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The influence of Testes and Spleen Rough Extract Injection Toward Same Born 
child of Mouse  (Mus musculus)

Nuruz Zamani 

ABSTRACT 

In the previous research, HY antigen can be utilized to shift sex ratio in born 
child. While in this research intended to know the influence of HY antigen contained 
in testes and spleen rough extract toward number of fetuhity. Rough extract taken from 
testes and spleen part of body of mice age 3 weeks old and injected via intraperitonial 
in male mouse. In P1 treatment, mouse had injected with  testes rough extract. Then in 
P2 treatment, mouse injected with spleen rough extract. From t-test array gained that 
no found  real differences between testes and spleen rough extract injection, but both 
able to lowering number of mouse’s fetus born.
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RINGKASAN

Nuruz Zamani. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dari tahun ke tahun 

bertambah maju dan berkembang sangat pesat yang ditandai dengan berbagai 

penemuan di subsektor peternakan. Perkembangan teknologi di bidang reproduksi 

ternak tersebut diantaranya yaitu pemanfaatan teknologi inseminsi buatan (IB), 

transfer embrio (TE), fertilisasi in vitro, teknologi kriopreservasi gamet, pembentukan 

ternak transgenik, cloning, pembentukan ternak chimera dan seksing spermatozoa 

(Dinakkeswan Jateng, 2010) .

Teknologi seksing awalnya dilakukan oleh Edward dan Gardner (1967).

Berbagai metode seksing spermatozoa pembawa kromosom X dan Y telah banyak 

dilakukan. Metode tersebut antara lain sedimentasi, column albumin, sentrifugasi 

gradien densitas, elektroforesis, antigen HY, flow cytometry dan filtrasi dengan 

sephadex column (Hafez, 2000). 

Seksing spermatozoa menggunakan metode antigen HY diketahui berperan 

sebagai penentu sex rasio pada anak yang dilahirkan (Knobil and Neill, 1988). Antigen 

HY yang terkandung di dalam ekstrak kasar testis karena testis merupakan organ 

sekretori untuk produksi antigen HY (Knobil and Neill, 1988). Sedangkan antigen HY 

yang terkandung dalam ekstrak kasar limpa adalah karena limpa mengandung mayor 

histocompability complex (MHC) yang dapat mengekspresi epitop antigen HY

sehingga meningkat ( Arsov., 1997 ; Bondioli., 1992).

Mencit disuntik dengan ekstrak kasar testis dan limpa akan diistirahatkan 

selama 7 hari agar antigen HY di dalam kedua ekstrak tersebut dapat bekerja 

maksimal. Setelah ekstrak disuntikan, antigen HY mulai bekerja pada target organ 

testis. Di sel sertoli antigen HY dibentuk dan berfungsi untuk mengikat kromosom Y
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dan terletak pada lengan pendek kromosom Y. Antigen HY untuk merangsang genital 

ridge yang berkembang menjadi testis dan hematopoetik progenitor cell (HPC) untuk 

merangsang sel T sehingga antigen HY dapat digunakan untuk menggeser angka sex 

ratio ke arah jantan (Voogt et al, 1988).

Sedangkan menurunnya jumlah anak yang dilahirkan sekelahiran diduga karena 

setelah terjadi kopulasi, antigen HY yang terkandung dalam cairan asesoris disaluran 

kelamin betina, antigen HY dapat melisiskan hampir 50 – 75 % spermatozoa berjenis 

X (Macfarlane et al., 2006). Antigen HY juga bersifat sebagai anti Early Pregnancy 

Factor (EPF) karena antigen HY yang terkandung dalam lengan pendek kromosom, 

embrio (kemungkinan betina) mengalami cytolisis pada tahap blastomer 16 sel, 

sehingga embrio tidak dapat berkembang ke tahap implantasi. Ini didasarkan 

penelitian pada manusia yang dilakukan Cadena (2008), mengungkapkan bahwa 

wanita yang menggunakan antigen HY untuk bisa menghasilkan anak sesuai jenis 

kelamin yang diinginkan kebanyakan mengalami keguguran berulang pada saat 

kehamilan setelah anak yang pertama. Maka kebuntingan tidak akan berkembang dan 

berlanjut karena EPF yang berasal dari induk akan dinetralisir oleh anti EPF. Diduga 

bahwa  embrio yang telah terbentuk diresorbsi sehingga meskipun ada embrio tidak 

dapat berkembang, induk mencit tidak mengalami abortus (Honta et al., 1995).

Setelah dilakukan analisis data, hasil menunjukkan tidak terdapat perbedaan 

yang nyata antara perlakuan P1 dan P2, rerata dan simpangan baku jumlah anak 

mencit setelah diberi perlakuan P1 (penyuntikan ekstrak kasar testis) adalah sebesar 

5,60 ± 3,204 sedangkan P2 (penyuntikan ekstrak kasar limpa) sebesar 5,40 ± 3,340. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dosis 0,2 ml ekstrak kasar testis dan limpa yang 

disuntikan pada mencit, belum bisa menunjukan perbedaan nyata pada jumlah anak 
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sekelahirannya, tetapi kedua ekstrak kasar dengan dosis 0,2 ml dapat menurunkan 

jumlah anak sekelahiran. 
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