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Abstrak 

Objektif: Untuk membuktikan pengaruh pemberian deksametason terhadap respon imun 
pada tikus dengan torsio testis. Material & metode: Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimental dengan desain post test only control group. Pada penelitian ini sebanyak 27 
ekor tikus secara random dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok normal atau sham, 
dilakukan orkhidektomi pada testis kanan pada hari ke-14 (CN), kelompok kontrol positif 
hewan coba torsio testis 10 jam kemudian dilakukan detorsi manual setelah 4 jam dilakukan 
orkhidektomi pada testis ipsilateral dan dilakukan orkhidektomi pada testis kontralateral 
pada hari ke-14 (CP), kelompok perlakuan hewan coba torsio testis 10 jam yang mendapat 
deksametason 10 mg/kgBB/subkutan 30 menit sebelum dilakukan detorsi manual 4 jam 
kemudian dilakukan orkhidektomi pada testis ipsilateral dan dilakukan orkhidektomi testis 
kontralateral pada pada hari ke-14 (N). Jumlah spermatogonium dihitung berdasarkan rata-
rata jumlah penampang tubulus seminiferus di intratubuler yang diamati pada 10 
penampang sayatan testis kontralateral dengan pewarnaan Haematoxiliyn Eosin (HE) dan 
jumlah IgG dihitung berdasarkan rata-rata jumlah tubulus seminiferus di ekstratubuler yang 
diamati pada 5 penampang sayatan testis kontralateral dengan pewarnaan imunohistokimia 
(IHC). Hasil: Terdapat perbedaan yang bermakna jumlah spermatogonium antara kelompok 
CN dan CP, CN dan N, maupun CP dan N (p<0,05). Sedangkan pada produksi IgG juga 
terdapat perbedaan yang bermakna antara CN dan CP, CN dan N, maupun CP dan N 
(p<0,05). Kesimpulan : Pemberian deksametason memberikan efek proteksi terhadap 
jumlah spermatogonium dan menurunkan produksi IgG pada testis kontralateral yang 
mengalami torsio testis unilateral selama 10 jam. 
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