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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efek negatif MSG pada testis

Monosodium glutamat (MSG) di dalam tubuh akan mengalami penguraian

menjadi bentuk asalnya, yaitu asam glutamat.1-4 Asam glutamat yang terkandung

dalam MSG dapat berupa asam glutamat-L dan asam glutamat-D,

yang mana asam glutamat-D hanya dapat digunakan oleh organisme tingkat

rendah sebagai penyusun dinding sel dan dapat berbahaya bagi organisme tingkat

tinggi seperti manusia. Hal ini disebabkan karena asam glutamat-D tidak termasuk

dalam rangkaian peptida tubuh sehingga tidak dapat digunakan dalam

proses sintesis protein.3

Konsumsi MSG yang berlebihan akan menyebabkan jumlah asam

glutamat di dalam tubuh meningkat. Jumlah asam glutamat yang berlebih

di dalam tubuh (terutama asam glutamat-D) menyebabkan asam glutamat tidak

dapat digunakan dalam proses sintesis protein, melainkan akan menjadi radikal

bebas di dalam tubuh (karena dapat dilihat dari struktur kimianya pada gambar 1,

asam glutamat memiliki ion N+ dan O-).3,7,19,20

Gambar 1. Struktur kimia asam glutamat dan MSG19
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Radikal bebas adalah molekul yang memiliki elektron yang tidak

berpasangan sehingga bersifat sangat reaktif. Radikal bebas akan mencari

pasangan elektron dari molekul-molekul tubuh manusia; seperti pada karbohidrat,

protein, maupun lemak; sehingga akan merusak organela-organela dalam sel-sel

manusia (nukleus, membran sel, atau organela lainnya); proses ini disebut sebagai

stres oksidatif sel.20 Jumlah asam glutamat yang berlebih juga dapat bersifat

sebagai eksitotoksin dan mengganggu kerja dari beberapa enzim di dalam tubuh;

seperti menyebabkan overaktivitas dari beberapa enzim sel, misalnya protein

kinase C, calcium/cadmoulin dependent protein kinase II, fosfolipase, protease,

fosfatase, nitric oxide synthase, endonuklease, dan ornitin dekarboksilase;

sehingga juga akan mengakibatkan stres oksidatif sel.3,7

Stres oksidatif sel akan menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia.20

Gangguan pada kesehatan manusia dapat berupa sindrom yang disebut chinese

restaurant syndrome dengan trias gejala; yaitu mati rasa pada leher yang menjalar

ke tangan dan punggung, kelemahan, serta palpitasi; ataupun kerusakan organ-

organ tubuh seperti pada otak, mata, hepar, dan juga testis.3,7,21,22

Efek negatif MSG pada testis bisa melalui dua mekansime,

yaitu gangguan pada aksis hipotalamus-hipofisis-testis ataupun gangguan

langsung pada testis. Jumlah asam glutamat yang berlebih akan menyebabkan

stres oksidatif pada otak sehingga berakibat pada degenerasi dari sel-sel di otak

(terlebih lagi pada beberapa bagian otak yang memiliki banyak reseptor asam

glutamat dan tidak memiliki sawar darah otak, misalnya hipotalamus).

Degenerasi sel-sel otak akan menyebabkan kerusakan dari hipotalamus sehingga
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kadar hormon GnRH (gonadotropin releasing hormone) akan menurun dan akan

berdampak pada penurunan kadar hormon FSH (follicle stimulating hormone)

dan LH (luteinizing hormone), penurunan kadar hormon FSH dan LH

akan mengganggu kerja dari sel-sel dalam testis. Degenerasi dari sel-sel di otak

juga bisa berdampak pada kerusakan hipofisis sehingga terjadi penurunan kadar

hormon FSH dan LH, namun bukan karena penurunan kadar hormon GnRH.

