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PENDAHULUAN 

 

Paparan rokok merupakan faktor eksogen yang dapat menyebabkan terjadinya 

stres oksidatif pada reproduksi pria. Stres oksidatif telah diidentifikasi sebagai salah 

satu dari banyak mediator infertilitas laki-laki dengan menyebabkan disfungsi sperma. 

Stres oksidatif merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan antara produksi radikal 

bebas atau Reactive Oxygen Species (ROS) dengan antioksidan, dimana kadar radikal 

bebas lebih tinggi dibandingkan antioksidan.  

Menghirup asap rokok secara aktif maupun pasif dapat mengakibatkan absorbsi 

substansi pada asap tersebut oleh pembuluh darah di paru-paru, dan kemudian beredar 

pada sirkulasi darah serta memungkinkan terjadinya pengendapan dari substansi toksik 

tersebut pada plasma seminal melalui berbagai cara seperti: difusi dan transport aktif 

(Leone, 2015). Hal tersebut berpotensi untuk meningkatkan radikal bebas berupa ROS 

(Reactive Oxygen Species) seperti radikal superoksida (O2
●

), radikal hidroksil (OH
●

),  

dan radikal peroksil (ROO
●

) di dalam tubuh (Halliwell & Gutteridge, 2015). 

Radikal bebas yang berinteraksi dengan Polyunsuturated fatty acid (PUFA) pada 

membran sel juga menimbulkan kerusakan pada membran sel leydig dan sel sertoli. 

Menurut Halliwell & Gutteridge (2015), kerusakan pada membran dapat menonaktifkan 

ikatan membran dengan reseptor atau enzim sehingga mengganggu fungsi normal sel.  

Rusaknya sel leydig dan sel sertoli dapat mempengaruhi kerja hormon LH, FSH dan 

testosteron. Ikatan antara LH dengan reseptor LH pada bagian membran sel dapat 

terhambat, yang mengakibatkan sel leydig tidak dapat mensekresi hormon testosteron 
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secara optimal. Ikatan FSH dengan reseptor FSH yang terhambat dapat menyebabkan 

terhambatnya perkembangan sel sertoli sebagai penghasil androgen binding protein 

(ABP) yang menjadi carrier testosteron. Menurunnya jumlah ABP tersebut berbanding 

lurus dengan penurunan jumlah testosteron yang berperan dalam spermatogenesis. 

Penurunan hormon LH, FSH dan testosteron menyebabkan kegagalan proses 

spermatogenesis sehingga terjadi penurunan jumlah spermatozoa. Menurut Igwebuike et 

al., (2011), menurunnya jumlah LH akan mereduksi testosteron intratestikuler yang 

diikuti oleh penurunan FSH sehingga produksi sperma menjadi terhambat. 

Dalam keadaan normal, kira-kira hanya 2% hormon testosteron berada dalam 

bentuk bebas (tidak terikat), sisanya terikat pada Sex Hormone Binding Globulin 

(SHBG), dan hanya sedikit yang terikat pada albumin serta cortisol binding globulin. 

Sedangkan yang menunjukkan bioavailabilitas testosteron ialah yang memiliki bentuk 

bebas dan terikat pada albumin, bukan yang terikat pada SHBG. SHBG dapat 

meningkat akibat penurunan Insulin Growth Factor-1 (IGF-1) dan orang yang memiliki 

kebiasaan merokok.  
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KAJIAN PUSTAKA 

 
Hormon Testosteron 

Testosteron merupakan hormon seks steroid pria (androgen) yang 

terpenting, yang terbentuk dari kolesterol. Testosteron disekresikan oleh sel-

sel interstitial Leydig di dalam testis. Tiga androgen penting untuk fungsi 

reproduksi pria adalah testosteron, dehidrotestosteron, dan estradiol. Bila 

dipandang dari jumlahnya, maka testosteron merupakan androgen yang 

yang paling penting. Hampir 95% testosteron dihasilkan oleh sel Leydig (sel 

interstitial) di testis, sisanya berasal dari adrenal. Di samping testosteron, 

testis juga mensekresi sejumlah kecil androgen poten, yaitu 

dehidrotestosteron dan androgen lemah, dehidroepiandrosteron (DHEA) dan 

androstenedione (Weinbauer et al,. 2010).  

