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BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Pengaruh Pemberian Ekstrak Biji Anggur (Vitis vinifera) Terhadap 
Ekspresi IL-1β Tikus Putih (Rattus norvegicus) Strain Wistar Yang Dipapar 
Asap Rokok 

 Pengaruh terapi ekstrak biji anggur (Vitis vinifera) terhadap ekspresi IL-1β 

pada testis hewan coba tikus (Rattus norvegicus) diamati dengan menggunakan 

metode immunohistokimia. Ekspresi IL-1β ditunjukkan oleh warna coklat pada 

preparat immunohistokimia (Gambar 5.1).  

 

 

 

 
Gambar 5.1. Ekspresi Interleukin-1-Beta (IL-1ß) pada jaringan testis tikus. Keterangan: 
(A) jaringan testis tikus sehat (kontrol negatif); (B) jaringan testis tikus yang dipapar asap 
rokok (kontrol positif); (C) jaringan testis tikus perlakuan 1 (dosis ekstrak biji anggur 
dosis 0,9 mg/200 gram BB tikus); (D) jaringan jaringan testis tikus perlakuan 2 (dosis 
ekstrak biji anggur dengan dosis 2,7 mg/200 gram BB tikus); (E) jaringan testis tikus 
perlakuan 3 (dosis ekstrak biji anggur dengan dosis 5,4 mg/200 gram BB tikus). 
Keterangan (         ) = ekspresi IL-1β. Perbesaran 400x. 
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Ikatan antigen berupa IL-1β pada jaringan testis dengan antibodi primer 

anti-rat IL-1β kemudian diikat antibodi sekunder berlabel biotin (Anti Rabbit IgG 

biotin labeled) dengan penambahan enzim SA-HRP (Strepta avidin-Horseradish 

Peroxidase) dan substrat yang berisi kromogen dan H2O2 akan memunculkan 

endapan berwarna coklat dan H2O. Hasil pengamatan secara kualitatif  

menunjukkan ekspresi IL-1β terlihat pada semua kelompok tikus percobaan. Pada 

kelompok A, B, C, D dan E ditemukan ekspresi IL-1β dengan intensitas yang 

berbeda (Gambar 5.1). Ekspresi IL-1β pada kelompok A (kelompok negatif) 

memperlihatkan rata-rata persentase area dengan intensitas rendah. Ekspresi IL-1β 

secara normal diekspresikan oleh  makrofag untuk memicu kerja fagositosis sel 

yang mengalami apoptosis dalam jaringan testis ( Susin et al., 1998). Apoptosis 

adalah suatu proses kematian sel yang terjadi pada sel tunggal secara terencana 

yang ditandai dengan gambaran morfologi dan biokimiawi khas sebagai akibat 

dari inisiasi oleh stimuli fisiologis maupun patologis tanpa menimbulkan reaksi 

radang. Apoptosis secara seluler merupakan proses normal yang terjadi selama 

perkembangan embrional (Zeiss, 2003). Selama spermatogenesis, kematian sel 

secara terprogram (apoptosis) memainkan peran penting untuk menghilangkan 

sel-sel germinal yang cacat atau yang membawa mutasi DNA. Sel-sel germinal 

yang mengalami apoptosis selanjutnya akan difagositosis oleh makrofag. Pada 

proses fisiologi ini dapat terjadi disregulasi sehingga apoptosis sel germinal dapat 

menyebabkan infertilitas pejantan (Pentikäinen, 2002). 

 Hasil pengamatan ekspresi IL-1β pada kelompok B, C, D dan E memiliki 

intensitas warna coklat dengan luas area yang lebih besar dari kelompok A 
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(Gambar 5.1). Kelompok B sebagai kontrol positif memiliki intensitas warna 

coklat dengan luas area yang paling besar dibandingkan kelompok kontrol negatif, 

kelompok perlakuan 1,2 dan 3. Peningkatan ekspresi IL-1β pada testis tikus yang 

diberi paparan asap rokok (kelompok kontrol positif) menunjukkan kemampuan 

radikal bebas asap rokok untuk menginduksi terjadinya inflamasi pada testis. 

