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ABSTRAK
scm€n beku kambing cepat mengalami penurul?an kualitas setelah
in kernbali (thowing) karena motilitas yang tinggl dan kandungan energi
lErdah terutama fruktosa sehingga spermatozoa kambing cepat mengalami
selaio itu melalui proses pembekuan te{adi ketidakseimbangan
dari sel-sel spermatozoa menyebabkan kerusakan membran
oa Fruklosa sebagai surnber energi utama dan berperan meningkatkan
membran karena dapat berikatan dengan fosfolipid pada kepala
Kuning telur berperan dalam mempertahankan integritas membran
baoadan melindungi spennatozoa dari cekaman dingin (cotd shock).
Lrntuk menguji kualitas membran spermatozoa kambing, telah dilakukan
n yang disusun dalam Rancangan A,cak kelompok pola fhktorian 2 x 3
l0 ulangao, Faktor I : konsentrasi D-fiuktosa 0, dan 2 o/o. Faktar Il :
kuniug telur 15n 20 dan 25 %, Proses fisiologi sperrnatozoa setelah
terus berjalan, bersaman dengan peran membran spermatozoa unfuk
proses fetilisasi, sehinga perlu dilakukan analisis kualitas
spermatozoa. Kualitas membran spermatozoa diuji dengan Hos test
kualitas membran alrosom dianalisis dengan (FITC Con A. Hasil
memmjukkan bahwa tanpa pe,mberian D-fruktosa dao kuning telur 20
epat meningkatkan kualitas membmn spermatozoa LambG setelah
semen.

rmci

: spermatozoa, integritas rnembran" D-fruktosa dan kuning telur.

IEE INFLUENCE OF I}ITFERENT SUPPLEMENTATION OX' I}
EIrcTOSE AI{D EGG YOLK TO THE QUALITY OT TIIE GOAT
,TOZOA MEMBRANE trOI.LOWING TIIE SEMEN TREEZING.
ABSI'RACT{

"
Ihe frozen goat semer have rapidly experiencing
a decrease of quality
irs frozen thawing due to a high motility and a low energy content
fiuctose which lead to the rapid death of goat spermarozoa.

tlnore, by using the freezing process the membrane of the spermatozoa cells
tome unbalanced which ulfimately lead to the daqage of spermatozp
Fructose became the main energy source and partiiipating in
Tropika lbl. 9. No.2: 2I-31, 2008

2t

increasing the membrane stability was due to its bonding property with
,
phosfolipid on the spermato)roa head. Egg yolk have played *-impori*t role in
maintaining the spermatoZo.Inerrbrone integrity and protecting the s.permatozoa
from the cold shock,
In order to test the quality of the goat spermatozoa membrane, the research
was conducted in a ratrdom design of factorial pattern grouping 2x3 with t0
repetition. Factor I: the D-fructose concentration of 0, and2Yo. Factor II: egg yolk
concenfration of 15,20, and2lo/o. The physiological process after the thawing was
maintained, along with the spermatozoa membrane role in facilitating the
fertilization process, hence it was important to conduct a spermatozoa membrane
qualrty analysis. Membran quality anatyzed by using a HoS tes! whereas the
acrosome rnembrane quahty could be analyzed by using FITC Con A. The
research result have sho*rr that withotrt the suppiementation of D-fructose and 20
o/o egg yolk can increase
the quality of goat spennatozoa membrane following the
semen fteezing.
Key words : spermatozoa, membrane integdty, D-firrctose and egg yolk.

PENDAIIT'LUAN

lnseminasi Buatan (IB)
merupakan salah satu teknologi
reproduksi yang telah diaplikasikan
secara luas pada beberapa jenis
ternak. Teknologi
digunakan
untuk mempercepat peningkatan
mutu genetik ternak. Untuk
noenunjang program
perlu
ditunjang dengan persedian semen

ini

IB,

yang cukup secara kualitas dan
kuantitas semer beku yang
dihasilkan. Penyimpanan semen

dalam bentuk semen

beku

mernungkinkan penggunaan senm
yang tidak dibatasi dengan waktu dan
jaxak. Namun pembekuan semn dapat
mengakibatkan strres pada "sel

spermatozoa sehingga tqjadi
kerusakan sel dan motilitas serta

viabilitas spermatozoa menunrn.
Penrnunan kuatitas ini dapat
diharnbat dengan penanrbahan
tertentu seperti D-fiuktosa
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dan

kuning telur. Fruktosa sebagai gula
sederhana berperan meningkatkan

stabilitas membran karena dapat
berikatmr dengan tbsfolipid pada
kepala sperrnatozoa (Chen, et al.,
lee3).

