotropin hipofisis anterior, yang dimulai

rata-rata pada umur 13 tahun dan terus berlanjut hampir di seluruh sisa

kehidupan, namun sangat menurun pada usia tua (Guyton, 2007).

Spermatogensis dimulai dengan sel benih primitif yaitu spermatogonium.

Sel ini berada di bagian basal epitel dekat membran basal. Pada saat

terjadinya pematangan system kelamin, sel ini mulai mengalami mitosis,

dan menghasilkan generasi sel-sel yang baru. Spermatogonia tipe A

masing-masing mengalami sejumlah pembelahan klonal khusus yang tetap

saling terhubung sebagai suatu syncytium dan membentuk spermatogonia

tipe B yang memiliki inti pucat yang lebih sferis (Mescher, 2011).



8

Pembelahan mitosis spermatogonium menghasilkan spermatosit primer.

Pembelahan meiosis pertama berasal dari spermatosit primer diploid. Sel

haploid yang dihasilkan dari pembelahan meiosis pertama disebut

spermatosit sekunder. Pembelahan spermatosit kedua berasal dari

spermatosit sekunder dan menghasilkan spermatid. Proses spermiogenesis

bermula dengan spermatid dan menghasilkan perubahan-perubahan

morfologis yang diperlukan untuk membentuk sperma motil (Mescher,

2011). Proses proses ini dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Spermatogenesis Mencit (Junqueira dan Carneiro, 2007)



9

2.2 Plumbum

2.2.1 Sumber dan Efek Plumbum

Beberapa makhluk hidup memerlukan logam seperti Fe, Mn, Cu, dan Zn

dalam jumlah sedikit untuk kelangsungan proses pertumbuhan. Namun,

seluruh logam tersebut dapat memberikan efek berbahaya bila melebihi

batas normal. Logam non-esensial seperti Cd, Pb, Ni, dan Cr merupakan

logam toksik bahkan dalam konsentrasi yang kecil dan tidak bermanfaat

dalam aktifitas metabolik (Hossen et al., 2015).

Logam berat utama yang dikaitkan dengan gangguan kesehatan dalah Cd,

Pb, dan Hg. Logam tersebut terdistribusi luas di lingkungan dan pada saat

yang sama merupakan logam dengan toksisitas tingkat tinggi bagi

makhluk hidup (Rzymski et al., 2015). Paparan logam tersebut dapat

melalui air yang terkontaminasi, makanan, dan udara. Saat terabsorbsi

didalam darah, plumbum dan cadmium disimpan didalam tulang, ginjal,

dan organ reproduksi (Wijesekara et al., 2015). Efek toksik logam berat

tersebut bagi manusia meliputi neurotoksisitas, imunodefisiensi,

osteoporosis, ginjal, dan berbagai kegagalan organ lainnya, termasuk

berimplikasi pada fertilitas (Rzymski et al., 2015).

Populasi pada umumnya terpapar plumbum dari udara dan makanan.

Peningkatan level Pb di dalam darah terjadi terutama pada mereka yang

tinggal di area industri, merokok, dan mengkonsumsi alkohol (Rzymski et
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al., 2015). Plumbum merupakan salah satu penyebab kontaminasi

lingkungan. Plumbum dapat menyebabkan defisit neurologis seperti

retardasi mental pada anak (Hossen et al., 2015). Kadar plumbum yang

tinggi di dalam darah juga dapat berdampak pada gangguan atensi,

hiperaktifitas, dan perilaku  impulsif (Rzymski et al., 2015).

Plumbum masuk kedalam tubuh dapat melalui sistem pencernaan maupun

sistem pernafasan. Setelah masuk kedalam tubuh, plumbum diabsorbsi dan

diangkut oleh darah ke organ-organ tubuh. Sebanyak 95% plumbum yang

diangkut tersebut diikat oleh eritrosit. Sebagian Plumbum akan

terakumulasi dalam jaringan lunak yaitu hati, ginjal, otak, aorta, dan kulit.

Eksresi Plumbum melalui urin sebanyak 75% sampai 80%, melalui feses

15%, dan lainnya melalui empedu, keringat, rambut, dan kuku (Ardyanto,

2005). Paparan jangka panjang dapat memicu proses degeneratif progresif

dari fisik, otot, dan neurologis yang dapat menimbulkan berbagai

pernyakit sklerosis mulitpel, penyakit Parkinson, penyakit Alzeimer dan

distropi otot (Jaishankar et al., 2014).