Mekanisme kedua terjadi ketika jumlah asam glutamat yang berlebih akan

menyebabkan stres oksidatif pada sel-sel di dalam testis sehingga akan

menyebabkan kerusakan pada sel-sel di dalam testis. Kedua mekanisme tersebut

akan menyebabkan gangguan pada fungsi testis dan

dapat menyebabkan infertilitas.3,16,23,24

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa MSG dapat menyebabkan

penurunan ukuran dan berat testis, penurunan kadar asam askorbat di dalam testis,

dan kerusakan dari struktur histologi/sel-sel di dalam testis.25

2.2 Histopatologi testis akibat paparan MSG

Testis adalah organ genitalia pria yang terletak di dalam skrotum,

yang berfungsi sebagai organ reproduksi dan kelenjar endokrin. Kerja dari testis

dipengaruhi oleh aksis hipotalamus-hipofisis-testis, yaitu oleh hormon

GnRH, FSH, dan LH.26,27

Histologi dari testis dapat dibagi atas dua bagian utama yaitu tubulus

seminiferus (terdiri dari sel spermatogenik dan sel sertoli) dan kompartemen

interstitial (terdiri dari sel leydig). Sel spermatogenik yang berfungsi dalam
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proses fertilisasi/reproduksi terdiri atas berbagai macam stadium pembelahan

yaitu sel spermatogonium dengan ciri khas terletak dekat lamina basalis tubulus,

berukuran relatif besar, dan memiliki kromatin yang ireguler; sel spermatosit

primer dengan ciri khas berukuran paling besar di antara sel spermatogenik lain

dan memiliki kromatin yang tercat jelas; sel spermatosit sekunder dengan ciri

khas jarang ditemukan, berukuran kecil dengan inti kecil dan sitoplasma pucat;

sel spermatid dengan ciri khas berukuran paling kecil dibandingkan

sel spermatogenik lainnya, memiliki sitoplasma yang sedikit dan kromatin

yang padat; dan sel spermatozoa dengan ciri khas berbentuk panjang seperti tanda

seru dan terletak di daerah tengah lumen. Sel sertoli yang berfungsi sebagai

sel penunjang sel spermatogenik, memiliki ciri khas berbentuk piramidal dan

terletak di antara sel spermatogenik. Sel leydig yang berperan dalam

memproduksi hormon testosteron, memiliki ciri khas berbentuk bulat atau

poligonal, memiliki sitoplasma eosinofilik, dan mengandung banyak tetesan

kecil lemak. Histologi dari testis dapat dilihat pada gambar 2.28-31

Gambar 2. Histologi testis32
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Testis dapat mengalami perubahan mikroskopis akibat adanya suatu

kelainan (termasuk akibat MSG), yang disebut perubahan histopatologi testis.33

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberian MSG dengan dosis

4 mg/kg BB/hari pada tikus dewasa selama 10 hari dan 30 hari dapat merusak

struktur histologi dari sel spermatogenik dan sel sertoli (Gambar 3).8

Gambar 3. Hasil penelitian terkait histopatologi testis akibat paparan MSG8

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada kelompok kontrol (1) memiliki

struktur histologi tubulus seminiferus normal, pada kelompok perlakuan 10 hari

(2) terjadi penurunan jumlah dan kerusakan dari sel spermatogenik dan sel sertoli

(eksofoliasi, kerusakan organela, dan bentuk abnormal dari sel) serta terdapat

vakuola pada tubulusnya, sedangkan pada kelompok perlakuan 30 hari (9) terjadi

penurunan jumlah dan kerusakan dari sel spermatogenik dan sel sertoli yang lebih

parah serta terdapat area nekrotik luas pada tubulusnya.8

Penelitian-penelitian lain menunjukkan bahwa MSG juga dapat

menyebabkan atrofi tubulus seminiferus (penurunan diameter tubulus), penebalan

membran basal tubulus, terbentuknya material hialin pada tubulus dan jaringan

interstitial, dilatasi pembuluh darah intertubular, penurunan kadar hormon

testosteron, dan penurunan jumlah serta kerusakan dari sel leydig.34-36
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2.3 Fungsi madu sebagai antioksidan pada testis