Makrofag adalah salah satu sel inflamasi yang merupakan sistem pertahanan 

tubuh pertama akan untuk menghancurkan benda asing (fagositosis) (Short, 

2004). Makrofag akan mengeluarkan sitokin proinflamasi seperti IL-1β yang 

berfungsi sebagai proliferasi sel dan akan membantu perlekatan sel-sel inflamatori 

ke lokasi inflamasi.  

 Hasil pengamatan ekspresi IL-1β pada kelompok terapi C, D dan E 

memiliki intensitas warna coklat dengan luas area yang lebih sedikit dibandingkan 

ekspresi IL-1β kelompok kontrol positif (Gambar 5.1). Penurunan ekspresi IL-1β 

pada testis tikus yang diberi terapi ekstrak biji anggur menunjukkan kemampuan 

antioksidan ekstrak biji anggur untuk membantu sistem pertahanan antioksidan 

tubuh dalam menstabilkan radikal bebas dari asap rokok dengan cara melengkapi 

kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas dan menghambat terjadinya 

reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang dapat merangsang proses 

inflamasi (Halliwell dan Gutteridge, 2000). Pada kelompok terapi juga terlihat 

memiliki intensitas warna coklat dengan luas area yang berbeda dikarenakan 

terdapat perbedaan dosis ekstrak biji anggur yang diberikan pada setiap kelompok 

perlakuan untuk menghambat efek radikal bebas dalam tubuh dan melindungi 
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kerusakan jaringan akibat paparan asap rokok serta menurunkan ekspresi IL-1β 

(Gambar 5.1). 

 Untuk mengetahui rata-rata ekspresi IL-1β pada testis tikus dilakukan 

pengukuran persentase area dengan software Axio Vision. Hasil pengukuran 

terhadap persentase area ekspresi IL-1β pada setiap kelompok tikus terlihat pada 

tabel 5.1.  

 
Tabel 5.1 Rata-rata persentase area ekspresi IL-1β pada testis tikus (Rattus 
norvegigus) strain Wistar yang Dipapar Asap Rokok dan Diterapi dengan Ekstrak 
Biji Anggur (Vitis vinifera) 
 

Kelompok Rata-rata 
persentase area 
ekspresi IL-1β 

± SD 

Ekspresi lL-1β 
Peningkatan 

Terhadap 
Kontrol Negatif 

Penurunan 
Terhadap 

Kontrol Positif 
A (Kontrol Negatif) 0.67±0.032a - - 

B (Kontrol Positif) 10.77±0.816d 1508% - 

C (Perlakuan 1 ekstrak 
biji anggur dosis 0,9 
mg/200 gram BB tikus) 

3.44±0.103c - 414% 

D (Perlakuan 2 ekstrak 
biji anggur dengan dosis 
2,7 mg/200 gram BB 
tikus) 

2.6±0.076b - 289% 

E (Perlakuan 3 ekstrak 
biji anggur dengan dosis 
5,4 mg/200 gram BB 
tikus) 

0.98±0.009a - 47% 

 
 Keterangan : Perbedaan notasi (a,b,c,d) menunjukkan adanya perbedaan yang 
signifikan antar perlakuan terhadap ekspresi IL-1β (α<0.05).  
 
 Pada tabel 5.1 terlihat persentase area ekspresi IL-1β kelompok kontrol 

positif diperoleh rata-rata persentase yang lebih besar dibandingkan dengan tikus 

kelompok negatif (Tabel 5.1). Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

yang signifikan antara ekspresi IL-1β pada testis tikus di kelompok kontrol positif 
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terhadap kelompok kontrol negatif,.kelompok perlakuan 1,2 dan 3. Rata-rata 

persentase area ekspresi IL-1β pada jaringan testis tikus kontrol positif mengalami 

peningkatan mencapai 1510% terhadap tikus kelompok kontrol negatif (Tabel 

5.1). 