Produksi testosteron pada pria dikendalikan oleh hipotalamus - 

hipofisis - gonad (HPG) axis. Hipotalamus mensintesis suatu dekapeptida, 

gonadotropin-releasing hormone (GnRH), dan mensekresinya secara 

berdenyut tiap 90-120 menit ke dalam darah portal hipotalamo-hipofisis. 

Setelah mencapai hipofisis anterior, GnRH akan terikat pada gonadotrof dan 

merangsang pelepasan baik luteinizing hormone (LH) maupun FSH (dalam 

derajat yang lebih ringan) ke dalam sirkulasi umum. LH akan diambil oleh 

sel-sel Leydig dimana akan terikat pada reseptor spesifik membran. Ikatan 

ini menyebabkan aktivatsi siklase adenilil dan pembentukan cAMP dan 

messenger lain yang akhirnya menyebabkan sekresi androgen. Sebaliknya 

peningkatan androgen akan menghambat sekresi LH dari hipofisis anterior 
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melalui suatu efek langsung pada hipofisis, dan suatu efek penghambat pada 

tingkatan hipotalamus. Baik hipotalamus maupun hipofisis memiliki 

reseptor androgen dan estrogen (Creasy and Chapin, 2013).  

Sesudah stimulasi oleh GnRH, gonadotrof akan mensekresi FSH ke 

dalam sirkulasi sistemik. Hormon glikoprotein ini terikat reseptor spesifik 

pada sel-sel Sertoli dan merangsang pembentukan pengikat androgen. FSH 

penting untuk mengawali spermatogenesis, namun pematangan penuh dari 

spermatozoa tampaknya tidak hanya memerlukan efek dari FSH saja, 

melainkan juga dari testoteron. Bahkan kerja utama FSH pada 

spermatogenesis mungkin terjadi melalui stimulasi pembentukan protein 

pengikat androgen, sehingga memungkinkan testoteron intratubular tetap 

tinggi (Taylor et al., 2012).  
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Gambar 1 

Aksis Hipothalamus-Hipofisis-Testis (Hall, 2015) 

Sel-sel Leydig juga mensekresi sedikit estradiol, estron, 

pregnenolon, progesteron, 17α- hidroksipregnenolon dan 17α-

hidroksiprogesteron. LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan 
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testosteron. Androgen diikat oleh ABP (Androgen Binding Protein) dan 

dibawa ke reseptor androgen sel-sel germinal yang ada di lumen tubulus 

seminiferus. Dalam tubulus seminiferus androgen berfungsi untuk 

mengontrol spermatogenesis pada pembelahan meiosis dan proses 

spermiogenesis (Weinbauer et al,. 2010).  

Kadar hormon testosteron pada pria Indonesia untuk testosteron 

bebas pada usia 40-59 tahun sebesar 7.2-23 pg/ml, pada usia 60-80 tahun 

sebesar 5.6-19 pg/ml. Nilai total testosterone pada pria Indonesia sebesar 

280-800 ng/dl. Pria pada usia 45- 59 tahun mulai merasakan gejala dan 

keluhan andropause pada tingkat rata-rata testosterone bebas sebesar 10.97 

pg/ml dan kadar testosterone total sebesar 461.61 ng/dl. Pria pada usia 60 -

70 tahun merasakan gejala dan keluhan andropause pada level testosterone 

bebas sebesar 10.10 pg/ml serta kadar testosteron total sebesar 493.99 ng/dl 

(Pangkahila, 2009).  

Testosteron total terdiri dari 60% testosteron terikat globulin, 38% 

testosteron terikat albumin, dan 2% testosteron bebas. Komponen aktif dari 

testosteron adalah testosteron terikat albumin dan testosteron bebas yang 

kemudian diubah oleh enzim menjadi estradiol (dengan aromatase) dan 

dehidrotestosteron (dengan 5α reduktase). Free androgen index (FAI) 

menunjukan hubungan antara konsentrasi testosteron dengan protein 

pengikat androgen (Rolf et al,. 2010).  

Pengukuran Hormon Testosteron  

Testosteron dapat diukur melalui beberapa teknik laboratoris, antara 
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lain imonoassay, high performance gas or liquid chromatography . Masing-

masing teknik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik mana yang 

dipilih bergantung pada instrumen laboratoris, budget, kemampuan dan 

ketrampilan personel laboratoris. Imunoassay merupakan teknik yang sering 

digunakan baik secara klinis maupun riset, meskipun gold standart nya 

adalah dengan chromatography.  

