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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Torsio testis merupakan suatu keadaan funikulus spermatikus yang 

terpuntir sehingga mengakibatkan oklusi dan strangulasi dari vaskularisasi yang 

mengarah ke testis dan epididimis, lebih lanjut oklusi tersebut akan memicu 

terbentuknya berbagai macam radikal bebas. Angka kejadian torsio testis adalah 

4,5 per 100.000 laki-laki usia 1-25 tahun setiap tahunnya. 1,2 

Torsio testis merupakan salah satu kegawatdaruratan yang harus segera 

ditangani secara cepat  yaitu kurang dari 6 jam (golden period). Jika penanganan 

torsio testis lebih dari 6 jam setelah onset ,maka prognosisnya akan semakin 

memburuk dan berisiko untuk 40% kemungkinan terjadinya kerusakan testis 

kontralateral,kematian jaringan testis, atau bahkan infertilitas.3 

Penatalaksanaan torsio testis menjadi tindakan yang harus segera 

dilakukan.Penatalaksanaan kegawatdaruratan torsio testis yang paling sering dan 

mutlak dilakukan saat ini adalah dengan cara pembedahan dan tindakan detorsi 

3.Tindakan bedah menjadi hal yang penting untuk memperbaiki aliran darah yang 

terhambat agar tidak terjadi iskemi dan reperfusi. 3,4.  

Pembedahan yang terlambat, yaitu pembedahan yang dilakukan setelah 4-

8 jam akan mengakibatkan komplikasi yang lebih berat. Hal ini merujuk pada 

penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa angka keberhasilan pembedahan 

torsio testis yang telah melewati golden period hanya sekitar 30%. Selain itu, 

pembedahan yang terlambat juga meningkatkan risiko infertilitas pada testis yang 

tidak mengalami torsio. 



2 
 

 
 

Pada torsio testis, reperfusi terjadi sebagai respon terjadinya iskemi. 

Reperfusi mengakibatkan terjadinya stres oksidatif yang ditunjukkan dengan 

ketidakseimbangan antara reactive oxidative stress (ROS) dengan antioksidan 

tubuh.Ketidakseimbangan ini diakibatkan oleh karena banyak zat toksik yang 

dihasilkan oleh ROS sehingga menyebabkan kerusakan DNA, peroksidasi lemak 

di jaringan serta membran mitokondria dan berakibat terhadap kerusakan jaringan 

testis.3,5 Kerusakan jaringan testis yang diakibatkan oleh reperfusi injuri akan 

membuat infark jaringan dan akan berujung kepada hilangnya struktur dan fungsi 

jaringan testis. Hilangnya struktur dan fungsi testis akan mempengaruhi proses 

spermatogenesis sehingga dapat mengakibatkan infertilitas.6 Selain testis 

unilateral, testis kontralateral juga memiliki potensi kerusakan. Kerusakan yang 

terjadi paling sering diakibatkan oleh adanya reperfusi injuri, tindakan pra bedah 

seperti detorsi manual, disgenesis kongenital ataupun tindakan bedah yang 

terlambat. 1 

 Salah satu alternatif untuk mengurangi risiko komplikasi torsio testis dan 

untuk meningkatkan keberhasilan pembedahan yaitu dengan memperbaiki 

kerusakan jaringan selama golden period. Salah satu cara yang dapat digunakan 

adalah dengan pemberian zat yang memiliki efek antioksidan. Beberapa contoh 

dari antioksidan yang dapat digunakan adalah phosphodiesterase type 5 inhibitors, 

dehydroepiandrosterone, propofol, morphine, quercetin, dan allopurinol. 7 

Salah satu jenis antioksidan yang mudah didapat dan relatif aman adalah 

phosphodiesterase type 5 inhibitors. Phosphodiesterase type 5 inhibitorsadalah 

zat yang disintesis untuk menghambat phosphodiesterase type 5 inhibitorsdi sel. 

Beberapa jenis dari phosphodiesterase type 5 inhibitorsdi antaranya adalah 
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sildenafil, tadalafil, dan vardenafil. Sildenafil merupakan salah satu jenis 

Phosphodiesterase type 5 inhibitors yang sangat mudah ditemukan di masyarakat. 