 Sifat reaktif yang dimiliki oleh radikal bebas menyebabkan peroksidasi lipid 

dan kerusakan pada struktur makromolekul sel, sehingga mengubah karakter 

membran menjadi seperti antigen. Substansi antigen tersebut akan menimbulkan 

respon inflamasi sebagai respon fisiologis tubuh terhadap respon pertahanan 

terhadap antigen yang ditandai dengan peningkatan perekrutan sel-sel inflamatori 

antara lain makrofag untuk menghancurkan benda asing. Mekanisme inflamasi 

juga akan ditandai dengan adanya pengeluaran sitokin proinflamasi seperti IL-1β 

yang diproduksi oleh sel makrofag. Sitokin proinflamasi akan memicu 

peningkatan aktivitas makrofag serta akan membantu perlekatan sel-sel 

inflamatori ke lokasi inflamasi (Ren dan Torres, 2009).  Peningkatan proses 

inflamasi akan menyebabkan destruksi pada  jaringan testis akibat produksi IL-1β 

yang diketahui akan menstimulasi fibroblast untuk menghasilkan kolagenase dan 

menstimulasi degradasi kolagen tipe I, sehingga memicu destruksi jaringan 

(Shafie, 2011). Peningkatan inflamasi serta destruksi jaringan yang timbul karena 

radikal bebas asap rokok akan lebih besar apabila tidak dinetralkan oleh sistem 

antioksidan tubuh (Uslu et al., 2003). 

 Pengaruh terapi ekstrak biji anggur pada kelompok perlakuan C, D, dan E 

adalah penurunan ekspresi IL-1β terhadap tikus kelompok kontrol positif yang 

ditunjukkan adanya penurunan signifikan antara ekspresi IL-1β pada testis tikus di 
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kelompok perlakuan 1,2 dan 3 dengan kelompok kontrol positif (Tabel 5.1). 

Kelompok perlakuan 1 dengan terapi ekstrak biji anggur dengan dosis 0,9 mg/200 

gram BB tikus menunjukkan perbedaan ekspresi IL-1β yang signifikan terhadap 

kelompok kontrol negatif, kontrol positif, perlakuan 2 dan 3. Kelompok perlakuan 

2 dengan dosis biji anggur 2,7 mg/200 gram BB tikus menunjukkan perbedaan 

ekspresi IL-1β yang signifikan terhadap kelompok kontrol negatif, kontrol positif, 

perlakuan 1 dan 3. Kelompok perlakuan 3 dengan dosis biji anggur 5,4 mg/200 

gram BB tikus menunjukkan perbedaan ekspresi IL-1β yang signifikan terhadap 

kelompok kontrol negatif, kontrol positif, perlakuan 1 dan 2 (Tabel 5.1). 

Penurunan ekspresi IL-1β yang signifikan pada testis tikus yang diberi terapi 

ekstrak biji anggur menunjukkan kemampuan antioksidan ekstrak biji anggur 

untuk menghalangi rantai initiation dan menghancurkan rantai propagation 

radikal bebas untuk merusak sel, sehingga dapat membatasi kerusakan yang 

diakibatkan oleh radikal bebas dalam jaringan testis (Bagchi et al., 2000). 

Menurunnya reaktivitas dari radikal bebas akan menurunkan aktivitas makrofag 

dan produksi IL-1β seiring dengan menurunnya kerusakan oksidatif dalam 

jaringan (Short, 2004). 

 Pengaruh peningkatan dosis terapi ekstrak biji anggur pada hewan coba 

tikus yang dipapar asap rokok akan meningkatkan aktivitas antioksidan dalam 

tubuh yang dapat menghambat inisiasi infiltrasi sel-sel mononuklear dan 

menurunkan stes oksidatif dalam jaringan testis (Sastrohamidjojo, 1996). Terbukti 

bahwa pemberian ekstrak biji anggur pada kelompok terapi 3 dengan dosis yang 

paling besar ( 5,4 mg/200 gram BB tikus) mengalami penurunan rata-rata 
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persentase area ekspresi IL-1β yang paling signifikan pada jaringan testis tikus 

mencapai 48% terhadap tikus kontrol positif (Tabel 5.1). 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa pemberian ekstrak biji 

anggur (Vitis vivifera) dapat menurunkan kadar interleukin-1-beta (IL-1β) yang 

merupakan faktor inflamasi pada testis tikus putih (Rattus norvegicus) strain 

Wistar yang diberi paparan asap rokok. 