Hormon testosteron dalam tubuh dikenal dalam 3 bentuk, yaitu yang 

berikatan dengan SHBG, yang berikatan dengan albumin, dan yang beredar 

bebas sebagai testosteron bebas, yang mana merupakan testosteron yang 

paling aktif mencapai organ target. Pengukuran testosteron dalam tubuh 

dapat dilakukan dengan mengukur ketiganya dalam bentuk testosteron total; 

atau hanya testosteron bebas saja; atau pengukuran calculated free 

testosteron, yaitu dengan memakai rumus dari Vermeulen berdasarkan 

testosteron total, SHBG, dan albumin. Selain itu dapat juga digunakan 

perkiraan testosteron bebas dari testosteron total dan SHBG (disebut juga 

Free Testosteron Index/FTI atau Free Androgen Index/FAI). Pengukuran 

testosteron bebas dapat dilakukan dengan cara ammoniumsulfate 

precipitation dan teknik dialisis yang mana nonautomated, time- consuming, 

dan merupakan pemeriksaan yang mahal, karena itu tidak rutin dilakukan di 

laboratorium (Herawati et al., 2016) 

Test pengambilan darah dilakukan pada pagi hari, yang merupakan 

kadar tertinggi testosteron dalam satu hari. Konsensus dari Endocrine 

Society USA (2005) merekomendasikan kadar testosteron total yang normal 
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adalah ≥ 200 – 300 ng/dL. Rosner et al., (2007) dalam Position Statement of 

Endocrine Society menyatakan bahwa batasan testosteron total yang normal 

adalah 350 ng/dl. Tetapi ada beberapa penelitian menggunakan angka ≥ 10 -

12 nmol/L yang setara dengan ≥ 300 – 350 ng/dL. Anawalt et a.l, (2012) 

menyatakan bahwa pengukuran testosteron total dengan cut off point 350 

ng/dL untuk memprediksi testosteron bebas memberikan sensitivitas dan 

spesifitas sebesar 96,8% dan 98,2%.  

Belum diketahui batas nilai normal untuk penduduk Asia, meskipun 

menurut beberapa sumber, penduduk Asia memiliki rata-rata kadar hormon 

testosteron yang lebih rendah dibanding populasi Kaukasia. Untuk indeks 

testosteron bebas, sampai sekarang belum ada batasan resmi yang dipakai, 

batasan yang ada bergantung pada sensitifitas dan spesifitas pada 

laboratorium masing-masing.  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsentrasi Testosteron  

Selain proses menua, kadar testosteron juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yang akan mempengaruhi produksinya, atau mempercepat perubahan 

testosteron menjadi zat lain, di antaranya :  

Status Gizi 

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan parameter 

semen abnormal pada pria dengan kelebihan berat badan, dan peningkatan 

risiko subfertilitas di antara pasangan di mana pasangan pria mengalami 

obesitas. Obesitas tersebut juga terkait dengan insiden infertilitas pada laki-

laki. Beberapa mekanisme menjelaskan efek obesitas pada infertilitas pria, 
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baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu terjadinya perubahan 

profil hormonal (mengurangi kadar inhibin B dan androgen disertai dengan 

peningkatan kadar estrogen) dan meningkatkan suhu skrotum, yang pada 

akhirnya bermanifestasi sebagai gangguan pada air mani.  Beberapa 

mekanisme potensial mungkin menjelaskan efek obesitas pada infertilitas 

pria. Obesitas dapat menyebabkan overaktivitas aromatase, mempengaruhi 

sifat endokrinologi jaringan adiposa putih, dan menginduksi stres oksidatif  

dan disregulasi sumbu hipotalamus-hipofisis-gonadal (Du Plessis et al., 

2010). 

Asupan Makan   

Asupan makanan yang berhubungan atau yang dapat mempengaruhi kadar 

hormon testosteron di dalam tubuh adalah asupan protein dan lemak untuk 

makronutriennya (Alemany et al., 2008), sedangkan mikronutrien yang 

sekarang ini banyak diteliti dalam kaitannya dengan hormon testosteron 

adalah mikronutrien Zinc (Croxford et al., 2010). 