Stabilitas rnembran dapat
dipertahankan dengan pemberian
pengencer yang mtrnpu manenuhi

kebutuhan fisik dan kimia serta
mempunyai daya preservasi yang

tinggi terhadap sperrnatozoa
@earden dan Fuquay,l997).
Pengencer
trihidrory
metlrylamittometharu

(Tris)
merupakan pengencer yang tertaik,
berfimgsi sebagai penyangga
manpertahankan tekanan osmotik
dan keseimbangan elekholit, serta
mengandung lalctosa dan fruktosa
sebagai sumbe.r energi (Bergeron, er
al., 2004). Pengencer Tris dapat
dikombinasikan dengan kuning telur
dan memberikan efek yang positif

Pengaruh pemberian d-frufuosa (La Ode Ba'a dkk.)

terhadap spermatozoa

tluwing,

setelah

sirtat 0,9 g, laktosa lo4 g, aquades 25
Tl, penisilin 0,1g, streptomisin 0,1g,
Gliserol 7Yo dankuning telur rnasingmasing 15 oA,20 % dan 25 % serta
D-fruktosa 0 dar'2%.
Evaiuasi sernen beku seteLah
dithawing meliputi : uji osmolaritas,

karena kuning telur

mengandung lipoprotein dan lesitin
yang bekerja mempertahankan dan

melindungi integritas membran
spermatozoa Demikian pula
liporotein dan fosfolipid dapat
melindungi spermatozoa dari cold
slnck selama pembekuan dan

integritas membran

penyimpanan (McGonagle, et al.,
2402; Herdis, dkk., 2005). Dengan
demikian, perlu dilakukan penelitian
tentang peran D-fmktosa dan kuning

setelah

stafus

a. Osmolaritas dan pH pengencer
Pemeriksaan osmolaritas dan
pH pengencer hanya dilakukan pada
penelitian yaitu kuning telur 15, 20
dan 25 % dengan 2 % D-fruktosa
(FlKTl, FIKT2 dan FIKT3) disebut
sampel A, kemudian masing-masing
A ditambahkan dengan gliserol T yo.
Sampel perlakuan dimasukkan dalam
{s}rng eppendarf sebanyak 50 mili
gram, kemudian dimasukkan dalam
stereoform berisi es batu. Sampel
dianalisis di iabomtorium Embtiologi
FKH IPB Bogor. Hasil uji sampel
pengencer tertera pada Tabel l.

telur pada konsenlrasi tertenhr
terhadap ketahanan membran
spermatozoa

dan

membran akrosom

proses

pennbekuan semen.

MATERI DAIY METODE

Materi penelitian yang
digunakan pada penelitian ini terdiri
dari kambing jantan PE dan semen.
Ifumbing jantan
berumu 4
tahun dengan berat badan B0 kg yang
dipelihara secara intensif dan hanya
digunakan untuk produksi semen di
BBIB Singosari. Semen yang
digunakan berasal
hasil
penampungan semen menggunakan
vagina buatan.
Pemeriksaan kualitas semen
segar dilakukan
Laboratorium

diuji dengan hypoosmotic swelling
GIOS tes). Sebanyak I00 pl semen

digunakan sebagai sampel penelitian

hipoosmotik $#g g sodium sitrat x
2HzO dan 0,9 g fruktosa dalam 100

FE

b. Integritas membran

dari

tazoa
HOS tes

Integritas membran

di

BBIB Singosari 2A menit setelah
penampungall Kriteria semen yang

dicaurpur dengan

adalah sebagai berikut : motilitas
mEssa 2+ - 3 t motilitas indtvidu i
7A Yo, pH 6,2
6,8 dan warna
susu sampai krem kekuningan.

-

I ml

larutan

ml

putih

2l-jl,

sperrnatozoa

aquades). Larutan tersebut
diinkubasi pada suhu 3Z0C selama 30
menit. Membran spermatozoa
diamati dengan mikroskop cahaya
pembesaran 400
terhadap
penggelembungan
spermatozoa dan adanya ekor yang
menggulung (Fonseca, et a1.,2005;

Komposisi batran pengencer
yang dipergunakan sesuai prosedur
standar dari BBIB Singosari terdiri
dari Tris amino methane 1,6 g, asam
J. TernakTropilcaVol. g. No.2:

sperma-

deugan menggunakan

terjadinya

200g

kali
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Nur, et a1.,2005). SelaqiutnYa Nur,

et al.

