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ABSTRAK 

PENGARUH PEMBERIAN NIFEDIPINE TERHADAP APOPTOSIS SEL EPITEL GERMINAL, 
SPERMATOGONIUM DAN SPERMATOGENESIS TESTIS IPSILATERAL PADA TIKUS 

PUTIH STRAIN WISTAR DENGAN TORSIO TESTIS UNILATERAL 
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Latar Belakang : Salah satu komplikasi lanjut torsio testis adalah infertilitas. Evidens saat ini 
menunjukkan peningkatan apoptosis akan mengakibatkan hilang dan berkurangnya germ cell 
serta spermatogenesis pada ischemic reperfusion injury paska torsio testis. Nifedipin adalah 
salah satu golongan penghambat kanal kalsium yang telah diteliti memperbaiki struktur organ 
pada saat terjadinya fase reperfusi  
Tujuan : Untuk megetahui efek pemberian nifedipin sebelum detorsi terhadap apoptosis sel 
epitel germinal, spermatogonium, dan spermatogenesis pada testis ipsilateral dengan torsio 
testis unilateral 
Metode dan materi : Tiga puluh tikus putih strain wistar secara acak dibagi  menjadi 5 
kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor tikus. Tikus pada kelompok kontrol 
negatif menjalani operasi sham kemudian diambil testis kirinya. Pada kelompok kontrol positif 
dilakukan torsio testis kiri 3x360 kearah lateral selama 4 jam dan 10 jam, setelah fase reperfusi 
selama 4 jam testis kiri diambil. Kelompok dengan nifedipin mendapatkan perlakuan bedah 
yang sama dengan kelompok kontrol positif, nifedipin (100 µg/kg) diberikan secara 
intraperitoneal 30 menit sebelum detorsi. Apoptosis diamati dengan pengecatan TUNEL assay, 
spermatogonium dan Johnson score untuk menilai spermatogenesis diamati dengan 
pengecatan hematoxylin eosin. 
Hasil : Torsio-detorsi testis unilateral akan menyebabkan peningkatan apoptosis secara 
signifikan disertai penurunan jumlah spermatogonium dan skor Johnson pada testis ipsilateral, 
dan itu berkorelasi positif dengan lamanya torsio testis. Pemberian nifedipin sebelum detorsi 
akan menyebabkan penurunan apoptosis secara signifikan disertai peningkatan jumlah 
spermatogonium dan skor Johnson dibandingkan kelompok kontrol positif baik 4 jam maupun 
10 jam. Bahkan pada kelompok torsio testis 10 jam dengan penambahan nifedipin mempunyai 
hasil yang serupa dengan kelompok kontrol positif 4 jam 
Kesimpulan : Pemberian nifedipin dapat menurunkan jumlah apoptosis, meningkatkan jumlah 
spermatogonium dan skor Johnson  pada testis ipsilateral dengan torsio testis unilateral 
 
Kata Kunci : Apoptosis, Spermatogonium, Spermatogenesis, Nifedipin, Torsio testis unilateral 
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