a. Protein dan lemak  

Protein merupakan bagian dari berbagai enzim, hormon, pengangkut 

zat-zat gizi dan darah, matriks interaseluler. Asam amino yang 

membentuk protein bertindak sebagai prekursor sebagian besar 

koenzim, hormon, asam nukleat, dan molekul-molekul yang esensial 

untuk kehidupan. Fungsi khas protein di antaranya adalah membangun 

serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh, membentuk ikatan ikatan 

esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, pembentukan antibodi, dan 
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mengangkut zat-zat gizi. Asupan protein dan lemak membantu 

peningkatan sirkulasi dari hormon testosteron, di samping protein 

sendiri merupakan prekursor dari hormon. Kekurangan protein dan 

lemak dalam jumlah besar atau dalam waktu yang lama, akan 

menurunkan produksi hormon testosteron. Penelitian potong lintang 

oleh Fontana dkk mendapatkan bahwa indeks testosteron secara 

signifikan lebih rendah pada mereka yang mengkonsumsi rendah 

protein dalam jangka waktu lama (7,8 ± 2,8 pada diet rendah protein v/s 

12,6 ± 6,0 untuk western diet), sedangkan SHBG lebih tinggi. Hal ini 

menyebabkan testosteron lebih banyak terikat pada SHBG, dan 

testosteron yang beredar bebas menjadi sedikit, padahal yang banyak 

mencapai target organ adalah testosteron bebasnya. Penurunan 

testosteron ini juga didapatkan pada mereka yang mengkonsumsi 

rendah lemak, pada penelitian Randomized Clinical Trial oleh Wang 

dkk, dikatakan bahwa pada diet rendah lemak terjadi perubahan kadar 

testosteron total sebesar 14 %. 

b. Zinc  

Zink termasuk dalam golongan mikro mineral dalam tubuh yang 

berfungsi untuk menjaga dan memperbaiki metabolisme tubuh. Zink 

berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan, respon 

kekebalan, fungsi neurologis dan reproduksi (Almatsier et al., 2011). 

Kaitannya dengan hormon testosteron, Zinc berperan dalam 

produksi/sekresi hormon testosteron oleh sel-sel Leydig. Juga karena 
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terdapat metaloenzim, yaitu kelompok enzim yang sangat tergantung 

dari Zinc. Gangguan dalam enzim juga berpengaruh terhadap produk 

testosteron. Kadar asupan zinc yang rendah menurunkan kadar 

testosteron. Penelitian yang dilakukan oleh Payaran et al., (2014) 

menunjukkan bahwa pemberian dosis zink yang dinaikkan maka akan 

meningkatkan kualitas spermatozoa mencit jantan yang meliputi 

konsentrasi, motilitas dan morfologi spermatozoa.  

c. Alkohol dan Kopi  

Penelitian yang dilakukan oleh Jensen et al., (2014) menunjukkan 

bahwa kebiasaan konsumsi alkohol selama lebih dari 5 unit per minggu 

memiliki efek buruk pada kualitas sperma meski efek paling menonjol 

terlihat pada pria yang mengkonsumsi lebih dari 25 unit per minggu. 

Konsumsi alkohol juga terkait dengan perubahan level testosteron dan 

SHBG. Konsumsi alkohol yang berat akan menghambat fungsi gonadal, 

terlebih jika telah terjadi sirosis hepar. Kadar SHBG berhubungan 

positif dengan konsumsi kopi. Karena SHBG diproduksi di hepar, hasil 

ini memberikan pendapat bahwa kafein berpengaruh terhadap SHBG 

karena efek dari metabolisme hepar.  

Faktor Gaya Hidup   

Gaya hidup merupakan kebiasaan hidup seseorang, yang akan 

mempengaruhi kesehatan seseorang. Dalam banyak penelitian, gaya hidup 

ini dapat dilihat dari aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan konsumsi 

alkohol.  
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a. Merokok  

Asap rokok mengandung komponen-komponen yang beraneka 

ragam dan kebanyakan bersifat toksik bagi tubuh. Komponen yang 

dihisap dari asap rokok dapat berupa radikal bebas, nikotin, 

mutagen, atau karsinogen dan konstituen lainnya. Radikal bebas 

yang terdapat dalam asap rokok jumlahnya sangat banyak, dalam 

satu kali hisap diperkirakan terdapat 1014 molekul radikal bebas. 

Dalam kondisi fisiologis, sebenarnya spermatozoa memproduksi 

sejumlah kecil Reactive Oxygen Species (ROS) yang dibutuhkan 

untuk kapasitasi, reaksi akrosom, dan fertilisasi. Akan tetapi, 

normalnya terdapat keseimbangan antara aktivitas produksi ROS 

dan perombakan oleh antioksidan dalam traktus reproduksi pria. 