(2005) bahwa larutan
menyebabkan
hipoosmotik
yang
membrannYa utuh
spematozoa
(intak) akan mengikat air, sehingga
begian tubuh menggelembung dan
pada ekor akan melingkar, sedangkan

apabila membrannya rusak air tidak
dapat masuk ke dalam membran,
sehingga spennatozoa tidak
ekot tidak
menggelembung
melinglar.

dan

Tabel l. I{asil Analisis Osmolaritas dan pH Sarnpel Pengencer.
Hasil Analisis
OsmoVkg
PH

Kode Sampel

No.
Sample

A

3

F 1 KT 1 (K.Telur + D-fruktosa 2 Yo)
FIKT2 (K. telur + D-fruktosa2o/o\
FIKT3 (K.Telur + D-fruktosa?Ya)

I

Samole3=6[vserol+A
F1KTl

I
2

2
3

FIKT2
FlKT3

c. Status Akrosom

Pada

Spermotozoa
Spennatozoa difiksasi dengan
4o/o formal delryde, kemudian dicuci
dengan penambatran PBS 3 ml dan
disenffifugasi 1500 rPm selama 10
meniq supernatan dibuang dan
dimasukkan dengan 0,3 ml FITC con
(Sigma) yang mengandung 10
pg/ml dalam PBS dulbeccos.
Staining dilahrkan selanra 25 menit
pada suhu ruangan, selanjuftYa
dicuci 2 kali dengan sentifugasi
menit,
1500 rpm selarna

A

10

supernatar dibuang dan endaPan
ditanfi pda-flout labs slide, dftAtesi

gAYo glisaol selanjrrhya

tiap
spesimen diarnati dengan mikroskop

epi-llourescence (Nikon

JaPan)

dangan excitationB (eksitasi 490 nm
dengan emisi 525 nm) untuk

24

0.486
0.262
0.655

6.4
6.4
6.4

0.904
a.234
4.897

6.4
6.4
6.4

mengamati terdapatnya fluoresen
pada spermatozoa hasil FITC.

Metode

ini

merupakan

hasil

modifikasi Susilawati (2000) dari
metode Nishikima (l 997).
Penelitian ini menggunakan
RAK pola faktorial 2 xl diulang t0
kali. Faktot pertama konsentrasi Dfruktosa 0 dan 2 o/o dan faktor kedua
konsentrasi kuning telur 15, 20 dan
25 %. Vatiabel penelitian ini tediri
variabel bebas : konse'lrfrasi Dfrnktosa 0 dan 2 t/o dan konsehtasi
kuniag telur yaitu 15,20 daa25 o/o,
variabel tergantung : motilitas serta

viabilitas dan

abnormalitas
dievaluasi dengan pewarnaan eosin
negrosirt, integritas membran
dan
dievaluasi dengan HOS

variabel

tes,

antara lain

osmolaritas pengencer dievaluasi

Pengaruh pemberian d.{ruhosa (La Ode Ba'a dkk.)

Fda osmolator dan pH pengencer nyata maupun sangat nyata
fiwaluasidenganmengggunakanpH dilanjutkandengan uji Jarak Ganda

Ger, FITC Con A untuk
membran akrosom yang
-,getahui
fualuasi
pada mikroskop
qifluorescence-

Data hasil pengamatan,

analisis.
tidak
mal maka sebelum dianalisis
dahkao trasforsrasi arcsin,
bmudian dilakukan Analisis
Vuiansi (ANAVA). Apabila
ftbulasi dan

dilakukan

f,rr€na data terdistribusi secara

plakuan menunjukkan berpengaruh

Duncan (Ali Kemas, l99S).

I{ASIL I}AI\I PEMBA}IASAI\
Integritas

membran
spermatozoa dievaluasi dengan

hipo-osmotic swelling test (Hos)
tes dan kualitas membran akroson
dievaluasi dengan FITC con A. Hasil
penelitian rataan persentase integritas
membran sp€rmatozoa kanrbing
tertera pada Tabel2.