5.2  Pengaruh Pemberian Ekstrak Biji Anggur (Vitis vinifera) Terhadap 
Gambaran Histopatologi Testis Tikus Putih (Rattus norvegicus) Strain Wistar 
Yang Dipapar Asap Rokok 

 Pengaruh terapi ekstrak biji anggur (Vitis vinifera) terhadap gambaran 

histopatologi testis tikus putih (Rattus norvegicus) strain Wistar yang diberi 

paparan asap rokok akan diamati secara deskriptif yang dapat diketahui melalui 

pewarnaan Hemaktosilin-Eosin (HE) menggunakan mikroskop cahaya Olympus 

BX51. 

 Struktur histologi normal dari sel sertoli menunjukkan warna nukleus yang 

lebih pucat dari sel-sel germinal yang terdapat dalam tubulus seminiferus, bentuk 

selnya yang tidak beraturan serta batas antar sel yang tidak jelas, asosiasi yang 

kompak, terlihat menempel dengan sel spermatid. Pada struktur histologi normal 

sel leydig terlihat memiliki inti yang bulat dan sitoplasma granular pada 

pewarnaan HE. Gambaran mikroanatomi tubulus seminiferus testis yang normal 

akan menunjukkan asosiasi sel spermatogenik tersusun berlapis sesuai dengan 

tingkat perkembangannya dari membran basalis menuju ke arah lumen tubulus 

yakni spermatogonia, spermatosit, dan spermatid. Lumen normal dari tubulus 

seminiferus akan tampak terisi penuh oleh spermatozoa (Gambar 5.4). 
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Gambar 5.2 Penampang melintang histopatologi testis tikus. K1 (A). K2 (B) P1 (C). P2 
(D). P3 (E).(1) Membran basalis. (2) Spermatogonium. (3) Spermatosit. (4) Spermatid. 
(5) Spermatozoa. (6) Sel Leydig. (7) Sel Sertoli. (8) Lumen. Ket. Panah (   ) = perubahan 
lumen tubulus seminiferus; Panah (   ) = perubahan histopatologi sel sertoli; Panah (  ) = 
perubahan histopatlogi sel leydig (piknotik). Perbesaran mikroskop: 400×; Pewarnaan 
menggunakan Haematoksilin-Eosin. 
 

Hasil pengamatan pada jaringan testis tikus kelompok negatif (A) 

memperlihatkan struktur sel sertoli, sel leydig dan tubulus seminiferus yang 

tampak normal dengan susunan sel yang rapat dan kompak, serta terlihat 

perkembangan sel spermatogenik mulai dari membran basalis ke arah lumen yaitu 

spermatogonia, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid dan 

spermatozoa (Gambar 5.4.A). 

D C 
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 Hasil pengamatan pada jaringan testis tikus pada kelompok positif (B) 

terlihat adanya kerusakan sel yang mengarah pada kematian sel sertoli berupa 

membran sel yang mengalami fragmentasi (vakoulisasi) akibat radikal bebas asap 

rokok (Gambar 5.4.B). Struktur membran sel tersusun atas gabungan dari 

sekelompok molekul yang berikatan sangat kuat, bermuatan netral serta saling 

berkaitan satu dengan yang lain. Kerusakan membran sel akibat radikal bebas 

akan mengubah seluruh struktur makromolekul membran sel dan menyebabkan 

gangguan pada proses metabolisme sel. Proses metabolisme sel yang terganggu 

menyebabkan sel tidak dapat mempertahankan fluiditas dan komponen yang 

berada dalam intrasel sehingga sel mengalami kematian (nekrosis). Kerusakan 

pada sel sertoli akan menghambat regenerasi dan pematangan sel-sel germinal, 

yang mengakibatkan kematian sel germinal melalui suatu mekanisme yang 

disebut nekrosis (Boekelheide, 2000).  

 Hasil pengamatan pada kelompok positif menunjukkan bahwa terjadi 

kerusakan sel leydig yang mengarah pada nekrosis(Gambar 5.4.B). Terlihat pada 

gambaran mikroskopis diameter inti sel leydig mengalami pengecilan serta inti 

yang terfragmentasi (terbagi atas fragmen-fragmen) yang padat (karioreksis) 

akibat kematian sel. Kematian sel leydig terjadi karena sel tidak mampu 

mempertahankan fluiditas membran sel akibat peroksidasi lipid oleh radikal bebas 

asap rokok, sehingga terjadi gangguan pada seluruh komponen sel dan sel tidak 

dapat memperbaiki kerusakan sehingga menyebabkan sel mati. Kerusakan sel 

leydig yang terjadi akibat paparan asap rokok dapat dijadikan sebagai indikator 

bahwa aktivitas jaringan interstitial atau sel leydig mengalami penurunan 
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(Sauriasari, 2006). Penurunan aktivitas ini dapat disebabkan karena terjadi 

nekrosis (kematian sel) pada beberapa sel tanpa diikuti secara seimbang proses 

pembelahan sel baru (Gambar 5.4.B). 