Antioksidan adalah suatu enzim ataupun molekul (molekul yang cukup

stabil yang dapat mendonorkan elektronnya) yang dapat digunakan untuk

melawan dan menetralisir radikal bebas (dan molekul berbahaya lainnya)

yang ada dalam tubuh sehingga dapat mengurangi efek buruk dari radikal bebas

dan mencegah stres oksidatif yang terjadi pada sel. Tubuh memiliki berbagai

macam antioksidan; antioksidan utama dari tubuh adalah enzim superoksida

dismutase (SOD), enzim katalase, dan glutathion sulfidril (GSH).

Antioksidan lain yang dimiliki tubuh antara lain asam urat, koenzim Q, ubikuinol,

zat besi, transferin, feritin, metalotionein, dan seruloplasmin.20

Dengan adanya antioksidan dalam tubuh (antioksidan endogen), tubuh dapat

melawan dan menetralisir radikal bebas, namun jika radikal bebas terdapat dalam

jumlah berlebihan, maka tubuh memerlukan antioksidan eksogen (dari luar tubuh)

untuk melawan dan menetralisirnya. Antioksidan eksogen dapat berasal dari

berbagai macam bahan yang terdapat di alam, salah satunya

terdapat dalam madu.11,20

Madu dapat digolongkan berdasarkan asal nektarnya; menjadi madu flora,

madu ekstraflora, dan madu embun. Madu flora adalah madu yang dihasilkan dari

nektar bunga; yang mana jika hanya berasal dari satu bunga disebut madu

monoflora, sedangkan jika berasal dari berbagai macam bunga disebut madu

poliflora. Madu ekstraflora adalah madu yang dihasilkan dari nektar di luar bunga;

seperti daun, cabang, ataupun batang tanaman.12
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Madu embun (atau disebut juga black forest honey) adalah madu yang

dihasilkan dari cairan hasil suksesi serangga yang kemudian diletakkan di bagian

tanaman. Madu embun bewarna lebih gelap dan memiiliki kadar nutrisi dan

antioksidan yang lebih tinggi dari jenis madu yang lain.12,37

Komponen utama dari madu yang bersifat sebagai antioksidan adalah

enzim SOD, enzim katalase, vitamin C (asam askorbat), flavonoid (luteolin,

kuersetin, apigenin, fisetin, kaempferol, isorhamnetin, asatetin, tamarixetin, krisin,

pinobanksin, pinosembrin, dan galangin), dan fenolik (asam fenolik).11,14

Komponen madu lainnya yang dapat berperan sebagai antioksidan antara lain

asam organik, beta karoten (prekusor vitamin A), vitamin E, mangan,

dan selenium.11,14,38,39

Enzim SOD dan katalase saling bekerja sama secara umpan balik untuk

melawan dan menetralisir radikal bebas dengan cara menguraikan oksidan

menjadi senyawa yang tidak berbahaya bagi tubuh. Enzim SOD akan bereaksi

dengan oksidan membentuk hidrogen peroksida (H2O2), H2O2 yang terbentuk

akan diuraikan oleh enzim katalase menjadi air dan oksigen, sehingga menjadi

senyawa yang lebih stabil dan tidak berbahaya. Vitamin C akan berperan dalam

menangkal secara langsung radikal bebas yang terdapat di dalam cairan

ekstraseluler (karena vitamin C larut dalam air atau disebut juga antioksidan

hidrofilik), memutus reaksi berantai radikal bebas, meregenerasi vitamin E,

sebagai oxygen scavenger (mengikat oksigen sehingga tidak mendukung reaksi

oksidasi), dan sebagai pendonor elektron untuk radikal bebas sehingga terbentuk

senyawa yang lebih stabil, yaitu semi dehidroaskorbat (DHA).11,20
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Flavonoid akan berperan dalam mengurangi pembentukan dan aktivitas dari