T*el 2. Itataan Persentase

Int€gritas Membran Spermatoz.oa Kambing pada
Konsentasi D-fruktosa dan Kuning Telur yang Berbeda
Perlakuan
Kuning Telur (%)

D-fruktosa

Rataan Integritas Membran
Spenmatozoa Kambin g, {%)

t

62.60
t0.l2u
62.25 + 8.204
57.75 + 9.454

15

0

20
25

60.40* 11304

r5

I

2

59.50
60.35

2A

Keterangan

:

r I2.808
t 9.35e

25
notasi yang sama pada kolom yang sama, menunjukkan
tidakberbeda nyata (P > 0,05)

2

faakmn tanpa

a/o dapat menurunkan
rataan persentase integritas membran

F€ntase integritas membran

konsentrasi D-fruktosa

Tabel

2

menru{ukkan bahwa

D-fruktosa dan
pdaman D-fruktosa 2 o/o masrngsing menghasilkan rataan

tF Eatozoa kambing
Fmbekuan

setelah
semen berkisar antara

ffiS - 62,60 % dan antara 59,50 -

fl!,l0 %. Secara

deslaiptif

fruktosa

spermatozoa kambing setelah
pembekuan. Hubungan antara
dan

konsentrasi kuning teiur terhadap
rataan persentase integritas membran
spermatozoa kambing tertera pada
Gambar 1.

munjukkan bahwa penambahan D-

I
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D-Fruktosa (%)

ilus
6zx

a?x

Kuning Telur

Gambar

1.

Rataan persentase integritas membran spermatozoa kambing pada
D-fmktosa dan kuning telur yang berbeda setelah pembekuan.

Hasil pengamatan integritas membran spormatozoa kambing dengan uji
HOS tes dan diamati pada mikroskop cahaya (Gambar 2).

Gambar 2. Hasil pengamatan integritas membran spermatozoa kambing setelah
pembekuan dengan mikroskop cahay4 keterangan : A. Spennatozoa
dengan membran intak (utuh), B. Spermatazoa dengan membran
rusak(Bar=2pm)
Spermatozoa

yqqg.

rusak ditardai dengan ekor yang

membrannya utuh memperlihatkan ltuus (Gambar 2B).
Secara biologi menunjukkan
ekor yang melingkar sebagai akibat
masih berfungsinya membran dalam bahwa perlakuan D-fruksosa 2 %
pada berbagai level kuning telur
menyeftrp air pada lingkungan yang

menghasilkan rataan persentase
bersifat hipotonik (Gambar 2A).
Spermatozoa yang membrannya integritas membran spermatozoa

26

Pengaruh pemberiqn d-fruldosa (La Ode Ba'o dkk.)

:

kambing yang rendah dsri perlakuan
tanpa D-fiulctosa. .'{aI ini diduga,
karena perbedaan csmolaritas atau
konsentrasi medium. Konsentrasi
medium pada perlakuan D-fruktosa 2
o/o adialah 470 mosmoUl, sedang[<an
konsntrasi medium pada perlakuan
tanpa D-&uktosa adalah 25A
mosmoUl). Surn,
(2003)
menyatakan bahwa pada kondisi
medium pengetrcer yailg hipertonik
(pengencer Tris dengan tambahan D-

mosmol/l dan 800 mosmolfl
diperoleh membmn utuh 36 dan 2S
%. Selanjutoya dinyatakan bahwa

konsentrasi medium dipengaruhi
hewan dan lama inkubasi
(Nur, et a1.,2003; de Pauw, et al.,
2003). Kehidupan sel yang nonnal,
termasuk spermatozoa membututrkan

et al.

jenis

rnemilikisifat

keseimbangan mediunn dengan
konsenhasi tertentu. Spermatozoa
sapi normal dengan konsentrasi
medium 300 mosm (de Pauq et al.,

pemnukaan memb'ran (taprsan luar
d"q dalam) yang menyebabkan Trpid
bilayer s de stabilitation' yurgditandai
dengan tampilan yang mengerut
Merrbran yang tidak stabil akan
berakibat pada fisiologi spennatozoa
yzrlg meourun. Selaqiutnya Nur, ef
ol. QUJ4) dan Fonsec4 et al. (2005)
menyatakan bahwa efek dari

2003). Selaqiutnya dinyatakan batrwa
osmolaritas dapat digunakan untuk
mengevaluasi kualitas morpologi
spermatozoa, terutama pada
kor{igurasi ekor.
Rataan presentase pH semen

frnkIosa2W

menggerakkan air keluar dari
ryermatozoa yang menyebabkan
&hidrasi, akibatnya terjadi fusi dua