 Kerusakan pada sel leydig menyebabkan gangguan pada hormon testosteron 

yang dihasilkan untuk spermatogenesis. Penurunan hormon testosteron 

menyebabkan terlepasnya spermatid dari sel sertoli ke lumen tubulus, sehingga 

spermatid terhambat untuk berdiferensiasi menjadi spermatozoa (Guven, et al., 

1999). Pada kelompok positif (B) terlihat susunan sel-sel spermatogenik yang 

longgar dan tidak teratur. Kepadatan spermatozoa di dalam lumen tubulus tidak 

seperti kelompok kontrol negatif. Lumen pada kelompok ini mengandung sel 

spermatogenik yang lebih sedikit sehingga lumen terlihat tidak penuh. (Gambar 

5.4.B).  

 Adanya gangguan dari radikal bebas terhadap sel sertoli dan sel leydig akan 

menghambat spermatogenesis di dalam tubulus seminiferus. Kerusakan pada sel 

sertoli dan sel leydig juga menghambat pembelahan sel ataupun kemampuan sel 

untuk berdiferensiasi, dampaknya adalah penurunan jumlah sel spermatogenik di 

dalam tubulus seminiferus. Perhitungan rata-rata jumlah sel spermatogenik pada 

testis tikus kelompok kontrol positif lebih kecil dibandingkan dengan tikus 

kelompok negatif (Tabel 5.2). 

 Pengaruh terapi ekstrak biji anggur pada kelompok perlakuan (C,D dan E) 

menunjukkan adanya regenerasi sel pada jaringan testis (Gambar 5.4). Pada 

kelompok perlakuan 1,2 dan 3 terlihat adanya perbaikan sel yang ditunjukkan 

kembalinya struktur normal sel sertoli dan sel leydig serta memperlihatkan 
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perbaikan struktur tubulus seminiferus testis dan adanya peningkatan 

perkembangan sel spermatogenik. Pengamatan diameter tubulus seminiferus testis 

dan jumlah sel spermatogenik dapat dilihat pada tabel 5.2. 

 
Tabel 5.2 Rata-rata jumlah sel spermatogenik dan diameter tubulus seminiferus  
 

Kelompok Jumlah Sel 
Spermatogenik  

[Mean ± SD (%)] 

Diameter Tubulus 
Seminiferus (µm) 
[Mean ± SD (%)] 

A (Kontrol Negatif) 9.75±0.957b 34.22±0.057e 
B (Kontrol Positif) 6± 0.816a 25.09±0.064a 

C (Perlakuan 1 ekstrak biji 
anggur dosis 0,9 mg/200 gram 
BB tikus) 

6.5±0.577a 25.89±0.108b 

D (Perlakuan 2 ekstrak biji 
anggur dengan dosis 2,7 
mg/200 gram BB tikus) 

8.25±0.5b 26.38±0.061c 

E (Perlakuan 3 ekstrak biji 
anggur dengan dosis 5,4 
mg/200 gram BB tikus) 

9±0.816b 26.78±0.139d 

  
Keterangan : Perbedaan notasi (a,b,c,d,e) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 
antar perlakuan terhadap jumlah sel spermatogenik dan diameter tubulus seminiferus 
(α<0.05). 
  