2.2.2 Efek Plumbum terhadap Infertilitas

Infertilitas merupakan masalah dunia, mengenai sekitar 10% sampai 15%

pasangan di dunia. Diantara pasien infertilitas, sekitar 30% hingga 50%

adalah pria, oleh karena itu melakukan diagnosis dan tatalakasana untuk

infertilitas pada pria merupakan tugas yang penting bagi bidang biomedis
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(Chen dan Jiang, 2015). Infertilitas telah menjadi tantangan medis yang

serius. Sekitar 15% hingga 30% pasangan didiagnosis oleh intfertilitas

yang belum dapat dijelaskan.  Tidak dapat dipungkiri bahwa gaya hidup

dan kualitas lingkungan memegang peran penting dalam reproduksi

manusia (Rzymski et al., 2015).

Secara umum, kesuburan reproduksi manusia dapat menurun dengan

penurunan kualitas semen dan infertilitas pria. Faktor polutan lingkungan

paparan okupasi dan gaya hidup merupakan beberapa kemungkinan

penyebab dari penurunan kesuburan. Toksikan yang berpengaruh terhadap

sistem reproduksi secara umum dikategorikan dalam produk perminyakan,

agrokimia, bahan industri, dan logam berat.  Efek dari paparan toksikan

terhadap infertilitas pria telah banyak dilaporkan (Wijesekara et al., 2015).

Dua logam berat yang paling berpengaruh terhadap kualitas semen adalah

plumbum dan cadmium. Beberapa dekade terakhir kadar plumbum dan

cadmium di lingkungan meningkat karena pemakaian berlebihan dari

produk gas dan minyak, industri dan rokok (Wijesekara et al., 2015).

Plumbum dan cadmium diketahui dapat mengganggu proses

spermatogenesis, spermiogenesis, dan steroidogenesis pada testis sebagai

bahan kimia yang mempengaruhi glandula pituitari hipotalamus atau

merusak secara langsung pada jaringan testis.  Paparan dari toksikan

menyebabkan ketidakseimbangan pro-oksidan dan antioksidan pada testis
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yang memicu produksi Reactive Oxygen Spesies (ROS) yang dapat

menyebabkan kerusakan testis (Wijesekara et al., 2015).

2.3 Kitosan

2.3.1 Struktur Kitosan

Kitin tersebar luas di alam dan merupakan polisakarida yang paling

melimpah kedua setelah selulosa. Kitin merupakan komponen struktural

utama pada eksoskeleton kepiting dan udang serta dinding sel pada jamur.

Kitosan merupakan turunan kitin. Kitin dan kitosan memiliki sifat non

toksik, antimikroba dan agen hidrasi. Kitin dan kitosan juga digunakan

dalam berbagai apliaksi biomedis seperti obat, penyembuh luka, perbaikan

jaringan dan stem sel (Azuma et al., 2015).

Kitosan terdiri atas tiga gugus fungsional reaktif, gugus amino baik gugus

hidroksil primer maupun sekunder (El-fattah et al., 2013). Gugus amino

(NH2) dan gugus hidroksil (OH) di dalam kitosan merupakan kunci gugus

fungsional dari aktifitas antioksidan pada kitosan (Rajalakshmi et al.,

2013). Gambaran struktur kitin dan kitosan dapat kita lihat pada gambar 3.
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Gambar 3.Struktur kitin dan kitosan (Younes dan Rinoudo, 2015)

Kitin merupakan golongan homopolisakarida yang mempunyai berat

molekul tinggi dan merupakan polimer linier dari N-asetil-D-glukosamin

yang dirangkai oleh ikatan β dengan komposisi molekul  [(C8H13NO5)n].

Sedangkan kitosan adalah N-deasetilasi turunan kitin dengan komposisi

molekul [(C6H11NO4)n] (Chandumpai et al., 2004).

2.3.2 Sumber Kitosan

Sumber utama pembuatan serbuk kitosan adalah kitin, kitin diisolasi dari

eksoskleton berbagai krustasea, terutama kepiting dan udang. Kitin

merupakan komponen utama dari struktur tubuh hewan golongan

Crustacea, Antropoda, Annelida, Mollusca dan Nematoda (Neely, 1969).