I

konsenhasi medium 300 mosmol/l
menghasilkan membran utuh
mencapai 83 o/o, sedangkan pada
konsentrasi medium mencapai 400

konsntrasi medium yang berbeda

poda penyimpanan spermatozos

mernberi pengaruh

pada
penghambatan motititas dan kualitas
inrcgrrtas membran spermatozoa
tmbing. Fonseca et al. (2005)
oeiryatakan bahwa konsentrasi
medium
mosnool/l pada
kualitas
imegrras memb,ran speflnatozoa
hbing lebih baik secara slami dari
rcdium dengan konsentrasi 50, i00,
150 mOsmol/l dan 200 m0smoUl,
adarykan pada konsntrasi medium
mosmol/l menglrasilkan
ifiegritas membran yang rordah. De
Parw,
al. (2003) melaporkan
hhwapada spemnatozoa sapi dengan

hbing

125
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kambing dad hasil penelitian ini
sebesar 6,56 + 0,14, salangkan
rataan persentase pH pengencer yang
digunakan adalah 6,4. Keadaan ini
menur{trkkan ba}rwa secara biologi

pengencer yang digunakan tidak
mernberikan efek negatif terhadap
kehidupan spermatozoa lombing.
Garner dan Hafez (2000) menyatakan
bahwa pH semen yang berkisar

aotara 5,9 - 7,3; Tmbing dkk
(2000) melaporkan batrwa rata-rata
pH kambing PE yaitu 7,A7 * 0,21.

Nilai pH berhubungan dengan daya
hidup dan keutuhkan membran
spermatozoa pada kambing Seanen,
pada pH 5 spermatozoa hanya dapat
bertahan hidup selama 48 jam dan
dapat menrsak membran
spermatozoa, sedangkao pada pH 6
berpengaruh pada

pH 4

7

tidak

-

metabolisme spermatozoa (Nur, et
c\.,2004).
membran
pembekuan
spermatozoa selama
lebih banyak dipengaruhi oleh
konsentrasi kuning telur, bukao dari
Integritas

konsentrasi D-ftuktosa. Hal ini
karena kuning telur dalam pengencer
Tris memberikan efek yang positif

terhadap spermatozoa

selama

pembekuan dan thawing. Menurut
Holt danNort (1988); McGonagle, ef
aL QDA\; Bergeron, et al- (2004)
Herdis, dh,k. (2005) bahwa
kuning telur mengandung lipoprotein
bekerja
mempertahankan dan melindungi
integritas selubung spermatozo4

dan

dan lesitin yang

pula liporotein dan
fosfolipid dapar melindungi

demikian

serta memperbaiki metabolisme

lipid.

Demikian pula Subratha (1998)

menyatakan

bahwa

integritas
dapat
ditingkatkan dengan pemberian
fosfolipid esensial dan antioksidan
Vitamin E.
Pembekuan
thawing
meayebabkan fungsi metabolik
spermatozoa berkurang dan terjadi
kerusakan membran plasmanya
sehingga mempengaruhi stabilitas

membran spennatozoa

dan

dan fungsi membran sel. t{al ini

karena terjadi kerusakan
ultrastruktur, biokimia dan

fimgsional spermatozoa yang
menyebabkan terjadinya peouruftm
motilitas dan daya hidup, kerusakan
membran plasma dan tudung
akrosom, serta kegagalan transpor
dan fertilisasi (Hammerstedt, et al.,

sperrnatoz.oa dari

cold slnck selama

pembekuan

penyimpanan.
Hausinan (2004)

terjadi penunman kuelitas membran

fosfolipid

pengaruh

dan

Cooper dan

menyatakan

bahw4

merupakan pelindung

utama
membran sel, karena kernampuannya
memhntuk komformasi stabil serta
menunjukkan struktur dasar pada
membran biologis

seluruh

spermatozo4 sedangkan ptotein
membran memiliki fungsi spesifik

dalam menjalankan aktifitas
membran

sel. Sintesis membran

fosfolipid berlangsung san$t aktif di
dalam retikulum endoplasmik dan
terus bergerak menuju membran sel
maupun orgaael sel lainnya Darqell,
et ol. {1990). Setaqiutrya disebutkan
bahwa pemberian fostblipid esensial
dapat meningkatkan Na*, f.Oan