radikal bebas, mengikat radikal bebas sehingga menjadi senyawa yang lebih

stabil, dan sebagai inhibitor reaksi autooksidasi yang dialami oleh beta karoten

(beta carotene bleaching inhibition).40,41 Sedangkan fenolik berperan dalam

menurunkan aktivitas dari radikal bebas dan sebagai inhibitor reaksi autooksidasi

yang dialami oleh beta karoten (beta carotene bleaching inhibition).40

Mekanisme kerja antioksidan dari komponen madu lainnya dapat dilihat pada

tabel 2.

Tabel 2. Mekanisme kerja antioksidan dari beberapa komponen madu11,20,42-45

Komponen madu Mekanisme kerja
Asam organik Meningkatkan kapasitas total antioksidan
Beta karoten
(prekusor vitamin A)

Membantu kerja dari vitamin C dan vitamin E

Vitamin E Membantu pembentukan senyawa semi DHA (lewat
pembentukan senyawa perantara tokoferol O),
antioksidan lipofilik

Mangan Sebagai kofaktor enzim SOD, mengikat radikal bebas
sehingga menjadi senyawa yang lebih stabil

Selenium Aktivitas protektif dari selenoprotein dan selenoenzim
Antioksidan eksogen seperti madu diperlukan tubuh untuk membantu

kerja dari antioksidan endogen untuk melawan dan menetralisir radikal-radikal

bebas yang ada dalam tubuh sehingga akan mencegah kerusakan (efek protektif)

organ-organ tubuh, termasuk testis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa

madu dapat menurunkan kerusakan struktur histologi dari testis tikus yang

diakibatkan oleh octylphenol (radikal bebas) (Gambar 4).14
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Gambar 4. Hasil penelitian terkait efek protektif madu terhadap testis14

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada kelompok kontrol (A) memiliki

struktur histologi tubulus seminiferus yang normal; pada kelompok perlakuan

pemberian octylphenol dosis 0.1mg/kg BB/hari (B) menunjukkan kerusakan

tubulus; pada kelompok perlakuan pemberian octylphenol dosis

1 mg/kg BB/hari (C) terlihat kerusakan tubulus yang semakin parah,

ditandai dengan kerusakan nyata dari membran basal tubulus dan penurunan

jumlah sel spermatogenik. Efek protektif dari madu terlihat pada

kelompok selanjutnya; yang mana pada kelompok perlakuan pemberian

octylphenol dosis 0.1 mg/kg BB/hari ditambah dengan madu dosis

20mg/kgBB/hari (D) menunjukkan struktur tubulus yang cukup normal dengan

sedikit iregularitas dan jarak antar sel; pada kelompok perlakuan pemberian

octylphenol dosis 1mg/kgBB/hari ditambah madu dosis 20mg/kg BB/hari (E)

menunjukkan struktur tubulus yang lebih baik dibanding dengan kelompok C,

sedangkan pada kelompok perlakuan pemberian madu dosis 20mg/kg BB/hari (F)

menunjukkan struktur histologi tubulus yang normal.14

D E F
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Penelitian lain menunjukkan bahwa madu dapat meningkatkan diameter

dan tebal tubulus seminiferus pada mencit yang diinduksi timbal asetat

(dibandingkan dengan kelompok yang hanya diberi timbal asetat).12

Selain memperbaiki stuktur histologis dari testis, madu juga terbukti dapat

meningkatkan aktivitas dari enzim SOD, enzim katalase, dan total kapasitas

antioksidan dari cairan mani serta menurunkan kadar dari sitokin-sitokin

proinflamasi (IL-1 beta, IL-6, IL-8, dan TNF alfa) dan radikal bebas (reactive

oxygen species/ROS dan malondialdehid/MDA) dari cairan mani.46