Jumlah ROS yang berlebih dapat melebihi mekanisme pertahanan 

antioksidan dalam spermatozoa dan plasma semen, sehingga 

menimbulkan stress oksidatif. Jumlah ROS berlebih yang diproduksi 

oleh leukosit dan spermatozoa imatur dapat menyebabkan kerusakan 

pada spermatozoa normal dengan menginduksi lipid peroksidase dan 

kerusakan DNA spermatozoa, sehingga mengganggu proses 

pembelahan dan reproduksi sel. Senyawa ini juga dapat merusak 

asam lemak tak jenuh yang terdapat dalam fosfolipid dan glikolipid 

penyusun membran sel. Hal ini mengakibatkan peningkatan 

apoptosis sel, sehingga jumlah sel menurun (Putra, 2016). 

Asap rokok mengandung berbagai zat toksik yang kompleks, 
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beberapa dari zat tersebut adalah radikal bebas. Asap rokok dapat 

diuraikan menjadi gas dan partikulat. Beberapa unsur pokok pada 

asap rokok dalam bentuk gas adalah karbon monoksida, CO 2,  NO, 

NO2, dan hidrogen sianida. Beberapa unsur asap  rokok dalam bentuk 

partikulat adalah tar, nikotin, metal, fenol/semikuinon/kuinon. 

Kandungan karbon monoksida dalam asap rokok dapat 

menyebabkan berkurangnya kemampuan darah dalam membawa 

oksigen yang dapat mengakibatkan kematian sel karena minimnya 

suplai oksigen. Nikotin adalah agen oksida yang potensial dan dapat 

mempengaruhi integritas plasma membrane dan DNA sperma. 

Nikotin dalam asap rokok dapat menstimulasi medulla adrenal untuk 

melepaskan katekolamin yang dapat mempenaruhi system saraf 

pusat, sehingga mekanisme umpan balik antara hipotalamus, 

hipofisis anterior, dan testis tergangu. Akibatnya, proses sintesis 

hormone testosterone dan spermatogenesis akan terganggu. 

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa paparan asap rokok 

selama 45 hari dapat menyebabkan berkurangnya diameter tubulus 

seminiferus sehingga jumlah spermatozoa yang diproduksi 

berkurang (Putra, 2016).  

b. Aktivitas fisik  

Aktivitas fisik akan mempengaruhi kadar hormon testosteron, 

dengan mempengaruhi sirkulasinya. Mereka yang aktivitas fisik nya 

tinggi / baik cenderung lebih lambat mendapatkan gejala akibat 
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penurunan kadar hormon testosteron, ataupun gejalanya tidak 

seberat mereka yang aktivitas fisiknya kurang. Penelitian Hayes et 

al., (2017) menyebutkan aktivitas fisik yang baik merupakan f aktor 

protektif terhadap terjadinya penurunan testosterone dan 

meningkatkan SHBG. 

c. Kurang tidur 

Penelitian yang dilakukan oleh Wu et al., (2011) menyatahan bahwa 

kurang tidur dapat menyebabkan penurunan kadar testosterone. 

Penelitian tersebut menguji hipotesis bahwa penurunan kadar 

testosteron yang terkait dengan kurang tidur dapat disebabkan oleh 

penghambat produksi serotonin. Tikus jantan dibuat kurang tidur 

selama 24 atau 48 jam dengan menggunakan alat Rechtschaffen. 

Konsentrasi serum testosteron, kortikosteron dan serotonin (5-HT) 

dinilai setelahnya, seperti juga tingkat reseptor testis StAR dan 5-HT 

2. Kurang tidur menyebabkan penurunan kadar testosteron serum 

yang signifikan dan ekspresi protein protein regulator regulasi 

steroid akut (StAR) testis, sementara kadar 5-HT meningkat secara 

signifikan (semua P <0,05). Konsentrasi kortikosteron meningkat 

secara signifikan pada 48 jam tikus yang kurang tidur (P <0,05). 

Pada kultur sel Leydig primer, 5-HT menurunkan sekresi testosteron 

yang diinduksi gonadotropin chorionik dan ekspresi StAR, yang 

tampaknya bergantung pada aktivasi reseptor 5-HT 2 namun tidak 

bergantung pada pensinyalan siklik siklik AMP. Penelitian ini 
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menunjukkan bahwa penurunan kadar testosteron serum pada tikus 

yang kurang tidur mungkin merupakan hasil inhibisi produksi 

testosteron 5-HT terkait dan penurunan ekspresi testis protein StAR. 