Nama lain dari sildenafil adalah VIAGRA®. 8,9 

Mekanisme kerja Phosphodiesterase type 5 inhibitors adalah dengan 

memblokir aksi degradasi cGMP menjadi GMP oleh PDE 5 pada otot polos yang 

melapisi pembuluh darah yang memasok corpus cavernosum penis sehingga 

mengakibatkan vasodilatasi pembuluh darah penis. Pada penelitian terdahulu 

disebutkan bahwa phosphodiesterase type 5 inhibitors juga memiliki peran 

mencegah terjadinya mekanisme apoptosis sel pada torsio testis serta sebagai 

salah satu antiinflamasi dengan cara meningkatkan aktivitas enzim antioksan 

seperti catalase (CAT) yang berperan penting sebagai proteksi sel sehingga 

menghambat terjadinya iskemi pada jaringan testis. 8 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian 

tentang pengaruh pemberian Phosphodiesterase type 5 inhibitors terhadap derajat 

inflamasi torsio testis tikus Sprague Dawley jantan yang dilakukan tindakan 

torsio-detorsi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah perbedaan derajat inflamasi pada tindakan torsi-detorsi 

testis tikus Sprague Dawley dengan pemberian Phosphodiesterase type 5 

inhibitors? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Menilai perbedaan derajat inflamasi pada tikus Sprague Dawley Jantan 

yang dilakukan tindakan torsi-detorsi antara yang diberi phosphodiesterase type 5 

inhibitors dengan yang tidak diberi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Menilai derajat inflamasi pada testis tikus Sprague Dawley jantan yang 

dilakukan tindakan torsi-detorsi pada kelompok yang diberi phosphodiesterase 

type 5 inhibitors. 

2) Menilai derajat inflamasi pada testis tikus Sprague Dawley jantan yang 

dilakukan tindakan torsi-detorsi pada kelompok yang tidak diberi 

phosphodiesterase type 5 inhibitors. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Dalam bidang akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumbangan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara pemberian 

phosphodiesterase type 5 inhibitorsterhadap gambaran histopatologi dan testis 

pasca tindakan torsi-detorsi testis. 

2) Dalam bidang kesehatan, apabila terbukti jelas terdapat hubungan antara 

pemberian phosphodiesterase type 5 inhibitorsterhadap gambaran histopatologi 

iskemi jaringan torsio testis tikus, maka dapat digunakan sebagai salah satu 

cara untuk mengurangi ischemic-reperfusion injury. 

3) Dalam bidang penelitian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan referensi untuk penelitian berikutnya. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Daftar penelitian sebelumnya 

Jurnal Metode Hasil Penelitian 

Rachmat Budi Santoso. 
Efek Terapi 
Allopurinol dalam 
mencegah kerusakan 
testis akibat torsio 
testis pada model tikus. 
2007 

Design Penelitian : 
eksperimental 
Variabel terikat : 
perubahan tebal epitel 
germinal tubulus 
seminiferus 
Variabel bebas : 
Allopurinol 

Allopurinol memberikan 
efek terapi yang 
bermakna dalam 
mencegah kerusakan 
lebih berat pada epitel 
germinal tubulus 
seminiferus yang 
diakibatkan oleh torsio 
testis. 

Ozturk H, dkk.  
The Effects of Nitric 
Oxide on the 
Expression of Cell 
Adhesion 
Molecules (ICAM-1, 
UEA-1, and Tenascin) 
in Rats 
With Unilateral 
Testicular Torsion. 
2003 

Design Penelitian : 
eksperimental 
Variabel terikat : Cell 
Adhesion 
Molecules (ICAM-1, UEA-
1, and Tenascin) Variabel 
bebas : Nitric Oxide 

Ekspresi dari adesi 
molekul mungkin menjadi 
suatu tanda dari inflamasi.  

Ergur BU,dkk. 
Protective effect of 
erythropoietin 
pretreatment in 
testicular ischemia-
reperfusion injuri in 
rats. 2008 

Design Penelitian : 
eksperimental 
Variabel terikat : 
Gambaran histopatologi 
Variabel bebas : 
Eritropoietin 

Eritropoietin mencegah 
terjadinya I/R injuri pada 
tikus yang ditorsio testis. 

 

Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena 

penelitian ini untuk menilai perbedaan derajat inflamasi pada tikus Sprague 

Dawley Jantan yang dilakukan tindakan torsi-detorsi antara yang diberi 

phosphodiesterase type 5 inhibitors dengan yang tidak diberi.