ATP-ase membran,

meouruokan
kandungan kolesterol membmn, dan
meningfuatkan fluiditas membran"

28

1990). Selarna pembekuan

sebagai akibat

dari

akan

cekaman dingin (cold shock). Untuk

menghindari cekaman selama
pembekuaru perlu memperhatikan
prinsip keseimbangan konsentrasi
medium di dalam sel dan di luar sel,
sehingga gejala osmotic shock dapat
dihindari (Correa, et al., 1997). Hal
ini karena kehidupan sel spermatozoa
membutuhkan

yang norrral
keseimbangan

medium

dengan

konsenhasi tertentu. Aktifitas
spermatozoa kambing optimal pada
medium dengan konsentrasi antara
125

- 250 mosnnol/l

(Fonseca, et al.,

200s).

Penilaian kualitas membran

akrosom dilakukan
menggunakan

dengan

uji FITC Con A

(Gambar 3).

Pengaruh pemberian d-frulaosa (La Ode Ba'a dkk)

Gambar

3. Hasil pengamatan membran alcrosom spermatozoa kambing hasil

staining dengan FITC con A (Bar = 2 pm).
lengamatan dengan mikroskop epiflourescence menggtrnakan filter
dengan pembesaran 400 kali. Keterangan :
A. Sperrnatozoa dengan akrosom yang intak, dan
B. Spermatozoa tanpa akrosorn

Hasil evaluasi

membran

alcrosom dengan FITC con A
menunjukkan bahwa baik pada
perlakuan tanpa D-fruktosa maupun
perlakuan dengan D-fruktosa 2 %

menunjukkan masih terdapat
akrosom yang utuh (intak) pada
ryermatozoa kambing. Susilawati
(2000) menyatakan bahwa FITC con

A

pada prinslpnya yaitu pengikatan

ksitin pada glukosa atau D-Mannosa
),ang terdapat pada spemiatozoa yang

masih memiliki inner mcmbrane
akrosom sehingga spermatoma yang

mnsih meiliki akrosorn ak$. -.

memanoarkan fluoresen, sedangkan
pada spermatozoa tanpa akrosom
tidak dapat memancarkan pendaran
fluoresen, karena inner membrane
telah menghilang sehingga tidak

dapat berpendar.

Spermatozoa

J. TernakTropika Yot. 9. No.2: 2t-31, 2008

dengan akrosom

ulta violet

yang

intak
nnenmjukJcan reaksi akrosom belum
berlangsung, sedangkan spermatozoa
tanpa akrosom rnenunjukkan reaksi
berlangsung.
Pendapat
diperkuat dengan
pernyataan Garner dan Hafez (2000)
bahwa membran akrosom Luat (outer
membrane) akan menyatu dengan
membran plasma pada saat terjadi
realsi akrosom, sedangkan membran
bagian dalam (lnner membraru) akan
menghilang pada saat fertilisasi.
Selanjutrya Nistrikima (1997) dalam
Susilawati (2000) menyatakan batrwa
pada prinsipnya pewarnaan dengan
FITC con
berbeda dengan
pewarruHn CTC, pendaran pada
spermatozoa dengau FITC con A
dihasilkan dad adanya tesitin yang
mengikat glukosa atau D-Mannosa

akrosom telah
ini

A

setelah pembekuan.
vitro
Selar{ufirya untuk mendapatlCIn hasil
yang lebih akurat maka sebaiknYa
perlu dilalnrkan uji kuantitas fruktosa

yanq ada inner membrane aktosom,

sed*rgkan pelrdaran
sper^natozoa

Pada

hasil CTC berdasarkan

iolluls ion kalsium karena

spermatozoa masih me,miliki tudung

akrosom, sehingga aPabila tidak

terdapat tudung

akrosom
spermatozoa tidak dapat berpendar
karena tidak menyerap fluoresen.
Bilodeau et al. (2000) menyatakau
bahwa selama Pembekuan ssmen
dapat menurunkan level antioksidan,
akibatnya terjadi kerusakan membran
yang pe.rmanen yang ditandai dengan
pengkerutan dan kerusakan membran

plasma serta membran alrosom,
teriadi perubahan Permeabilitas
membran, peningkatan influks

kalsium dan perubatran
enzim(Tariaglione dan

afinitas

lipoproGin

dan lesitin yang

terkandung dalam kuning tehn.
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