 

Penyakit 

a. Diabetes Mellitus (DM) 

Penelitian yang dilakukan oleh Vignera et al., (2012) menunjukkan 

bahwa Diabetes Mellitus mengubah parameter sperma konvensional. 

Diabetes Mellitus menyebabkan kerusakan histologis epididimis, 

dengan dampak negatif pada transit sperma. Berbagai mekanisme 

dapat menjelaskan kerusakan sperma yang diamati pada pasien DM, 

diantaranya terjadi gangguan endokrin, neuropati, dan peningkatan 

stres oksidatif. Banyak penulis berpendapat bahwa DM menurunkan 

kadar testosteron serum. Hal ini terkait dengan defek steroidogenetik 

pada sel Leydig. Selain itu, neuropati diabetik tampaknya 

menyebabkan atonia vesikula, kandung kemih, dan uretra. Selain itu, 

DM juga dikaitkan dengan peningkatan stres oksidatif, yang 

merusak DNA sperma dan DNA mitokondria. Pada DM tipe 1 dapat 

ternyadi kecacatan spermatogenesis dan apoptosis sel kuman yang 

menyebabkan kerusakan autoimun lokal, sementara resistensi 

insulin, obesitas, dan komorbiditas terkait lainnya dapat 

mengganggu parameter sperma dan menurunkan kadar serum 

testosteron pada pasien DM tipe 2. 
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b. Hipertensi  

Tekanan darah juga berhubungan dengan kadar testosteron. 

Peningkatan tekanan darah berpengaruh negatif terhadap clearence 

steroidogenesis. Belakangan ini juga diketahui bahwa gen yang 

terlibat dalam pengaturan tekanan darah juga terlibat dalam 

steroidogenesis. Penelitian Fogari menyatakan bahwa terdapat 

korelasi sedang antara tekanan darah sistolik dengan kadar hormon 

testosteron. Penelitian Ponholzer dkk menyebutkan, pada mereka 

yang hipertensi, kadar hormon testosteronnya lebih rendah dari pada 

yang tidak hipertensi.  

Lingkungan 

Faktor lingkungan yang berperan dalam terjadinya andropause ialah adanya 

pencemaran lingkungan yang bersifat kimia, psikis, dan faktor diet atau 

makanan. Faktor yang bersifat kimia yaitu pengaruh bahan kimia yang 

bersifat estrogenic. Bahan kimia tersebut antara lain DDT, asam sulfur, 

difocol, pestisida, insektisida, herbisida, dan pupuk kimia. Efek est rogenic 

yang ditimbulkan dari bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan penurunan 

hormon testosterone. 

Stres 

Penelitian yang dilakukan oleh Bhongade et al., (2015) mengevaluasi ef ek 

tekanan psikologis terhadap hormon kesuburan pria dan kualitas mani pada 

pasangan pria yang tidak subur. Tujuh puluh pasangan pria pasangan infertil 

dievaluasi mengenai tingkat tekanan psikologis dengan menggunakan 
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kuesioner Kecemasan dan Depresi (HADS), testosteron total serum, hormon 

perangsang luteinising (LH) dan hormon perangsang folikel (FSH) dengan 

uji elektrokimiawi dan serum GnRH oleh ELISA. Analisis seminalis 

dilakukan sesuai pedoman WHO. Sembilan belas (27%) dari mereka 

memiliki skor kecemasan dan depresi yang buruk ≥8 (skor HADS 

abnormal). Orang-orang yang memiliki HADS abnormal memiliki 

testosteron serum serum yang lebih rendah, FSH dan LH serum lebih tinggi 

daripada orang yang memiliki HADS normal. Total testosteron serum 

berkorelasi negatif dengan HADS, namun LH dan FSH berkorelasi positif .  

Tidak ada perubahan GnRH dengan perubahan tingkat stres atau testosteron. 

Jumlah sperma, motilitas dan spermatozoa normal secara morfologis lebih 

rendah pada orang yang memiliki HADS abnormal. Jumlah sperma 

berkorelasi positif dengan total testosteron dan negatif dengan FSH dan LH. 

Motilitas sperma abnormal dan morfologi berhubungan dengan menurunkan 

testosteron dan kadar LH dan FSH yang lebih tinggi. Stres psikologis 

terutama menurunkan kadar testosteron serum total dengan peningkatan 

sekunder kadar LH dan FSH serum yang mengubah kualitas mani. 

Manajemen stres dijamin untuk kasus ketidaksuburan pria. 

 