 Spermatositogenesis merupakan proliferasi sel induk spermatogonia yang 

membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer 

mengalami pembelahan meiosis I menjadi spermatosit sekunder. Pembelahan 

meiosis I terdiri dari profase, metafase, anafse dan telofase. Profase dari 

spermatosit primer dibedakan menjadi leptoten, zigoten, pakiten, diploten dan 

diakinesis. Spermatosit pada tahap pembelahan pakiten merupakan sel yang 

mudah diamati karena memiliki kromatid tebal, memendek, dan ukuran relatif 

besar dibandingkan sel spermatogenik yang lainnya. Pada pembelahan meiosis II 

spermatosit sekunder menjadi spermatid. Spermatid mengalami perubahan 
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morfologi dari bentuk bulat menjadi bentuk oval dan berekor yaitu spermatozoa 

melalui proses spermiogenesis (Johnson and Everitt, 1990). Hasil pengamatan 

jumlah sel spermatogenik pada preparat histopatologi secara deskriptif 

menunjukkan penurunan jumlah sel spermatogenik pada tahap spermatosit pakiten 

(Gambar 5.2). Penurunan jumlah spermatosit pakiten juga didukung penelitian 

Sukmaningsih (2009) bahwa didapakan paparan asap rokok menyebabkan 

penurunan jumlah spermatosit pakiten dan spermatid pada spermatogenesis. Pada 

hasil perhitungan juga terdapat penurunan diameter tubulus seminiferus pada 

testis tikus kelompok kontrol positif, dibandingkan dengan tikus kelompok negatif 

yang menurun secara signifikan karena penurunan jumlah sel spermatogenik yang 

berkembang (Tabel 5.1). 

 Rata-rata jumlah sel spermatogenik dan diameter tubulus seminiferus pada 

kelompok perlakuan yang diberi ekstrak biji anggur lebih besar dibandingkan 

dengan kelompok kontrol positif yang ditunjukkan adanya perbedaan nyata 

terhadap kelompok kontrol positif (Tabel 5.1). Aktivitas antioksidan 

proanthosianidin pada ekstrak biji anggur (Vitis vinifera) akan melengkapi sistem 

pertahanan tubuh untuk menangkal serangan radikal bebas atau oksidan sehingga 

dapat membatasi kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas (Bagchi et al., 

2000). Sistem pertahanan antioksidan bekerja dengan beberapa cara berinteraksi 

langsung dengan radikal bebas untuk mencegah pembentukan senyawa oksigen 

reaktif, atau mengubah senyawa reaktif menjadi kurang reaktif (Winarsi, 2007). 

Reaksi penetralan radikal bebas oleh antioksidan digolongkan menjadi dua yaitu 

mekanisme Hidrogen Atom Transfer (HAT) dan Electron Transfer (ET). Reaksi 
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HAT terjadi dengan cara antioksidan (AH) akan memberikan salah satu atom 

hidrogennya (H) kepada radikal bebas (X*) sehingga akan terbentuk senyawa 

radikal yang tidak reaktif (XH). Sementara itu reaksi ET terjadi akibat reaksi 

reduksi oksidasi (redoks) antara radikal (X*) dengan antioksidan (AH) akan 

menghasilkan produk stabil (XH) dan air (H2O) (Prakash, 2001).  

 Kemampuan antioksidan ekstrak biji anggur terbukti mampu untuk 

memperbaiki sel dengan cara membantu regenerasi sel dan melindungi jaringan 

testis dari efek radikal bebas asap rokok dalam tubuh (Shafie, 2011). Efek terapi 

antioksidan akan memperlihatkan struktur tubulus seminiferus normal dengan 

susunan sel yang rapat dan kompak, serta terlihat perkembangan sel 

spermatogenik mulai dari membran basalis ke arah lumen. Pengaruh peningkatan 

dosis terapi ekstrak biji anggur pada hewan coba tikus yang dipapar asap rokok 

akan meningkatkan aktivitas antioksidan dalam tubuh yang dapat menghambat 

terjadinya kerusakan oksidatif dalam jaringan akibat radikal bebas. Pemberian 

ekstrak biji anggur yang paling besar pada kelompok perlakuan 3 dengan dosis 

5,4 mg/200 gram BB tikus mengalami peningkatan rata-rata jumlah sel 

spermatogenik dan diameter tubulus seminiferus yang paling signifikan dari 

kelompok tikus kontrol positif dan mendekali normal dari kelompok tikus sehat 

(Tabel 5.2). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa aktivitas antioksidan dari 

ekstrak biji anggur dapat memperbaiki kerusakan jaringan testis yang disebabkan 

oleh radikal bebas asap rokok berupa peningkatan jumlah sel spermatogenik dan 

peningkatan diameter tubulus seminiferus. 