Kitosan merupakan kopolimer alam berbentuk lembaran tipis, tidak

berbau, dan berwarna putih (Rismana, 2003).
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2.3.3 Manfaat Kitosan

Kitosan bersifat polielektrolit kation yang dapat mengikat logam berat,

sehingga dapat berfungsi sebagai adsorben terhadap logam. Prinsip dasar

dalam mekanisme pengikatan antara kitosan dan logam berat adalah

prinsip penukar ion. Gugus amino khususnya nitrogen dalam kitosan akan

beraksi dan mengikat logam. Kitosan sebagai polimer kationik yang dapat

mengikat logam dimana gugus amino yang terdapat pada kitosan berikatan

dengan logam dapat membentuk ikatan kovalen. Gaya yang bekerja yaitu

gaya Van der Walls, gaya elektrostatik, ikatan hidrogen dan ikatan

kovalen. Standarisasi penyerapan limbah logam dengan kitosan sebesar ≥

70% (Margnarof, 2003).

Kitosan juga dapat digunakan dalam beberapa bidang lain. Pada industri

makanan kitosan digunakan untuk Pengawet, penstabil makanan, penstabil

warna, bahan pengental. Pada Industri kesehatan, kitosan digunakan untuk

penyembuh luka dan tulang, pengontrol kolesterol darah, kontak lensa,

penghambat plak gigi (Fernandez–Kim, 2004).
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2.4 Kerangka Teori

Plumbum merupakan logam berat yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan

dapat menyebabkan kerusakan pada organ dalam tubuh manusia. Plumbum

terdapat pada polusi yang dapat mencemari lingkungan, seperti udara, air, dan

tanah. Ketika plumbum masuk ke dalam tubuh manusia dalam jumlah yang

banyak, akan menyebabkan terjadinya kerusakan organ, dalam hal ini yang

difokuskan kepada testis. Plumbum dapat menyebabkan produksi ROS

berlebihan. Peningkatan produksi ROS tersebut merupakan hasil dari stress

oksidatif sel. Reactive Oxygen Species yang dihasilkan oleh reaksi degeneratif

jaringan akan menimbulkan efek pada metabolism regular dengan merusak

komponen sel pada testis. Dengan diberikannya kitosan yang berfungsi sebagai

absorben logam berat, maka kerusakan yang terjadi pada testis akan terhalangi.

Dalam penelitian ini kitosan berfungsi sebagai protektor pada testis terhadap

plumbum. Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada

gambar 4.
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Keterangan:

: Menghalangi proses kerusakan

: Yang diteliti

Gambar 4. Kerangka Teori Pengaruh Kitosan Terhadap Jumlah Sel
Spermatogenik dan Spermatozoa Mencit (Mus musculus L) Yang
Diinduksi Plumbum Asetat

Plumbum

Air TanahUdara

Masuk kedalam tubuh

Merusak Testis bagian
tubulus seminiferus

Penurunan jumlah
sel spermatogenik

dan sel spermatozoa

Diberikan
Kitosan sebagai

absorben
plumbum

Polusi

Kitosan akan
bekerja sebagai

zat protektif
pada testis

Kerusakan testis
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2.5 Kerangka Konsep

Pada gambar 5 dapat kita lihat kerangka konsep yang digunakan pada penelitian

ini. Penelitian ini menggunakan lima kelompok percobaan, dibagi menjadi

kelompok normal,

Keterangan :

K (-) = Mencit yang tidak diberikan perlakuan
K (+) = Mencit yang hanya diinduksi plumbum tanpa diberikan kitosan
P1 = Mencit yang diinduksi kitosan 0,5% dan plumbum
P2 = Mencit yang diinduksi kitosan 0,75% dan plumbum
P3 = Mencit yang diinduksi kitosan 1% dan plumbum

Gambar 5. Kerangka Konsep

K (-)  :  tidak diInduksi
Plumbum dan kitosan

K (+)  : Induksi Plumbum

P1 : Plumbum + Kitosan 0,5%

P2 : Plumbum + Kitosan 0,75%

P3 : Plumbum + Kitosan 1%

Jumlah sel
spermatozoa

dan sel
spermatogenik

mencit
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2.6 Hipotesis

1. Terdapat pengaruh pemberian kitosan terhadap jumlah sel spermatogenik

mencit (Mus musculus L) yang diinduksi plumbum asetat.

2. Terdapat pengaruh pemberian kitosan terhadap jumlah sel spermatozoa

mencit (Mus musculus L) yang diinduksi plumbum asetat.


